הסקירה השבועית של ספונסר – 26.06.2016
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 חיובית .מדדי המעו"ף ות"א  011עלו בכ0.1% -
בממוצע כל אחד ,ומדדי הגז ונפט והביומד הובילו את העליות כשזינקו בכ 1.6% -ובכ 3.5% -בהתאמה כל אחד .במדד ת"א
 011בלטו לטובה מניות מנקיינד ומזור רובוטיקה שזינקו בכ 05.3% -בממוצע כל אחת .מנגד ,מניות פרטנר ,אל על ופריגו ירדו
בכ 1% -בממוצע כל אחת .מכלל מניות הבורסה בלטה לטובה מניית פוטומדקס שקפצה בכמעט  .51%מנגד ,מניית אלביט
הדמיה קרסה בכ ,15% -לאחר שנודע כי בעל השליטה שלה ,מוטי זיסר נפטר לאחר מחלה קשה .מחזורי המסחר היו גבוהים
מהממוצע לאחרונה ,ועמדו על כ 0.3 -מיליארד ש"ח ליום.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה מעורבת עם נטייה לעליות שערים קלות .מדדי התל בונד נסחרו בעליות שערים קלות
של כ 1.0% -בממוצע בסיכום שבועי .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת .שערי אגרות החוב הצמודות למדד
(הגלילים) עלו בכ 1.0% -במח"מ הקצר אולם ירדו בכ 1.53% -במח"מ הארוך .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) ירדו
בכ 1.6% -במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב 0..1% -מדד ת"א  63עלה ב ,2..2% -מדד הבנקים עלה ב ,0..1% -מדד הנדל"ן 03
רשם השבוע עלייה של  ,2.2.%מדד נפט וגז עלה ב ....% -ומדד הביומד עלה ב 1.10% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח,
הדולר התחזק בכ 1.1% -מול השקל ,ונסחר כרגע (שישי בבוקר) ברמה של  5.53ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף עלה בשבוע החולף בכ ,0.6% -וסיים את המסחר ברמה של  0355נקודות.
ניתן לראות בגרף המצורף שמדד המעו"ף מדשדש בתקופה האחרונה בטווח צר יחסית של  0531-0331נקודות ,אולם הוא
צפוי לרדת חזק בתחילת השבוע בגין הירידות בעולם בכלל ובאירופה בפרט ,ולכן יש להמתין ליום שני כדי לנסות ולהעריך את
העתיד בטווח הקצר.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק בכ 1.3% -מול השקל בסיכום השבוע החולף ,בעיקר בזכות עלייה חדה ביום שישי
בבוקר לאחר שנודע כי משאל העם קבע שבריטניה תצא מגוש היורו ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  5.53ש”ח לדולר .אתמול
(חמישי) ,וול סטריט נסחרה במגמה חיובית ובעליות שערים חדות ,כשברקע הציפייה שהתבדתה עד הבוקר ,שבריטניה תשאר
בגוש היורו .מהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף היומי המצורף שהדולר השתולל במסחר ביום שישי ולפני שנוכל לחזות את
הכיוון שלו בטווח הקצר נצטרך להמתין לתחילת השבוע הקרוב ולהתייצבות של כלל המטבעות בעולם.
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 ירד בצורה חדה ביום שישי לאחר מהלך עולה מכובד ,וכעת הוא קרוב לתמיכה חשובה סביב  3311הנקודות .שבירה
בסגירה של רמה זו תשלח את המדד לנמוך השנתי השוכן ברמה של  5611נקודות.
מדד הבנקים – את חלקי בסקירה אתחיל עם האירוע של שישי (בוקר) ספירת הקולות במשאל העם מהממלכה הבריטית
מראים שרצון העם להפרדות מהאיחוד האירופי .בתגובה שווקי העולם קורסים בצורה חדה יחד עם הפאונד.
