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ניתוח מדדים
סקירה שבועית – הבורסה בת"א סיכמה שבוע מסחר שלילי נוסף בעיקר במניות השורה השניה והבנקים .מדדי המעו"ף והגז
ונפט סיימו בירידה צנועה יחסית של כ 4.1% -בממוצע ,אולם מדדי ת"א  ,57הבנקים והנדל"ן ירדו בכ 1.7% -בממוצע כל אחד.
במדד ת"א  ,411בלטו לשלילה מניות כלכלית ירושלים שהתרסקו השבוע בכ ,22% -כנראה בעקבות מכירות מאסיביות של קרן
זרה .מניות דיסקונט השקעות ירדו בכ 21% -נוספים ומניות סלקום והוט "הסתפקו" בירידה של כמעט  41%כל אחת .מנגד,
בצד החיובי נציין את מניות פרולור ביוטק ,לייבפרסון ונובה שעלו בכמעט  5%בממוצע כל אחת.
באפיק הסולידי נרשמה השבוע מגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים .מדדי התל בונד ירדו בכ 1.7% -בממוצע שמדד תל
בונד  11בלט בירידה חדה יותר של כ .1.22% -אגרות החוב הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת .שערי אגרות החוב
הצמודות למדד (הגלילים) ירדו בכ 1.1% -במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך ומדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ-
 1.3%במח"מ הארוך .מחזורי המסחר המשיכו להיות נמוכים מאוד ועמדו על כ 011 -מיליון  ₪ליום למעט יום חמישי בו
התרחשה פקיעת אופציות המעו"ף ונרשם מחזור של כ 4.2 -מיליארד  ,₪שגם הוא נחשב נמוך מאוד לימי פקיעה.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,22.0% -מדד ת"א  57ירד ב ,.2.2% -מדד הבנקים ירד ב ,.2.2% -מדד הנדל"ן  47רשם
השבוע ירידה של  62.5%ומדד נפט וגז ירידה עליה של  .22.1%בשוק המט”ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,עליה שבועית של
 02.%לרמה של  3.14ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף ירד בכ 4.7% -במהלך השבוע החולף וסגר ברמה של  4170נקודות בעיקר בזכות טבע ופריגו שעלו
ובלעדיהן היתה ירידה חדה יותר .ניתן לראות בגרף היומי המצורף כי המדד ממשיך לדשדש לאורך זמן בטווח מסחר רחב ועד
שלא נראה שבירה שלו כלפי מטה או פריצה מעלה הסטטוס-קוו הנוכחי יישמר .כרגע ,רמת התמיכה החשובה הקרובה נמצאת
באזור  4111הנקודות ורק במידה והמדד יירד מתחת לרמה זו הוא יבקר באזור החשוב ביותר לטווח הארוך ברמה של 4111
נקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק במעט מול השקל בשבוע החולף ונסחר כעת סביב רמה של  3.14ש"ח לדולר לאחר
שאמש (חמישי) המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו בירידות שהתמתנו בדקות המסחר האחרונות על רקע מפגש  25מנהיגי
אירופה בניסיון למציאת פיתרון למשבר החובות .שעה לפני תחילת המסחר בוול סטריט ,פורסם עידכון התמ"ג האחרון לרבעון
הראשון של השנה ,אשר הותיר את רמת הצמיחה השנתית של התמ"ג בארה"ב על  ,4.1%בהתאם לציפיות .הכנסות המשק
האמריקני עלו ב 3.4%-לעומת הנתון הקודם .בנוסף ,הצריכה הפרטית בארה"ב ,אשר אחראית ל 51%-מהיקף הצריכה ,צמחה
ב .2.7%-במקביל ,פורסם נתון תביעות האבטלה השבועיות לשבוע שהסתיים ב 23-ליוני ,אשר ירד ב 2,111 -לרמה של 202
אלף תביעות חדשות .מהצד השני ,הנתון הקודם עודכן כלפי מעלה לרמה של  312אלף מרמה של  305אלף תביעות חדשות.
מהבחינה הטכנית ,הדולר נמצא במגמה עולה בשבועות האחרונים ורק שבירה חזרה כלפי מטה של רמת התמיכה הקרובה
ברמה של  3.11ש"ח לדולר תהווה איתות טכני שלילי.
