הסקירה השבועית של ספונסר – 27.11.2016
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 בכ1.2% -
בממוצע כל אחד .מדד התקשורת בלט לטובה כשזינק בכ ,8.5% -בהובלת מניות אינטרנט זהב ופרטנר שעלו בכ7.7% -
בממוצע כל אחת .מנגד ,מדד הנדל"ן היה המדד היחיד שירד השבוע בכ ,1.0% -בהובלת מניות נורסטאר וגזית גלוב שירדו
בכ 7.0% -ובכ 8.5% -כל אחת .במדד ת"א  011בלטה לטובה מניית קרור שעלתה בכ .00.7% -מנגד ,מניית אל על צנחה בכ-
 ,01%לאחר שפרסמה דו"חות מאכזבים .מכלל מניות הבורסה בלטה לטובה מניית נבידאה שעלתה בכ .01% -מנגד ,מניית
אפריקה צנחה בכ 81% -נוספים והשלימה ירידה של כמעט  71%מתחילת השנה .מחזורי המסחר היו סביב הממוצע ,ועמדו
על כ 0.5 -מיליארד ש"ח ליום.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים .מדדי התל בונד נסחרו כמעט ללא שינוי בסיכום
שבועי .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו במגמה שלילית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) ירדו בכ 1.5% -במח"מ
(משך חיים ממוצע) הארוך .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) ירדו בכ 1.0% -במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב 2.11% -מדד ת"א  78עלה ב ,2.22% -מדד הבנקים עלה ב ,2.36% -מדד הנדל"ן 08
רשם השבוע ירידה של  ,9.60%מדד נפט וגז עלה ב 1..2% -ומדד הביומד עלה ב 9.3.% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח,
הדולר נחלש בכ 9.1% -מול השקל ,ונסחר כרגע (ראשון) ברמה של  0.518ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף עלה בכ 0.5% -בשבוע החולף ,וסיים את המסחר ברמה של  0081נקודות.
ניתן לראות בגרף המצורף שמדד המעו"ף פרץ בשבוע שעבר את ההתנגדות הנקודתית סביב רמת  0001הנקודות ,וכעת יכול
להמשיך צפונה אל עבר ההתנגדות הבאה השוכנת באזור  0011-0018נקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש בכ 1.5% -מול השקל בסיכום השבוע החולף ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 0.518
ש”ח לדולר .אתמול (חמישי) ,לא היה מסחר בארה" ב וביום רביעי מדדי המניות סגרו במגמה מעורבת ללא שינוי מהותי.
מהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף היומי המצורף שהדולר נסחר בתקופה האחרונה במומנטום חיובי וכעת צפוי להמשיך
ולעלות בטווח הקצר ,לכיוון ההתנגדות הקרובה השוכנת באזור  0..5-0..8ש"ח לדולר.
מדד ה  DAXהגרמני  -מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את  01החברות 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 מדשדש בשבועות האחרונים ללא תנועות חדות ,וכעת קרוב להתנגדות הקרובה שהשפיעה עליו לרעה כמה פעמים
בחודשים האחרונים ,ונמצאת באזור  01511הנקודות .רק פריצה שלה תהווה איתות טכני חיובי.
מדד הבנקים – מדד הבנקים בחר השבוע באופן ברור בהמשך עליות כשהוא תוקף שוב את שיא כל הזמנים ברמה של 0800
נקודות ונועל מעליו .מניות הבנקים הם המקום להיות בהם מבחינת המניות הגדולות בבורסה מהשפלים שנרשמו במדדי
המניות בארץ בחודש פברואר האחרון .אזור תמיכה קרוב על הגרף נמצא ברמה של  0801נקודות ,התנגדות קרובה ברמה של
 081058נקודות .הצפי שלי שכל עוד מבנה המחירים במדד נשאר עולה המדד ימשיך קדימה וישאף לקידומת של 0111
נקודות.
מדד ת"א  – 27כבר מספר שבועות רב אני מציין שהמקום להיות בו זה מדד מניות השורה השנייה שבונה תבנית המשך
לעליות שערים .מהבחינה הטכנית המדד נראה חזק מאוד וחזר השבוע לגבוה השנתי שלו סביב  55058נקודות שהוא אזור
התנגדות מהשנה האחרונה וגם מהשנה הקודמת .נעילה מעל תמשיך את המומנט במדד ותפתח יעד עולה לשבועות הקרובים
לאזור של  .81נקודות .אציין שבדרך יש עוד התנגדות לא פשוטה סביב  .01נקודות.
