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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 מעורבת .מדדי המעו"ף ות"א  011ירדו בכ1.9% -
בממוצע כל אחד ,אולם מנגד מדדי הגז ונפט והביומד עלו בכ 8.2% -ובכ 0.8% -בהתאמה כל אחד .במדד ת"א  011בלטה
לטובה מניית פלסאון שזינקה בכ ,03% -לאחר שדיווחה על מזכר הבנות לרכישת  01%מחברה ברזילאית בכ 09 -מיליון ש"ח.
מנגד ,מניית לייבפרסון ירדה בכ ,08% -לאחר שרשמה הפסד רבעוני של כמעט  2מיליון דולר וההכנסות ירדו ב 4% -ברבעון
השני .מכלל מניות הבורסה בלטה לטובה מניית מדיגוס שזינקה בכמעט  ,28%לאחר שפרסמה כי זכתה להזמנה ראשונה
למערכת ה MUSE-מבי"ח מוביל בארה"ב .מנגד ,מניית לוזון קבוצה ירדה בכ .82% -מחזורי המסחר היו סביב הממוצע
לאחרונה ,ועמדו על כ 0.0 -מיליארד ש"ח ליום.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה מעורבת עם נטייה לעליות שערים .מדדי התל בונד נסחרו בעליות שערים קלות של כ-
 1.01%בממוצע בסיכום שבועי .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת .שערי אגרות החוב הצמודות למדד
(הגלילים) ירדו מעט במח"מ הקצר-בינוני ועלו בכ 1.11% -במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך .מדדי אגרות החוב השקליות
(השחרים) עלו בכ 1.3% -במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב 6..1% -מדד ת"א  01עלה ב ,...0% -מדד הבנקים ירד ב ,1..6% -מדד הנדל"ן  01רשם
השבוע עלייה של  ,...0%מדד נפט וגז עלה ב 1..6% -ומדד הביומד עלה ב 6.1.% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר
נחלש בכ ..1% -מול השקל ,ונסחר כרגע (שישי בבוקר) ברמה של  3.281ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף ירד בשבוע החולף בכאחוז ,וסיים את המסחר ברמה של  0418נקודות .ניתן
לראות בגרף המצורף שמדד המעו"ף נעצר מעט ומדשדש מעט ,לאחר שרשם עליות שערים רצופות בשבועיים האחרונים ,ופרץ
את ההתנגדות באזור  0411הנקודות שהופכת לתמיכה .כרגע נראה כי המדד בשל להמשיך ולעלות לכיוון ההתנגדות הבאה
השוכנת ברמה של  0111נקודות ,אולם סגירה ברורה מתחת לרמת  0411הנקודות תהווה איתות שלילי משמעותי.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש בכ 1.2% -מול השקל בסיכום השבוע החולף ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.281
ש”ח לדולר .אתמול (חמישי) ,וול סטריט נסחרה במגמה מעורבת ללא שינוי מהותי ,כשברקע פורסם כי מספר תובעי דמי
האבטלה החדשים השבוע עלה ל 822-אלף בקשות ,יותר מצפי האנליסטים שעמד על  820אלף בקשות בלבד .זאת ,לאחר
שבשבוע שעבר נרשמו  813אלף בקשות .מהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף היומי המצורף שהדולר מדשדש בתקופה
האחרונה בטווח צר יחסית באזור של  3.28-3.91ש"ח לדולר ,ולעת עתה לא שובר כלפי מטה .שבירה ברורה של התמיכה
המדוברת תהווה איתות טכני שלילי.
מדד ה  DAXהגרמני  -מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את  31החברות 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 עולה מובהקת בשבועות האחרונים וכרגע הוא צפוי להתקל באזור מלא מוכרים סביב 01311-01111
הנקודות שמהווה התנגדות חזקה מלמעלה ולדעתנו מכאן הוא צפוי להתקפל כלפי מטה.
