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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 חיובית ,ונרשמו עליות שערים נאות בכל מדדי המניות למעט מדד
הגז ונפט .מדדי ת"א  52ות"א  011עלו בכ 5.2% -בממוצע כל אחד ,מדד התקשורת זינק בכמעט  ,8%והוביל את המגמה
החיובית ,ואילו מדד הגז ונפט דווקא ירד בכ 1.2% -בסיכום שבועי .במדד ת"א  011בלטו כאמור לטובה מניות התקשורת
פרטנר וסלקום שזינקו בכ 01% -ו 23% -בהתאמה כל אחת ,בין היתר לאור פרסומים לפיהם חברות קטנות עשויות לצאת
מהשוק ולמתן את הסביבה התחרותית השוררת בתחום מאז רפורמת כחלון .מנגד ,מניית אלון רבוע כחול צנחה בכ52% -
נוספים ,והשלימה ירידה של כמעט  22%מתחילת השנה ,כשברקע בעלי המניות והאג"ח בחברה מתחילים לעכל את השלכות
הסדר החוב במגה .מכלל מניות הבורסה בלטה לטובה מניית גרינסטון שעלתה בכ .04% -מנגד ,מניית אי.טי.ויו ירדה בכ-
 52%בשבוע החולף .מחזורי המסחר עמדו על כ 0.5 -מיליארד ש"ח בממוצע ליום.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה חיובית .מדדי התל בונד עלו בכ 1.2% -בממוצע בסיכום שבועי .אגרות החוב
הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה חיובית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו במח"מ (משך חיים ממוצע)
הארוך בכ .1.22% -מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) נותרו כמעט ללא שינוי במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב 7..2% -מדד ת"א  42עלה ב ,....% -מדד הבנקים עלה ב ,7..2% -מדד הנדל"ן 02
רשם השבוע עלייה של  ,...1%מדד נפט וגז ירד ב 8.70% -ומדד הביומד עלה ב ..73% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח,
הדולר התחזק השבוע מול השקל בכ ,1.3% -ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  2.47ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף עלה בכ 5.5% -בסיכום שבועי ,וסיים את המסחר ברמה של  0370נקודות .כפי
שניתן לראות בגרף היומי המצורף ,המדד רשם בתחילת החודש תחתית גבוהה יותר מקודמתה .מאז אכן נרשמו עליות שערים
נאות ,וחשוב לציין שמדובר בסימן חיובי משמעותי להמשך הדרך .כעת ,התמיכה שוכנת ברמה של  0322נקודות ורק שבירה
שלה תהווה איתות שלילי .מנגד ,שיא כל הזמנים באזור  0451הנקודות ,מסמן כעת את ההתנגדות היחידה.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק בכ 1.3% -מול השקל בשבוע החולף ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  2.47ש”ח
לדולר .אתמול (חמישי) ,מדדי ארה"ב נסחרו בעליות שערים נאות ,ומדד הנאסד"ק אף סגר בשיא חדש ,לאחר שגוש האירו
אישר ליוון לקבל את חבילת החילוץ ל 2 -שנים מקרן הייצוב של גוש האירו .בנוסף פורסם כי מספר האנשים שהגישו תביעות
חדשות לקבלת דמי אבטלה בארה"ב צנח בשבוע שחלף ב 02-אלף לרמה של  580אלף ,ובכך נמחקה למעשה העלייה הגדולה
מהשבוע הקודם .מהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף היומי המצורף שהדולר נסחר בתעלה יורדת בחודשים האחרונים ,וכעת
ניצב לפני רמת ההתנגדות באזור  2.81ש" ח לדולר ורק פריצה כאן כלפי מעלה תהווה איתות קניה טכני.
מדד ה  DAXהגרמני  -מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את  21החברות 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 רשם מהלך עולה חד ומהיר בימים האחרונים ,על רקע סיום הסאגה מול יוון .כעת ,לאחר שהמדד פרץ רמת התנגדות
חשובה באזור  00211הנקודות ,המגמה החיובית צפויה לשלוט במסחר בשבועות הקרובים.
