הסקירה השבועית של ספונסר – 25.10.2015
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 בשבוע המסחר במגמה חיובית .מדדי המעו"ף ות"א  011עלו בכאחוז בממוצע כל
אחד ,ומדד הגז ונפט המשיך לבלוט לטובה ועלה בכ 3.4% -נוספים .במדד ת"א  011בלטו לטובה מניות אידיבי פיתוח
ואפריקה שעלו בכ 00% -בממוצע כל אחת .מנגד ,מניית אלון רבוע כחול צנחה בכמעט  01%נוספים ,ומניית נבידאה החדשה
ירדה בכמעט  00%בשבוע החולף .מכלל מניות הבורסה בלטה לטובה מניית קלע שהתאוששה מעט וזינקה בכ ,65% -מניית
קדימהסטם הרשימה כשעלתה בכמעט  .06%מנגד ,מניית המשביר לצרכן ירדה בכ 05.6% -בסיכום שבועי .מחזורי המסחר
היו ממוצעים ,ועמדו על כ 0.0 -מיליארד ש"ח ליום בממוצע.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה מעורבת עם נטייה לעליות שערים .מדדי התל בונד עלו בכ 1.06% -בממוצע בסיכום
שבועי .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) ירדו במח"מ (משך
חיים ממוצע) הארוך בכ .1.0% -מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ 1.66% -במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ...1% -מדד ת"א  56עלה ב ,...1% -מדד הבנקים עלה ב ,5.00% -מדד הנדל"ן 06
רשם השבוע עלייה של  ,0..5%מדד נפט וגז עלה ב 1.1.% -ומדד הביומד עלה ב 5.51% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח,
הדולר התחזק בכ ...% -מול השקל ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  4.88ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף עלה בכ 0.0% -בסיכום שבועי ,וסיים את המסחר ברמה של  0636נקודות.
ניתן לראות בגרף המצורף שהמדד תיקן חזק כלפי מעלה בשבועות האחרונים ,וכעת הגיע לאזור התנגדות משמעותי סביב
רמה של  0661נקודות .פריצה של רמה זו תהווה איתות קניה טכני ,ומנגד במידה והמדד ייכשל בפריצה הוא עשוי לחזור את
כל הדרך למטה לאזור  0351הנקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק מול השקל בסיכום השבוע החולף בכ ,0.5% -ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 4.88
ש”ח לדולר .אתמול (חמישי) ,מדדי ארה"ב נסחרו במגמה חיובית במיוחד ,כשברקע פורסמה הודעת הבנק המרכזי האירופי
לפיה הנגיד מריו דרגי שוקל להגדיל את ההרחבה הכמותית .נתוני מאקרו מעורבים פורסמו לפני ואחרי הפתיחה .מספר
הדרישות החדשות לדמי אבטלה בארה"ב עלה בקצב איטי של  4,111ל 062-אלף בשבוע שהסתיים ב 05-באוקטובר .מדובר
בגידול הראשון בנתונים אלה לאחר שתי ירידות גדולות ברציפות .מהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף היומי המצורף שהדולר
נתמך בצורה יפה מעל אזור  4.81ש"ח לדולר ,וכל עוד הוא נשאר מעליה הוא באיתות לונג עם יעד באזור  4.26-3.11ש"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 נתמך כצפוי מעל אזור התמיכה סביב  2411-2311הנקודות ,ומשם רשם מהלך עליות מרשים כלפי מעלה .כעת,המדד
הגיע לאזור התנגדות חשוב סביב  01,611הנקודות ,ופריצה כאן תהווה איתות חיובי נוסף שיסמן על חזרה לרמות גבוהות
משמעותית.
מדד הבנקים – מדד הבנקים נועל את שבוע המסחר ללא שינוי מהותי ובתוך תבנית של התכנסות .המדד בדק השבוע בפעם
הרביעית את קו ההתכנסות התחתון והתחזק בשני ימי המסחר האחרונים של השבוע .מהבחינה הטכנית ,ההתכנסות קרובה
להכרעה בימים הקרובים וכמו שזה נראה זה או שיהיה למעלה או שנקבל ביטול של התבנית .חשוב לציין שבמשך רוב השבוע
הייתה חולשה ניכרת במניות הבנקים.