מדד הבנקים – שבוע שלילי עבר על מדד הבנקים בסיכומו השיל כ  8.4%מערכו .למרות גבוה שבועי חדש מעל  0301נקודות
ביום שני שעבר ,ראינו מוכרים ששלטו במדד מנקודה זו ועד לנעילת השבוע בנמוך השבועי .טכנית ,נראה שבאזור של 0301
נקודות נוצר אזור התנגדות לטווח הקצר ,נעילה מע ליו תביא להמשך מומנט חיובי לעבר אזור של  0411081נקודות .תמיכה
קיימת ברמה של  0801נקודות אולם לפני זה יש את אזור של  0381ו  0310שהם תיקוני פיבונצ'י למהלך העולה האחרון.
מדד ת"א  – 07מדד ת"א  01המשיך "לזחול" קדימה גם בשבוע המסחר האחרון וזאת למרות סיום שבוע שלילי ביום המסחר
האחרון .מהבחינה הטכנית כנראה שאחרי מהלך של  21נקודות ברצף מ  021ו עד סמוך ל  241נקודות הגיע הזמן לתיקון
כלשהו .ירידה מתחת ל  284נקודות שהוא הנמוך של השבוע האחרון יכול להביא לתחילת תיקון שכזה כתיקון לאזור של 211
נקודות יחשב סביר בהחלט.

מדד הנדל"ן  – 67מדד הנדל"ן מסיים שבוע רביעי רצוף של עליות שערים אולם הנר השבועי מסיים חלש יחסית ביחס
לשבועות הקודמים .מהבחינה הטכנית השבוע קבע גבוה תקופתי חדש באזור של  401נקודות והמדד עדיין חזק מאוד .יחד עם
זאת תיקון יורד כלשהו יכול להגיע כדי לפתוח הזדמנויות חדשות .אזור תמיכה קרוב על הגרף נמצא ברמה של  421ו 414
נקודות שהוא תיקון פיבו  32.8למהלך העולה האחרון מ  480נקודות לגבוה האחרון.
מדד  – S&P500המדד נכנס לתרדמת ב  0ימי המסחר האחרונים .עונת הדוחות ממשיכה במלוא המרץ כשהשבוע המשיכו
לדווח החברות הגדולות בעולם בניהם ,אפל ,פייסבוק אמזון ועוד .המדד מצד שני רדום לחלוטין ונסחר כבר מספר ימים בטווח
צר מאוד של  8001ל  8021נקודות שמסתמנת כתמיכה בטווח הקצר .נעילה מתחת לתמיכה יכול להביא תיקון יורד כלשהו
ואולי לבדוק את אזור הפריצה של  8034נקודות מלפני שבועיים וחצי .ניתן לומר שכל עוד המדד נמצא מעל  8011001הוא
מוגדר לונג וכל ירידה תהיה לצורך עליה.

ניתוח מניות
פלסאון תעשיות ( – )1081603החברה עוסקת באמצעות חברות הקבוצה בארץ ובחו"ל בפיתוח ,ייצור ושיווק של מוצרים
טכניים מחומרים פלסטיים .לחברה  8תחומים עיקריים :הראשון ,אביזרי חיבור לצנרת .השני ,מוצרים לענף הלול ,מערכות מים
לעופות ועוד.
ניתוח טכני – המניה יצרה תחתית חזרה מאוד בחצי שנה האחרונה סביב אזור של  9111נקודות .עוד בשבוע שעבר החלה
תנועה עולה והמעבר של  9411היה טריגר ראשוני ואגרסיבי לכניסה ראשונה .השבוע פרצה המניה את אזור של 01311
נקודות והוא מייצר תבנית של תחתית במניה עם יעדים עולים לאזור של  00211נקודות שכבר קרובים להסגר .המניה מאוד
מעניינת לשבועות הקרובים שכן כל נסיגה לאזור הפריצה ולאזור של  01111יכול להביא לאפשרות כניסה נוחה מאוד ולמהלך
עולה בחודשים הקרובים.
