הסקירה השבועית של ספונסר – 17.05.2015
את הגרפים והניתוחים הטכניים המלאים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilבאגף סקירה שבועית תחת
הקטגוריות "ניתוח מדדים"" ,ניתוח מניות" ו" -על רגל אחת".

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – הבורסה בת"א נסחרה גם השבוע במגמה מעורבת ,עם נטייה לעליות שערים .מדדי המעו"ף ות"א  011עלו
בכ 0.1% -בממוצע כל אחד ,ומדדי הנדל"ן והגז ונפט עלו בכ 7.2% -ו 8.4% -בהתאמה .מנגד ,בלט לשלילה מדד התקשורת
שצנח בכ 2.7% -נוספים ובכך השלים ירידה של כמעט  08%מתחילת השנה .במדד ת"א  011בלטו לטובה מניית אלון רבוע
כחול שזינקה בכ 01.2% -על רקע הדיבורים על מכירת מגה .מניות אופקו ונכסים ובניין עלו בכמעט  07%כל אחת .מנגד,
מניית איזיצ'יפ צנחה בכמעט  ,72%בעקבות הודעה לפיה איבדה לקוח מרכזי לאחד ממוצריה .מכלל מניות הבורסה בלטו
לטובה מניות רבל ואגרי שזינקו בכ 18% -ו 72% -בהתאמה כל אחת .מנגד ,מניית ביונדווקס צנחה בכ 11% -לאחר שהשלימה
הנפקת מניות לציבור בארה"ב ,בסך של כ 12 -מיליון ש" ח .מחזורי המסחר התייצבו ועמדו על כ 0.7 -מיליארד ש"ח בממוצע
ליום למעט יום חמישי.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים .מדדי התל בונד ירדו בכ 1.7% -בממוצע בסיכום
שבועי .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו בכ 1.7% -במח"מ
הקצר-בינוני ,אולם ירדו בכ 1.4% -במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) צנחו בכ0.8% -
במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,9..1% -מדד ת"א  22ירד ב ,9.91% -מדד הבנקים עלה ב ,9.33% -מדד הנדל"ן 02
רשם השבוע עלייה של  ,2.66%מדד נפט וגז זינק ב 4..4% -ומדד הביומד עלה ב 9..9% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח,
הדולר נחלש בכ 0.4% -מול השקל ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  1.402ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף עלה בכ 0.1% -בסיכום שבועי ,וסיים את המסחר ברמה של  0121נקודות .כפי
שניתן לראות בגרף היומי המצורף ,המדד התהפך כלפי מעלה מעל רמה של  0108נקודות ,ומשם החל מהלך עולה שצפוי
להמשך עד לאזור השיא סביב  0112נקודות .פריצה של השיא הקיים ,תהווה איתות טכני חיובי משמעותי ותשלח את המדד
לרשום שיאים נוספים.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש בכ 0.4% -מול השקל בשבוע החולף ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  1.402ש”ח
לדולר .אתמול (חמישי) ,מדדי ארה"ב נסחרו בעליות שערים חדות ,כשברקע פורסם כי מספרם של אזרחי ארה"ב שהגישו
בשבוע שחלף בקשות ראשוניות לדמי אבטלה ירד מעט  -לשפל של  02שנה .בשבוע שהסתיים ב 1-במאי ,התביעות
הראשוניות בניכוי עונתיות הסתכמו ב 718-אלף ,ירידה בשיעור של  0,111מרמה מקורית של השבוע הקודם 712 ,אלף.
קונצנזוס האנליסטים עמד על עלייה לשיעור של  721אלף .מהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף היומי המצורף שהדולר
מדשדש בחצי השנה האחרונה ,אולם בחודש האחרון נסחר במגמה שלילית מובהקת .כעת ,התמיכה הקרובה נמצאת באזור
 1.41-1.41ש"ח לדולר ,ושבירה שלה כלפי מטה תהווה איתות שלילי משמעותי.
מדד ה  DAXהגרמני  -מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את  11החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בגרמניה ביניהם ,BMW
מרצדס ,אדידס ,דויטשה בנק חברת התרופות מרק ועוד .הבורסה בפרנקפורט מהווה גורם חשוב ואינדיקטור עיקרי לכל
השווקים בעולם במהלך יום המסחר בישראל ובטרם נפתח המסחר בארה”ב .כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף ,המדד
הגרמני הגיע השבוע לתמיכה חשובה באזור  00711נקודות ,ורק שבירה כאן כלפי מטה תהווה איתות שלילי .כרגע נראה כי
ישנו סיכוי גבוה לתיקון עולה לכיוון רמה של  0711נקודות.
מדד הבנקים – גם השבוע אין הרבה מה לחדש בנוגע למדד הבנקים .המדד נסחר השבוע בטווח מחירים צר יחסית וסביב
רמת התנגדות אותה אני מציין בסקירות האחרונות סביב  0121011נקודות .מעל יש את הגבוה השנתי ואת הגבוה של השנה
שעברה ברמה של  .0141011תמיכה קרובה על הגרף נמצאת סביב  0171נקודות.
מדד ת"א  – 5.מדד מניות השורה השנייה נסחר חלש מאוד בתקופה האחרונה והוא אינו מצליח להתרומם .התבנית
המתהווה במדד שלילית מאוד ,אולם תצא לפועל רק בשבירה של רמת התמיכה סביב  421נקודות .לחץ המוכרים במדד לא
נפסק והוא אינו נראה טוב בטווח הקצר עם סיכוי סביר לחזור לנמוכים האחרונים במידה ונראה שבירה של התמיכה שצוינה
לעיל.