מדד ת"א  – .0המדד אולי הכי קשה לחיזוי בשוק המקומי .טכנית ,המדד התחזק השבוע ואף סגר מעל רמת  805נקודות
אותה ציינתי בשבוע שעבר .הצפי שלי הוא להמשך זחילה לכיוון  861051נקודות בטווח זמן הקרוב.
מדד הנדל"ן  – .0מדד הנדל"ן פרץ השבוע את תבנית היתד השורית ובכך פתח יעד עולה לכיוון של  366נקודות .אזור
התנגדות קרוב קיים סביב רמת  331נקודות ועל פניו נראה שיהיה הפרעה זמנית בדרך ליעד .עוד אציין את החוזק של רמת
התמיכה סביב  306001נקודות שהחזיקה את המדד  4פעמים בגל היורד האחרון כך שזאת הופכת להיות רמה חשובה מאוד
לטווח הבינוני ארוך.

מדד היתר  – 05מדד היתר  61נכנס לתרדמת שבוע שני ברציפות ופשוט לא זז במשך השבוע האחרון .מהבחינה הטכנית אין
הרבה מה לחדש ,המדד נסחר בין אזור התנגדות לרמת תמיכה ברצועה של  656-515נקודות ורק יציאה מהטווח תביא למהלך
של כ  41נקודות לאותו הכיוון.
מדד  – S&P500הסגירה החזקה של חמישי שעבר הביאה בסופו של דבר להמשך טרנד חיובי במדד .גם בחמישי האחרון
ראינו עליות חדות מאוד בעקבות בורסות אירופה שדחפו את המדד לגבוה של חודשיים .טכנית כל עוד המדד מעל 0131
סיכויים טובים שחוזרים לשיאים או סמוך אליהם בתקופה הקרובה .הפרעה קיימת סביב  0151ממוצע  011ימים שנשבר
בירידות האחרונות וצפוי להתנגד.

ניתוח מניות
בזן ( - )0015012החברה ,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  0103מימוש לא קטן עד לתמיכה באזור  ,011שם התהפכה בתחילת השנה
הנוכחית .השבוע אנו מביאים הפעם את הגרף היומי .בו ניתן לראות כי המניה עדיין נמצאת בתחום של מימוש מחירים ואף
שברה את רמת  031אופקית היורדת כעת להתנגדות קרובה .כעת אזור  044היא התמיכה הקרובה ושם נקבל את האיתות
הבא היפוך או המשך מימוש יותר עמוק .נציין כי בגרף השבועי ננעלה המניה על תמיכת תקרת מניפת פיבו ש"ש שנפרצה
לאחרונה .השורה התחתונה כאן היא ,שבשלב זה עדיין במימוש ,אך בהחלט עדיין בתנועה עולה כללית.
אלביט מערכות ( - ).52..01החברה עוסקת במיגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות ,אלקטרוניות ואלקטרו-אופטיות
משולבות עבור השוק הביטחוני בארץ ובעולם .מניות החברה נסחרות בארץ במדד המעוף וגם בארה"ב.
ניתוח טכני  -המניה לאחרונה נמצאת למעשה לאחר שהגיעה לרמת שיא שנתי וממנו יצאה למימוש מחירים .מימוש זה נראה
על הגרף בי צירת קו מהלך יורד ברור מהשיא האחרון .בשלב זה ,ניתן לראות תמיכה מהימנה סביב אזור ממוצע  ,011ומשם
חל תיקון עולה .כעת יכולת פריצת קו המהלך היורד באזור מחיר  41511יאשר איתות חיובי חוזר ויציאה מתחום המימוש
הנוכחי .רמת  41111עולה כעת לתמיכה הקרובה .המניה ננעלה ביום המסחר האחרון על רמת ההתנגדות בדיוק.
