הסקירה השבועית של ספונסר – 22.01.2017
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 שלילית .מדדי המעו"ף ות"א  011ירדו בכ0.8% -
בממוצע כל אחד ,ומדדי התקשורת והביומד בלטו לרעה כשירדו בכ 5.3% -בממוצע כל אחת .מנגד ,מדד הביטוח הצליח לסיים
את השבוע בתשואה חיובית של כ ,0% -בהובלת מניות כלל ביטוח ומגדל שעלו בכ 4% -בממוצע כל אחת .במדד ת"א 011
בלטה לטובה מניית קנון שזינקה בכמעט  .01%מנגד ,מניות מזור רובוטיקה ,ביוטיים ואבוג'ן ירדו בכ 8% -בממוצע כל אחת.
מכלל מניות הבורסה בלטו לטובה מניות פרוטליקס ,ביונדווקס וביוקנסל שעלו בכ 53% -כל אחת .מנגד ,מניות מרחביה
אחזקות ואפליי ירדו בכ 52% -כל אחת .מחזורי המסחר היו סביב הממוצע ,ועמדו על כ 0.5 -מיליארד ש"ח ליום.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה שלילית .מדדי התל בונד נסחרו בירידות שערים של כ 1.2% -בסיכום שבועי .אגרות
החוב הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה שלילית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) ירדו בכ 0% -במח"מ (משך
חיים ממוצע) הארוך .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) ירדו בכ 1.33% -בסיכום שבועי.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב 1.79% -מדד ת"א  53ירד ב ,9.97% -מדד הבנקים ירד ב ,9..7% -מדד הנדל"ן  03רשם
השבוע ירידה של  ,1.99%מדד נפט וגז ירד ב 1.31% -ומדד הביומד ירד ב 3.99% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר
נחלש בכ 9..% -מול השקל ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  5.813ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף ירד בכ 5% -בשבוע החולף ,וסיים את המסחר ברמה של  0450נקודות .ניתן
לראות בגרף המצורף שמדד המעו"ף נסחר במגמה שלילית בשבועיים האחרונים ,לאחר שלא הצליח לפרוץ את ההתנגדות
הקשה באזור  0481הנקודות .כעת ,נראה כי המדד יכול להמשיך ולרדת לכיוון התמיכה המשמעותית באזור  0581הנקודות,
והסיכון כרגע בהשקעה במדדים המובילים גבוה יחסית.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש בכ 1.3% -מול השקל בסיכום השבוע החולף ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 5.813
ש”ח לדולר .אתמול (חמישי) ,וול סטריט נסגרה בירידות שערים קלות כשעיני המשקיעים נשואות להשבעתו של נשיא ארה"ב
הנבחר ,דונלד טראמפ ,אשר לכל אורך מסע הבחירות שלו ובחודשים שעברו מאז נבחר סיפק אין ספור שערוריות ,התבטאויות
וסגירת חשבונות ,בעיקר באמצעות ציוצים בחשבון הטוויטר שלו .ברקע בגזרת המאקרו התפרסם מספר תביעות האבטלה
הראשוניות בשבוע האחרון ,שעמד על  554אלף תביעות ,נמוך מהצפי  535 -אלף תביעות חדשות .מהבחינה הטכנית ,ניתן
לראות בגרף היומי המצורף שהדולר מדשדש במקום בתקופה האחרונה ,ללא כיוון מסוים בטווח צר יחסית שבין 5.58-5.88
ש"ח לדולר.
מדד ה  DAXהגרמני  -מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את  51החברות 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 פרץ את ההתנגדות ברמת  00311הנקודות וכעת הוא מדשדש בטווח מאוד צר וצפוי לדעתנו לחזור לעלות כל עוד הוא
לא ישבור את רמה זו.
מדד הבנקים – שבוע ראשון של מימושים מהותיים הגיע למדד הבנקים ,שבוע בו אבד המדד כ  5.2%מערכו .עיקר הירידות
הגיעו ביומיים האחרונים של השבוע ובעיקר ביום חמישי האחרון בו צנח השוק בחדות לקראת סיום המסחר וללא סיבה הנראת
לעין .עוד לפני כן קבע המדד שיא חדש ולמעשה סגר את היעד אותו ציינתי בשבועות הקרובים סביב  0251051נקודות.
התמיכה החשובה הקרובה קיימת סביב השיא הקודם שנפרץ ברמה של  0351נקודות.