מדד הבנקים נסחר בצורה חיובית השבוע והמשיך את המומנט החיובי לאחר הודעת בנק ישראל על אפשרות של הגדלת
החשיפה של המוסדיים למניות הבנקים מתקרה של  3%ל  .6.3%כבר ביום שני ראינו פריצה של  0531נקודות והתבססות
מעל רמה זו בהמשך לכל השבוע .כל עוד המדד נסחר מעל רמה של  0531הוא נחשב חיובי אולם התנועה החדה ביום ראשון
יכולה להביא אותו מתחת לרמה זו ,יחד עם זאת אציין שגם אם זה יקרה וכל עוד נשאר באזורים שמעל  0511עוד לא נאמרה
המילה האחרונה במדד.
מדד ת"א  – .1מדד ת"א  63התאושש השבוע מאזור התמיכה סביב  6618615נקודות וזחל כלפי מעלה במשך רוב שבוע
המסחר .מהבחינה הטכנית אין הרבה מה לחדש אזור של  51186התנגדות אל מול התמיכה שציינתי לעיל .רק יציאה ברורה
מהטווח תביא למהלך בכיוון .צריך לראות באיזה עוצמה תהיה התנועה ביום א' במדד והאם היא תיתן הכרעה כלשהי.
מדד הנדל"ן  – 01מניות הנדל"ן ממשיכות לשדר חוזק כמו בכל החודשים האחרונים והשבוע ראינו גבוה תקופתי חדש
בתחילת יום המסחר האחרון לשבוע .מהבחינה הטכנית ציינתי את אזור ההתנגדות  331-333נקודות ,כשמדד הנדל"ן נועל את

שבוע המסחר בקצה העליון של אזור ההתנגדות .ביום ראשון הצפי יהיה לירידה חדה בתחילת שבוע המסחר וצריך יהיה לראות
האם השפל האחרון ברמה של  3508/נקודות יצליח להישמר בימים הקרובים.
מדד  – S&P500כתוצאה ממשאל העם בבריטניה התגובה בחוזים העתידיים של בוקר שישי חדה מאוד .החוזה העתידי
מגלם ירידה של כ  3%לפתיחת המסחר של יום שישי ומתחת לרצועת התמיכה החזקה סביב  /1/3831נקודות .קשה מאוד
לדעת מה יהיה בימים הקרובים אולם העבר הלא רחוק מלמד שהשווקים יודעים למחוק אירועים חריגים בפרק זמן קצר יחסית.
כל מה שנשאר זה לראות את התנהגות השוק וסגירה הקרובה ויותר מזה את פתיחת המסחר בשווקים בתחילת השבוע הבא
לאחר שיעכלו את כל התנאים ורמות המחיר החדשות בשוק.

ניתוח מניות
אבנר יה"ש ( - )2.0100החברה הינה שותפות מוגבלת אשר נוסדה ע"פ הסכם בין אבנר נפט וגז,כשותף כללי מצד אחד,ובין
אבנר נאמנויות מצד שני כשותף מוגבל .השותפות מבצעת חיפושים פיתוח והפקה של נפט וגז טבעי במים הטריטוריאליים של
ישראל וקפריסין .יחידות ההשתתפות נכללות במדד ת"א ./3
ניתוח טכני – יחידות ההשתתפות נסחרו לאחרונה בתנועה יורדת רציפה ומהותית .בגרף השבועי ניתן לראות זאת היטב.