מדד הנדל"ן  – 27למרות ירידה ממינורית של  1.0%בשבוע המסחר האחרון מדד הנדל"ן נרגע לאחר שבועות של תנודתיות
גבוהה מאוד .מהבחינה הטכנית המדד מנסה ליצור שפל עולה לאחר המימוש שהחל בחודש אוגוסט .תמיכה קרובה קיימת
ברמה של  00058נקודות התנגדות קרובה סביב .085511

ניתוח מניות

פלסאון תעשיות ( – )1081603החברה עוסקת באמצעות חברות הקבוצה בארץ ובחו"ל בפיתוח ,ייצור ושיווק של מוצרים
טכניים מחומרים פלסטיים .לחברה  5תחומים עיקריים :הראשון ,אביזרי חיבור לצנרת .השני ,מוצרים לענף הלול ,מערכות מים
לעופות ועוד.
ניתוח טכני – המניה עלתה בסקירה השבועית לפני מספר חודשים עם תבנית לעליות שערים ומאז למעשה לא היה צריך לצאת
ממנה .מהבחינה הטכנית ,המניה פרצה ביום חמישי האחרון גבוה חדש ברמה של  05111נקודות ונתנה איתות כניסה מחודש,
על פניו נראה שהמניה תמשיך לעלות בתקופה הקרובה כשהיעד הקרוב הינה אזור של  005115011נקודות.
בזק ( – )169922החברה ,בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ,והחברות בנות שלה עוסקות בארבעה תחומי פעילות
עיקריים :תקשורת פנים ארצית נייחת ,שירותי ,שירותי סלולר וטלפון נייד באמצעות חברת פלאפון ,תקשורת בינלאומית
וטלוויזיה רב-ערוצית (לווין) באמצעות חברת יס (.)YES
ניתוח טכני – מהשיאים שנקבעו בחודש מרץ השנה נמצא המניה בגל ובמבנה מחירים יורד .בשבוע קבעה המניה נמוך שנתי
חדש מתחת לרמה של  151נקודות .השבוע חזרה המניה מעל לאחר פרסום דוחות החברה והמלצות שיצאו לאחר מכן ושם
סגרה את שבוע המסחר .מהבחינה הטכנית המניה מעניינת לכניסה ,מעל  711יתקבל אישור להמשך תיקון עולה עם יעד לאזור
של  758ו  705נקודות .כל ירידה בימי המסחר הקרובים צריכה להבחן מכיוון שאזור של  175551אמור לייצר שפל עולה וכנסיה
מעט טובה יותר .חזרה מתחת לאזור התמיכה שצוין לעיל לא תהיה טובה עם פוטנציאל לבדוק שוב נמוכים שנתיים.
כיל ( - )1.2922החברה ,פועלת בעיקר בתחום הדשנים והכימיקלים המיוחדים .לחברה  0מגזרים ראשיים :כיל דשנים ,כיל
מוצרים תעשייתיים וכיל מוצרי תכלית .בנוסף ,לחברה קיימים תחומים נוספים ,כמו התפלת מים וייצור מגנזיום.
ניתוח טכני – המניה יצאה לגל עולה נאה מאוד בשבועות האחרונים לרמות שפל חדשות ברמה של  0001581ועד לרמה של
 0811נקודות השבוע .דוחות בינוניים החזירו את המניה ליומיים של מימושים ולעשות תיקון פיבו של  81%למהלך העולה
האחרון .אזור תמיכה נוסף שאמור להחזיק הוא הנמוך האחרון סביב  0017נקודות .היפוך סביב כל אזור של  +0011יכול
להביא לכניסה למניה לפני תקיפה נוספת של  0811נקודות .ירידה מתחת יכולה להביא לנמוך חדש.
