הסקירה השבועית של ספונסר – 31.05.2015
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 השבוע במגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים .מדד הנדל"ן הוביל את המגמה
השלילית וירד בכ ,8.3% -בהובלת מניות גב ים ומליסרון שירדו בכ 7% -בממוצע כל אחת .מנגד ,מדדי הבנקים והתקשורת עלו
בכ 7.7% -בממוצע כל אחד בסיכום שבועי .במדד ת"א  711בלטה לטובה מניית פרטנר שזינקה ביום חמישי בכ71% -
והשלימה עלייה של כ 22% -בשבוע החולף .מניית מזור רובוטיקה עלתה בכ ,3% -לאחר שדיווחה על מכירת  8מערכות רנסנס
נוספות .בצד השלילי ,מניות אלון רבוע כחול ואלוט תקשורת ירדו בכ 6% -בממוצע כל אחת .מכלל מניות הבורסה בלטו לטובה
מניות קולפלנט והדסית ביו שעלו בכ 26% -ו 28% -בהתאמה כל אחת .מנגד ,מניות דירום ואגרי ירדו בכ 77% -בממוצע כל
אחת .מחזורי המסחר התחזקו מעט ועמדו על כ 7.1 -מיליארד ש"ח בממוצע ליום.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה שלילית .מדדי התל בונד ירדו בכ 7.8% -בממוצע בסיכום שבועי .אגרות החוב
הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה שלילית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) ירדו במח"מ (משך חיים ממוצע)
הארוך בכ .7.9% -מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) צנחו בכ 2.2% -במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב 0.18% -מדד ת"א  72ירד ב ,0..1% -מדד הבנקים עלה ב ,8..1% -מדד הנדל"ן  72רשם
השבוע ירידה של  ,1.13%מדד נפט וגז ירד ב 8..3% -ומדד הביומד עלה ב 0..0% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר
צנח בכ 7% -לאחר הותרת הריבית על כנה ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  8.735ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף ירד בכ 1.3% -בסיכום שבועי ,וסיים את המסחר ברמה של  7677נקודות .כפי
שניתן לראות בגרף היומי המצורף ,המדד מדשדש בשבועות האחרונים ללא כיוון ברור,וברצועה ברורה .מלמעלה ,ההתנגדות
הקרובה בדמות שיא כל הזמנים שוכנת באזור רמת  7721הנקודות .מלמטה ,רמת התמיכה נמצאת באזור  7662הנקודות ורק
שבירה שלה תהווה איתות שלילי משמעותי.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש בכאחוז מול השקל בשבוע החולף ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  8.73ש”ח לדולר.
אתמול (חמישי) ,מדדי ארה"ב נסחרו בירידות שערים קלות ,לאחר שפורסם כי מספר הדרישות הראשוניות לדמי אבטלה
בארה"ב בשבוע שחלף ,עלה ב 8,111 -לעומת הנתון המעודכן מהשבוע הקודם לרמה מנוכת עונתיות של  277אלף .בנוסף,
פורסמו נתוני ההכנסה הפרטית והוצאות הצרכנים בחודש מאי  :2172ההכנסה האישית עלתה ב ,1.2%-או  79מיליארד דולר,
בהמשך לגידול מתוקן בשיעור דומה באפריל  -זאת בהתאם לקונצנזוס האנליסטים .מהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף היומי
המצורף שהדולר נסחר בתעלה יורדת בחודשים האחרונים ,ולאחר שבירת התמיכה באזור  8.31ש"ח לדולר הוא צפוי להמשיך
ולהחלש בטווח הבינוני.
מדד ה  DAXהגרמני  -מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את  81החברות 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 נסחר במגמה שלילית ובתעלה יורדת ,למרות תיקון חיובי בשבוע החולף .רק פריצה של הגבוה הקודם ברמה של
 77911נקודות ,תהווה איתות חיובי מחודש.
מדד הבנקים – מניות הבנקים המשיכו להיות הקטר של השוק גם השבוע ואף סגרו את היעדים אותם ציינתי בסקירות
האחרונות .המדד הגיע לרמות השיא משנת  2117ברמה של  7132נקודות ואף נסחר מעליו במשך ברוב שבוע המסחר .ביום
המסחר האחרון נעל המדד את המסחר בירידות שערים ובנמוך יומי וייתכן שנראה תיקון יורד בקרוב .יחד עם זאת ההנחה
צריכה להיות שכל תיקון כזה יהיה לטובת המשך המהלך העולה ,כל עוד לא הוכח אחרת.
מדד ת"א  – ..מדד ת"א  72התנהג הפוך משבוע המסחר הקודם וחזר שוב לאזור של  321נקודות עליהן נתמך ביום המסחר
האחרון .טכנית ,המדד עשה שיא יורד השבוע קצת מתחת ל  331ולא קבע נמוך חדש מתחת ל  312נקודות .סכנת תבנית
ראש וכתפיים טרם חלפה ולכן נעילה שלילית מתחת ל  321ואישור מתחת ל  312תביא להמשך ירידות במדד לשבועות
הקרובים .מעל רמת  331נקבל ביטול סופי לתבנית.
מדד הנדל"ן  – 8.התיקון אותו רצינו לראות מרמת  182במדד היה תיקון עולה חזק לטובת עוד שיא יורד ונמוכים חדשים
שהגיעו השבוע .שוק האג" ח לא עושה טוב למדד והוא המשיך להתממש בחדות עם נמוך תקופתי חדש .טכנית ,המדד נבלם