מדד  DAXגרמניה  -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 העולם במהלך יום המסחר בישראל בטרם נפתח המסחר בארה"ב .כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף מדד
המניות הגרמני ממשיך להסחר במגמה יורדת ברורה בתוך שרוול שלילי וכרגע לא נראה שהמגמה תשתנה בתקופה הקרובה.
רק עלייה מעל איזור  2171הנקודות תסמן מהלך חיובי לכיוון איזור  5111הנקודות.
מדד יתר  - 60כפי שנכתב בסקירה הקודמת ,המדד אכן בדק את אזורי התמיכה סביב  31133נקודות כשהקונים מופיעים 3
פעמים השבוע סביב הרמה שצוינה .טכנית ניתן לחפש לונג אגרסיבי סביב הרמות הללו עם סטופ קצר וברור.
מדד נדל"ן  - 26מדד הנדל"ן הוביל את המגמה השלילית השבוע בבורסה כשהוא שובר את אזור התמיכה האופקי סביב 225
נקודות שהחזיק אותו  3פעמים לפני כן .המדד הספיק לרדת  42נקודות משבירת התמיכה ועד לנעילת השבוע כך שהמלך
היורד מהשבירה כמעט והושלם .המדד סגר את יום המסחר האחרון בשפל שנתי חדש והטרנד השלילי חזק מאוד אולם גם
התיקון כשיגיע יכול להיות אלים מאוד.
מדד הבנקים  -כפי כנכתב בסקירה בשבוע שעבר אכן בדיקת הנמוך השנתי ב  077נקודות הגיעה השבוע אולם את הפינל'ה
המדד שמר לסיום השבוע עם נעילה בנמוך תקופתי חדש ועל השפל של שנת  2144ברמה של  032נקודות .טכנית יום המסחר
הבא חשוב מאוד שכן היפוך מעל רמה זו יכול להביא לתיקון אגרסיבי במניות הבנקים החבוטות.

ניתוח מניות
דלק קידוחים ( - ).060.0השותפות ,דלק קידוחים  -שותפות מוגבלת ,הוקמה לצורך ביצוע פעילות חיפוש והפקה של נפט וגז
בישראל .בהתאם להנחיות הבורסה ,התחייבה השותפות המוגבלת לבצע אך ורק פרויקטים של חיפושים והפקה אשר הוגדרו
במפורט בהסכם השותפות המוגבלת ,אשר במסגרתו מוגדרים האזורים הגיאוגרפיים הנכללים בנכסי הנפט הקיימים של
השותפות .בנוסף ,נקבע כי עיקר הוצאותיה של השותפות יהיו "הוצאות חיפוש ופיתוח" כמשמעות מונח זה בתקנות מס
הכנסה.נציין כי לשותפות אין עובדים ,וכי הדירקטורים ונושאי המשרה הינם עובדים של השותף הכללי.
ניתוח טכני  -המניה התבססה השבוע מעל אזור תמיכה אופקי חזק סביב  4411371נקודות ,בגרף המצורף לסקירה ניתן לראות
את הנרות האחרונים במניה המעידים על קונים ברמות האלה דבר שיכול להביא לתיקון עולה במניה לאזור התנגדות סביב
.4271321
כלכלית ירושלים ( - )2.1020החברה ,כלכלית ירושלים בע"מ ,פועלת בעצמה ובאמצעות חברות מאוחדות ,בתחומי הנדל"ן
השונים ,לרבות השכרת נדל"ן מניב למטרות מסחר ,מלאכה ,תעשיה ,היי טק ,משרדים ולוגיסטיקה וכן למגורים ולמלונאות,
רכישת קרקעות ופיתוחן ,הקמת מבנים המיועדים בעיקר להשכרה בישראל ובחו"ל (נכון לנוב'  2111בארה"ב ,קנדה ,גרמניה,
צרפת ,הולנד ,פולין ,שוויץ ,פורטוגל ,אוקראינה ,רוסיה ,בלארוס ,ליטא ,סרביה ,הודו ותאילנד).
