הסקירה השבועית של ספונסר – 20.03.2016
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 בשבוע המסחר החולף במגמה מעורבת עם נטייה לעליות שערים במדדים המובילים.
מדדי המעו"ף ות"א  011עלו בכ 1.0% -בממוצע כל אחד .מדד הנדל"ן עלה בכ ,4.3% -ומנגד מדדי היתר והביומד ירדו בכ-
 0.4%ובכ 1.0% -בהתאמה כל אחד .במדד ת"א  011בלטה לטובה מניות מנקיינד שזינקה בכ ,4..0% -וסלקום שעלתה בכ-
 .03.3%מנגד ,מניות ביוטיים ופריון ירדו בכ 0..0% -ובכ 01.0% -בהתאמה כל אחת .מכלל מניות הבורסה בלטה לטובה
מניית מדיקל שעלתה בכ .02% -מנגד ,מניית אור סיטי רשמה ירידה חדה של כ ,03% -לאור הכותרות השליליות השבוע על
החברה .מחזורי המסחר היו ממוצעים ,ועמדו על כ 0.0 -מיליארד ש"ח ליום בלבד בממוצע ,למעט יום שני בו נרשם מחזור ער
במיוחד בשל עדכון משקולות של תעודות הסל בשלב הנעילה.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה מעורבת .מדדי התל בונד עלו בכ 1.2% -בממוצע כל אחד בסיכום שבועי .אגרות החוב
הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך בכ-
 .1.3%מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) ירדו בכ 1.4% -במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב 1..0% -מדד ת"א  2.עלה ב ,0..1% -מדד הבנקים עלה ב ,9..2% -מדד הנדל"ן 0.
רשם השבוע עלייה של  ,...1%מדד נפט וגז עלה ב 1..1% -ומדד הביומד ירד ב 1..9% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח,
הדולר נחלש בכ 1..% -מול השקל ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  4....ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף עלה בכ 1.4% -בסיכום שבוע מסחר יציב יחסית ,וסיים את המסחר ברמה של
 03.4נקודות .ניתן לראות בגרף המצורף שמדד המעו"ף פיתח מהלך עולה בשבועות האחרונים ,ולעת עתה נתמך מעל רמת
 03.1הנקודות החשובה להמשך הדרך .פריצה של אזור  0.11הנקודות ,תהווה איתות קניה משמעותי לשבועות הקרובים.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש בכ 1.4% -מול השקל בסיכום השבוע החולף ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 4....
ש”ח לדולר .אתמול (חמישי) ,נרשמה מגמה חיובית בארה"ב ,והמדדים המובילים עלו בכ 1.0% -בממוצע .השווקים עיכלו את
הודעת הפדרל ריזרב מיום קודם לכן .הפד הביע דאגה בנוגע לגורל הצמיחה והוריד את התחזית להעלאות הריבית השנה.
בבנק המרכזי האמריקאי צופים כעת שתי העלאות ריבית ב ,0100-לעומת ארבע בתחזית הקודמת .מהבחינה הטכנית ,ניתן
לראות בגרף היומי המצורף שהדולר שבר את התמיכה של התעלה העולה ,ואם לא יחזור מעליה ביומיים הקרובים הוא צפוי
להמשיך לרדת לכיוון היעד הבא השוכן ברמה של  4..1ש"ח לדולר.
מדד ה  DAXהגרמני  -מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את  41החברות 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 נסחר סביב רמת  01111הנקודות ,והוא מנסה לייצר מומנטום חיובי בטווח הקצר .פריצה ברורה מעל רמת 01111
הנקודות תהווה אישור סופי למגמה עולה ,שצפויה להמשך לכיוון השיא שנקבע בסוף נובמבר.
מדד הבנקים – מדד הבנקים רשם שבוע מסחר חיובי ועלה ב 0.42% -בהובלה של מניית לאומי אשר גמעה כ 3.4% -בשבוע
המסחר שחלף .ביום שלישי המדד פרץ כלפי מעלה את אזור התנגדות סביב  0,024נקודות .בהמשך השבוע המדד התבסס
מעל רמה זו וביום המסחר האחרון (חמישי) עלה בכ 0.4% -לשער הגבוה ביותר מאז  .03.10.00טכנית ,בעקבות הפריצה ויום
האישור (חמישי) ,נפתח יעד עולה לאזור  .0,431-0,4.1מנגד ,שבירה של אזור  0,024תהווה איתות שלילי עם פוטנציאל
לתיקון יורד.