סביב רמה של  12783נקודות שהיא השיא האחרון במדד שנפרץ ,חזרה מעל  188תביא לעוד מהלך עולה במדד ויוציא לפועל
סטייה שורית בין גרף המחיר למתנד ה  .RSIתמיכה קרובה והחשובה ביותר קיימת סביב  121נקודות.
מדד היתר  – .0מדד היתר  21סיים את השבוע בצורה חיובית ונראה שרמת  261נקודות החזיקה את המדד בטווח הקצר.
טכנית ,אזור של  231היינו אזור התנגדות קרוב ומעליו אנו צפויים לראות רמת מחיר של  292ורמת השיא סביב  612נקודות.
איתות שלילי נקבל אך ורק בשבירה של רמת  261נקודות.
מדד  – S&P500אין חדש במדד המניות המוביל בבורסה האמריקאית .שבוע המסחר החל הפוך מהשבועיים האחרונים
כשהקונים שוב מדגדגים רמות שיא סביב  2722823נקודות ובהמשך ראינו שוב נסיגה מהאזור לרמת  2711נקודות .אין חדש,
המדד ממשיך בדשדוש מעיק סביב אזורי התנגדות בשיא ,כשרמות תמיכה קרובות קיימת סביב  2171ו .2111

ניתוח מניות
אבוג'ן ( – )880.0..חברת אבוג’ן בע” מ ולחברת הבת שלה שני מגזרי פעילות עיקריי ם אחת מהם הוא מחקר ופיתוח של גנים
ורציפי ד.נ .א אחרים לצורך שיפור תכונות בזרעים של מגוון גידולים חקלאיים ,והשני לצורך פיתוח של כימיקלים לחקלאות כגון
קוטלי עשבים ופיתוח ומסחור של זרעים לגידולים חקלאיים.
ניתוח טכני – המניה המשיכה להראות לא טוב השבוע לאחר שקבלה גג ברמה של  8621נקודות אותה שברה לפני כשבועיים.
אזור של  8211לא החזיק וירדנו לתחנה הבאה ביום המסחר האחרון סביב  8111נקודות .שבירה של הנמוך האחרון ככל
הנראה תביא לרמות נמוכות יותר ובדיקה של השפל השנתי סביב  877188211נקודות .מנגד המצאות קונים ברמות האלה
שהן השפל של הגרף מהשנה האחרונה יכולים להביא לחזרה לאזור העליון של טווח הדשדוש הרחב .למעקב.