בחודשים האחרונים ראינו תמונת התכנסות מחירים  ,אשר נפרצה כידוע עוד לפני כשלושה שבועות כצפוי.אפשרות לפריצה זו
הועלתה כאן טרם פריצתה עקב איתות מהגרף השבועי .כעת אין לנו שינוי בגרף היומי והיעד שננקב סביב רמת  /63ממשיך
להיות תקף,תמיכה כעת נמצאת ברמת אזור ./33
ישראמקו יה"ש ( - )21210.השותפות ישראמקו -נגב  ,/נוסדה ע"פ הסכם שותפות שנחתם בין ישראמקו כשותף כללי ,לבין
הנאמן ישראמקו ניהול כשותף מוגבל .ישראמקו יה"ש עוסקת בתחום חיפושי והפקת נפט וגז בישראל .יחידות ההשתתפות
נסחרות במדד ת"א ./3
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי לאחרונה נפרצה תבנית תנועה רוחבית של החודשים האחרונים,המניה עלתה בשבועות האחרונים
כאן וצוין כי יעד הפריצה הינו ברמת  ,15כאשר רמת  11הינה התנגדות קרובה .בשבוע ,החולף ראינו את פריצת  11ולכן עולה
לתמיכה הקרובה בשלב זה .כאמור  15יעד קרוב שכמעט והושג בשבוע החולף.
טבע ( – )TEVAהחברה הינה חברת תרופות גלובאלית,העוסקת בייצור תרופות גנאריות ,תרופות יחודיות וממותגות ובייצור
חומרי גלם לתעשיה הפרמצבטית .מניות החברה נסחרות במדד ת"א  /3וכן בארה"ב.
ניתוח טכני  -המניה כפי שניתן לראות על הגרף נמצאת לאחרונה במהלך שלילי,וכעת מנסה לפתח תיקון עולה .תיקון עולה זה
נבלם כעת בקו מהלך יורד ראשי באזור מחיר  33.1דולר,ואכן מרמה זו ראינו שוב מהלך יורד במניה .כעת רמת  3/דולר יורדת
להתנגדות הקרובה לאחר שנשברה  ,ונזכיר כי כל עוד אין פריצת קו המהלך היורד ,אין כאן שינוי ויציאה מהתחום השלילי .רמת
אזור  35כעת היא התנגדות קו המהלך היורד.
בזק ( – )211100חברת 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 נמצאת במהלך שלילי ברור  ,אך בשבוע האחרון הגיעה עד לתמיכה מהותית ארוכת טווח על
 .611בשלב זה המניה יוצאת לתיקון עולה כאשר היעד נקוב כעת ברמת  631שם אופקית מהותית שנשברה לאחרונה .רק
יכולת פריצת אופקית זו ,המסומנת כאמור כיעד קרוב ,ייתן איתות למעשה לסיום המהלך היורד שראינו לאחרונה.
בזן ( – )21.12.0החברה עוסקת בשלושה תחומי פעילות עיקריים .זיקוק נפט וחומרי ביניים ,פולימרים ייצור פוליאטילן וכן
ארומטיים,ייצור חומרים ארומטיים המשמשים כחומרי גלם .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .011
ניתוח טכני  -לאחרונה ראינו מהלך יורד במניה עד לאזור תמיכה  ,055-053מאז יש לנו דשדוש רוחבי בתחום התמיכה לאזור
התנגדות סביב  .031-03/דשדוש זה נמשך כבר כ 5-שבועות ,ומביא את רצועות בולינגר להתכווצות וכנראה ,לפני מהלך חד
פועל יוצא של התכווצות הרצועות .בשבוע החולף ראינו המשך דשדוש בתחום הרוחבי הצר .נראה משעמם? אולי ,אבל ללא
ספק נקבל בזמן הקרוב מהלך חריג.

על רגל אחת
גזית גלוב ( - )02.100מניות החברה נסחרות במדד המעוף .טכנית ,המניה נמצאת בתחום תיקון עולה שאת האיתות הראשון
לכך קיבלנו בזמנו ,בפריצת רמת  .5111בשלב זה המניה פרצה קו מהלך יורד לטווח הקצר בשבוע החולף מה שאומר יעד
קרוב לעבר רמת  5350רמה זו חשובה מאוד כהתנגדות ויכולת פריצה יאשר איתות חיובי מהותי .בינתיים מה שיש כעת זה רק
תיקון עולה.