אבוג'ן ( – )1105055לחברת ולחברת הבת שלה יש  8מגזרי פעילות עיקריים ,הראשון ,מחקר ופיתוח של גנים ורצפי DNA
לשיפור תכונות בזרעים של גידולים חקלאיים .השני ,פיתוח ומסחור זרעים של גידולים חקלאיים.
ניתוח טכני – עוד מניה חלשה שהתעוררה השבוע לאחר שירדה בחודש האחרון לבדוק את השפל מחודש פברואר האחרון
ברמה של  8331נקודות .טריגר אגרסיבי לכניסה ניתן מעל  8111נקודות ביום המסחר האחרון התממשה המניה קלות וכל עוד
תשמור על  812108211נקודות בימי החסר הקרובים יש סיכוי לא רע להמשך מומנט חיובי .יעד קרוב נמצא סביב 8211081
ומעל אפשר לחלום גם על אזור .3111
אבנר יה"ש ( - )11..66החברה 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 .81
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 כחודשיים כצפוי .אפשרות לפריצה זו הועלתה
כאן טרם פריצתה עקב איתות מהגרף השבועי .כעת אין לנו שינוי בגרף היומי והיעד שננקב סביב רמת  803ממשיך להיות
תקף,תמיכה קרובה כעת נמצאת ברמת אזור  .811רמת  821התנגדות קרובה.
בזק ( – )1...66חברת התקשורת עוסקת במספר תחומים עיקריים :תקשורת פנים ארצית נייחת,תקשורת סלולארית,בזק
בינלאומי וטלוויזיה רב ערוצית .מניות החברה נסחרות במדד המעוף.
ניתוח טכני  -המניה נסחרה לאחרונה במהלך שלילי ברור ,אך לפני כחודש הגיעה עד לתמיכה מהותית ארוכת טווח על .011
היפוך ברור נצפה בזמנו כאן על תמיכה זו ,היפוך שהביא מהלך עולה נאה .ביום המסחר האחרון ,ננעלה המניה מתחת לרמת
התמיכה העולה על  ,012מה שמאותת כנראה על יציאה למימוש ,ויותר מכך על יכולת בדיקת התמיכה העולה ארוכת הטווח
באזור  .081כל עוד שהמניה אינה חוזרת מעל  012היא תחת מימוש ובאיתות שלילי טווח קצר.
בזן ( – )170.1..החברה 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  ,033-031מאז יש לנו דשדוש רוחבי בתחום התמיכה לאזור
התנגדות סביב  .041-048דשדוש זה נמשך כבר כ 01-שבועות ,ומביא את רצועות בולינגר להתכווצות וכנראה ,לפני מהלך חד,
פועל יוצא של התכווצות הרצועות .בשבוע החולף ראינו המשך דשדוש בתחום הרוחבי הצר .הנעילה בסוף השבוע החולף
הייתה סביב אזור התמיכה .נראה משעמם? אולי ,אבל ללא ספק נקבל בקרוב כאן מהלך חריג .סבלנות היא כאן מילת
המפתח.
פז נפט ( – )66....0החברה עוסקת בשלושה תחומי פעילות עיקריים :מגזר מתחמי התדלוק והמסחר,מגזר הזיקוק ושיווק
והפצה ישירים של מוצרי נפט .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .81
ניתוח טכני  -המניה נמצאת כעת כשהיא בתחום של התכנסות מחירים ברורה בשבועות האחרונים .רמת  24211מהווה את
תקרת התבנית ואילו רמת אזור  20011מהווה את תמיכת התבנית .איתות מהימן לתנועה הקרובה יתקבל ביכולת יציאה מתוך
טווח המסחר הנ"ל .גובהה התנועה ביציאה כ 0-אחוז.