בזן ( - )3.20351החברה ,בתי זיקוק לנפט ,עוסקת בשלושה תחומי פעילות .זיקוק ,פולימרים וארומטיים .מניות
החברה נסחרות במדד ת"א .711
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי המניה עברה בסוף  2171מימוש לא קטן עד לתמיכה באזור  ,711שם התהפכה בתחילת השנה
הנוכחית .השבוע אנו ממשיכים עם הגרף יומי ,לאחר שבסקירות הקודמות ראינו גרף שבועי עם התנגדות מניפת פיבו ש"ש על
אזור  ,721ואכן התנגדות מהותית זו נתנה אותותיה ,והמניה החלה במימוש .לאחרונה אנו רואים את תמיכת  782כתמיכה
מרכזית לטווח הקצר ,והשבוע נראה כי קיבלנו איתות להיפוך מעל תמיכה זו .יעד קרוב נקוב על קו המגמה היורד באזור 718-1
והוא חשוב ומהותי לכל טווחי המסחר .

אלביט מערכות ( - )8018835החברה עוסקת במגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות ,אלקטרוניות ואלקטרו אופטי
מתקדמות ,עבור השוק הביטחוני ברחבי העולם .תחומי העיסוק בין היתר :מערכות מוטסות ,מערכות שליטה,
תקשורת ,בקרה ,מחשבים ומודיעין ,ומערכות התראה למטוסים.
ניתוח טכני  -מניות החברה נסחרות לאחרונה במימוש מחירים לאחר עלייה נאה בחודשים האחרונים .בשלב זה ולטווח הקצר,
ניתן לראות כי בשלושת השבועות האחרונים ,יצאה המניה למימוש והיא בנתה למעשה תבנית יורדת .לאחרונה ,פרצה המניה
תבנית יורדת זו ,ומאז אנו רואים תנועה רוחבית בתחום מחירים  .81271-29211האיתות הבא לטווח הקצר יתקבל ביציאה
מתחום הטווח הרוחבי.
טאואר ( - )TSEMהחברה עוסקת בייצור טכנולוגיות דיגיטאליות ואמצעי תקשורת עבור ניהול ספקים .בין תחומי הפעילות,
חיישנים עבור מצלמות ,ומעגלים משולבים .מניות החברה נסחרות בישראל ובארה"ב.
ניתוח טכני  -מניות החברה נקבעות לפי המסחר בארה"ב ,ולכן הניתוח מתבסס על גרף חו"ל .משם נובע כי המניה לאחרונה
הייתה תחת מימוש מחירים ,ובכלל היא נתונה כעת במסגרת תבנית יורדת .לאחרונה ראינו היפוך על תמיכת התבנית

והחל שוב תיקון עולה .השבוע ולפי הצפי שוב הגענו לתקרת התבנית היורדת ,והמניה נכשלה בפריצה .כעת רמת
אזור  76דולר הינה רמת התמיכה הקרובה בתוך התבנית היורדת ,ואילו רמת אזור  77דולר מסומנת כעת
כהתנגדות תקרת התבנית.
פריגו ( - )PRGOהחברה הינה חברת מוצרי בריאות גלובאלית ,הפועלת בתעשייה הרפואית.החברה עוסקת בייצור ,שיווק
והפצה של מוצרים ,ויטמינים ,ותוספי תזונה ,תרופות גנריות ואתיות ,וחומרים פעילים למעבדות ולפרטיים .מניות החברה
נסחרות בארץ במדד המעוף ,ובארה"ב.
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי המניה לפי גרף חו"ל ,נמצאת במהלך עולה ברור עד עתה .לאחרונה ראינו מימוש לא מבוטל ,וכעת
יש לנו תמיכה על קו תמיכה עולה ראשי .באזור מחיר  731דולר .מנגד יש לנו קו מהלך יורד שנוצר מהמימוש האחרון ,כאשר
תקרתו נקובה ברמת  791דולר .האיתות הבא יתקבל מן הסתם ,ביכולת נעילה מחוץ לטווח שהוזכר .הערכתנו היא ,כי התנועה
תהיה מעלה.