מדד ת"א  – 17מדד מניות השורה השנייה נעל את שבוע המסחר במגמה חיובית ובסיכום שבועי עלה ב .0.32% -מנקיינד,
סלקום ואלוני חץ הובילו את העליות בעוד שביוטיים ופריון בלטו בירידות שערים חדות של  01.00%ו 01.0.% -בהתאמה.
ביום המסחר האחרון (חמישי) המדד פרץ את רמת ההתנגדות סביב  2.1-2.0נקודות ,אולם תצורת הנר היומי היתה שלילית
לכן יש צורך ביום מסחר חיובי אשר ינעל מעל הגבוה האחרון ב .2.2.3. -אישור זה יהווה טריגר חיובי עם יעד סביב 2.1
נקודות ,הגבוה השנתי.
מדד הנדל"ן  – 07מדד מניות הנדל"ן רשם זינק השבוע ב 4.3% -ואף פרץ את הגבוה השנתי .שבוע המסחר נפתח בדשדוש
וביום רביעי החל לעלות .את יום חמישי פתח בגאפ עולה מעל הגבוה השנתי סביב  313.21נקודות וחתם בעליה של כ0..% -

בליווי מחזור מסחר ער .המהלך העולה הנוכחי אשר קיבל אישור ביום המסחר האחרון ,ובטווח הקצר אזור  301סומן כיעד
אפשרי בגל העליות הנוכחי .אזור  311-313.2סומן כאזור תמיכה במידה והמדד יתממש במהלך המסחר.
מדד נאסד"ק ביוטק ( – )NBIהמדד המייצג של חברות הפארמה והביו הנסחרות בבורסת הנאסד"ק רשם השבוע ירידה של
מעל  .%לשפל תקופתי ,אולם ביום המסחר האחרון (חמישי) המדד התהפך מעל אזור השפל האחרון סביב  0,.01נקודות
וחתם בירידה של  0.0%בלבד ,קודם לכן המדד נסחר בירידה של  .4.4%התבססות מעל אזור  0,.01הינה חיונית בכדי ליצור
בסיס רחב לתחילת התיקון העולה במדד .אזור  0,.11-0,.0.נקודות מהווה אזור התנגדותי מובהק לכן אזור זה סומן כיעד
במידה והמדד ירשום יום חיובי נוסף .פריצ ה של אזור היעד יהווה טריגר חיובי במיוחד אשר עשוי להוציא תיקון עולה ולבנות
מגמה עולה חדשה .מנגד ,שבירה של אזור השפל וכישלון פריצה חזרה מעליו ,יתקבל טריגר שלילי במיוחד והמדד ימשיך
במסעו ,דרומה.

ניתוח מניות
מליסרון ( – ).9.10.חברת אחזקות ,בשליטת "אחים עופר נכסים" ,עוסקת בהשכרה ,ניהול והחזקה של שטחי מסחר
ומשרדים במרכזי קניות שבבעלותה .בבעלות החברה קניונים ,פארקים למשרדים ובנייני משרדים בפריסה ארצית .מניות
החברה נסחרות במדד תא  0.לפי שווי שוק של  0.0מיליארד שקל.
ניתוח טכני – המניה פרצה ביום המסחר האחרון (חמישי) את רמת ההתנגדות האופקית באזור  04,.21נקודות .מתחילת
השבוע המניה עלתה בכ 0.2% -ומהשפל השנתי המניה רשמה תיקון עולה של כ .04.0% -המומנטום החיובי עשוי להמשיך
בשבוע המסחר הקרוב ואזור  30,011סומן כאזור התנגדות אשר פריצתו תסלול את הדרך לאזור  0.,111נקודות .יש לציין כי
אזור  04,011נקודות קריטי לקיומה של התבנית החיובית הנוכחית ומתחתיה המניה תחזור להיסחר במגמה שלילית בטווח
הקצר.
דלק קבוצה ( – )011.091החברה ,פועלת בין היתר ,בתחומי הגז והנפט ,הזיקוק ,תחנות דלק ,פיננסים וביטוח ,התפלה,
תחנות כוח וביוכימיה .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .0.
