הסקירה השבועית של ספונסר – 22.02.2015
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 סיכמה שבוע מסחר חיובי במיוחד בעליות שערים נאות .מדד הגז ונפט בלט מעל כולם
כשזינק בכ 01% -בהובלת מניית רציו שקפצה בכ ,01% -לאחר הפרסומים על פשרה עם הממונה על ההגבלים .מדד הבנקים
עלה בכ .7.5% -במדד ת"א  011בלטו לטובה מניות לייבפרסון ונפטא שעלו בכ 07% -בממוצע כל אחת .מנגד ,מניית אלון
רבוע כחול ירדה השבוע בכ .5.7% -מכלל מניות הבורסה בלט ה לטובה מניית אייסיקיור מדיקל שזינקה בכ .10% -מנגד ,מניות
נקסט ג'ן וגרינסטון ירדו בכ 05% -בממוצע כל אחת .מחזורי המסחר נחלשו ועמדו על כ 0.2 -מיליארד ש"ח ליום בממוצע.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה מעורבת .מדדי התל בונד עלו בכ 1.17% -בממוצע בסיכום שבועי .אגרות החוב
הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) ירדו בכ 1.1% -במח"מ (משך חיים ממוצע)
הקצר והבינוני ועלו בכ 1.0% -במח"מ הארוך .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) נותרו כמעט ללא שינוי לאורך כל
העקום.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,...2% -מדד ת"א  57עלה ב ,2...% -מדד הבנקים זינק ב ,9..2% -מדד הנדל"ן 07
רשם השבוע עליה של  ,0.92%מדד נפט וגז עלה ב .0.09% -ומדד הביומד עלה בכ 2...% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח,
הדולר נחלש בכ 0% -מול השקל ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  1.547ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף עלה במהלך כל ימות השבוע בכ 2.1% -בסיכום השבוע החולף ,וסיים את
המסחר ביום חמישי ,ברמה של  0451נקודות .כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף ,מדד המעו"ף זינק בשבוע החולף לאחר
שנתמך בשבועות האחרונים מעל אזור התמיכה של  0447-0471נקודות וכעת נראה כי הוא בדרך לנסות ולרשום שיא חדש
בטווח הקצר.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש בכאחוז מול השקל בשבוע החולף ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  1.547ש”ח לדולר.
אתמול (חמישי) ,נרשמה מגמה מעורבת בארה"ב ,לאחר שפורסמו הדרישות הראשוניות לדמי אבטלה שירדו מתחת לצפי ל-
 251אלף ,הנתונים מאותתים על כך שהפיטורים נשארים נמוכים וקצב הגיוסים בארה"ב עודנו חזק .מהבחינה הטכנית ,ניתן
לראות בגרף היומי המצורף שהדולר נע בתנודתיות גבוהה בימים האחרונים ,וכעת התמיכה הקרובה נמצאת ברמה של 1.51
ש" ח לדולר אולם ישנו סיכוי סביר שנראה שבירה נוספת כלפי מטה.
מדד הקאק  - CACמדד קאק 41הינו מדד המניות המרכזי בבורסה הצרפתית יורונקסט ,שמקומה בפאריז .את מדד הקאק
מרכיבות  41המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה היורונקסט .בין המניות הבולטות במדד ניתן למצוא את סאנופי
אוונסיס (חברת התרופות ), BNPפאריבס (הבנק הצרפתי הגדול בעולם) ואת חברת התקשורת פראנס טלקום .כפי שניתן
לראות בגרף היומי המצורף ,המדד פרץ כבר לפני שבוע את ההתנגדות באזור  4111הנקודות ,וכל עוד הוא מעליה הוא צפוי
להמשיך ולעלות ל כיוון היעד ברמה של  7111נקודות כפי שכתבנו במפורש בתחזית של השבוע שעבר.