על רגל אחת

דלק קידוחים ( - )5..030יחידות ההשתתפות נסחרות במדד המעוף ,ונסחרות במסגרת תבנית מתכנסת עולה .השבוע
נשברה תבנית מתכנסת זו וכל עוד אין חזרה לתוך התבנית היה"ש נתון האיתות שלילי .רמת ההתנגדות כעת מסומנת על רמת
 ,7712מול תמיכה קרובה ,על רמת  7711אופקית.
בריינסוויי ( - )800.81מניות החברה נסחרות במדד ת"א ייתר  .21מבט טכני מראה כי המניה לאחרונה באיתות שלילי ואף
שברה לאחרונה תחום מסחר רוחבי .בשלב זה המניה נמצאת במסגרת תיקון עולה ,עם זאת רק יכולת נעילה מעל רמת ,2921
יאשר איתות המשך לתיקון העולה הנוכחי.
אי.די.בי פיתוח ( - ).210305מניות החברה נסחרים לאחרונה תחת תנועת תיקון עולה כאשר בשלב זה רמת  211נפרצה
לאחרונה ועולה לתמיכה הקרובה.לאחרונה ,ראינו את נעילת הגאפ על  283כצפוי ושם יצאנו שוב למימוש .כאמור אזור 211
תמיכה קרובה חשובה.גם השבוע ראינו דשדוש מעל לרמת  ,211וייתכן מאוד שזו הכנה לקראת מהלך עולה מתחדש במניה.
רציו יה"ש ( - )12508.יחידות ההשתתפות נסחרות במדד ת"א  .711טכנית התמונה היא של תיקון עולה מדוד עם תיקוני
ביניים ,כאשר רואים נטייה לשיאים-שפלים עולים .בשלב זה המניה שבה מעל תמיכת  ,11עם זאת איתות חיובי המשכי יתקבל
רק ביכולת נעילה מעל רמת  ,12.8שיא עולה אחרון .השבוע נבדקה התמיכה על  11דולר.
גזית גלוב ( - )830088מניות החברה נסחרות במדד המעוף .טכנית ,ראינו מימוש בשבועות האחרונים במניה כאשר את
השבוע נועלת המניה מתחת לתמיכה המרכזית והחשובה על רמת אזור  1611שיורדת כעת להתנגדות קרובה .כל עוד אין
נעילה מעל רמה זו המניה תחת איתות שלילי.
טבע ( - )TEVAמניות החברה נסחרות בארץ ובארה"ב .לפי גרף חו"ל ,ניתן לראות בשבועות האחרונים תמונה רוחבית צרה
בתחום מחירים  29.1-29.7דולר כאזור תמיכה ,מול  62כאזור התנגדות .השבוע ראינו שבירת התנועה הרוחבית ,אך עם
זאת איתות שלילי יותר ברור יתקבל רק ביכולת לשבור את התמיכה הקרובה באזור  29.1דולר.
בזק ( - )310088מניות החברה נסחרות במדד המעוף .טכנית ,המניה נמצאת בתיקון עולה לאחר המהלך היורד האחרון .כעת
ניתן לראות בברור מסגרת של התכנסות מחירים כאשר טווח המחירים כעת הינם  691-מלמעלה ו 661-כתמיכת התבנית.
איתות ברור נראה ביכולת לצאת מתחום תבנית זו.
כיל ( - )318085מניות החברה נסחרות במדד המעוף .טכנית ,המניה נסחרת רוחבית בשבועות האחרונים .לטווח הקרוב
התמיכה כעת נקובה ברמת  2621ואילו ההתנגדות הקרובה על  .2711השבוע ראינו כישלון פריצת  2711ויציאה שוב למהלך
יורד .השבוע מסיימת המניה על תמיכת  2271החשובה שם יוחלט על האיתות הבא במניה.