ניתוח טכני  -המניה עלתה בסקירה בשבוע שעבר עם אפשרות כניסה אגרסיבית בעצירה נוספת מעל  2111נקודות ,אולם
עצירה כזאת לא הגיעה .המניה רשמה השבוע ירידות חדות על רקע עליה בתשואות באגרות החוב של החברה ובסיכום שבועי
אבדה מעל ל  41%למרות תיקון חזק ביום המסחר האחרון .טכנית המניה נמצאת ברמות שפל רב שנתיות וסביר כי גם אם
יגיע תיקון זה לטובת רמות נמוכות יותר בשלב זה.
מזרחי טפחות ( - )5.6..0התאגיד ,בנק מזרחי טפחות בע"מ ,עוסק בפעילות בנקאית מסחרית  -עסקית וקמעונאית,
ובפעילות משכנתאות בישראל .למזרחי טפחות פעילות בנקאית גם בחו"ל.בנוסף לפעילות הבנקאית ,עוסק מזרחי טפחות
בפעילויות שונות הקשורות בשוק ההון ,לרבות :ייעוץ לפעילות בשוק ההון ,ניהול תיקי ניירות ערך עבור לקוחות ,שרותי נאמנות,
חתמות והנפקות ,הפצת קרנות נאמנות ותפעול קופות גמל.ביולי  2110הושלמה עסקה לפיה רכש מזרחי מבנק הפועלים את
מלוא החזקותיו בבנק יהב.
ניתוח טכני  -המניה נכנעה לטרנד השלילי במניות הבנקים הגדולים והתממשה בחדות ביום המסחר האחרון אך בכל זאת
שומרת על אזור התמיכה האופקי החזק סביב  2111371נקודות .היפוך במניות הבנקים סביב אזור זה יכול לתת אזור כניסה
מאוד נוח למניה לטובת תיקון עולה של מספר אחוזים.
בבילון ( - )2202555החברה ,בבילון בע"מ ,עוסקת בפיתוח ומכירה של פתרונות תרגום ופירוש מונחים ,בשני תחומי פעילות:
תוכנה :פיתוח ,שיווק ומכירה של תוכנת תרגום ומידע כללי של מילים ,מונחים וטקסטים .בנוסף ,עוסקת בבילון בשיווק תוכנה
לאחזור נתונים ,תוך שימוש בטכנולוגיה של תוכנת התרגום המיועדת לארגונים גדולים .שיווק ופרסום באינטרנט :שירותי חיפוש
משולב תרגום בשיתוף פעולה עם גוגל ,ופיתוח והפעלת פורטל אינטרנט בנושאים לשוניים ,המעניק שירותי תרגום ומענה
לשאלות בנושאי שפה ולשון ,בהתבסס על מאגרי המידע והתכנים של בבילון.בינואר  2110הושלמה עסקה לפיה מכרו החברות
מוניטין עיתונות ופורמולה ויז'ן את מלוא אחזקותיהן בבבילון ,לחברה בשליטתו של מר נועם לניר.
ניתוח טכני  -המניה נעצרה בשבועות האחרונים לאחר ראלי חזק מאוד מתחילת השנה ,דבר שהביא אותה ממדד היתר 71
למדד ת"א  .411טכנית ניתן לראות את המניה נסחרת בטווח מסחר צר של אזור תמיכה סביב  3271לאזורי השיא סביב
 .3011ניתן לסחור לונג 3שורט על המניה בקצוות למי שמאמין שהטווח ישמר או להמתין לשבירה או פריצה לטובת הצטרפות
למגמה.
ישראמקו ( – ) ...020השותפות ישראמקו –נגב  ,2נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת ,בין ישראמקו אויל אנד גז ,כשותף
כללי מצד אחד ,ובין הנאמן ישראמקו ניהול כשותף מוגבל מצד שני .ישראמקו יה"ש עוסקת בתחום חיפושי והפקת נפט וגז
בישראל. .