מדד הבנקים – בשבועות האחרונים ציינתי את החולשה במדד ,אך למרות השבירה של  0211נקודות צריך היה להמתין
להיפוך ואף ציינתי מניות מועדפות (לאומי ודיסקונט) .כמו תמיד ההיפוכים מגיעים משום מקום וביום שני לאחר פרסום הצמיחה
ברבעון האחרון של השנה קפץ השוק ובראשם מדד הבנקים .איתות הכניסה הטכני היה החזרה מתחת לנמוכים האחרונים
סביב  0211נקודות ויעד לאזור  0211שהגיע  1ימים לאחר מכן ,הזריזים והחדים יכלו לקחת מהלך של כ  1-4אחוזים .לתקופה
הקרובה כל עוד המדד מעל  0211נקודות המצב הטכני טוב אך יחד עם זאת חשוב לראות המשכיות בשבועות הקרובים.
מדד ת"א  – 99המדד התעלם משני ימי המסחר של השבוע הקודם והמשיך השבוע קדימה בתנועה עולה .טכנית ,המדד יצא
מהתקופה הלא טובה שלו ונראה שיצא למגמה עולה חדשה .כל תיקון בתקופה הקרובה יהיה לטובת חבירה למניות המדד
לטובת יעדים עולים חדשים .הגבוה השבועי סביב  571הינו התנגדות ונראה שהמדד יצטרך לאגור כוחות לפני המשך טרנד
עולה.
מדד הנדל"ן  – .9מדד מניות הנדל" ן לא נהנה מעליות השערים בשבוע המסחר האחרון ודיי עשה תנועה צידית ברמות השיא
סביב  421נקודות .גם תיקון בזמן הוא תיקון טכני ומעיד על העוצמה שיש במדד .תיקון במחיר יעשה טוב יותר למדד ולמניות
המרכיבות אותו וייתן אפשרות לכסף חדש להכנס/לחזק לטובת רמות גבוהות יותר בהמשך .אזכיר את דעתי הכללית כל תיקון
לאזור של  415/5יחשב תיקון סביר ביותר למהלך העולה האחרון.

מדד הביומד – מדד הביומד ממשיך להיות חזק וגם התיקונים שלו בשבועות האחרונים היו בעיקר תיקוני זמן ולא מחיר.
טכנית ,השבוע המדד נבלם בגבוה השנתי וסביב אזור התנגדות קשה ברמה של  571נקודות ,סגירה מעל תיתן איתות חיובי
המשכי ותמשיך את המגמה העולה הקיימת במדד מאז חודש דצמבר האחרון.

ניתוח מניות
איתוראן ( – ).01.1.1החברה מספקת בעצמה ובאמצעות חברות בנות ,שירותים מונחי איתור לשוק הרכב .בין מוצרי
החברה ניתן למנות שירותי מעקב לרכבים גנובים ,מוצרי תקשורת אלחוטיים ועוד .החברה מספקת את שירותיה בישראל,
ברזיל ,ארגנטינה וארה"ב.
ניתוח טכני – ביום המסחר האחרון ראינו ניסיון פריצה של רמות השיא סביב  5511נקודות בליווי מחזור ער וקונים שדחפו
קדימה .מבחינת שערי סגירה ,המניה סגרה בשיא כל הזמנים חדש ולדעתי המניה תמשיך קדימה בתקופה הקרובה .כמו
שציינתי בשבועות האחרונים מי שקנה בטווח המסחר של  5711/5111כבר מרווח מספר אחוזים ועכשיו יכול לחזק עסקה יחד
עם הקונים שדופחפים קדימה ,יעדים עולים קרובים באזור של  5111ו  01111לשבועות הקרובים.
דיסקונט ( – ).2....התאגיד בנק דיסקונט לישראל ,הינו תאגיד בנקאי המציע ללקוחות מגוון שירותים פיננסים באמצעות
בנקאות ישירה ומקוונת .תחומי פעילות הבנק מגוונים ורבים עם זה ע”י ניהול חשבונות עו”ש ואשראי עסקי ופרטי ,משכנתאות,
פעילות כרטיסי אשראי ,ניהול תיקים ועוד .הבנק הינו הבנק הרביעי בגודלו בישראל.
