הסקירה השבועית של ספונסר – 02.02.2014
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 סיכמה שבוע מסחר שלילי נוסף ,מלווה בירידות שערים של כ 2% -בממוצע במדדים
המובילים ,כשמדד הביומד בלט לשלילה עם ירידה של כ ,2.2% -בהובלת מניות כלל ביוטכנולוגיה וכן פייט שירדו בכ...1% -
בממוצע כל אחת .במדד ת"א  .11בלטו לטובה מניות סיליקום ,פרוטרום וקומפיוג'ן שלמרות המגמה השלילית הצליחו לעלות
בכ 2% -בממוצע כל אחת .מנגד ,מניות פוקס ,אפריקה ואופקו הלת' ירדו בכ 9% -בממוצע כל אחת .מחזורי המסחר התחזקו
בצורה משמעותית בעיקר בימים רביעי וחמישי ,כשעמדו על כ 2 -מיליארד ש"ח בממוצע ליום.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה שלילית .מדדי התל בונד ירדו בכ 1..1% -בממוצע .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו
גם הן במגמה שלילית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) ירדו בכ 1.2% -במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך .מדדי
אגרות החוב השקליות (השחרים) נותרו כמעט ללא שינוי.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,0..1% -מדד ת"א  51ירד ב ,4.22% -מדד הבנקים ירד ב ,1..0% -מדד הנדל"ן  .1רשם
השבוע ירידה של  ,0...%מדד נפט וגז ירד ב 0..0% -ומדד הביומד ירד בכ .2.04% -בשוק המט”ח ,הדולר נותר כמעט ללא
שינוי מול השקל ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  3.281ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף ירד בכ ..5% -במהלך השבוע החולף ,וסיים את המסחר ביום חמישי ,ברמה
של  .311נקודות .שבוע המסחר נפתח בירידות שערים חדות ,ובשבירת התמיכה הטכנית החשובה באזור  .3.1הנקודות,
אולם לאחר מכן נרשמה התאוששות קלה שנקטעה לקראת סוף השבוע .כעת ,ישנה תמיכה קרובה באזור  .291הנקודות,
כשבמקביל פריצה חזרה כלפי מעלה של רמת  .3.1הנקודות ,תהווה איתות קניה מחודש עם יעד באזור  .311-.311נקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נותר כמעט ללא שינוי מול השקל ,ונסחר היום (שישי) ברמה של  3.281ש"ח לדולר .אתמול
(חמישי) ,מדדי המניות בוול סטריט נסחרו במגמה חיובית ,ורשמו עליות שערים נאות לאחר פרסום התמ"ג לרבעון הרביעי,
וברקע לעונת הדוחות ,במסגרתה פרסמה אתמול פייסבוק תוצאות חיוביות .מהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף המצורף
שהדולר מדשדש כבר תקופה ארוכה ,ונמצא בתעלת מחירים יורדת ,כשהתמיכה הקרובה נמצאת מתחת לאזור  3.25ש"ח
לדולר.
מדד  CACצרפת  -מדד קאק 21הינו מדד המניות המרכזי בבורסה הצרפתית יורונקסט ,שמקומה בפאריז .את מדד הקאק
מרכיבות  21המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה היורונקסט .בין המניות הבולטות במדד ניתן למצוא את סאנופי
אוונסיס (חברת התרופות) BNP ,פאריבס (הבנק הצרפתי הגדול בעולם) ואת חברת התקשורת פראנס טלקום .כפי שניתן
לראות בגרף היומי המצורף מדד המניות הצרפתי נתקל שוב ברמת התנגדות חזקה באזור  2311הנקודות ,ומשם התקפל כלפי
מטה .רק פריצה שלו תהווה איתות קניה מחודש .מנגד ,ישנה תמיכה חשובה ברמות  2111-2.11נקודות.