דלק קבוצה ( - )010.020מניות החברה נסחרות במדד המעוף .טכנית ,לאחרונה המניה פרצה תבנית מחירים וכן את רמת
ההתנגדות סביב  .61111רמה זו כעת תמיכה חשובה .בשבוע האחרון ראינו המשך תנועה עולה כאשר רמת  63051במונחי
נעילה היא כעת היעד הקרוב והתנגדות חשובה .רמת  61311תמיכה קרובה.

ננו דיימנשן ( - ).10112מניות החברה לאחרונה נתנו תנועה חדה מעלה,עקב הודעה פונדמנטאלית .טכנית ,הגיעה המניה
להתנגדות כפולה באזור מחיר על  155ומאז החלה במימוש .כך נכתב בזמנו .יש לציין שבירת תמיכה קרובה על רמת 111
לאחרונה ,מה שגרם להמשך מימוש ואפילו רמת  331נשברה בהמשך .כעת המניה מגיעה לעבר תמיכה עולה מהותית שהיא
תחתית תבנית התכנסות מחירים באזור תמיכה על  .301בינתיים אין אינדיקציה לגבי האיתות שנקבל מרמת תמיכה זו ,ולכן
למעקב.
כלכלית ירושלים ( - )0.0101מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011טכנית המניה עדיין נמצאת בתחום תיקון עולה .כעת
אמנם במימוש עקב שבירת רמת  611שיורדת כעת להתנגדות הקרובה וכל עוד נמצאים מתחת אזי המימוש תקף .רמת 151
כעת תמיכה הקרובה.
קמהדע ( - )01..00.מניות החברה נסחרות עברו לאחרונה לתחום של תבנית התכנסות מחירים .אזור  0311כעת תמיכה
ואילו רמת  0331תמיכה עולה בתוך התבנית .תקרת תבנית כעת נקובה ברמת אזור .03/3
אל על ( - )010.02.מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011בשבוע החולף המניה קיבלה איתות שלילי המשכי ,למימוש
המחירים שראינו לאחרונה .חוסר היכולת לפרוץ קו מהלך יורד ,הביא איתות שלילי שכעת רמת  /31במונחי נעילה היא
התמיכה הקצרה החשובה .התנגדות קו היורד נמצאת סביב רמת ./35
סלקום ( - )001011.מניות החברה הנסחרות במדד ת"א  ,011נמצאים תחת מימוש מחירים בימים האחרונים ,שלא נגיד
שעברה למעשה למהלך יורד ברור .ראינו לאחרונה הגעה לרמת  /311הסופר מהותית ובמיוחד לטווחים מעל לקצר .בשבוע
החולף נשברה גם תמיכה זו והמשמעות המניה תחת איתות שלילי ,כל עוד אין חזרה לפחות מעל רמת ./311
אלביט מערכות ( - )010002.מניות החברה הנסחרות במדד המעוף ,נמצאות לאחרונה במימוש מחירים.כעת רמת 56505
מהווה נקודת התנגדות קרובה ורק יכולת נעילה מעל יאשר ביטול המימוש הנוכחי .רמת  53511היא תמיכה היותר מהותית.
בשבוע החולף ראינו מסחר בטווח המחירים לעיל .ומחכים כאן להכרעה ,כנראה תהיה לצד העולה.
בי קומיוניקשנס ( - )001...1מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011המניה כעת במהלך של מימוש מחירים בצורה ברורה
כאשר ,רמת  5311היא התמיכה הקרובה ואילו רמת  3111המהותית שנשברה לאחרונה מהווה התנגדות חשובה .כל עוד אין
יכולת חזרה מעל  3111המהלך היורד תקף .בשבוע החולף ראינו תחילת תיקון עולה לעבר .3111
ריט  - )01.0.21( 0מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011טכנית ,המניה נמצאת תחת מימוש מחירים ומתקרבת לנקודת
תמיכה מהותית באזור מחיר  .00/1ביום המסחר האחרון ראינו תצורת נר שורי בנעילה מעל לתמיכה מה שמעיד על אפשרות
כעת לתיקון עולה .כל זאת נכתב בסקירה הקודמת .ואכן בשבוע החולף ,כצפוי ,ראינו תיקון עולה ברור עד לרמת ההתנגדות
הקרובה על  .0051כאן תבחן המניה להמשך.