ניתוח טכני  -יחידת ההשתתפות הנסחרת במדד ת"א  ,27נמצאת עדיין תחת מימוש  ,דבר המתבטא בברור בהמצאותה
מתחת קו מהלך יורד ברור ,מרמת השיא .בשלב זה התמיכה הקרובה ,והחשובה ,שנבדקה כבר פעמיים לאחרונה ,נמצאת
באזור רצועת המחיר  ,12-12.0 :שזהו גם תיקון יורד פיבו שליש לכל מהלך העולה האחרון,רמה שנבדקה השבוע .למעשה יש
לנו כאן עדיין מהלך יורד כל עוד שלא יוכח אחרת כאמור (פריצת קו המגמה היורד) ,שבירת אזור התמיכה במונחי נעילה יאשר
איתות שלילי המשכי.
חברה לישראל ( – )605020החברה הינה חברת אחזקות ,העוסקת בייזום  ,פיתוח  ,וקידום של עסקים בארץ ובחו"ל.
באמצעות מערך של תאגידים מוחזקים  ,החברה פועלת במגוון תחומים  ,בין היתר  :כימיקלים ,ספנות  ,אנרגיה וטכנולוגיה
מתקדמת.
ניתוח טכני  -מראה כי המניה שנסחרת במדד ת"א  ,27נמצאת עדיין תחת מימוש ,כאשר בשלב זה ניתן להבחין בתבנית של
התכנסות מחירים ברורה ,שלדעתנו יכולה עוד ללוות אותנו לפחות שבוע נוסף ויותר .רמת התמיכה החשובה הינה ,215111
כאשר ההתנגדות היורדת של ההתכנסות היא מחסום ההתנגדות בשלב זה.

על רגל אחת

טבע ( – )TEVAהמניה הינה מניית ארביטראז' הנסחרת בחול וגם בארץ .היא נקבעת בחו"ל ולכן הניתוח הטכני מתבסס על
גרף חול .המנייה נמצאת כעת עדיין תחת איתות שלילי  ,כאשר רמת  11דולר הינה התנגדות מהותית בשלב זה ,במונחי
נעילה .השבוע נכשלה המניה בפריצת התנגדות זו והסתובבה מטה שוב .רמת  35.5דולר הינה תמיכה קרובה חשובה
ומהותית.
אפריקה ( – )52202.המניה שנמצאת תחת מהלך של מימוש לאחרונה  ,לאחר שהגיעה עד להתנגדות חשובה באזור,
 .4231השבוע שברה המניה את קו התמיכה העולה שסימן את התיקון העולה במניה בשבועות האחרונים  ,ולמעשה נותן
איתות שלילי המשכי .רמת  4211הופכת כעת מתמיכה להתנגדות מהותית ,ואילו רמת אזור  4151לתמיכה הקרובה.
.שיכון ובינוי ( – )2012...המניה שנסחרת במדד ת"א  ,411נמצאת במימוש לאחרונה .ביום המסחר האחרון שברה את
תמיכת רמת  771,החשובה ,שכעת עוברת להיות התנגדות מיידית .רמת התמיכה הבאה נמצאת על  722שהיא משמעותית,
עקב זה שמשם החל כל התיקון העולה במניה בחודשים האחרונים.
רמי לוי ( – )220....המניה שנסחרת במדד ת"א  ,411נמצאת עדיין תחת מימוש כאשר נראה בברור כי רמת  ,44111היא
תמיכה מהותית לפחות לטווח הקצר .שבירת רמת  41111בנעילה יאשר איתות על המשך מימוש ,ומנגד נר היפוך ברור באזור
תמיכה זה ,שנעילה שלו מעל  44211יאשר איתות לסיום המימוש ,לפחות זמנית.

כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנות finance.sponser.co.il - sponser charts
ובורסה גרף לניתוח טכני – www.bursagraph.com
סקירה זו מבטאת את נקודת הראייה האישית של צוות ספונסר לגבי שוק ההון ואין בסקירה זו בכדי להעיד על התבצעות בפועל
של התרחישים המועלים בה לגבי שוק ההון והן לגבי ניירות ערך ספציפיים.
אין באמור בסקירה זו כל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת בניירות הערך שהוזכרו וכותב הסקירה
עשוי להחזיק בחלק מניירות הערך האמורות דלעיל.
אין בסקירה זו משום המלצה לקנות נייר כלשהו או למכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
אין באמור לעיל משום ייעוץ או המלצה לקנייה או מכירה של ניירות ערך ו3או מכשירים פיננסים.