מדד ת"א  – 9.שבוע של אי החלטה עבר על מדד מניות השורה השנייה .הירידות ביום חמישי הגיעו גם אל המדד אולם
בסיכום שבועי וגם על הגרף נראה שהמחיר הולך הצידה עם נטייה יורדת .טכנית אזור הגבוה האחרון סביב  051נקודות הכניס
מוכרים למדד .כל אזור של  001055הינו אזור התנגדות אופקי מהותי מאוד מהשנים האחרונות .התמיכה המהותית הקרובה
על הגרף נמצאת סביב  88105נקודות.
מדד הנדל"ן  – 1.תחילת השבוע במדד הנדל"ן המשיכה את סיום השבוע הקודם .בתחילת השבוע עלה המדד סמוך לאזור
 481נקודות אולם מוכר אגרסיבי נראה במדד עוד ביום א כשהוא מוכר דרך תעודות סל בחסר .בהמשך השבוע המדד המשיך
לנוע הצידה אולם בסיכום שבוע נועל את המסחר סמוך לנמוך שבועי ומתחת לאזור של  454נקודות שהוא אזור ההתנגדות

שכזכור לא נפרץ בצורה ברורה בשבוע המסחר הקודם .המשך מימוש בתחילת השובע יכול להביא לגל יורד במדד ויעד של
 421נקודות בהחלט יעד קרוב לשבוע המסחר הקרוב.
מדד  – S&P500אין הרבה מה לכתוב על המדד בשבוע המסחר האחרון ,פרט לכך שהוא ממשיך לשמור על רמות הגבוהות
בהן הוא נסחר בחודש האחרון .מהבחינה הטכנית המדד נסחר חזק מאוד וצמוד לשיא סביב  5555081נקודות ובפועל מדשדש
כבר חודש וקצת סביב  5541-5581נקודות .עונת הדוחות נכנסה להילוך גבוה בשבוע האחרון ותמשיך בשבועיים הקרובים,
סה"כ תגובת השוק טובה עד כה ובלי דרמות מיוחדות כשהחברות הגדולות עומדות בציפיות ואף מעט מעבר .היום (שישי)
יושבע דונלד טראמפ לנשיאות ארה"ב השוק נתן לו קרדיט גדול מאוד מאז היבחרו בתחילת חודש נובמבר ועשה ראלי נאה
מאוד מעלה ,אולי נקבל קנה בשמועה מכורה בידיעה?

ניתוח מניות
בזק ( – )939911חברת התקשורת עוסקת במספר תחומים עיקריים :תקשורת פנים ארצית נייחת,תקשורת סלולארית ,בזק
בינלאומי וטלוויזיה רב ערוצית .מניות החברה נסחרות במדד המעוף.
ניתוח טכני  -המניה לאחרונה נסחרה במהלך שלילי ברור ,ולאחרונה החלה להתייצב תוך מסחר בתנועה רוחבית בגבולות
 .234-503בשבוע החולף ראינו פריצת רמת  503שעולה כעת לתמיכה חשובה במונחי נעילה .כל עוד תמיכה זו נשמרת היעד
הינו על רמת  .553התנגדות קרובה כעת .544
טאואר ( – )TSEMהחברה עוסקת בטכנולוגיות דיגיטאליות ואמצעי תקשורת עבור ניהול ספקים .מניות החברה נסחרות בארץ
במדד ת"א  ,011וכן בארה"ב.
ניתוח טכני  -מניות החברה נסחרות לאחרונה בתנועה עולה ,כידוע כאן מהסקירות הקודמות .השבוע המניה עולה עם גרף
ארוך טווח ,והפעם כדי להמחיש את היעד לטווח היותר מהקצר .ניתן לראות כי המניה לאחרונה פרצה תבנית מחירים ברורה
כאשר היעד כעת נקוב ברמת  55דולר .תמיכה עולה כעת בגרף הארוך טווח על רמת  08דולר .בגרף היומי התמיכה הקרובה
היא על  00דולר.
דלק קידוחים יה"ש ( – )09.999תחום הפעילות העיקרית של השותפות,הינה חיפושים ,פיתוח והפקה של נפט וגז טבעי
בישראל ובקפריסין .היה"שים נסחרים במדד ת"א .53
ניתוח טכני  -יחידות ההשתתפות לאחרונה נסחרו במימוש מחירים למהלך העולה האחרון .בשלב זה ראינו הגעה לאזור תמיכה
חשוב בתחום מחירים  .0411-0455ניתן לבסס כעת אפשרות לתיקון עולה מעל אזור תמיכה חשוב זה ,כאשר היעד הקרוב
הינו  0311ואילו המלא נקוב על  .0321רק שבירת אזור התמיכה שצוין יבטל את היעדים הנ"ל.