ניתוח טכני  -מנית החברה נסחרות לאחרונה במהלך שלילי ברור .לאחרונה ,המניה הגיעה לתמיכה רבת משמעות ,באזור
 ..1111רמה זו היא תמיכה אופקית וקו תמיכה עולה ראשי,ולכן הוא מהותי .היות והמניה ננעלה בגרף השבועי ,מתחת לרמה
זו והמשמעות ,איתות שלילי עדיין קיים ,ויכולת פתיחת שינוי כיוון מגמתי יתקבל אך ורק ביכולת נעילה מעל רמת השבירה
כלומר מעל רמת  ..1111כל תיקון עד לרמת ההתנגדות אינו מהווה איתות לשינוי מהותי .לאחרונה בגרף היומי המצ"ב ,נראית
תנועה של דשדוש מחירים מעל תמיכת  ..2411כאשר בשבוע החולף ראינו פריצת קו מהלך יורד מה שלא מונע את המשך
הדשדוש בשלב זה .רק יכולת נעילה מעל רמת  00231יאשר איתות יציאה מעלה מהדשדוש.
כיל ( - )91010.החברה ,פועלת בין היתר בתחומים הבאים :דשנים ,הפקת ברום ,ובמוצרי תכלית המשמשים כתוספי מזון
וכחומרי ביניים לתעשייה .מניות החברה נסחרות במדד ת"א  ,0.ובארה"ב.
ניתוח טכני  -מניות החברה נמצאות במסגרת מהלך יורד זה תקופה ארוכה .לאחרונה ,ניתן לראות בגרף השבועי ,כי המניה
שברה תבנית מחירים כלפי מטה .החודש הצליחה המניה שבועית ,לחזור אל מעל לקו המגמה התחתון של התבנית,
והמשמעות איתות חיובי מעבר לטווח הקצר כעת .הפעם נעלה את הגרף החודשי שם ניתן לראות תבנית שורית כאשר המהלך
המתפתח כעת הוא לתקרת התבנית סביב מחיר  .0011בגרף היומי ההתנגדות הקרובה כעת נקובה על .02.1
סלקום ( - )00107..החברה הינה חברת תקשורת סלולארית המספקת מגוון שירותים ,בין היתר :שירותי טלפון סלולארי
ונייח ,שירותי נדידה לתיירים ,וללקוחות החברה וכן שירותים נוספים .מניות החברה נסחרות במדד ת"א  0.וכן בארה"ב.
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי מניות החברה נמצאות לאחר מהלך יורד בחודשים האחרונים .באזור תמיכה סביב  0011המהותי
המניה קיבלה היפוך אגרסיבי כתיקון עולה שעדיין תקף .המניה פרצה כעת קו מהלך יורד של התנועה היורדת האחרונה ויעד
קרוב כעת נקוב באזור .0011
לאומי ( - ).1..00התאגיד בנק לאומי לישראל ,עוסק בפעילות בנקאית פיננסית וריאלית מגוונת .בנקאות עסקית ,בנקאות
פרטית ,בנקאות מסחרית ובנקאות קמעונאית .מניות הבנק נסחרות במדד ת"א .0.
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי לאחרונה מניות הבנק נמצאים במהלך יורד ברור .עם זאת וכפי שנראה על הגרף המצ"ב ,לאחרונה
מחיר המניה לאזור תמיכה סביב  ,0041ומכאן ראינו תחילת תיקון עולה במניה .כעת המניה אישרה את פריצת קו המגמה
היורד הראשי ,ולכן רמת התמיכה כעת עולה לעבר  .0441כל עוד שנמצאים מעל רמה זו האיתות החיובי תקף .רמת 0420
כעת היעד הקרוב.
פרוטרום ( - )0110119החברה מפתחת מייצרת ומשווקת טעמים וחומרי גלם ייחודיים המשמשים בייצור מזון ,משקאות
 ,תמציות טעם וריח מוצרי פארמה ומוצרים נוספים.
