הסקירה השבועית של ספונסר – 03.01.2016
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 עם נטייה לעליות שערים .מדדי המעו" ף ות"א
 100עלו בכ 0.65% -בממוצע כל אחד .מדדי הגז ונפט והבנקים עלו בכ 2.4% -בממוצע כל אחד ,ומנגד מדדי היתר ירדו בכ-
 .0.6%במדד ת"א  100בלטו לטובה מניות פוקס ואל על שעלו בכ 21% -ובכ 15% -בהתאמה כל אחת .מנגד ,מניית חלל
תקשורת ירדה בכ .14% -מכלל מניות הבורסה בלטה לטובה מניית תפרון שזינקה בכמעט  .25%מנגד ,מניות פי.אל.טי פיננס
(די רום לשעבר) וספיץ מודלס ירדו בכ 42% -בממוצע כל אחת .מחזורי המסחר היו נמוכים מהממוצע לאחרונה ,ועמדו על כ-
 1.4מיליארד ש"ח ליום בממוצע.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה מעורבת .מדדי התל בונד עלו בכ 0.1% -בממוצע בסיכום שבועי .אגרות החוב הממשלתיות
נסחרו במגמה מעורבת .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) ירדו במח"מ (משך חיים ממוצע) הקצר בכ 0.3% -ובכ-
 0.15%במח"מ הארוך .מ דדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ 0.3% -במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב 0.74% -מדד ת"א  75עלה ב ,0.68% -מד ד הבנקים עלה ב ,2.17% -מדד הנדל"ן  15רשם
השבוע ירידה של  ,0.11%מדד נפט וגז עלה ב 2.70% -ומדד הביומד עלה ב 0.13% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר
התחזק בכ 0.7% -מול השקל ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  3.90ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף עלה בכ 0.7% -בסיכום שבוע מסחר חיובי ללא תנודות מיוחדות ,וסיים את
המסחר ברמה של  1529נקודות .ניתן לראות בגרף המצורף שהמעו"ף פרץ השבוע את רמת התנגדות השוכנת באזור 1520
נקודות ,ולעת עתה מצליח להישאר מעליה ,סימן חיובי כשלעצמו .שבירה של רמה זו כלפי מטה תהווה איתות שלילי.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק בכ 0.7% -מול השקל ב סיכום השבוע החולף ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  3.90ש”ח
לדולר .אתמול (חמישי) ,נרשמה מגמה שלילית בארה"ב והמדדים המובילים ירדו ב כאחוז בממוצע .ברקע פורסם כי הנתון
השבועי של תביעות ראשונות לדמי אבטלה אכזב כשעמד על  287אלף ,לעומת צפי אנליסטים של  275אלף .מדובר בנתון הגבוה
ביותר מאז תחילת יולי .מהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף היומי המצורף שהדולר מדשדש כבר תקופה ארוכה בטווח מסחר
צר יחסית בין  3.80-3.95ש"ח לדולר ונראה כי הוא ימשיך להי סחר ללא תזוזות חדות בשבועות הקרובים.
מדד ה  DAXהגרמני  -מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את  30החברות 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 תיקן
כלפי מעלה בצורה חדה בשבועיים האחרונים ,לאחר שנתמך מעט מעל רמת  10,000הנקודות שמהווה כעת רמת תמיכה חשובה.
רק שבירה של רמה זו תהווה איתות שלילי ,כשמנגד פריצה של רמת  10,800כלפי מעלה תסמן יעד ברמה של  11,200נקודות.

מדד הבנקים – גם לאחר הירידות של החודשים האחרונים במדד ,שנת  2015סה"כ הייתה דיי סבירה לבנקים הגדולים ,המדד
חותם את השנה בתשואה של  . 7.26%מהבחינה הטכנית לטווח הקצר ,המדד נועל את שבוע המסחר האחרון של השנה ברמה
של  1340נקודות והתנהג בהתאם לצפי שלי לבדוק את התמיכה שנשברה מלמטה .אזור של  1340/50הינו אזור תמיכה שנשבר
ובשלב זה אמור להתנגד בטווח הקצר.
מדד ת"א  – 75שנה לא טובה נוספת עברה על מניות השורה השנייה שאבדו השנה כ  5.5%מערכן .מהבחינה הטכנית לטווח
הקצר ,מצד אחד המדד מחזיק מעל  750שהוא תמיכה אופקית ישנה מ  ,2013אך יחד עם זאת כשל השבוע לחזור מעל רמת
 770/75נקודת שהוא השפל השנתי מפברואר .התצורה הטכנית בטווח הקצר לא נ ראת טוב והיא דגל דובי שמתחיל להתהוות.