פרוטרום ( - )0100102מניות החברה נסחרות במדד ת"א  ,/3כאשר טכנית הם במהלך יורד של מימוש מחירים ,ובשלב זה
מ תקרבים לאזור תמיכה אופקי חשוב על רמת  .06111כך נכתב בסקירה הקודמת ,ואכן השבוע ראינו היפוך ברור על התמיכה
המהותית ,ותחילת תיקון עולה עד ליעד הראשון סביב רמת  .05351יעד ראשון כבר הושג ,וכעת מחכים לאיתות הבא אם
נקבל פריצת ההתנגדות בצורה ברורה.
לאומי ( - ).1..00מניות הבנק נסחרים במדד המעוף ,וטכנית ניתן לראות תמונת התכנסות מחירים כאן .רמת  0531כתמיכה
מאוד חשובה כעת ואילו רמת  0301תקרת התבנית .בשבוע החולף ראינו פריצת התבנית מה שאומר כי רמת הפריצה סביב
מחיר  0311עולה כעת לתמיכה עם יעד של כ 1 -אחוז מאזור הפריצה.
סאמיט ( - )0100.0.מניות החברה הנסחרות במדד ת"א  ,011נסחרות תוך תנועה עולה כללית .לאחרונה אנו רואים תנועה
רוחבית צרה עד כדי כך צרה ,שרצועות בולינגר מתכווצות חזק יחסית ,ולמעשה מכינים כאן תנועה חדה בקרוב .לאן תהיה
היציאה זאת השאלה .ובכן ,היות והתמונה הטכנית דיי ניטרלית כעת ,קשה לדעת ,מה שכן גבולות הטווח הצר הינם 0331-
 ./1/1כאמור ,מהלך חד בפתח .ואולי נקבל איזה איתות ראשוני לפני התנועה החדה כדי שיובהרו יותר העניינים.בשבוע
החולף רק התחזקה ההתכווצות של הרצועות.
אינטרנט זהב ( - )0101..1מניות החברה הנסחרות במדד ת"א  ,011פרצו בשבוע החולף תבנית התכנסות לטווח הבינוני.
אירוע חיובי ומהותי .לכן ,טווח המהלך כעת נקוב בגובהה של כ /1 -אחוז .לעבר אזור  .1111אזור הפריצה והתחתית האופקית
שראינו לאחרונה בתחום מחירים  3563-3361הכל במונחי נעילה מהווה כעת את התמיכה המהותית ושם ממוקם הסטופלוס
למקרה של כישלון האיתות החיובי.
שיכון ובינוי ( - )0100..2מניות החברה הנסחרות במדד נדלן  ,03הגיבו לשלילה בשבוע החולף עקב אירוע
פונדמנטאלי,שלאחר מכן התברר שלא כצעקתה .היכולת חזרה של המניה מעל רמת  113הוכיחה זאת ,וכאן כעת התמיכה
הקרובה ,כאשר יעד קרוב נקוב על אזור  613שם קו מהלך יורד לטווח הקצר.

כיל ( - )20010.מניות החברה הנסחרות במדד המעוף ,נסחרים לאחרונה בתנועה רוחבית שתקרתה על  ,0311שם היעד
הקרוב .רק יכולת פריצה של רמה זו יאשר איתות חיובי נוסף לתיקון עולה .רמת  0331מסומנת כתמיכה חשובה לטווח הקרוב
במונחי נעילה וכל עוד המניה מעל ,התיקון העולה תקף.
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 י כולים 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 8או מכשירים פיננסים.