מדד הבנקים – מדד הבנקים המשיך להראות לא טוב גם השבוע ונבלם בתמיכה הנקודתית אותה ציינו בשבוע שעבר סביב
 ..231בלימה ראשונה התבצעה ביום הראשון של השבוע והשניה ביום חמישי האחרון בפקיעת האופציות השלילית ,טכנית
המדד אישר השבוע את שבירת אזור  .22151נקודות והמשיך לתחנה הבאה סביב  ..231כרגע כל עוד נסחר מתחת לגבוה
השבועי סביב  .281נקודות המדד מוגדר שלילי לטווח הקצר וניתן לראות זאת באופן ברור מהגרף .שבירה של  .231תביא
את היעד הסופי של התבנית סביב  .211נקודות.
מדד הנדל"ן  – 0.גם מדד הנדל"ן התנהג כפי שציפינו שיקרה בשבועיים האחרונים בעקבות התצורה השלילית בשיאים
האחרונים .בטווח הקצר ,המדד הגיע סמוך ליעדים שלנו סביב  325551נקודות (נמוך שבועי היה בטווח העליון) .בטווח הקצר
ייתכן שיש דווקא אפשרות קניה עם סטופ קצר סביב  321ואפשרות ליציאה לתיקון עולה במניות המדד.
מדד הביומד – המ דד החזיר כמחצית מהעליות בשבוע האחרון והראה כמה התנודתיות יכולה להיות טובה בכיוון החיובי
ושלילית מאוד בכיוון מטה .טכנית המדד נמצא סביב אזורי הגבוה האחרון אותם ציינו בשבוע שעבר סביב  .191נקודות שהוא
לא רק גבוה האחרון אלא תיקון  38.2-11של המהלך העולה שהחל סמוך לסיום שנת  .21.3חשוב יהיה לראות השבוע האם
הקונים עדיין כאן ויכולים לדחוף לגבוהים חדשים או שהמדד עשה את שלו והגיע הזמן לקחת רווחים ,עצם אי חזרה מעל לגאפ
היורד של יום א' מעלה תהיות ולכן המשקיעים צריכים להיות זהירים.

ניתוח מניות

אלוט תקשורת ( – )01440.2חברה ,אלוט תקשורת בע”מ ,עוסקת בפיתוח תוכנות לניהול ואופטימיזציה של רוחב הפס ואיכות
השירות ברשתות תקשורת נתונים .המוצרים שפיתחה ,מתעדפת הקצאת רוחב פס ברשתות תקשורת ,על פי מדיניות הנקבעת
על ידי הלקוח .מוצריה של אלוט מיועדים לארגונים המבקשים לתת עדיפות לתעבורת נתונים ,באפליקציות התורמות
להכנסותיהם ולצמצום ”זלילת” רוחב פס על ידי אפליקציות בידוריות כגון תוכנות שיתוף קבצים .אלוט רשומה כחברה דואלית,
מניותיה נסחרות הן בבורסה בתל אביב והן בנסד”ק תחת הסימול .ALLT
ניתוח טכני – המניה המשיכה להתבסס שבוע נוסף מעל רמת הפריצה של השנה האחרונה סביב  .1.1-.2דולרים .ההנחה
הטכנית על המניה צריכה להיות חיובית להמשך טרנד עולה עם יעד ראשון סביב  .8דולר שהוא הגבוה האחרון ובמידה ונראה
המשך מעליו גם לכיוון רמת  21דולר הפסיכולוגית .חשוב לציין שהדוחות לרבעון הרביעי יפורסמו ב  ..לפברואר ושם זה
 11511עבור הסוחרים לכן זהירות נדרשת .במידה המניה תחזיק מעל רמת הפריצה עד אז זה יהיה פקטור חיובי מאוד לדעתי
אולם לדוחות חוקים משלהם.
