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 שלילית ורשמה ירידות שערים בכל מדדי המניות .המדדים המובילים
סיימו את השבוע בירידות של כ 2% -בממוצע כל אחד ,כשדווקא מדדי היתר החזיקו מעמד ונותרו כמעט ללא שינוי בסיכום
שבועי .במדד ת"א  011בלטו לשלילה מניות אשטרום קבוצה ,פרוטליקס ואלרוב שירדו בכ 8% -בממוצע כל אחת .מנגד ,מניית
אידיבי פיתוח זינקה בכ 22% -לאחר שמוטי בן משה הודיע על הפעלת מנגנון הבמבי :בן משה דורש לרכוש את מניות אלשטיין
באי.די.בי ,וזאת לאחר שאתמול הציע אדוארדו אלשטיין ,הסדר חדש במסגרתו יזרים לאי.די .בי ישירות סכום של עד  202מיליון
שקל  -וירכוש את כל מניות הציבור .מכלל מניות הבורסה בלטה לטובה מניית ישראל קנדה שזינקה בכ .22% -מנגד ,מניית
סיירן צללה בכ .20% -מחזורי המסחר התייצבו ועמדו על כ 0.1 -מיליארד ש" ח בממוצע ליום למעט יום חמישי בו נרשם מחזור
מסחר חריג של כמעט  1.2מיליארד ש"ח.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה מעורבת .מדדי התל בונד ירדו בכ 1.22% -בממוצע בסיכום שבועי .אגרות החוב
הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) נותרו כמעט ללא שינוי במח"מ הקצר ,אולם
עלו בכ 1.2% -במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ 1.2% -במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ...2% -מדד ת"א  52ירד ב ,...1% -מדד הבנקים ירד ב ,...1% -מדד הנדל"ן  02רשם
השבוע ירידה של  ,...1%מדד נפט וגז ירד ב ....% -ומדד הביומד ירד ב ..00% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר
נחלש בכ 1.1% -מול השקל ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  1.83ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף ירד בכ 2.2% -בסיכום שבועי ,וסיים את המסחר ברמה של  0355נקודות .כפי
שניתן לראות בגרף היומי המצורף ,המדד רשם ירידות שערים בכל ימות השבוע החולף ,ואף שבר את רמת התמיכה באזור
 0362הנקודות .כעת ,רמת התמיכה הבאה שוכנת באזור  0321הנקודות ,כשכל ירידה עד לשם תהווה תיקון טכני בריא בלבד
שאינה תשנה את המגמה החיובית.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש בכ 1.1% -מול השקל בשבוע החולף ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  1.83ש”ח לדולר.
אתמול (חמישי) ,מדדי ארה"ב נסחרו בירידות שערים קלות ,כשברקע פורסם כי ה תביעות ראשוניות לדמי אבטלה עלו ב5,111-
לרמה מתואמת עונתית של  282אלף בשבוע של  05-21במאי ,הממוצע של תביעות חדשות בחודש האחרון ,בינתיים ,עלה ב-
 2,111ל ,250,211-לאחר ששבוע קודם לכן הממוצע החודשי ירד לשפל של  02שנה .מהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף
היומי המצורף שהדולר מדשדש בחצי השנה האחרונה ,אולם נתמך לעת עתה מעל התמיכה באזור  1.81ש"ח לדולר .רק
שבירה של רמה זו כלפי מטה תהווה איתות שלילי מחודש.
מדד ה  DAXהגרמני  -מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את  11החברות 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 הגיע פעמיים החודש לתמיכה חשובה באזור  00211נקודות ,ומשם התהפך כלפי מעלה ורשם עליות שערים .כעת,
המדד צפוי לאחר אתנחתא לנסות ולחזור לכיוון השיא השוכן ברמה של  02211הנקודות.