על רגל אחת
דלק קבוצה ( - )6...61.מניות החברה נסחרות במדד המעוף .טכנית ,המניה בחודשים האחרונים נמצאת בתחום מהלך
מתקן עולה רציף.לטווח הקרוב רמת  24111היא התנגדות מאוד מהותית שם קו מגמה ראשי שנשבר בזמנו 09032 .תמיכה
הקרובה כעת.
סלקום ( - )66.67..מניות החברה הנסחרות במדד ת"א  ,011וראינו לאחרונה מהלך יורד חד בשערה .באזור מחיר 8811
אופקית חשובה,ראינו איתות ראשון ל היפוך ותיקון עולה במניה ,וכעת איתות זה תקף .בשלב זה רמת  8211מסומנת כתמיכה
קרובה ואילו רמת אזור  8211כהתנגדות.
בי קומיוניקשנס ( - )66.011.מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011המניה לאחרונה הייתה בתיקון עולה למהלך היורד
האחרון ,כאשר ביום המסחר האחרון ראינו שבירת  9111מה שמאשר סיום המהלך העולה המתקן בשלב זה .רמת 9111
תמיכה הקרובה.
ריט  - )6.0.01.( 6מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011טכנית ,רואים לאחרונה מימוש מחירים שיוצר תבנית התכנסות
מחירים ברורה ,שלפני כחודש נפרצה .כעת יעד מלא נקוב ברמת  .0811תמיכה קרובה עולה לרמת .0028
לאומי ( - )1..166מניות הבנק נסחרים במדד המעוף ,וטכנית לפני כשבועיים ,קיבלנו היפוך באזור  0821והחל תיקון עולה.
כעת רמת  0311עולה לתמיכה הקרובה וכל עוד נמצאים מעל ,התיקון העולה תקף .אזור  0431התנגדות קו מהלך יורד.
אינטרנט זהב ( - )6......מניות החברה הנסחרות במדד ת"א  ,011לפני כחודש וחצי ראינו היפוך על תמיכה מהותית
באזור  ,4211כאשר כעת רמת  1811עולה לתמיכה הקרובה וכל עוד נשמרת אזי התיקון העולה תקף 1211 .יעד הקרוב כעת.
יעד זה הושג בשבוע החולף ומשם ראינו פתיחת מימוש.
דיסקונט השקעות ( - )1.0.6.מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011טכנית המניה נמצאת כעת לאחר מימוש לא קטן
בשערה ,והחלה לפתח תיקון עולה מעל תמיכת  .011לפני כשבועיים פרצה המניה קו מגמה של תקרת תבנית כאשר רמת
הפריצה על  0011עולה כעת לתמיכה הקרובה .כל עוד נמצאים מעל תמיכה זו המניה ממשיכה להיות חיובית 0811 .יעד
קרוב.
אופקו ( - )OPKמניות החברה נסחרות במדד המעוף בת"א ,וכן בארה"ב .לפי גרף חו"ל ניתן לראות כעת תנועה רוחבית לטווח
הקצר כאשר  01.8דולר מהווה התנגדות חשובה במונחי נעילה .כל עוד אין נעילה מעל ,אין עדיין איתות חיובי לתיקון עולה כל
שהוא .כיוון שהתנגדות זו מהווה קו מהלך יורד חשוב .בשבוע החולף ראינו כישלון פריצת ההתנגדות.
כיל ( - )1.6.6.מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .81המניה שנמצאת תחת תיקון עולה הגיעה עד להתנגדות קו מהלך יורד
לטווח הקצר ,ונכשלה בפריצת התבנית באזור  .0201יותר מכך המניה שברה את התמיכה הקרובה על רמת  ,0111לכן איתות
שלילי כאן מתקבל כעת 0111 .תמיכה הבאה.
פמס ( - ).67.6.מניות החברה נסחרות במדד יתר  .11ניתן לראות כי המניה לאחרונה פרצה תבנית התכנסות מחירים
ברורה עם יעד על  .9111יעד זה הושג כצפוי .כעת המניה נסחרת מעל לרמת  9111שעולה לתמיכה הקרובה ,שכל עוד
מחזיקה המניה באיתות חיובי.