אלביט מערכות ( – )01.0042החברה,אלביט מערכות,עוסקת במיגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות,אלקטרוניות ,ואלקטרו
אופטיות משולבות,עבור השוק הביטחוני בארץ ובעולם.בין תחומי העיסוק,נמצאים,מלטים,מערכות בקרה ושליטה,מערכות
מוטסות ,תקשורת ומודיעין .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .21
ניתוח טכני – ניתן לראות כי מניות החברה,קיבלו בתקופה האחרונה,כידוע,זה זמן,איתות לשינוי מגמה ארוך טווח ,ויציאה
מתחום המהלך היורד המגמתי ,לעבר מהלך לונג ברור גם מעבר לטווח הקצר .במסגרת איתות זה ,ובהתייחס לגרף היומי ,ניתן
לראות כי בתקופה האחרונה ,המניה,פרצה כמה רמות התנגדות חשובות ,בינהם את  ,.9.11 ,.8111הכל לפי הצפי שעלה
כאן בשבועות האחרונים .המניה כעת עדיין נותרת תחת מסלול עולה,כאשר לאחרונה נתונה במהלך רוחבי מתכנס שתקרתו על
אזור  ,2.211ואילו תמיכתו העולה על קו המגמה באזור  .21211השבוע נשברה ההתכנסות העולה ,וגם קיבלנו נעילה מתחת
לרמת  ,21111מה שאומר איתות שלילי כעת .חוסר היכולת ביום המסחר הבא לחזור אל מעל רמת  ,21111יאשר את האיתות
השלילי להמשך מימוש.
דיסקונט ( – )040404התאגיד בנק דיסקונט לישראל בע"מ ,מציע שירותים בנקאיים בכל תחומי הפיננסים,בארץ .כמו כן לבנק
מספר סניפים בחו"ל.
ניתוח טכני – ניתן לראות כי מניות הבנק,נמצאות במימוש בשבועות האחרונים,כאשר רמות תמיכה חשובות של קו מהלך עולה
ארוך טווח ,וכן רמת  ,232נשברו לאחרונה .עם זאת השבוע אפשר להבחין בתמיכה על קו מהלך יורד המבדיל,בזמנו בין
תקופת העליה ,למימוש האחרון .היפוך על קו זה שהתקבל נותן כעת איתות לתיקון עד לרמת קו המהלך היורד באזור ,222
כאשר מעל רמת  232שצוינה והיא מהותית מאוד,כעת כהתנגדות .התמיכה כעת באזור .191
חברה לישראל ( – )..010.התאגיד מכיל בתוכו מספר חברות בארץ ,בין היתר החברות כיל ,צים ,טאואר ,בזן וכן מיזמים
בתחום האנרגיה והמים,בארץ ובחול.
ניתוח טכני – ניתן לראות כי בגדול התנועה המתקנת העולה נותרת על כנה,ולאחר דשדוש של מספר חודשים,פרצה המניה קו
מגמה יורד וכן את הדשדוש האחרון .בשלב זה אזור  .95111-211111מהווה אזור התנגדות חשוב ,ורק יכולת פריצה שם
יאשר המשך תיקון עולה .בינתיים השבוע חזרה המניה מתחת קו המגמה שנפרץ ,לאחרונה ,מה שאומר כעת איתות שלילי ,גם
הנעילה מתחת לרמת  .81111מהווה איתות שלילי .חוסר יכולת ביום המסחר הבא לחזור מעל  ,.81111יאשר את התמיכה
הבאה באזור ..28111
על רגל אחת
אפריקה ( – )000104מניות החברה ,שהיו תחת מימוש לאחרונה ,פרצו לאחרונה תבנית יתד שורית  ,וגרמו לעליה חדה
ומהירה בשער המניה .כמו כן הושלם יעד היתד על  ,811ואף נפרצה רמה זו .כעת רמת אזור  911מהווה התנגדות ,ובשילוב
תמונה טכנית גבוהה ורוויה משמעותי,מה שהוציא מימוש בשלב זה .התמיכה הקרובה נמצאת כעת על רמת אזור  ,551כאשר
ההתנגדות הקרובה על  ,811יציאה מתחום זה יאשר איתות המשך קצר טווח.בכל מקרה התנועה של המימוש הנוכחי עדיין
תקף בשלב זה.
קמהדע ( – )0142004מניות החברה שנסחרות במדד ת"א ,.11עדיין נמצאות בתנועה עולה למרות המימוש האחרון שראינו.