דלק קבוצה ( - ).521.02החברה הינה חברת ניהול אחזקות במיגוון השקעות בארץ ובחו"ל .בין הייתר פועלת הקבוצה
בתחומי הנפט והגז,הזיקוק,תחנות דלק,תחנות שירות דרכים ,פיננסים וביטוח ותחנות כח .מניות החברה נסחרות במדד ת"א
.06
ניתוח טכני  -המניה לאחרונה,הגיבה במהלך יורד דיי משמעותי עד לאזור  .84511לטווח הקצר ניכר שוב ניסיון לתיקון עולה
בשלב זה ,כאשר איתות יותר ברור ליכולת תיקון עולה יותר משמעותי יתקבל רק ביכולת המניה להינעל מעל רמת  ,20311כך
כתבנו בשבוע שעבר ,ואכן השבוע המניה נותנת איתות חיובי להמשך התיקון העולה עת פורצת תבנית שורית ברמת ,20311
כאשר היעד הסופי כאן הוא ברמת  .011111התנגדות ביניים קרובה נקובה על מחיר  .25831רמת הפריצה עולה לתמיכה
קרובה.
דיסקונט השקעות ( - ).115.1התאגיד הינו חברת השקעות המשקיע בין הייתר בענפי תקשורת ,נדלן ,מסחר ושירותים,
פיננסים ,ואגרוכימיה .בין אחזקותיו ,סלקום ,נכסים ובנין ,ושופר סל .מניות התאגיד נסחרות במדד ת"א .011
ניתוח טכני  -מניות התאגיד נמצאות בשלב זה בתיקון עולה של מספר חודשים.לטווח הקצר-בינוני רואים כעת קו מהלך עולה
ברור שהמניה נתמכת עליו מספר שבועות ,ובשבוע הקודם ראינו וצויין כאן היפוך נוסף על תמיכה עולה זו .השבוע נפרצה רמת
 561ולכן היא עולה כעת לתמיכה הקרובה עם יעד קרוב על  .811יכולת פריצת רמת  811יאשר את .211

על רגל אחת
אל על ( - ).52.201מניות החברה לאחרונה ,פתחו בתנועה עולה אגרסיבית ,בגיבוי של ירידת מחירי הדלקים המהווים מרכיב
חשוב בהוצאות החברה .בשלב זה טכנית ,המניה הגיעה שוב ,כצפוי ולפי הנכתב כאן לאחרונה ,לאזור השיא ואף לתקרת
תבנית נוכחית ושוב יצאה למימוש .רמת  053-6שהייתה תמיכה חשובה נשברה לאחרונה ,ורק יכולת חזרה מעליה יאשר
איתות חיובי לסיום המימוש .אזור  031תמיכה הבאה החשובה.
בזק ( - )0155..מניות חברת התקשורת נסחרות במדד ת"א  .06המניה שנמצאת במהלך עולה ברור ,הגיעה לאחרונה לשיא
שנתי ,כאשר המניה פורצת תבנית עולה .כעת ,רמת  811הינה תמיכה עולה קרובה וכל עוד אין שבירה שלה אין איתות
לתנועת מימוש .רמת  564היא התמיכה החשובה המהותית כעת לטווח הקצר .כאמור ב"ז אין איתות לתחילת מימוש עדיין.
אינטרנט זהב ( - ).521111מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011המהלך העולה שראינו במניה לאחרונה,הינו תיקון עולה
מתמשך בחודשים האחרונים .לאחרונה ,הגיעה המניה עד להתנגדות מהותית וחשובה לכל טווחי הזמנים ,באזור התנגדות על

 4411ששם קו מהלך יורד ראשי ,ועוד מספר נתונים חשובים אחרים .ורמה זו נפרצה .לאחרונה ,נבדקה מלמעלה רמת הפריצה
וחל היפוך נוסף .רמת  4534היה היעד הקרוב ,שצויין והוא נפרץ השבוע .רמה זו עולה כעת לתמיכה קרובה .היעד הבא נקוב
על רמת אזור .4236
פרטנר ( - ).521211מניות חברת התקשורת נסחרות במדד ת"א  .011טכנית ,ראינו לאחרונה מימוש במסגרת התיקון העולה
הנוכחי ,עד לתמיכה המהותית באזור  ,0361והיפוך על תמיכה זו .היפוך זה הביא לתנועה עולה מהירה כאשר כעת רמת
 0811מהווה תמיכה קרובה ואילו אזור  0111כיעד קרוב .שבירת  0811יאשר מימוש לתנועה העולה האחרונה.