ניתוח טכני – בשבוע סקרתי את המניה ואף ציינתי אזור לכניסה אגרסיבית סביב קו מגמה עולה קצר טווח ותמיכה אופקית
סביב  751/111נקודות .התנועה הגיעה השבוע כשמניית דיסקונט שצוינה כמועדפת ממניות הבנקים (יחד עם לאומי) נותנת
מהלך עולה חזק ונראה וסוגרת בשפיץ שבועי סביב  141נקודות שהוא גם היעד העולה .נעילה מעל רמה זו תיתן יעד לאזור של
 111נקודות בטווח הקרוב ,הפרעה קיימת סביב .145
סלקום ( – )..0.921החברה סלקום ישראל בע”מ הינה חברת תקשורת סלולרית המספקת מגוון שירותים ביניהם שירותי
טלפון סלולרי ונייח ,שירותי נדידה לתיירים בישראל ,חנויות מכר ומרכזי שרות ומכירה בפריסה ארצית .השנה נכנסה החברה
לתחום הטלוויזיה הרב ערוצית כשהיא מציעה מוצר זול יותר מבוסס רשת שיתחרה בהוט ויס.
ניתוח טכני – לאחר הריסוק במניה בעקבות מלחמת המחירים נפלה המניה במהלך יורד מהיר מאזור של  1111לשפל כל
הזמנים סביב  0511/2111נקודות .בתחילת פברואר נפל דבר ופרסום בכלכליסט על הפסקת המבצעים של הוט וגולן שגרמו
להם לגיוס משתמשים רבים אך יחד עם זאת גרם להפסדים של מיליוני שקלים ,החלה המניה לעלות בחדות מרמות השפל
ולדעתי שם סומנה התחתית לתקופה הקרובה .טכנית בשבוע המסחר האחרון המניה מתייצבת בתצורה סופר חיובי מעל לרמה
של  2101נקודות שהוא הגבוה האחרון .תחילת תנועה בשבוע הקרוב מעל  2151נקודות תביא ליעד לאזור של  2111שהוא
תיקון פיבו למהלך היורד האחרון שהחל ב  ~1111ועד לשפלים האחרונים.
בזק ( – ).200..החברה הינה חברת התקשורת הישראלית  ,המתמחה בארבעה תחומי פעילות עיקריים .תקשורת פנים
ארצית נייחת,תקשורת סלולארית,בזק בינלאומי וטלוויזיה רב ערוצית.
ניתוח טכני – ניתן לראות כי לאחרונה המניה נמצאת במימוש מחירים ברור .עם זאת לאחרונה,החלה המניה בתיקון עולה ברור
ואף חזרה מעל רמת קו המגמה העולה שנשבר לאחרונה .ולא רק זאת ,המניה גם פרצה קו מהלך יורד של תצורת המימוש.
עקב כך ובשלב זה המניה נמצאת לפני התנגדות חשובה על רמת  ,157ורק יכולת פריצה במונחי נעילה יאשר איתות חיובי
הבא .רמת  111בשלב זה הינה התמיכה הקרובה.
בזן ( - ).920.11החברה ,בתי זיקוק לנפט ,עוסקת בשלושה תחומי פעילות .זיקוק ,פולימרים ,וארומטיים .מניות החברה
נסחרות במדד ת"א .011
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי המניה עברה בשבועות האחרונים מימוש לא קטן עד לתמיכה באזור , 011שם התהפכה לאחרונה.
עוד ניתן לראות קו מגמה עולה התומך במונחי נעילה בתמיכה האחרונה .בשלב זה המניה עדיין תחת איתות של תיקון עולה
ולאחרונה אף פרצה את קו המגמה היורד .השבוע ננעלה המניה מעל ההתנגדות על  020.5והמשמעות הינה כי רמה זו עולה
כעת לתמיכה הקרובה .היעד הקרוב הבא נמצא על רמת אזור  011אופקית.
עזריאלי ( – )...2191החברה עוסקת בעצמה ובאמצעות חברות בנות,בעיקר בתחום הנדלן המניב בישראל.בנוסף מחזיקה
את גרנית הכרמל,ועוסקת שם בתחומי נפט ,תדלוק ,צבע וחומרי בניה.