בריינסוויי ( - )229922.החברה ,בריינסוויי בע”מ ,עוסקת במחקר ופיתוח של מכשיר רפואי לטיפול לא פולשני בהפרעות
נפוצות בתפקוד המח .החברה פועלת ליישום הטכנולוגיה שפיתחה בטיפול במחלות ותופעות נויורולוגיות ופסיכיאטריות,
הנובעות משינויים ומליקויים בתפקוד המח.
ניתוח טכני – דוחות סבירים השבוע לא הצליחו להביא לקונים חזקים ונחושים ולדחיפה קדימה לגל עולה נוסף .בתגובה
התממשה המניה ושוב חזרה לאזורי הקונים בטווח הקצר סביב  0171551נקודות .היפוך סביב רמה זו יכולה להביא לניסיון
עולה נוסף אל עבר התקרה של החודשים האחרונים באזור של  0571551נקודות שבלם השבוע .אזכיר את דעתי שכל התבנית
האחרונה במניה מאוגוסט ועד לימי המסחר האחרונים היא התגבשות לתבנית המשך שתצא אל הפועל בפריצת הגבוהים
האחרונים שצוינה לעיל.
פוקס ( - )29.2911חברת פוקס החברה ,פוקס  -ויזל בע"מ ,עוסקת בעצמה ובאמצעות חברות בנות בעיצוב ,ייצור ,שיווק
ומכירה של בגדים ואביזרי אופנה בישראל ובחו"ל .הקבוצה מאגדת בתוכה את רשת ללין ,רשת חנויות אופנת הגלישה
"בילבונג" ומותג אופנת הנשים "סאקס" .מעבר לישראל לחברה נקודות מכירה במזרח אירופה ,גרמניה ובדרום אמריקה .מניות
החברה נסחרות במדד ת"א .78
ניתוח טכני – המניה נמצאת בלחץ של מוכרים קרוב לחודשיים ויורדת מאזור התנגדות סביב  188151111נקודות ועד לאזור
של  8811נקודות שם נבלמה בשבוע המסחר האחרון .השפל האחרון בו נעצרה המניה אינו מקרי והוא תיקון פיבו 10.5%
למהלך העולה האחרון שהחל בקיץ ועד ל  1811נקודות .כתבה לא מחמיאה על הקשיים בשוק האופנה בעונה הנוכחית לא
השפיעה יותר מידי ונראה שהירידה האחרונה הייתה מגולמת בחדשות .דוח טוב שפורסם שלח את המניה ליומיים של עליות
נאות מאזור התמיכה .לדעתי מי שמחפש חשיפה לסקטור יכול לחפש כנסיה עם סטופ מאוד ברור סביב  8811נקודות
ופוטנציאל עולה לאזור של  1111נקודות בשלב ראשון ו 10115811בשלב שני.
אל על ( - )29.2.12אל על נתיבי אויר לישראל בע”מ הינה חברת התעופה הגדולה בישראל .החברה מפעילה טיסות
לאירופה ,אסיה ,אפריקה וצפון אמריקה .לחברה צי של  01מטוסים ( 58מהם בבעלותה) ועוד  1שנמצאים בהזמנה מחברת
בואינג האמריקנית .עד לשנת  5110החברה הייתה בבעלות המדינה אך ביוני  5110הונפקה לראשונה לציבור בבורסה בת”א.
ניתוח טכני – שביתה של טייסים ודוחות בינוניים שלחו את מניות החברה לירידות שערים חדות בשבוע המסחר האחרון ואובדן
ערך של  .01%הצד הטכני מביא הזדמנות לחובבי התחתיות והסיכונים .המניה נעצרה ביומיים האחרונים ברמה של 55851
נקודות שהוא תיקון פיבונצ'י לגל העולה האחרון שהחל מרמות השפל ועד לרמות השיא סביב  051נקודות (שגם סגרו יעדים
עולים ארוכי טווח במניה) .לדעתי סיכויים טובים לראות תיקון עולה בטווח הקצר אולם כל עוד אין התבססות וחזרה מעל 05158
נקודת הסיכון במניה נותר גבוה מאוד .לסיכום ,תיקון עולה לחובבי התחתיות בהחלט מתבקש ,המשך ירידות יכול להיות מהותי
מעבר לטווח הקצר ,כל עוד המניה מתחת ל  05158היא שלילית בטווח הקצר –בינוני .
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 ו5או מכשירים פיננסים.