מדד הבנקים – מניות הבנקים חזרו להיסחר בעליות שערים נאות בשבוע האחרון לאחר התיקון בשבועיים שקדמו .טכנית,
אזור של  0051מסתמן כאזור תמיכה חזק ומהותי לטווח הקרוב ,המדד חזר לאזורי השיא סביב  0081071נקודות ועל פניו
נראה שמכינים כאן פריצה ושיאים חדשים לתקופה הקרובה.
מדד ת"א  – 27מדד ת"א  42נעל את שבוע המסחר במגמה חיובית ומעל  821נקודות ובכך למעשה מסיים את התיקון היורד
האחרון .רמה של  852נקודות אותה ציינתי בשבועיים האחרונים הינה תיקון טכנית פיבו  30.8למהלך העולה של תחילת השנה
ותמיכה כפולה של השבועות האחרונים .כל תיקון במדד יהיה לטובת שפל עולה ראשוני והמשך מגמה עולה בטווח הקצר.
מדד הנדל"ן  – .7מדד מניות הנדל"ן נסחר ביציבות השבוע ונראה שהתנודתיות בו מתחילה לרדת לאט לאט .טכנית ,אזור של
 02502הינו אזור תמיכה לטווח הקצר ,מעל לגבוה השבועי  004.2היעד העולה עומד על רמה של  022נקודות שיא אחרון על
הגרף .הצפי שלי הוא זחילה איטי מעלה במקרה הטוב במקרה הפחות טוב תנועה צידית משעממת .חשוב לציין שהנעשה
במדד מושפע לא מעט מהתנודות בשוק האג"ח.

מדד היתר  – 78מדדה יתר פרץ השבוע את אזור של  281נקודות שהיווה התנגדות בחודש וחצי האחרונים ולמעשה נתן
איתות חיובי לטווח הקצר .היעד העולה הקרוב נמצא סביב  311נקודות שהוא אזור שיא במדד ורמה טכנית חזקה מאוד.
מדד  – S&P500על המדד ניתן לכתוב את השורה התחתונה שבסופו של דבר היא כלום ושום דבר .המדד תקוע בין 5051021
לאזור תמיכה חזק מאוד סביב  5101שאותו בקרנו בדיוק לפני שבוע .למרות אזהרות מהאינדיקטורים הטכניים השונים בשורה
התחתונה רמות תמיכה לא נשברו ולכן האזהרות נשארו בגדר אזהרות בלבד .אזור התנגדות קרוב  5020גבוה אחרון ,על פניו
ולפי התצורה הטכנית יש כח לפרוץ ואף מרווח עולה במדד ,השאלה היא שוב אם יגיעו המוכרים ברמות השיא כמו שהגיעו
הקונים בשבוע שעבר ברמות התמיכה.

ניתוח מניות
בזן ( - )7738710החברה ,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  5100מימוש 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 .לאחרונה אנו רואים את תמיכת  022כתמיכה
מרכזית לטווח הקצר ,ולאחרונה שוב התהפכה המניה על  .022בשלב זה נוצר קו מהלך יורד באזור  000שנפרץ לאחרונה,
וכעת נבדק מלמעלה .כאן התמיכה הקרובה .יכולת נעילה מעל  000שבועית ,יאשר אי תות חיובי ברור וחד להמשך עולה.
כאמור  022תמיכה מהותית לכל התסריט החיובי שצוין.

אלביט מערכות ( - ).80..71החברה עוסקת במגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות ,אלקטרוניות ואלקטרו אופטי
מתקדמות ,עבור השוק הביטחוני ברחבי העולם .תחומי העיסוק בין היתר :מערכות מוטסות ,מערכות שליטה,
תקשורת ,בקרה ,מחשבים ומודיעין ,ומערכות התראה למטוסים.
ניתוח טכני  -מניות החברה נסחרות לאחרונה במימוש מחירים לאחר עלייה נאה בחודשים האחרונים .בשלב זה ולטווח
הקצר,ניתן לראות כי המניה כעת ,מתכנסת בתחום רוחבי ,כאשר גבולות הטווח הרוחבי הינם 58211 ,מלמטה ,ו21541-
מלמעלה .אי תות חשוב נקבל ביכולת המניה לצאת מטווח זה .בשלב זה נציין תצורת רו"כ הפוך ,ובמידה שתיפרץ ההתנגדות
יתקבל אי תות לעבר השיא על אזור .25111
טאואר ( - )TSEMהחברה עוסקת בייצור טכנולוגיות דיגיטאליות ואמצעי תקשורת עבור ניהול ספקים .בין תחומי הפעילות,
חיישנים עבור מצלמות ,ומעגלים משולבים .מניות החברה נסחרות בישראל ובארה"ב.