מדד הנדל"ן  – 9.מדד הנדל"ן תיקן מעט השבוע את הירידות של השבועות האחרונים .טכנית ,נראה שאזור של 82100
נקודות הינו אזור של התנגדות בטווח הקצר ונעילה מעליו יהיה איתות חיובי להמשך תיקון עולה .התמיכה הקרובה קיימת סביב
 82107נקודות.
מדד היתר  – .9מדד היתר תיקן השבוע ורק ביום המסחר האחרון קבל בלימה סביב אזור התנגדות במרה של  241נקודות.
התבנית שקיימת על הגרף מראה שזהו תיקון בלבד למהלך היורד שחל מאזורי השיא סביב  111נקודות .נעילה מתחת ל 211
נקודות תמשיך את התיקון היורד במדד עם סיכוי לא רע לפגוש רמות של  281נקודות בשבועות הקרובים ,נעילה מעל 241
תהווה איתות חיובי עם יעד בשיא.
מדד הודו ניפטי – המדד נסחר בשבוע וחצי האחרונים סביב אזור תמיכה אופקי ומחיר עגול ברמה של  4111נקודות .אציין
שבמדד קיים מבנה מחירים יורד החל מחודש מרץ האחרון .סימוכין למבנה היורד קבלנו בחודש שעבר לאחר שבירה של קו
מגמה עולה שתמך במדד קרוב לשנה .אזור של  4111נקודות חשוב מאוד בטווח הקצר ושבירתו תמשיך למעשה את התיקון
שקיים במדד .אציין שתעודות הסל על הודו שנסחרות בארץ עוקבות אחרי המדד.

ניתוח מניות
בזן ( - )2.1924.החברה ,בתי זיקוק לנפט ,עוסקת בשלושה תחומי פעילות .זיקוק ,פולימרים ,וארומטיים .מניות החברה
נסחרות במדד ת"א .011
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי המניה עברה בסוף  7108מימוש לא קטן עד לתמיכה באזור , 011שם התהפכה בתחילת השנה
הנוכחית .השבוע אנו ממשיכים עם הגרף יומי ,לאחר שבסקירות הקודמות ראינו גרף שבועי עם התנגדות מניפת פיבו ש"ש על
אזור  ,021ואכן התנגדות מהותית זו נתנה אותותיה,והמניה החלה במימוש .עם כל המימוש האחרון עדיין המניה באיתות חיובי
עת נתמכת על קו מהלך עולה ראשי .השבוע אף נפרצה התכנסות מחירים ברמת  080מה שאומר כעת יעד שוב ,לרמת השיא
האחרון סביב  ,021שכאמור שם התנגדות מהותית של מניפת פיבו.
אבנר יה"ש ( - )26.999החברה ,אבנר חיפושי נפט ,הינה שותפות מוגבלת על פי הסכם בין אבנר נפט וגז כשותף כללי,לבין
אבנר נאמנויות מצד שני כשותף מוגבל .השותפות מבצעת פעולות חיפושים ,פיתוח והפקה של נפט,וגז טבעי במיים
הטריטוריאליים של ישראל וקפריסין.
ניתוח טכני  -יחידות ההשתתפות נסחרות במדד ת"א  .72השבוע ,צרפנו לכם את הגרף היומי,שם ניתן לראות כי יש לנו תנועה
רוחבית בימים האחרונים,כאשר אזור  112מהווה התנגדות מהותית כעת יומית .רק יכולת נעילה מעל רמה זו נקבל אישור
להמשך חיובי .השבוע שוב ראינו כישלון פריצה באזור זה,כולל ביום המסחר האחרון.
טבע ( - )TEVAהחברה הינה חברת תרופות גלובאלית,העוסקת בייצור תרופות גנאריות ,תרופות יחודיות וממותגות ובייצור
חומרי גלם פעילים לתעשיית הפרמצבטיקה .מרכז החברה ממוקם בארץ .מניות החברה נסחרות במדד המעוף,ובארה"ב.
קביעת השער נעשה בחו"ל.
ניתוח טכני  -מניות החברה לאחר שהגיעו לשיא חדש לאחרונה ,בעקבות שמועות שונות בעיקר ,נכנסו למימוש בימים
האחרונים .מימוש זה ניכר בגרף ע"י היווצרות קו מהלך יורד מהשיא האחרון .רק יכולת פריצה ברורה של קו מגמה זה ובייחוד
העילה מעל רמת  10.12דולר כאישור ,רק אז נקבל איתות ליציאה לתיקון עולה .התמיכה כרגע היא ברמת  21.22דולר.
פרוטרום ( - )99.99.2החברה הינה גלובאלית,המפתחת,משווקת ,ומייצרת טעמים וחומרי גלם ייחודיים,המשמשים בייצור
המזון,המשקאות,תמציות טעם וריח ,מו צרי פארמה ומוצרים נוספים .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .72
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי בתקופה האחרונה המניה נסחרת במסגרת חיובית ובתנועה עולה ברורה.המניה לאחרונה הגיעה
לשער רמת שיא שנתי ,ולתקרת תבנית ומשם יצאנו למימוש עקב תמונה טכנית גבוהה .כעת המימוש שלפנינו נעצר ברמת
 08841וכל עוד רמה זו אינה נשברת,המניה ללא איתות שלילי .איתות לתיקון עולה יתקבל ביכולת נעילה מעל רמת .02241