מדד  – S&P500המדד ממשיך להיסחר ברמות השיא עם תנודתיות ערה מאוד .ביום שלישי האחרון ראינו ירידה חדה במדד
לרמה של מתחת  2021נקודות וביום המסחר שלאחר מכן עליה חדה חזרה אל עבר רמה זו .הנטייה שלי למדד היא לכיוון
תרחיש חיובי וליעדים לכיוון של  208102211נקודות לשבועות הקרובים .נעילה מתחת לשפל של שבוע המסחר האחרון ברמה
של  2011תבטל את התרחיש ונראה שתיקח את המדד לבדוק את קו המגמה העולה ממרץ האחרון ואף לשבירתו .תמיכות
חשובות  2151ו .2121
מדד הבנקים – מניות הבנקים התממשו בשבוע המסחר המקוצר וירדו קלות .מעבר לכך אין מה לחדש הרבה ,כל עוד המדד
נסחר מעל  0121031נקודות הוא מוגדר חיובי והצפי הוא לראות רמות גבוהות יותר בהמשך .התנגדויות קרובות הן 0222 ,
ושיא כל הזמנים משנת  2115ברמה של  0282נקודות.
מדד ת"א  – .2מדד מניות השורה השנייה התממש בשבוע המסחר האחרון כשהוא אינו מצליח לפרוץ את אזור של 861
נקודות .טכנית המדד ממשיך ל היות חלש ביחס למדד ת"א  22ונראה לא טוב בשלב זה .אזור תמיכה חשוב מאוד נמצא סביב
 821נקודות שבירתו תהיה שלילית מאוד.

מדד הנדל"ן  – .2מדד הנדל"ן סיים את שבוע המסחר בירידות שערים שהוא יוצר שיא יורד נוסף ברמה של  253נקודות.
טכנית ,המדד אבד אתה מומנט של החודשי ם האחרונים ובחודשיים האחרונים נסחר בתנועה צידית0יורדת .תמיכה קרובה
קיימת סביב  22102נקודות וירידה מתחתיה רק תחזק את זה שהמדד יצא לגל מתקן.
מדד היתר  – 2.מדד היתר שמר על תנודתיות נמוכה השבוע כשהוא נסחר מעל  281נקודות .התבנית שקיימת בשלב זה
במדד נייטרלית ,מצד אחד חוסר התנודתיות מעל  281נקודות הינה חיובית ויכולה להביא לתרחיש של תקיפת השיא סביב
 3110312נקודות .מנגד ,ירידה בשבוע המסחר הקרוב מתחת ל  281נקודות ובהמשך לרמות נמוכות יותר יכולה לסמן דווקא
לתבנית היפך במדד .הנטייה שלי כרגע היא דווקא לתרחיש החיובי.

ניתוח מניות
בזן ( - ).22..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 בסוף  2102מימוש לא קטן עד לתמיכה באזור , 011שם התהפכה
בתחילת השנה הנוכחית .השבוע אנו ממשיכים עם הגרף יומי ,לאחר שבסקירות הקודמות ראינו גרף שבועי עם
התנגדות מניפת פיבונאצ'י ש"ש על אזור  ,021ואכן התנגדות מהותית זו נתנה אותותיה ,והמניה החלה במימוש .עם
כל המימוש האחרון עדיין המניה באיתות חיובי עת נתמכת על קו מהלך עולה ראשי .השבוע ראינו שוב היפוך על
תמיכה עולה וכעת קו מגמה יורד באזור  025מהווה התנגדות חשובה ,למעשה כל אזור  025-021הינה כעת רצועת
התנגדות לטווח הקצר וגם לטווח מעל .כאמור ,כל עוד המניה מעל תמיכה עולה ראשית היא חיובית.
אבוג'ן ( - )...2.22לחברה  2מגזרי פעילות כדלקמן  :מחקר ופיתוח של גנים לצורך שיפור של זרעים במיגוון
גידולים חקלאיים .ופיתוח ומסחור של זרעים בגידולים חקלאיים.
ניתוח טכני  -מניות החברה נסחרות לאחרונה בתנועה רוחבית ,כאזור תמיכה חשוב והתבססות לאחר מפולת במחיר
המניה בשנת  .2102בשלב זה נראית תצורה דמוי התכנסות מחירים כאשר תמיכה קרובה בתוך ההתכנסות נקובה
ברמת מחיר  ,1322ואילו ההתנגדות נמצאת כעת בתקרת ההתכנסות באזור מחיר  .1622לדעתנו ,הסיכוי לפריצה
כאן בהחלט קיים בשלב זה .בכל מקרה ולטווח היותר ארוך נראה כי כל הדשדוש במניה מתחילת שנה זו מהווה
הכנה לתנועה מתקנת עולה קרובה למפולת של השנה הקודמת ,כאמור.