ניתוח טכני  -מניות החברה נקבעות לפי המסחר בארה"ב ,ולכן הניתוח מתבסס על גרף חו"ל .משם נובע כי המניה לאחרונה
הייתה תחת מימוש מחירים ,ובכלל היא נתונה כעת במסגרת תבנית יורדת .לאחרונה לאחר שבירת רמת  00דולר ,קיבלנו
אי תות שלילי ,וכעת רמת  02דולר הינה התמיכה הקרובה החשובה .למעשה טווח מסחר כעת  02-00דולר ותות יציאה יאשר
אי תות לטרייד בהתאם.
שטראוס ( - )2178.7החברה אשר פועלת בישראל ובחו"ל ,עוסקת בפיתוח,ייצור ,שיווק ומכירה של מגוון מוצרי מזון
ומשקאות,ממותגים .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .52
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי המניה לאחר מימוש לא קטן לאחרונה ,מהשיא האחרון .עם זאת אפשר להבחין כעת בהתייצבות
לפחות לטווח הקצר בינתיים ,באזור טווח מחירים  .3111-3011אי תות המשכי יתקבל ביכולת המניה לצאת במונחי נעילה
מטווח זה .השבוע המשיכה המניה לדשדש בתחום מחירים הנ"ל .הסיכוי שנראה פריצה על שבירה ,לדעתנו ,הוא התסריט
הצפוי.
אידיבי פיתוח ( - )2308781החברה משקיעה במגוון השקעות במשק הישראלי .באמצעות חברות הבת דסק"ש  ,וכלל ביטוח,
בין היתר ,נכסים ובניין ,שופרסל ,נטוויז'ן ,גב ים ואדמה.
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי המניה מצויה בתיקון עולה לאחר ירידות חדות .ביום המסחר האחרון ראינו פריצת דשדוש
והתכנסות מחירים ,לאחר שלאחרונה התייצבה מעל רמת  .511בשלב זה רמת  ,528מסומנת כיעד מיידי ,ולמעשה שם תיבחן
המניה להמשך .במידה ונראה פריצה,אזי היעד הבא נקוב על .588

על רגל אחת
דלק קידוחים ( - )127878יחידות ההשתתפות נסחרות במדד המעוף ,ולאחרונה נשברה התבנית המתכנסת העולה כידוע,
מה שהוציא איתות שלילי וירידת מס .אחוזים בלתי מבוטלים .בשלב זה ,רמת  0311יורדת להתנגדות קרובה מול תמיכה
קרובה על (0200שנבדקה השבוע) .יעד תבנית שבורה נמצא באזור .0203
בריינסוויי ( - ).882.0מניות החברה נסחרות במדד ת"א ייתר  .21מבט טכני מראה כי המניה לאחרונה החלה תיקון
עולה,ואף פרצה קו מהלך יורד .כעת המניה לאחר עליה מתממשת כאשר נעילה מתחת  2511כפי שראינו ביום המסחר

האחרון ,מאשר כי נראה המשך מימוש כאשר התמיכה הקרובה נקובה על רמת אזור  2511 .2011יורדת כעת להתנגדות
הקרובה.
גזית גלוב ( - ).778..מניות החברה נסחרות במדד המעוף .טכנית ,ראינו מימוש בשבועות האחרונים במניה כאשר גם את
השבוע הנוכחי ,נועלת המניה מתחת לתמיכה המרכזית והחשובה על רמת אזור  0311שיורדת כעת להתנגדות קרובה .כל עוד
אין נעילה מעל רמה זו המניה תחת איתות שלילי .תמיכה קרובה אזור ( 0011נבדקה מלמעלה השבוע).
בזק ( - )7.88..מניות החברה נסחרות במדד המעוף .טכנית ,המניה נמצאת במהלך רוחבי ,כאשר השבוע ראינו מהלך עולה
לאחר היפוך על תמיכת  .331בשלב זה רק יכולת נעילה מעל  ,411נקבל איתות חיובי נוסף .אזור  388עולה כעת לתמיכה
הקרובה.