חלל תקשורת ( - )6.01..7מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011המניה פרצה בשבוע האחרון תבנית התכנסות מחירים
והשלימה מהלך עד להתנגדות הקרובה ברמת  3029והחלה מאז מימוש .רמת הפריצה כעת באזור  3211מהווה תמיכה
חשובה ולמעשה שם בדיקת הפריצה מלמעלה .כל עוד שרמה זו מחזיקה האיתות החיובי במניה נשמר .כאשר היעד הקרוב
הוא שוב רמת .3029
אורמת טכנולוגיות ( - )ORAמניות החברה נסחרות במדד ת"א  81וכן בארה"ב .לפי גרף חו"ל ראינו לפני כשבועיים וחצי
פריצת תבנית מתכנסת באזור  44דולר ועם יעד לרמת  42דולר .יעד זה תקף כל עוד נשמרת רמת הפריצה שהוזכרה לעיל.
טבע ( - )TEVAמניות חברת התרופות הגנארית נסחרות במדד ת"א  81וכן בארה"ב .לפי גרף חו"ל המניה פתחה לפני
כשלושה שבועות,כידוע ,תיקון עולה כאשר רמת  13.8דולר נפרצה ועולה כעת לתמיכה קרובה חשובה .כל עוד המניה מעל,
התיקון העולה תקף .עם זאת איתות המשכי חיובי יינתן אך ורק ביכולת נעילה מעל אזור  11.8דולר בצורה ברורה ולא רגע
לפני.

אלביט מערכות ( - )6..661.מניות החברה הנסחרות במדד המעוף ,נמצאות בתנועה עולה צפויה עקב היפוך על תמיכה
מהותית לאחרונה .לטווח הקצר רמת אזור  32011מהווה תמיכה עולה וכל עוד נמצאים מעל התמונה הטכנית חיובית
כאן.בשבוע האחרון הגיעה המניה לרמת השיא השנתי סביב  32111ורק יכולת פריצה כאן יאשר איתות חיובי נוסף.
גזית גלוב ( - )611.66מניות החברה נסחרות במדד המעוף .טכנית התמונה הטכנית כעת חיובית ולאחרונה ראינו כתיקון
עולה ,פריצת רמת אזור  3121האופקית החשובה ,שעולה כעת לתמיכה המהותית .לטווח הקצר יותר רמת אזור  3231מהווה
תמיכה עולה כעת וכל עוד נמצאים מעל המניה ללא איתות שלילי.
טאואר –  - )TSEMמניות החברה נסחרות במדד ת"א  011וכן בארה"ב .טכנית ,ולפי גרף חו"ל ניתן לראות תבנית מתכנסת
במניה שנפרצה בשבוע החולף .רמת הפריצה סביב  03.3דולר מהווה כעת אזור תמיכה וכל עוד נמצאים מעל המניה חיובית.
שופרסל ( - )000..0מניות החברה הנסחרות במדד ת"א  011נמצאות במסלול עולה .לאחרונה ניכר התקדמות מחיר עד
לרמת התנגדות מהותית על  ,0342שם תיבחן המניה להמשך התנועה לפחות לטווח הקצר .אזור  0311מהווה תמיכה עולה
כעת.
אל על ( - )6..0.1.מנית חברת התעופה הישראלית נסחרת במדד ת"א  .011לאחרונה ראינו תיקון עולה בשערה לאחר
המהלך היורד האחרון .בשלב זה המניה הגיעה עד להתנגדות מהותית בדמות קו מהלך יורד ראשי באזור  .822רק יכולת
פריצה כאן יאשר איתות חיובי נוסף .רמת  821עולה כעת לתמיכה הקרובה המיידית.
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 0או מכשירים פיננסים.