מצד שני עליה ברורה מעל  780יכולה לבטל את המבנה השלילי .אפשר לומר שהשבוע הראשון של השנה יהיה דיי חשוב לחודש
הראשון של השנה.
מדד הנדל"ן  – 15המדד מסכם את שנת  2015עם תשואה של  1%בלבד לאחר שבמהלך השנה היה בתשואה דו ספרתית יפה
של מעל  ! 20%מהבחינה הטכנית לטווח הקצר אזור של  + 380הרים את המדד בינתיים .התנועה של שבוע המסחר האחרון

הייתה צדית ומתחת ל  400נקודות .טכנית ,לטווח הקצר מבנה המחירים טוב ונראה שיהיה ניסיון תקיפה של אזור  400/5נקודות
בטווח הקרוב .אזור תמיכה חזק ומהותי מאוד נמצא ברצועה של  382/77נקודות.
מדד היתר  – 50מדד מניות השורה השלילית סיכם את שנת  2015עם תשואה של מעל  20%והיה למדד המנייתי השני החזק
ביותר בבורסה של ת"א .מהבחינה הטכנית ,לטווח הקצר ,המדד לא נראה טוב לאחר שהוא יורד לאזור של  606נקודות אולם
מבנה המחירים יכול להזמין שבירה של התמיכה ומעבר מתחת ל  600נקודות .בשלב זה המדד דיי נייטרלי ואף שלילי לטווח
הקצר ולכן חשוב יהיה לראות את התנהגותו סביב  600/6נקודות.
מדד  – S&P500שנה עם תשואת ( 0מהצד השלילי) הסתיימה במדד  500החברות הגדולות בארה"ב .כיאה לתקופת החגים
מחזורי המסחר מהכריסטמס ועד לערב השנה החדשה היו נמוכים מאוד ולכן אמינות התנועה בווליום כזה מוטלת בספק .מהצד
הטכני המדד כשל סביב אזור  2080בתחילת השבוע ולמעשה סגר את המסחר בנמוך שבועי .תמיכה קרובה קיימת ברצועה של
 2000/20נקודות ורק ירידה מתחת תיתן איתות שלילי לטווח הקצר .עד אז סביר שנמשיך לדשדש.

ניתוח מניות
פז נפט ( - )1100007החברה  ,עוסקת בשלושה תחומים עיקריים .תחנות דלק ציבוריות ,שיווק והפצה של מוצרי נפט למיניהם
ומגזר הזיקוק באמצעות בית הזיקוק באשדוד .מניות החברה נסחרות בתל אביב ,במדד המעוף.
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי המניה שנסחרה רוחבית – מתכנסת בחודשים האחרונים ,פרצה תבנית מתכנסת בצורה ברורה ולכן
יעד קרוב נקוב על גובהה התבנית הפרוצה כלומר ,יעד על אזור  64000בשלב זה(.לאחר התאמת דיבידנד) .יעד זה שהוזכר גם
בסקירה הקודמת ,תקף גם כעת  .התנגדות ויעד קרוב הינו ברמת אזור  .62000רמת  58880תמיכה קרובה.
אסם ( - )304014החברה ,עוסקת בייצור ושיווק מוצרי מזון ,במיגון תחומים .חטיפים ,תבשילים ,מזון מוכן ,מאפים ומשקאות.
מניות החברה נסחרות במדד ת"א .25
ניתוח טכני  :מניות החברה לאחרונה ,נכנסו לתחום מהלך עולה מתקן ,וזאת לאחר ירידה מתמשכת במחיר המניה לפני כן.
בשלב זה המניה הגיעה ביום המסחר האחרון ,לנקודת התנגדות חשובה ראשונה באזור מחיר  ,6660וננעלה מעליו ,לכן רמה זו
הינה תמיכה מידית כעת .התמיכה מתחת נקובה על רמת  6400וכל עוד המניה מעליה ,התיקון העולה תקף .רמת  6740הינו
התנגדות הקרובה כעת ,שם קו מהלך יור ד לטווח הקצר.
דלק קבוצה ( - )1084128החברה ,פועלת בין התר ,בתחומי הגז והנפט ,הזיקוק ,תחנות דלק ,פיננסים וביטוח ,התפלה ,תחנות
כוח וביוכימיה .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .25
ניתוח טכני :מנית החברה נסחרות לאחרונה במהלך שלילי ברור .לאחרונה ,המניה הגיעה לתמיכה רבת משמעות ,באזור . 80000
רמה זו היא תמיכה אופקית וקו תמיכה עולה ראשי ,ולכן הוא מהותי .לאחרונה ננעלה המניה בגרף השבועי ,מתחת לרמה זו
והמשמעות ,אתות שלילי עדיין קיים ,ויכולת פתיחת תיקון עולה משמעותי יתקבל אך ורק ביכולת נעילה מעל רמת השבירה כלומר
מעל רמת  . 80000כל תיקון עד לרמת ההתנגדות אינו מהווה אתות לשינוי מהותי .ראינו השבוע תיקון עולה ,כאשר רמת 75000
בגרף היומי היא כעת התמיכה הקרובה ,כל עוד נמצאים מעליה התיקון העולה תקף ,אך כאמור ללא יכולת נעילה שבועית מעל
 80000אין אתות חיובי משמעותי.