ניתוח טכני  -המניה נמצאת כעת בתחום מהלך עולה ,ולאחרונה במסגרת מימוש ראינו תצורת התכנסות מחירים במניה ,ניתן
לראות כעת תבנית מתכנסת כאשר תקרתה על  ,00111ואילו תמיכתה על קו מהלך עולה ברמת אזור  .02.11עושה רושם

לפי התמונה שלפנינו כי המניה שוב הולכת לבדוק מלמטה את רמת השיא ,כלומר את .00111
ההתכנסות נקובה על .01111

תמיכה קרובה בתוך

פריגו ( - )PRGOהחברה הינה חברה גלובאלית הפועלת בתעשיה הרפואית .עוסקת בייצור ,שיווק והפצה במגוון רחב של
מוצרים הכוללים בין היתר :וויטמינים ,תוספי תזונה,מותגים פרטיים ,תרופות גנאריות ,תרופות אתיות וחומרים פעילים
למעבדות ולפרטיים .מניות החברה נסחרות במדד ת"א  0.וכן בארה"ב.
ניתוח טכני  -ניתן לראות לאחרונה כי המניה נמצאת המהלך יורד ברור .וכעת בתחום תיקון עולה .בסקירות האחרונות ,נאמר
כאן כי המניה הולכת לבדוק את רמת השבירה באזור  041דולר ואכן זה מה שראינו .לא רק שכך,המניה אף השכילה לפרוץ את
קו המגמה שנשבר לאחרונה,ולכן איתות חיובי המשכי לתיקון העולה .רמת  00.דולר עולה כעת לתמיכה העולה וכל עוד
נמצאים מעל,התיקון העולה תקף .אזור  031דולר שם אופקית חשובה,מהווה כעת התנגדות קרובה.
גזית גלוב ( - )09.100החברה והחברות המוחזקות שלה ,פועלות ברכישה ,פיתוח וניהול של מרכזים מסחריים,בארה"ב
ובצפון אמריקה,וכן במזרח אירופה.כמו כן פועלת בייזום וביצוע של פרויקטים בתחום המגורים .החברה פועלת בתחום הנדלן
המניב בישראל ,גרמניה וברזיל .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .0.
ניתוח טכני  -המניה לאחרונה נסחרה במהלך יורד ברור ,ובחודש הקודם נבדקה רמת  4111המהותית בתצורה ארוכת הטווח
החודשית ,ובסיום ראינו כי תמיכה זו נותרת איתנה .לא רק זה ,המניה החלה בתיקון עולה אגרסיבי ,כאשר גם ראינו פריצת קו
מגמה יורד .רמת הפריצה סביב אזור  4411מהווה כעת תמיכה חשובה קצרה .מנגד ,יעד הבא נקוב על  .4011כל עוד תמיכה
קרובה נשמרת ,המניה ללא איתות שלילי.

על רגל אחת
שיכון ובינוי ( - )01102.9מניות החברה הנסחרות במדד נדלן  ,0.נמצאות טכנית ,במהלך יורד ברור .לאחרונה גם נשברה
התמיכה העולה ארוכת הטווח  .לאחרונה במסגרת התיקון העולה הנוכחי של השבועות האחרונים ,המניה הצליחה לחזור מעל
קו המהלך העולה שנשבר לאחרונה .המשמעות ,חזרה לתחום העולה והמשך התיקון העולה הנוכחי .רמת אזור  01.מסומנת
כעת כתמיכה בגרף היומי ,ואילו רמת  002כהתנגדות קרובה.
חלל תקשורת ( - )0129..7מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011טכנית המניה נמצאת במצב של התכנסות מחירים לאחר
מהלך יורד חד לאחרונה .לאחרונה נפרצה תבנית זו ,כאשר כעת רק יכולת נעילה מעל אזור  403.-4011יאשר איתות חיובי
נוסף.ראינו השבוע נעילה באזור ההתנגדות.
אופקו ( - )OPKמניות החברה נסחרות במדד המעוף וכן בארה"ב .מבט טכני מראה כי המניה נסחרת רוחבית מתחת
להתנגדות מהותית ברמת  ..03דולר ,זאת לאחר מהלך יורד לאחרונה .לפני כשבועיים השכילה המניה לחזור מעל רמת
השבירה ולכן קיבלה איתות חיובי לתיקון עולה ,כך נכתב בסקירות הקוד מות ,ואכן מאז המניה הגיעה עד ליעד שצוין ברמת
 2.32דולר ,רמה שעולה כעת לתמיכה קרובה וההילוך החיובי תקף כל עוד המניה נמצאת מעל רמה זו .רמת מחיר  01.42דולר
מסומן כעת כרמת התנגדות במונחי נעילה .בשבוע החולף נכשלה המניה בפריצת רמה זו.