ישראמקו ( - )232995השותפות ישראמקו נגב ,7נוסדה ע"פ הסכם שותפות שנחתם בין ישראמקו כשותף כללי ,לבין
הנאמן ישראמקו ניהול,מצד שני .ישראמקו יה"ש עוסקת בתחום חיפושי והפקת נפט וגז בישראל.
ניתוח טכני  -יחידות ההשתתפות נסחרות לאחרונה בתיקון עולה למימוש האחרון מהשיא סביב רמת  .22כנכתב
בסקירה הקודמת קיבלנו כאן איתות לחזרה לרמת השיא ואכן השבוע הגענו עד לרמת השיא,כאמור באזור  .22רק
יכולת פריצה כאן יאשר איתות חיובי נוסף .תמיכה קרובה נמצאת ברמת ( 21השערים הנקובים שונים מהסקירה
הקודמת עקב התאמת חלוקת ההטבה השבוע).

על רגל אחת
אלביט מערכות ( - )99.9924מניות החברה שנסחרות במדד המעוף ,וגם בחו"ל ,מסיימות את השבוע כשהיא תחת מימוש
מחירים,לאחר תנועה עולה ברורה ורצופה.המניה עדיין תחת מהלך עולה ונתמכת כעת ע"י קו מהלך עולה .ביום המסחר