חברה לישראל ( - )0..5..מניות החברה הנסחרות במדד המעוף ,עדיין נמצאים בתחום מהלך יורד .עם זאת ראינו לאחרונה
התיצבות במחירים סביב אזור  .82111בשלב זה יתקבל איתות חיובי לתיקון רק ביכולת נעילה מעל רמת  014011שהיא
למעשה היעד הקרוב כעת .השבוע הגענו סביב מחיר ההתנגדות הנ"ל ,ופריצה שם נכשלה בינתיים .ניכר בימים האחרונים
מסחר סביב רמת  .011111שם אזור התמיכה המיידי.
פריגו ( - )PRGOמניות החברה נסחרות בארץ ובארה"ב .מבט טכני לפי גרף חו"ל ,מראה כי המניה נמצאת לאחר מהלך
מימוש לא קטן .ובינתיים מימוש זה עדיין תקף .כעת רמת אזור  035דולר מהווה תמיכה קרובה ושם יוחלט על האיתות הבא.
רמת  061דולר במונחי נעילה יורדת להתנגדות מיידית כעת.
אבנר יה"ש ( - )0.25..היחידות נסחרות במדד ת"א  .06לאחר מהלך יורד חד ,מנסה יחידת ההשתתפות לפתח מהלך עולה
שבינתיים תקף .השבוע נפרצה רמת אזור  ,032שעולה כעת לתמיכה הקרובה ,ועם יעד קרוב על  051כעת.
קולפלנט ( - )11.5.2ניתן לראות במניה לאחרונה תיקון עולה למימוש האחרון .כעת ,המניה תיקנה עד פיבו חצי למהלך היורד
האחרון ,כאשר רמת  51הקרובה היא משמעותית כהתנגדות להמשך .תמיכה עולה לרמת  .51השבוע ננעלה המניה סביב
אזור התמיכה לאחר כישלון בפריצת ההתנגדות הקרובה לאחרונה.
כיל ( - )02.5.1מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .06המניה שנמצאת לאחר מהלך יורד חד ,מנסה לפתח תיקון עולה
כלשהוא .לטווח הקרוב רק יכולת נעילה מעל רמת  ,0011יאשר איתות להמשך התיקון העולה שראינו לאחרונה 0011 .עולה
כעת לתמיכה מיידית.
דלתא ( - ).0.511מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011טכנית נראה כי המניה שקרובה לרמת השיא האחרון ,נמצאת
במימוש מחירים כעת ,מימוש המתבטא בתצורת התכנסות מחירים .גבולות התבנית  .00801-00451יכולת לצאת מהתחום
יאשר את האיתות הבא .השבוע המשיכה תנועה בתוך תחום התבנית.
ביג ( - ).51.0.5מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011התמונה הטכנית מראה כי המניה קרובה לאזור השיא השנתי אך
כעת נמצאת בתחום מימוש מחירים .מימוש זה בא לביטוי בתצורת התכנסות מחירים בתחום  02011-01061כאשר יכולת
יציאה מהתחום יאשר את האיתות הבא.
טבע ( - )TEVAמניות החברה נסחרות במדד המעוף אצלנו וגם בארה"ב .טכנית המניה נמצאת כעת במימוש מחירים עדיין,
כאשר השבוע המשיכה המניה במימוש זה .כעת אזור מחיר  63דולר הינה התמיכה כעת ,ויש לציין כי היא משמעותית .רק
יכולת חזרה מעל רמת  65דולר במונחי נעילה יאשר כעת על איתות לתיקון עולה כלשהוא.
סלקום ( - )..1.011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011טכנית ראינו השבוע המשך איתות חיובי במסגרת התיקון
העולה ,וחציית קו מהלך יורד .כעת רמת  0211עולה לתמיכה הקרובה וכל עוד מחזיקה מעמד התמונה היא ללא מימוש
וחיובית.
לאומי ( - ).51...מניות הבנק נסחרות במדד המעוף .טכנית עדיין רואים כאן מסגרת של מימוש מחירים שבשבועות
האחרונים נמצאת בתנועה רוחבית .לטווח הקצר ראינו היפוך על תמיכת אזור  0361-35כאשר כעת היעד לעבר  0611שהיא
חשובה .ושם נקבל את האיתות הבא.

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.