אלביט מערכות ( - )1081124ברה עוסקת במיגון רחב של טכנולוגיות מתקדמות ,אלקטרוניות ואלקטרו אופטיות משולבות עבור
השוק הביטחוני בארץ ובעולם .מניות החברה נסחרות במדד המעוף ,וכן בארה"ב.
ניתוח טכני  :מניות החברה נמצאות במסגרת מהלך עולה ,למרות המימוש שראינו לאחרונה .השבוע המניה פרצה קו מהלך יורד
לטווח הקצר כאשר אזור  35000היא כעת רמת היעד הקרוב .תמיכה הקרובה נקובה ברמת .34000
פרטנר ( – (1083484חברת פרטנר תקשורת מפעילה רשת סלולרית בישראל תחת המותגים ” ”orangeוmobile” 012”-
ומספקת שירותי טלפוניה מקומית ושירותי גישה לאינטרנט.
ניתוח טכני  -מניות החברה המשיכו להיסחר בתוך הדגל הפוטנציאלי שאמינותו הולכת ודועכת .השבוע נכנס לשבוע ה  10של
התנועה ולכן פריצה חייבת להגיע כדי שאמינות התבנית לא תיהרס (כבר כעת האמינות בינונית) .מהבחינה הטכנית ,המניה
צריכה לפרוץ אזור של  1820/30נקודות כדי להוציא את הדגל לפועל ,הפרעה קיימת סביב התנגדות קשה ברמה של 2000
נקודות אולם לכך יש עוד זמן (אם בכלל) למעקב בשבוע הקרוב.
איתוראן ( - )1081868החברה מספקת בעצמה ובאמצעות חברות בנות ,שירותים מונחי איתור לשוק הרכב .בין מוצרי החברה
ניתן למנות שירותי מעקב לרכבים גנובים ,מוצרי תקשורת אלחוטיים ועוד .החברה מספקת את שירותיה בישראל ,ברזיל,
ארגנטינה וארה”ב.
ניתוח טכני – מניות החברה התממשו בחדות בחודשים האחרונים מרמה של  10000נקודות לאזור של  6800/7000נקודות.
מהבחינה הטכנית ראינו יציאה קדימה בשבוע שעבר שהמשיכה בחלקו הראשון של השבוע הנוכחי ולאחר מכן נראתה נסיגה
במחיר .טכנית ,המניה למעקב בשבוע הקרוב ,נרצה לראות שפל עולה ראשוני (קונה שיגיע גבוה מאזור התמיכה) ומשם יציאה
קדימה נוספת לעבר הגבוה האחרון סמוך ל  7600נקודות (שם נסגר גאפ).

על רגל אחת
ישראמקו יה"ש ( - )232017היחידות נסחרות כידוע ,במדד המעוף ,וטכנית ניתן לראות עדיין בתמונה הכללית כי התנועה היא
במהלך יורד ומתחת קו מהלך יורד ברור(.תבנית מתכנסת יורדת)  .השבוע ראינו יציבות מתחת קו המהלך היורד ,וכל עוד שאנו
נמצאים מתחת קו מהלך זה באזור  ,68אין שינוי משמעותי בתנועה הראשית .רמת  66תמיכה קרובה.
טבע (- )TEVAמניות החברה נסחרות במדד המעוף אצלנו ,וגם בארה"ב .לפי גרף חו"ל ניתן לראות כי המניה לאחרונה נסחרת
בתנועה עולה מתקנת .ראינו גם פריצת רמת ההתנגדות על  62דולר ,מה שאומר שרמה זו עולה לתמיכה חשובה .רמת 66.2
דולר היא כעת רמת התנגדות הקרובה .ניכר בימים האחרונים ,כישלון פריצת ההתנגדות הנ"ל .רמת  64דולר הינה התמיכה
הקרובה כעת.
לאומי ( - )604611מניות הבנק נסחרות במדד המעוף .טכנית המניה נמצאת עדיין תחת אתות שלילי ,כאשר רמת  1350אופקית
בשילוב קו מגמה שנשבר ,מהווה כעת התנגדות חשובה .רק יכולת נעילה מעל רמה זו תאשר שינוי ופתיח ת מהלך מתקן עולה
ברור .אזור  1300תמיכה קרובה כעת .ביום המסחר האחרון נבדקה רמת ההתנגדות מלמטה.