ניתוח טכני  -ניתן לראות מניות החברה נמצאות במגמה עולה ברורה,ולאחרונה פרצו תבנית עולה ארוכת טווח .לאחר הגעה
ליעד סביב  07111יצאה המניה למימוש וכעת נתמכה ואף התהפכה על תקרת התבנית הפרוצה ,באזור  .01511רמה זו
תמיכה מהותית כעת .היעד הקרוב הינו לעבר השיא בשלב זה.

על רגל אחת

כיל ( - ).1.0.1מניות החברה שנסחרות במדד המעוף וגם בחו"ל,נמצאים כעת תחת איתות שלילי לאחר שלאחרונה שברו
תמיכת תבנית רוחבית על  .2511רמה זו יורדת מן הסתם להתנגדות חשובה קרובה כעת ,וכל עוד אין חזרה מעל המניה
שלילית .התמיכה הקרובה כעת נקובה על אזור .2511-2502
אלביט מערכות ( - ).01...1מניות החברה שנסחרות במדד המעוף ,וגם בחו"ל ,מסיימות את השבוע כשהיא עדיין מדשדשת
בנטייה מעט מטה ,מתחת לרמת השיא האחרון באזור  .27111הדשדוש כעת הינו למעשה מימוש ,כאשר כל עוד אין שבירת
תמיכה באזור  ,24111אזי המגמה החיובית נותרת תקפה .עוד ניתן לראות כי בימים האחרונים התנועות הינם יחסית בתחום
צר הגורמים לרצועת בולינגר להתכווץ .מכל ה תמונה כעת נראה כי התנועה הקרובה תהיה מעלה ,ובשלב ראשון הגעה לשיא
האחרון.
לאומי ( - ).01...מניית הבנק נסחרת במדד המעוף .טכנית ,נראה כי המניה לאחר מימוש לא קטן ,וקיבלה היפוך באזור
מחירים  ,0211שם התמיכה המהותית כעת .השבוע במסגרת התיקון העולה פרצה המניה את התבנית היורדת וכעת,רמת
 0171הינה רמת תמיכה קרובה.תמיכה זו נבדקה ביום המסחר האחרון .התמיכה היותר מהותית היא על אזור  0111תקרת
תבנית שנפרצה .כל עוד שהמניה מעל לרמות אלה ,התיקון העולה תקף.

חברה לישראל ( - )99.0.9מניות החברה נסחרות כידוע ,במדד ת"א  .27לאחרונה התפצל התאגיד ,והשערים המובאים כאן
הם לאחר הפיצול .ניתן לראות תנועה רוחבית בתחום , 040711- 027111בשבועות האחרונים במניה ,ובנוסף ניתן לראות
התנגדות חשובה של קו מהלך יורד חשוב כעת באזור  .015111התמיכה הקרובה נקובה על  ,011111ויציאה מהתחום של קו
המגמה היורד מול תמיכה קרובה ,יאשר האיתות הבא במניה.

אפריקה ( - )...0..מניות החברה נמצאות לאחרונה לאחר מהלך יורד חד ובשערים נמוכים היסטוריים .בשלב זה המניה
מחפשת את התיקון העולה לאחר שמצאה תמיכה לאחרונה סביב רמת  .121התיקון העולה במניה נעצר השבוע עת המניה
הגיעה עד להתנגדות קו מהלך יורד באזור  .471מאז המניה תחת מימוש והתמיכה הקרובה החשובה כעת נקובה על רמת
.151
טאואר ( - )TSEMהמניה הינה מנית ארביטראז ,הנסחרת גם בארה"ב ונקבעת שם .לכן טכנית ולפי גרף חו"ל,המניה תחת
אי תות חיובי ואף פרצה לאחרונה תבנית עולה לטווח ארוך .התמונה הטכנית הגבוהה הוציאה בשלב זה מימוש צפוי ,לאחר עליה
דרמתית ,כאשר במימוש הנוכחי שברה המניה את התמיכה הקרובה על  07דולר,וגם תמיכה מתחת על  04דולר .כעת
התמיכה על  01דולר אופקית ,והיא במבחן כעת .רק חזרה מעל  04דולר שוב יסמן על גמר המימוש הנוכחי .רמת  02.21הינה
רמת התמיכה לטרנד הארוך ורק שבירתה אם בכלל יסיים את הטרנד החיובי.