ישראמקו יה"ש ( - )9.9101יחידות ההשתתפות נסחרות לאחרונה במסגרת מתכנסת יורדת ארוכת טווח .השבוע השכילה
המניה ביום המסחר האחרון לפרוץ את התבנית כאשר רמת  0.היא כעת היעד הראשון הקרוב .רמת  03אזור הפריצה היא
התמיכה העולה כעת.
פרטנר ( - )011..1.המניה נסחרת במדד ת"א  .011טכנית רואים בגדול תנועה רוחבית לאחר תנועת תיקון עולה,שעדיין
תקף .רמת אזור  0011-0044היא אזור תמיכה חשוב כעת של תחתית התנועה הרוחבית .השבוע ראינו בדיקה מלמעלה של
תמיכה זו והיפוך .עם זאת רק נעילה מעל רמת  ,0221יאשר איתות המשך התיקון העולה במסגרת הרוחבית .השבוע ראינו
כישלון של פריצת התנגדות זו.
בזן ( - )97219.1המניה נמצאת כללית תחת מהלך מתקן עולה ,אך לאחרונה במימוש מחירים .השבוע ראינו פריצת קו מהלך
יורד ,לעבר התנגדות  0..וכישלון המשך התנועה המתפרצת .תמיכה קרובה כעת על  ,0.1וכל עוד נשמרת הפריצה נותרת
תקפה.
חברה לישראל ( - )71.101מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .0.טכנית ולאחר מהלך יורד מהותי ,נתמכה המניה מעל רמת
אזור  ..111ומשם ראינו פתיחת תיקון עולה אגרסיבי .בשלב זה ,המניה פרצה תבנית קצרת טווח עם יעד לרמת ,20011
כאשר כעת יש לנו דשדוש צר מתחת רמת  21111שעדיין לא הוכרעה.
אלביט מערכות ( - )011009.מניות החברה נסחרות בת"א במדד המעוף וכן בארה"ב .לאחרונה ראינו את המניה במימוש
מחירים .מימוש זה נחתם על ידי קו מהלך יורד שהתנגדותו באזור  .43111והשבוע ראינו פריצת קו המגמה הנ"ל ,המשמעות,

איתות חיובי להמשך .יעד קרוב רמת השיא השנתי על אזור  ,4.111ויעד מלא על ( !! 42.11אין כאן טעות הקלדה) .תמיכה
עולה לרמת הפריצה סביב .44211
אמות ( - )0121911מניות חברת הנדל"ן נסחרות במדד ת"א  .011טכנית ,ראינו לאחרונה ,כפי שהוזכר כאן ,פריצת דשדוש
מחירים לטווח הבינוני עם פריצת תבנית שורית חשובה .לטווח מעל הקצר מקבלים כעת יעד ברמת  ,0321ואילו בגרף היומי
ההתנגדות הקרובה נקובה ברמת מחיר על  ,0402שסביר כי תיפרץ בקרוב,כך נכתב ,ואכן השבוע סיימנו מעל רמה זו .בכל
מקרה אזור  0021היא התמיכה המהותית כעת ,וכל עוד נמצאים מעל יעד תקף.
טבע ( - )TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת"א  0.וכן בארה"ב .טכנית לפי גרף חו"ל ,ניתן לראות אזור תמיכה בתחום
 .4-.4..דולר ,לכן איתות שלילי מעבר הקיים כעת לא יתחדש ללא שבירת אזור זה .מנגד כל תיקון עד לרמת  .0דולר ,לא
מבשר על שינוי ורק יכולת נעילה מעל לרמה זו יאשר יציאה מהאיתות השלילי .רמת  .3דולר התנגדות קרובה במונחי נעילה.
פמס ( - ).07101מניות החברה נסחרות במדד ת"א ייתר  ..1טכנית ניתן לראות כי לאחרונה המניה הייתה במימוש מחירים
שנעצר ברמת אזור  ..111משם ראינו תיקון עולה שתקף גם כעת .ראינו פריצת קו מהלך יורד ראשי ,ולטווח של הימים
האחרונים יש לנו דשדוש בתחום  .001-.211יציאה מהתחום יאשר האיתות הבא לטווח הקצר .הערכה היא שנראה המשך
תיקון עולה כלומר פריצת הטווח של הימים האחרונים 2441 .התנגדות קרובה במקרה של פריצה.
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 השו ק 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 /או מכשירים פיננסים.