אבוג'ן ( - )..87877מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011טכנית יש לנו כאן איתות שלילי עקב שבירת תמיכת  ,2042ולכן
כל עוד המניה אינה חוזרת מעל במונחי נעילה ,היא תחת איתות שלילי כאמור.אזור תמיכה קרוב נקוב ברמת  .2521בימים
האחרונים ,רמת תמיכה זו נשמרת והמניה מדשדשת מעל תמיכה זו ,מה שמחזק אותה בתור תמיכה .יש כאן בהחלט סיכוי
לתחילת תיקון עולה עם סטופ צמוד .התנגדות קרובה.2042,
מליסרון ( - ).7.8.1מניות החברה נסחרות במדד המעוף .מבט טכני מראה כי המניה נמצאת כרגע עדיין בתצורת מימוש
מחירים לאחר שקבעה לאחרונה שיא חדש .רמת  00514היא ההתנגדות0יעד קרוב ,לתיקון עולה שכנראה יתקבל בשבוע
הקרוב ,מול תמיכה קרובה כעת על מחיר .02271
דלק קבוצה ( - ).801.70מניות התאגיד,נסחרות במדד המעוף .טכנית המניה נמצאת עדיין תחת מימוש מחירים כאשר רמת
 000571היא התנגדות קרובה ,וכל עוד אין נעילה מעל רמה זו ,אין איתות חיובי בצורה ברורה .התמיכה הקרובה כעת נמצאת
ברמת  .018311יציאה מהתחום שהוזכר לעיל ,יאשר איתות בהתאם.
נייס ( - )NICEמניות החברה נסחרות במדד המעוף ,וגם בנאסד"ק .היות ושערה נקבע בחו"ל ,אזי הניתוח הטכני מתייחס
לגרף חו"ל ,שם רואים כי המניה נמצאת במסגרת מימוש מחירים ,ואף נראה כי התקבל קו מהלך יורד מהשיא האחרון .רק
יכולת פריצת קו המגמה באזור מחיר של  32דולר ,יאשר איתות חיובי ברור,עם יעד לשיא באזור  38דולר .תמיכה קרובה
נקובה ברמת  32דולר.
דיסקונט השקעות ( - )7.38..מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011טכנית ,ראינו השבוע התפרצות אלימה של תיקון
עולה ,בעיקר בעקבות השפעה של סלקום ושופרסל  .בשלב זה רמת ההתנגדות הקרובה ,נקובה על אזור  ,821שם נמצא קו
מהלך יורד לטווח הבינוני .רמת  ,482עולה כעת לתמיכה מיידית במונחי נעילה.
מבטח שמיר ( - ).728.3מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011טכנית ,רואים כי המניה לאחר מהלך יורד ,אם כי בשבועות
האחרונים יש התייצבות בתחום רוחבי צר 8211-7111 ,ורצועות בולינג'ר מכווצות .כל התמונה הזו מראה כי כנראה אנו
לקראת תנועה חדה במניה ,כנראה כלפי מעלה.
טבע ( - )TEVAמניות חברת התרופות ,נסחרות במדד המעוף בארץ ,ובארה"ב .היות ושערה נקבע בחו"ל ,אזי הניתוח הטכני
מתבסס על גרף זה .ניתן לראות כי לאחרונה פרצה המניה תחום מסחר רוחבי באזור  35דולר,ורמה זו עולה כעת לתמיכה
קרובה .מנגד רמת  30דולר אופקית ,היא כעת התנגדות קרובה,כאשר רק יכולת נעילה ברורה מעל רמה זו יאשר איתות חיובי
נוסף.
פריגו ( - )PRGOגם מניה זו היא דואלית ונסחרת אצלנו במדד המעוף ,ובחו"ל בארה"ב .טכנית ,המניה נמצאת לאחרונה
במימוש מחירים ,ולמעשה יש לנו כאן תבנית בצורת התכנסות מחירים .בשלב זה ,המניה נמצאת על סף תקרת התבנית באזור
 084.2דולר ,ורק יכולת פריצה כאן יאשר איתות חיובי ברור .תמיכת התבנית כעת ברמת  081דולר ,הכל במונחי נעילה.

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?ContentId=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.