אלביט מערכות ( – )1911190החברה עוסקת המגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות ,אלקטרוניות ואלקטרו אופטי
מתקדמות,עבור השוק הביטחוני בארץ ובעולם .בנוסף עוסקת החברה בהשבחת פלטפורמות צבאיות קיימות ופיתוח טכנולוגיות
ויישומים מתקדמים לתחומים צבאיים .מניות החברה נסחרות במדד ת"א  ,53וכן בארה"ב.
ניתוח טכני  -מניות החברה נסחרות במהלך עולה לכל טווחי המסחר בשלב זה .לטווח הקרוב מצטיירת כעת תמונת התכנסות
מחירים ברורה בטווח מחירים  .50551-58411יכולת יציאה מתחום זה יאותת על תנועה בגובה של  8אחוז בהתאמה .נציין כי
התמיכה החשובה הקרובה נקובה ברמת  ,58111ואילו המהותית לטווח היותר ארוך ברמת  .52511ביום המסחר האחרון
ננעלה המניה בקירוב לתקרת התבנית.
טאואר ( – )TSEMהחברה עוסקת בטכנולוגיות דיגיטאליות ואמצעי תקשורת עבור ניהול ספקים .מניות החברה נסחרות בארץ
במדד ת"א  ,011וכן בארה"ב.
ניתוח טכני  -מניות החברה נסחרות לאחרונה בתנועה עולה ,כידוע כאן מהסקירות הקודמות .השבוע המניה עולה עם גרף
ארוך טווח ,והפעם כדי להמחי ש את היעד לטווח היותר מהקצר .ניתן לראות כי המניה לאחרונה פרצה תבנית מחירים ברורה
כאשר היעד כעת נקוב ברמת  55דולר .תמיכה עולה כעת בגרף הארוך טווח על רמת  08דולר .בגרף היומי התמיכה הקרובה
היא על  00דולר.
אלביט מערכות ( – )1911190החברה עוסקת המגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות ,אלקטרוניות ואלקטרו אופטי
מתקדמות,עבור השוק הביטחוני בארץ ובעולם .בנוסף עוסקת החברה בהשבחת פלטפורמות צבאיות קיימות ופיתוח טכנולוגיות
ויישומים מתקדמים לתחומים צבאיים .מניות החברה נסחרות במדד ת"א  ,53וכן בארה"ב.
ניתוח טכני  -מניות החברה נסחרות כעת בתנועה עולה ,כאשר לאחרונה ראינו מימוש במניה שהסתיים עקב פריצת תבנית
מתכנסת .כעת ,רמת  41111מהווה התנגדות קרובה ויכולת נעילה ברורה מעליה יאשר את יעד הפריצה האחרונה סביב רמת
 .45011תמיכה קרובה נקובה ברמת אזור  58311והיא חשובה .ביום המסחר האחרון ננעלה המניה גבולית סביב ההתנגדות.
דלק קידוחים יה"ש ( – )09.999תחום הפעילות העיקרית של השותפות,הינה חיפושים ,פיתוח והפקה של נפט וגז טבעי
בישראל ובקפריסין .היה"שים נסחרים במדד ת"א .53

ניתוח טכני  -יחידות ההשתתפות נסחרות לאחרונה בתנועה עולה ,למרות הדשדוש בחודש האחרון .ניתן לראות שכעת ישנה
תמיכה מאוד משמעותית באזור  0531שם קו מגמה תומך חשוב .כל עוד קו זה מחזיק ,והוא נבחן לאחרונה ,אזי האיתות
החיובי קיים .רמת  0455מסומנת כעת כהתנגדות הקרובה.
קנון ( – )1130137החברה הינה חברת אחזקות שבין אחזקותיה העיקריות נמנות,חברת הספנות צים,מיזם הרכב
בסין,והשקעות בתחום יצור אנרגיה בארץ ובחו"ל .מניות החברה נסחרות במדד ת"א  011וכן בארה"ב.
ניתוח טכני  -המניה נמצאת לאחרונה בתנועה עולה כאשר לאחרונה ראינו פריצת תבנית מתכנסת דמוי יתד .יעד מלא של
התבנית מסומנת על  ,3111ואילו התנגדות קרובה על רמת  .4558עוד נציין כי מתוכננת כעת הנפקת עסקי האנרגיה בארה"ב,
מה שיכול לייצר ערך ,באם ייצא לפועל.