בשלב זה לאחר הגעה לרמת אזור  ,1811שהיה אזור יעד ,ותצורה טכנית גבוהה,פתחה המניה במימוש וכעת התמיכה
הקרובה החשובה נקובה ברמת  .1211ההתנגדות כעת סביב אזור , 1211התצורה הטכנית הכללית עדיין באיתות של מימוש.
בזק ( – )411100מניות החברה שנסחרות תחת מדד ת"א  ,21עדיין נותרות במסלול של מימוש ברור ,ומתחת קו מהלך יורד
ראשי מהשיא האחרון .לאחרונה רמת ,181נשברה והופעל איתות שלילי לעבר רמת  .121לאחרונה גם רמת  121נשברה
במחזור ענק,מה שמעיד על האיתות השלילי הברור במניה .אזור  131מהווה תמיכה קרובה כעת ,המהווה תמיכה עולה של קו
מגמה .רק יכולת נעילה מעל רמת  ,111יאשר עובדתית איתות לפתיחת תיקון עולה כלשהוא.
טאואר ( – )01.41.4המניה פרצה לאחרונה שוב ,קו מהלך עולה בברור ותוך תנועה חדה ,עם זאת השלימה כמעט את היעד
שנמצא מעט מעל רמת  ,2211אם כי רמת  2211היא למעשה רמת התנגדות חשובה אופקית .איתות חיובי נוסף יתקבל רק
בנעילה מעל  ,2211בשלב זה .כאשר התמונה הטכנית מתחילה להשתחרר מטה מרמות גבוהות.

איתמר מדיקל ( – )0142..מניות החברה שנמצאות במהלך של מימוש חד לאחר תנועה עולה חדה ורצופה,השבוע נראה כי
חל היפוך על תמיכה חשובה ,ברמת  ,.21שעוברת כעת לאזור תמיכה.גם רמת  .51נפרצה והיעד כעת על  .55שם אזור
התנגדות מהותי בדמות קו מגמה חשוב שנשבר לאחרונה.
בבילון ( – )0010000המניה נסחרת זה זמן,בתנועה רוחבית יחסית צרה,כאשר אזור  811מהווה אזור תמיכה מהותי כעת.
מכלול התמונה מראה עדיין ,כי הסיכוי לפתיחת מהלך עולה מרמה זו ,גדול ,מאשר יכולת שבירת התמיכה באזור  811כאמור,
לדעתי.
ביג ( – )014.401המניה נמצאת בשלב זה תחת מימוש והשבוע בדקה את רמת ההתנגדות,היורדת,מלמטה באזור ,.3511
רק יכולת נעילה מעל אזור זה יאשר איתות חיובי המשכי במניה וסיום המימוש הנוכחי.
סלקום ( – )0010.12מניות חברת התקשורת,נסחרות במדד ת"א  21כידוע .טכנית ניתן לראות תנועה עולה כעת,אם כי
לאחרונה תחת מימוש .ניתן להבחין בקו מהלך עולה ברור שהשבוע נשבר בברור ,לכן הופעל איתות שלילי .בשלב זה רמת
ההתנגדות של קו זה נמצא באזור  ,2121ולכן כל עוד שנמצאים מתחתיו האיתות השלילי תקף.
פוקס ( – )01..144מניות החברה נסחרות במדד ת"א  ..11טכנית ,תמונה רוויה מאוד,הוציאה מימוש בשלב זה שהיה צפוי,
כאשר לאחרונה התמיכה הקרובה ברמת  .1911נשברה ,ואף רמת  .1111נשברה גם היא .רמה זו יורדת כעת לרמת
התנגדות קרובה כאשר,התמיכה הבאה באזור .9111
כלכלית ירושלים ( – )04.101מניות החברה שנסחרות במדד הנדל"ן  ,.1יצאו בשבועות האחרונים למימוש .השבוע הגיעה
המניה עד לתמיכה סופר מהותית וגם בגרף השבועי ,באזור ,3111לא נותר אלא לראות אם נקבל כאן היפוך ברור או שבירה
שתהיה שלילית בצורה מהותית 3211 .מסומן כעת כאזור התנגדות קרוב חשוב.

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 ו5או מכשירים פיננסים.