טבע ( - )TEVAמניית החברה נסחרת במדד המעוף ,וכן בארה"ב .היות והיא נקבעת שם ,הניתוח מתבסס על גרף חו"ל ,שם
רואים כי המניה שברה תמיכה קרובה באזור  75דולר ,ולכן כל עוד אינה חוזרת במונחי נעילה מעל רמה זו ,אין איתות חיובי
מחודש .בימים האחרונים אנו רואים דשדוש בתחום  71-75דולר ,ואיתות נוסף יתקבל ביציאה מתחום זה.
שיכון ובינוי ( - ).01.21.מניות החברה שנסחרות במדד נדלן  ,07נמצאות טכנית,במהלך יורד בשלב זה למרות התיקון
העולה האחרון שראינו .המניה שברה קו מגמה עולה ראשי באזור  517לאחרונה והתיקון העולה נעצר בדיוק ברמה זו ,ושוב
חזרה המניה לרדת .תמיכה קרובה כעת על  ,551מול התנגדות על אזור  .515יכולת פריצת  ,515אם יתרחש ,יהיה איתות
חיובי חשוב .ביום המסחר האחרון ננעלה המניה על אזור התנגדות זה ,לכן יום המסחר הבא חשוב.
דיסקונט השקעות ( - ).220.2מניות התאגיד נסחרות במדד ת"א  .011מבט טכני מראה כי המניה כנאמר בסקירה
הקודמת,מנסה להתחיל תיקון עולה ,לאחר מהלך יורד חד ,ואכן השבוע ראינו המשך תיקון שכזה .בשלב זה התנגדות נקובה
על רמת  ,511ואילו התמיכה הקרובה החשובה על  .511יציאה מטווח זה יאותת על המהלך הבא.
כלכלית י-ם ( - ).210.0מניות החברה נסחרות במדד נדלן  ,07וטכנית ניתן לראות תחילת ניסיון לתנועה עולה מתקנת לאחר
ירידות חדות לאחרונה .איתות נוסף להמשך תנועה מתקנת עולה יתקבל רק ביכולת נעילה מעל רמת  0711בשלב זה .רמת
 0451עולה כעת לתמיכה עולה.
דלק קבוצה ( - ).011..1מניות החברה נסחרות במדד המעוף .מבט טכני מראה כי המניה נמצאת כעת לאחר מהלך יורד חד
בשבועות האחרונים  ,כאשר לאחרונה אנו רואים עצירת התנועה היורדת ודשדוש מחירים בתחום  .011,111-55,411ניכר שכל
פעם שהגיעה המניה לקרבת תקרת הטווח ,חזרה אחורה .גם השבוע זה קרה ,והמניה כשלה בפריצת רמת אזור .011,111
רמת אזור  54,111הינה התמיכה הקרובה כעת.
מזרחי טפחות ( - ).29129מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .27טכנית עדיין התבנית שלפנינו מצביעה על תמונה יורדת,
כאשר בשבוע האחרון ראי נו שוב היפוך על תמיכת אזור  ,4111עם יעד קרוב כעת על קו המגמה היורד באזור .4251

איידיאו ( - )9090..מניות החברה פרצו לאחרונה תבנית שורית באזור  .4121פריצה שכזו מוציא איתות ליעד על
 7111כאזור גובהה תבנית הפריצה .רמת הפריצה עולה כעת לתמיכה קרובה וחשובה.
קמה דע ( - ).021..2מניות החברה נסחרות במדד ת"א ייתר  .71טכנית ניתן לראות תיקון עולה במניה ,ובשלב זה
התמיכה עולה לרמת ,0155וכל עוד שזה נשמר התמונה חיובית .יעד קרוב .0517
ישראמקו ( - ).2.0.9יחידות ההשתתפות נסחרות במדד ת"א  .27טכנית נראה כי המניה מתחת קו מהלך יורד
לטווח הקצר וכל שכך אין איתות להמשך תיקון עולה ,וזה יקרה רק ביכולת פריצת קו מהלך יורד זה באזור .15.1
התמיכה הקרובה כאן נקובה על  11והיא חשובה לטווח הקצר.
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 /או מכשירים פיננסים.