על רגל אחת
כיל ( - )911910מנית חברת הכימיקלים ,נסחרת במדד המעוף .טכנית ,המניה לאחר מהלך יורד ,וכעת נמצאת במהלך של
תנועת תיקון עולה .ניתן לראות בשלב זה יצירת תנועה עולה כתיקון על בסיס שפלים0שיאים עולים,כנאמר עוד בסקירות
הקודמות .כעת,רמת אזור  0281-0511עולה לתמיכה הקרובה וביום המסחר האחרון ראינו נעילה מתחת לרמה זו ,מה שאומר
שאם לא חוזרת מעל ביום מסחר הבא ,יתקבל איתות המשך המימוש 0385 .תמיכה מתחת .רמת  0811התנגדות.
מיטב דש ( - )1911103מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011לאחרונה התבשרנו על עסקה אפשרית למכירתה שעדיין לא
נסגרה .טכנית ,המניה כעת נסחרת מעל קו מגמה עולה ברור שתמיכתו באזור  .0553כל עוד רמה זו נשמרת המניה חיובית,
ועם יעד לרמת אזור .0011
טבע ( - )TEVAמניות חברת התרופות הגנריות נסחרות בת"א במדד המעוף ,וכן בארה"ב .טכנית ,ולפי גרף חו"ל ,המניה
נמצאת בשלב זה עדיין במסלול יורד ובאיתות שלילי .כעת ,כל עוד המניה אינה מסוגלת לנעול מעל רמת  52דולר ,אזי אין לנו
איתות ברור ליכולת תיקון עולה משמעותי .לאחרונה ,נכשלה המניה בפריצת רמת ההתנגדות החשובה .כעת אזור  55.3דולר
תמיכה הקרובה.
מזור רובוטיקה ( - )MZORמניות החברה נסחרות במדד ת"א  011וכן בארה"ב .טכנית המניה נתמכה לאחרונה מעל קו מגמה
עולה לטווח הבינוני והסתובבה מעלה .בשלב זה נראה כי המניה חוזרת לעבר רמת התמיכה החשובה האחרונה סביב 51.5
דולר כאשר התמיכה הקרובה נקובה ברמת  50.2דולר.
דיסקונט השקעות ( - )337913מניות החברה נסחרות לאחרונה בתבנית עולה לטווח הקצר-בינוני .בשלב זה המניה יצאה
למימוש מחירים כאשר רמת  0521מהווה את התמיכה הקרובה והחשובה שם קו מהלך עולה תומך של תקרת תבנית פרוצה.
אזור  0521יעד הקרוב.
לאומי ( - )390311מניות הבנק נסחרות במדד המעוף .לאחרונה ,במסגרת התמונה העולה הנוכחית ראינו כי רמת אזור
 0431מהווה תמיכה חשובה לטווח הקרוב .נראה כי רמה זו עומדת שוב להיבדק מלמעלה בקרוב.
גזית גלוב ( - )193911מניות החברה הנסחרות במדד המעוף ,נמצאות בתיקון עולה כעת ,ואף לאחרונה פרצה התנגדות
חשובה על  .5422בהמשך נתקלה המניה בקו מגמה שנשבר ,וחזרה למימוש .כעת ,אזור  5331מהווה תמיכה קרובה וראינו
נעילה גבולית ביום המסחר האחרון .שבירת רמה זו יאשר המשך המימוש.
סלקום ( - )1191.30מניות חברת הסלולר נסחרת במדד ת"א  .011טכנית המניה נמצאת לאחר מהלך עולה מתקן ,ובימים
האחרונים בתנועה צידית צרה.אזור  5211מהווה כעת את התמיכה הקרובה ,וכל עוד מחזיק המניה ללא איתות שלילי.
שיכון ובינוי ( - )1911707מניות חברת הנדל"ן ,נסחרות בתנועה עולה לאחרונה ,כאשר רמת  811שהייתה רמת היעד הושגה
ביום המסחר האחרון ,ויצאה למימוש .איתות חיובי נוסף יתקבל רק בנעילה מעל רמת  ,811ואילו התמיכה הקרובה נקובה כעת
ברמת אזור .551
בזק ( - )939911מניות חברת התקשורת נסחרות במדד המעוף .טכנית ,המניה לטווח הקצר נמצאת באיתות שלילי מאז
שבירת התמיכה על  503שיורדת כעת להתנגדות הקרובה .רמת  281היא התמיכה הקרובה והיותר מהותית רמת .235
קמה דע ( - )1970117מניות החברה נסחרות במדד ייתר  .31טכנית ,ראינו לאחרונה כאן פריצת תבנית מחירים מתכנסת עם
יעד על  .5381יעד זה עדיין תקף למרות המימוש שראינו בימים האחרונים .אזור  5511היא התמיכה החשובה שם תקרת
תבנית פרוצה.
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 ו0או מכשירים פיננסים.