אלביט מערכות ( - )..1...1החברה עוסקת במגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות,אלקטרוניות ואלקטרו אופטי
מתקדמות ,עבור השוק הביטחוני ברחבי העולם .תחומי העיסוק בין הייתר :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 בשבועיים האחרונים נוצרה תבנית מתכנסת יורדת ,וביום המסחר האחרון ,המניה
ננעלה גבולית על תמיכת התבנית .לכן ,יום המסחר הבא יהיה מאוד משמעותי לטווח הקצר ,שם נראה שבירה
ברורה או היפוך לפחות לתקרת התבנית .נציין כי למעשה ביום המסחר האחרון ,יש שבירה מינורית ,עם זאת עדיין
הנעילה מוגדרת גבולית ,עקב הנעילה בסגירה.
פרוטרום ( - )..1..1.החברה הינה גלובאלית,המפתחת,משווקת ,ומייצרת טעמים וחומרי גלם ייחודיים,המשמשים
בייצור המזון,המשקאות ,תמציות טעם וריח ,מוצרי פארמה ומוצרים נוספים .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .22
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי בתקופה האחרונה המניה נסחרת במסגרת חיובית ובתנועה עולה ברורה.המניה
לאחרונה הגיעה לשער רמת שיא שנתי ,ולתקרת תבנית ומשם יצאנו למימוש עקב תמונה טכנית גבוהה .המניה עדיין
תחת מימוש כאשר יש אופציה לתבנית ראש כתפיים שלילית ,כאשר אזור  02511-02601היא רצועת התנגדות
חשובה ורק יכולת פריצה כאן יבטל את אופציית התבנית השלילית .רמת  02281הינה תמיכה חשובה כעת.
ישראמקו ( - ).0....השותפות ישראמקו נגב ,2נוסדה ע"פ הסכם שותפות שנחתם בין ישראמקו כשותף כללי,
לבין הנאמן ישראמקו ניהול,מצד שני .ישראמקו יה"ש עוסקת בתחום חיפושי והפקת נפט וגז בישראל.

ניתוח טכני  -יחידות ההשתתפות נסחרות לאחרונה בתיקון עולה למימוש האחרון מהשיא סביב רמת  .55כנכתב
בסקירה הקודמת קיבלנו כאן איתות לחזרה לרמת השיא ואכן לאחרונה הגענו עד לרמת השיא ,כאמור באזור .55
השבוע,אף נפרץ רמת  55ולכן רמה זו עולה לתמיכה הקרובה וכל עוד שאין כאן שבירה ,אין איתות שלילי .אזור 81
כעת יעד קרוב .יש לציין תמונה טכנית בתחום גבוה ,ולכן הסבירות לבדיקת רמת הפריצה האחרונה על  55בהחלט
קיימת.

על רגל אחת
כלכלית ירושלים ( - ).21...מניות החברה הנסחרות במדד נדלן  ,02לאחרונה ראינו מסחר בתחום צר של
מחירים  ,והשבוע נשברה התנועה הרוחבית מטה .לכן קיבלנו איתות שלילי כאשר כעת תמיכה קרובה נקובה ברמת
 ,0102רמה שנבדקה ביום המסחר האחרון .רמת  0211יורדת כעת להתנגדות הקרובה.
דלק קידוחים ( - )1.2...יחידות ההשתתפות נסחרות במדד המעוף ,ונסחרות תחת תיקון עולה  .רמת 0811
הייתה כזכור יעד תקרת תבנית שנבדקה השבוע מלמטה .בשלב זה המניה יצאה למימוש וסביר שגם בגלל ירידת
מחירי הגז בעולם .התמיכה הקרובה על  0382נשברה השבוע מה שאומר שהיא יורדת להתנגדות מיידית כעת.
התמיכה הבאה נקובה על רמת אזור  ,0305שם קו מהלך עולה של כל התיקון העולה האחרון.
דלק קבוצה ( - )..11..1מניות החברה נסחרות במדד המעוף .טכנית המניה שנמצאת בתיקון עולה ויוצרת שיאים-
שפלים עולים לאחרונה ,נמצאת לקראת התנגדות חשובה על רמת  ,021111והשבוע לאחר הגעה כמעט עד ליעד,
שוב יצאה למימוש .בשלב זה רמת  001111מהווה כעת אזור תמיכה קרוב שנבדק ביום המסחר האחרון .רק שבירה
של תמיכה זו ,שבהחלט אפשרית יאשר איתות על המשך מימוש ,כאמור אזור  021111מהווה כעת אזור התנגדות.