שיכון ובינוי ( - )1081942מניות החברה הנסחרות במדד נדלן  , 15נמצאות טכנית ,במהלך יורד ברור .לאחרונה גם נשברה
התמיכה העולה ארוכת הטווח באזור מחיר  .630רמה זו מהווה כעת רמת התנגדות מהותית ומשמעותית .רק יכולת נעילה
שבועית ,וההדגשה על שבועית ,מעל רמה זו יאותת על שינוי ברור ותחילת מסע צפונה .בשלב זה יש לנו תיקון עולה כאשר רמת
 600עולה כעת בגרף היומי לתמיכה הקרובה .כל עוד נמצאים מעל רמה זו ,התיקון העולה בתוקף.
בזן (- )2590248מניות החברה נסחרות במדד ת"א  . 100טכנית ראינו מימוש במניה לאחרונה עד לתמיכת אזור  ,145ומשם
ראינו היפוך וחזרה לתנועה עולה ,למרות שכללית יש לנו תנועה רוחבית כעת .רמת  153.8במונחי נעילה הינה כעת רמת
התנגדות ורק יכולת נעילה כאן יאשר אתות חיובי נוסף .השבוע נכשלה פריצת רמת ההתנגדות הנ"ל ,כאשר רמת  148.5היא
כעת התמיכה העולה בדמות קו מגמה של התנועה העולה האחרונה.
אל על (- )1087824מניות החברה נסחרות במדד ת"א  . 100המניה שנמצאת בתנועה עולה וחדה יחסית לאחרונה ,חזרה השבוע
לתנועה העולה לאחר מימוש קל .כעת ,המניה מסיימת את השבוע על גבול התנגדות תקרת תבנית ברמת  .310היות וכך ,ליום
המסחר הבא יהיה משמעות אם נראה פריצה או אתות לתחילת מימוש .אזור  300תמיכה קרובה כעת.
קמה דע (- )1094119מניות החברה נסחרות במדד היתר  . 50ניכר כי המניה עדיין נותרת בתנועה עולה  ,כתיקון למהלך היורד
האחרון .רמת  1750מסומנת כעת כהתנגדות חשובה ורק יכולת חצייתה ,יאשר אתות חיובי נוסף .השבוע נכשלה פריצת רמת
ההתנגדות והמניה יצאה למימוש .כעת ,רמת  , 1580שם תמיכה עולה היא רמת התמיכה הקרובה וכל עוד אין כאן שבירה אין
אתות שלילי המשכי.
דיסקונט (- )691212מניות הבנק נסחרות במדד ת"א  . 25תמונה טכנית מראה כי המניה כעת נמצאת מתחת קו מהלך יורד
ראשי וברור ובאזור התנגדות סביב מחיר  . 708רק יכולת פריצה כאן יאשר אתות חיובי  .ביום המסחר האחרון ראינו נעילה
גבולית סביב רמת ההתנגדות .רמת  700עולה כעת לתמיכה הקרובה במניה.
בזק ( - )230011מניות חברת התקשורת ,נסחרות במדד ת"א  . 25טכנית בשבועות האחרונים ראינו מסחר רוחבי במניה כאשר
כעת היא קרובה לתקרת תחום התבנית הרוחבית באזור התנגדות סביב מחיר  877רק יכולת נעילה ברורה מעל רמה זו ,יאשר
כאן אתות חיובי המשכי .תמיכה קרובה כעת נקובה סביב מחיר  840במונחי נעילה.
כיל ( - )281014מניות החברה הנסחרות במדד המעוף ,עדיין נמצאות תחת אתות שלילי .כידוע ,המניה שברה ברמה השבועית
תבנית יורדת ,באזור  . 1690-1700השבוע ראינו ניסיון לפתח תנועה עולה מתקנת  ,אך זו נבלמה מהר מאוד ובסיכום השבועי
המניה נותרה מתחת אזור ההתנגדות הנ"ל .תמיכה קרובה כעת נמצאת סביב מחיר .1555
כלל ביו טכנולוגיה(  - )1104280מניות החברה הנסחרות במדד ת"א  ,100נמצאות כעת בהמתנה לקראת תנועה .במניה
מתייצבת כעת מעל אזור  ,320אך מנגד נכשלת בפריצת רמת התנגדות קו מהלך יורד חשוב באזור מחיר  .344יציאה מתחום
הנזכר יאשר אתות יותר ברור לגבי הצפי ההמשכי.

לתחזית המלאה באתר ספונסר ,שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את ה תחזיות 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 הנ"ל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו ,כותב השורות
עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות .כל העושה פעולה ,עושה זאת על סמך שיקול דעתו בלבד.