אופקו ( - )OPKמניות החברה נסחרות במדד המעוף בארץ ,ובארה"ב .היות ושערה נקבע בחו"ל ,הניתוח מתבסס בהתאם,
ומה שאנו רואים שם ,זה הגעה לאחר מימוש של השבועיים האחרונים ,לרמת תמיכה אופקית מהותית באזור מחירים 72-72.2
דולר .יש בהחלט כאן סיכוי שנראה תיקון עולה כלשהוא ,כאשר רמת ההתנגדות הקרובה נקובה על אזור  76דולר .ברור
שמנגד שבירת התמיכה יוציא איתות שלילי המשכי .השבוע ראינו רק דשדוש מעל לתמיכה ,ונראה כי המניה צריכה דשדוש
מסויים לפני איתות על התנועה הבאה.
מבני תעשיה ( - )330082מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .711טכנית המניה שנמצאת במהלך יורד לאחרונה ,החלה
בשבוע שעבר תיקון עולה כאשר אף חצתה את רמת  111שעוברת במונחי נעילה לתמיכה קרובה חשובה .היעד כעת נקוב על
התנגדות קו מהלך יורד באזור מחיר של  .111כל עוד תמיכה נשמרת התיקון העולה תקף.
פרטנר ( - )8011515מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .711טכנית ,המניה שנמצאת במהלך יורד ,הגיעה לאחרונה שוב,
לאזור תמיכה סביב מחיר  ,321כאן בהחלט יכול להתפתח תיקון עולה כל שהוא ,כך נכתב בסקירה הקודמת ,ואכן השבוע
קיבלנו תיקון עולה כאשר השלב הבא יהיה יכולת פריצת ההתנגדות על רמת  .7188הנעילה השבוע היא נעילה גבולית סביב
אזור ההתנגדות כאשר יום המסחר הבא יהיה חשוב לאישור המשך התיקון העולה או לתחילת מימוש.
דלק רכב ( - )132080מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .711טכנית המניה תחת מימוש ומתקרבת לתמיכה עולה קצרת
טווח באזור מחיר  .1781אזור זה יקבע את האיתות ההמשכי ,היפוך על תמיכה וחזרה לעליה ,או שבירה והמשך איתות שלילי
ומימוש.
ישראמקו יה"ש ( - )31308.יחידות ההשתתפות נסחרות במדד המעוף .טכנית הם מעל התמיכה על  77שהיא מהותית
ומשמעותית כעת .למרות המימוש האחרון כל עוד אין שבירת  77אין איתות שלילי מהותי .מנגד יכולת חזרה מעל רמת ,31
יאשר חזרה לתנועה העולה.

קמהדע ( - )8025882מניות החברה נסחרות במדד ייתר  .21טכנית ,המניה נמצאת במהלך יורד ,עם זאת כעת מדשדשת
מעל לתמיכת  ,7211והתנגדות על  .7611בינתיים אין איתות כל שהוא להיפוך מעל לתמיכה כמו שעדיין אין איתות לאפשרות
שבירה ,לכן כאן רק מעקב.
נייר חדרה ( - )013081מניות החברה נסחרות במדד ייתר  .21המניה החלה השבוע בתיקון עולה ,ותיקון זה התחזק עם
ההודעה על העברת השליטה בחברה .טכנית ,המניה הגיעה עד לרמת ההתנגדות קו מהלך יורד ראשי באזור מחיר ,71911
ולכן רק יכולת פריצת רמה זו ,יאשר איתות המשך התיקון העולה.

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.asp x?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 8או מכשירים פיננסים.