האחרון נבדקה מלמעלה תמיכה זו באזור  .11111ברמת  71811נמצאת תמיכה יותר חשובה,וכל עוד המניה נמצאת מעל
לתמיכות שצויינו היא עדיין חיובית .רמת  10111היא כעת התנגדות קרובה.
בזק ( - )239999מניות החברה הנסחרות במדד המעוף ,לאחרונה ,קבעו שיא חדש באזור  ,281ומשם יצאו למימוש שעדיין
אנו נמצאים בתוכו .ראינו שבירות של מספר תמיכות בדרך,כאשר ביום המסחר האחרון נשברה גם תמיכת קו מהלך עולה .לכן
המניה עדיין תחת איתות שלילי .אזור  111יורד כעת להתנגדות קרובה מול רמת  ,181המסומנת כתמיכה קרובה.
ביוליין ( - )9999.9.מניות החברה נסחרה לאחרונה בתבנית מתכנסת ,ולאחרונה ראינו שבירת התבנית ,מה שמאשר איתות
שלילי בשלב זה .מאז השבירה נעשה ניסיון לפרוץ את קו המגמה היורד והוא נכשל,מה שמאשר עדיין איתות שלילי כאן.
כעת 22,מסומנת כתמיכה קרובה ורמת  41כהתנגדות יורדת,הכל במונחי נעילה.
חברה לישראל ( - ).56995מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .72המניה לאחרונה שברה תבנית עולה ,ונעצרה על ממוצע
 711סביב רמת מחיר  .012211רמה זו היא כעת תמיכה קצרה קרובה .המניה יצרה קו מהלך יורד והשבוע נעשה ניסיון
לפריצת קו המהלך היורד ניסיון שעדיין קשה לדעת אם יצליח .רק יכולת נעילה מעל רמת  ,087111יאשר כעת איתות חיובי
ראשוני ,ואישור לפריצת קו המגמה היורד המהווה את גבול תבנית המימוש הנוכחי.
כלכלית י-ם ( - )91.999מניות החברה הנסחרות במדד נדלן  ,02כעת מצויות טכנית בתחום צר של מחירים  ,ונציין גם
התכווצות רצועות בולינגר כאן בצורה בולטת .אזור  0881מסומן כתמיכה קרובה ואילו רמת  0280כהתנגדות חשובה
להמשך.ברור שאיתות מהותי יתקבל ביכולת יציאה מהטווח שצוין ובפתיחת הרצועות המכווצות.ביום המסחר האחרון ננעלה
המניה על התמיכה.
מליסרון ( - )323994מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .72טכנית  ,ניתן לראות כי לאחר מהלך עולה רציף יצאה המניה
למימוש מחירים כאשר כעת המניה נמצאת מתחת לרמת התנגדות יורדת בשער  ,02711וכל עוד אין נעילה מעל רמה
זו,המניה עדיין תחת מימוש מחירים .רמת  08211הינה תמיכה עולה של קו המגמה הנוכחי.
שופר סל ( - )555935מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011טכנית ,המניה נמצאת בשלב זה בתחום תבנית הנוטה
להתכנס .השבוע המניה הגיעה עד לתקרת התבנית באזור  .111מכאן אנו צריכים להמתין לפריצה או למימוש מחירים .אזור
 111היא התמיכה הקרובה כעת בתחום ההתכנסות.
נייס ( - )NICEמניות החברה הינם דואליות ונסחרות בארץ ובארה"ב .לפי גרף חו"ל,וכנאמר בסקירה הקודמת ,המניה הייתה
בתבנית רוחבית מתכנסת  ,והוזכר יכולת פריצה .השבוע ראינו פריצה שכזו ,והשלמת יעד בגובהה של כ 1-אחוז  ,סביב מחיר
 11דולר .כעת איתות נוסף יתקבל רק ביכולת פריצת  ,11כאשר התמיכה הקרובה עולה לרמת  10.1דולר תקרת תבנית
פרוצה כאמור.
דלק רכב ( - ).21999המניה הנסחרת במדד ת"א  ,011שברה תבנית מתכנסת עולה,לאחרונה,לכן כעת תחת איתות שלילי.
אזור  8811מסומנת כעת כתמיכה חשובה קרובה ואילו רמת אזור  ,8111מסומן כעת כהתנגדות רמת השבירה האחרונה.וכל
עוד המניה מתחת היא תחת איתות שלילי כאמור.
כיל ( - )2.9994מניות החברה הנסחרות במדד ת"א  ,72נמצאת עדיין תחת איתות שלילי .המניה נמצאת כעת עדיין מתחת קו
מהלך יורד באזור  .7201רק יכולת נעילה מעל יאשר איתות חיובי לתיקון עולה.
דלק קידוחים ( - )45.929יחידות ההשתתפות נסחרות במדד המעוף ,ונסחרות תחת תיקון עולה  .רמת  0147מסומנת כעת
כהתנגדות חשובה ,וניסיון השבוע לפרוץ רמה זו,נכשל .רמת  0122הינה תמיכה קרובה כעת.
פריגו - )PRGO( -מניות החברה נסחרות תחת מדד המעוף וגם בארה"ב .שערה נקבע בחו"ל,והניתוח מתבסס על גרף
חו"ל,שם ניתן לראות כי לאחר הקפיצה לאחרונה בשערה,יצאה כצפוי המניה למימוש מחירים .כעת נוצר קו מגמה יורד באזור
מחיר  018.2דולר ורק יכולת פריצה כאן יאשר איתות חיובי לתיקון המימוש האחרון .התמיכה הקרובה נקובה כעת ברמת 011
דולר.
נייר חדרה ( - )63299.מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011השבוע פרצה המניה תבנית מתכנסת ונתנה איתות חיובי
ראשוני .בשלב זה רמת  4111מהווה כעת התנגדות קרובה חשובה ורק יכולת פריצתה יאשר איתות חיובי נוסף לתיקון העולה.
לתחזית המלאה באתר ספונסר ,שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:
ניתוח מדדיםhttp://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?C ontentId=13 :
ניתוח מניותhttp://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=14 :
מניות על רגל אחתhttp://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=15 :

סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך
המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל .לגבי כל
המניות שהוזכרו לעיל אין באמור בהודעה זו המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו ,כותב
השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות .אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל
על סמך שיקול דעתו בלבד .אין באמור לעייל משום ייעוץ או המלצה לקנייה או מכירה של ני"ע ו 0או מכשירים פיננסים.