בריינסוויי ( - ).....1מניות החברה נסחרות במדד ת"א ייתר  .21מבט טכני מראה כי המניה לאחרונה באיתות
שלילי ואף שברה לאחרונה תחום מסחר רוחבי .באזור  .1111ביום המסחר האחרון הצליחה המניה לחזור מעל רמת
 ,1111ואיתות חיובי נוסף יתקבל רק ביכולת נעילה מעל .1011
דיסקונט ( - )22....מניות הבנק נסחרות במדד המעוף .טכנית ,המניה הגיעה לאחרונה לתקרת תבנית באזור
מחיר של  503וכפי שנכתב כאן ,המניה יצאה כצפוי למימוש .בשלב זה המניה עדיין תחת מימוש כאשר רמת אזור
 381מהווה תמיכה קרובה .מנגד ,רמת  511יורדת כעת להתנגדות קרובה והאיתות הבא יתקבל ביציאה מהתחום.
כל זאת במונחי נעילה.
עזריאלי קבוצה ( - )...21.1מניות החברה נסחרות במדד המעוף .טכנית ניתן לראות תנועה רוחבית לאחרונה,
כאשר זו נשענת על קו תמיכה עולה ראשי .בשלב זה ולטווח הקצר רמת  03011מהווה אזור תמיכה מול אזור
 05111-05031כאזור התנגדות ,האיתות הבא יתקבל ביכולת נעילה מחוץ לטווח מחירים הנ"ל .השבוע ננעלה
המניה בסמוך לתקרת התחום.
טאואר ( - )TSEMהחברה הינה דואלית ומניותיה נסחרות במדד ת"א  011בארץ ובארה"ב .הניתוח המתבסס על
גרף חו"ל מראה כי המניה שנמצא בזמן האחרון תחת מימוש מחירים ,אבל מעל תמיכה עולה ברורה ,עדיין .רמת 02
דולר מהווה את התמיכה של קו המגמה מול רמת אזור  03.1דולר שהיא קו מגמה יורד לטווח הקצר..
אי די בי פיתוח ( - ).21...1מניות החברה נסחרים לאחרונה תחת תנועת תיקון עולה כאשר בשלב זה רמת 021
עולה לתמיכה קרובה בעוד רמת  055מסומנת כיעד קרוב .השבוע פרצה המניה את היעד המסומן והוא עולה
לתמיכה הקרובה כעת .רמת  211שהייתה ההתנגדות הבאה ,נפרצה גם היא והיעד כעת על  ,200תחתית גאפ
פתוח.
אבנר יה"ש ( - ).21...נסחרת במדד המעוף .טכנית ,ראינו לאחרונה כצפוי,ולפי הסקירות שעלו כאן בשבועות
האחרונים,תיקון עולה דיי משמעותי ,ולאחרונה הגענו עד לרמת מחיר באזור  .111משם יצאנו למימוש מחירים
בעיקר עקב ירידת מחירי הגז בעולם בימים האחרונים .בשלב זה רמת  122שהייתה תמיכה קרובה ,נשברה והיעד
כעת נקוב ברמת  113.6אופקית .רמת השבירה יורדת להתנגדות קרובה.

חברה לישראל ( - )2.2...מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .22טכנית המניה שנמצאת תחת מימוש ולמעשה
חיסלה את כל המהלך העולה האחרון ,וכעת עומדת על תמיכה חשובה על ממוצע  211באזור מחיר .015331
בשבוע הבא יתקבל האיתות הבא ,קריא ,שבירה או היפוך על תמיכה זו 021111 .יורדת כעת להתנגדות קרובה.
קומפיוג'ן ) - )CGENהחברה הינה דואלית ונסחרת בארץ ובארה"ב .לאחרונה ראינו טכנית ,כי המניה הגיעה
לתמיכה מאוד חשובה ברמת שפל על  3.25דולר .בינתיים יש לנו רק דשדוש מעל לתמיכה זו ,כאשר שבירה כאן
יוציא איתות שלילי נוסף ,ואילו יכולת פריצת רמת  3.2דולר ,יאשר איתות לתחילת תיקון עולה במניה.
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
השו רות 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.

