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ניתוח מדדים
סקירה שבועית – הבורסה בת"א סיכמה שבוע מסחר ללא תנודות מיוחדות במגמה חיובית .מדדי המעו"ף והבנקים נסחרו
בעליות שערים קלות ,ושאר המדדים עלו בכ 5.1% -בממוצע כל אחד .במדד ת"א  511בלטו לטובה מניות לייבפרסון ,אבוג'ן,
קומפיוג'ן ובבילון שעלו בכ 7% -כל אחת .מנגד ,מניות כלל ביוטכנולוגיה ובזן ירדו בכ 1% -כל אחת.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה חיובית .מדדי התל בונד נותרו כמעט ללא שינוי .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו גם הן
במגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) רשמו ירידות שערים של כ1.51% -
בטווח הבינוני-ארוך ומדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) ירדו בכ 1.5% -במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך .מחזורי
המסחר התייצבו ועמדו על כמיליארד ש"ח בממוצע ליום.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,2100% -מדד ת"א  71עלה ב ,.1.3% -מדד הבנקים עלה ב ,21.0% -מדד הנדל"ן 51
רשם השבוע עליה של  01.2%ומדד נפט וגז עלה ב ..100% -בשוק המט”ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,ירידה שבועית של
 21.%לרמה של  3.753ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף עלה בסיכום שבועי בכ 1.3% -במהלך השבוע החולף וסגר ברמה של  5225נקודות .המדד שוב ניסה
בשבוע שעבר לפרוץ את אזור ההתנגדות המשמעותי סביב  5221-5221נקודות אולם ללא הצלחה וביום למחרת צנח בכמעט
 2%ומאז עומד במקום .המדד מדשדש כבר מתחילת חודש אוקטובר במשך תקופה ארוכה בין רמות  5511-5221נקודות ורק
כאשר תגיע פריצה ברורה לכיוון כלשהוא יתקבל איתות מתאים .כל עוד המדד לא שובר את רמת התמיכה החשובה השוכנת
ברמה של  5511נקודות לא יתקבל איתות מכירה לטווח הבינוני-ארוך.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי לא רשם שינוי מהותי מול השקל בשבוע החולף ונסחר כעת (שישי) סביב רמה של 3.753
ש"ח לדולר .בורסות וול סטריט נסחרו אמש במגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים קלות לאחר הדברים שאמר אתמול יו"ר
הפדרל ריזרב בן ברננקי בשימוע בפני הקונגרס "אני מאמין שהמדיניות המוניטארית שנקטנו בה עזרה להתאוששות של
הכלכלה האמריקאית ועזרה ביצירת יותר מקומות עבודה" .למרות האופטימיות בשווקים ,עדיין קיים מתח לגבי הקיצוץ הצפוי
בהוצאות הממשל בארצות הברית שצפוי להיכנס מחר לתוקפו .המשקיעים מקווים שהבית הלבן והקונגרס יצליחו להגיע להסכם
ברגע האחרון שימנע קיצוץ של כ 51-מיליארד דולר מהוצאות הממשל הפדרלי .אתמול פורסם האומדן השני לתוצר המקומי
הגולמי כאשר הנתון רושם עליה של  1.5%לעומת צפי לעליה של  .1.1%כמו כן פורסם נתון תביעות האבטלה השבועיות אשר
היה חיובי והציג ירידה של  22אלף תביעות בשבוע השלישי של חודש פברואר (קרדיט ל .)Iforex -מהבחינה הטכנית ,הדולר
נסחר בשבוע החולף סביב רמת התמיכה של  ₪ 3.71לדולר ולעת עתה הוא "בודק" אותה מלמעלה לפני פריצה אפשרית.
במידה ולא יצליח לפרוץ חזרה כלפי מעלה יתקבל איתות טכני שלילי מחודש עם יעד באזור של  ₪ 3.11לדולר.
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 נתמך השבוע בפעם השניה ברציפות מעל רמת התמיכה החשובה באזור
 3111הנקודות .כעת היעד הראשון לעליות נמצא ברמה של  3511הנקודות.
מדד הבנקים – מדד הבנקים ממשיך לדשדש בטווח המחירים הרחב בין  5511ל  5211נקודות .למרות הפריצה של 5211
ערב פקיעת פברואר לא הצליח המדד להמשיך במגמה חיובית וכאמור המשיך להיסחר בטווח המסחר שצוין לעיל ,מספר לא
קטן של אינדיקטורים טכניים כבר נתנו איתות שלילי ולכן לדעתנו הדשדוש בטווח שצוין יימשך בזמן הקצר ואף תיתכן בדיקה
של .5521-5511
מדד יתר  – 02מדד היתר  11נסחר בשלושת השבועות האחרונים בטווח מסחר ברור ,בין אזור  271-2נקודות לבין תמיכה
בשבועיים האחרונים ברמת  215נקודות .חשוב לציין שאזור  271-251נקודות היינו התנגדות אופקית ארוכת טווח עוד מ 2155
ולכן אנו נמצאים באזור התנגדות קשה לא רק לטווח הקצר אלא לטווח היותר ארוך.

ניתוח מניות

רציו ( - )31.2.0השותפות המוגבלת ,רציו חיפושי נפט עוסקת בתחום חיפושי נפט וגז בישראל .רציו חיפושי נפט נוסדה על פי
הסכם שותפות מוגבלת שנחתם בין רציו נאמנויות (הנאמן כשותף מוגבל) מצד אחד ,ובין רציו חיפושי נפט (השותף הכללי) מצד
שני .רציו חיפושי נפט אינה מעסיקה עובדים והשותף הכללי מנהל את עסקי השותפות.
ניתוח טכני – המניה התעוררה בשבוע האחרון בעקבות מספר דיווחים סותרים על גידול בכמות הגז ,העניין חזר למניה והיא
הגיעה לאזור התנגדות סביב  31נקודות שם נבלמה בטווח הקצר ,בהמשך ,נסוגה המניה וביום המסחר האחרון חתמה בעליות
שערים ובגבוה היומי .ייתכן מאוד שהמניה מכינה ניסיון פריצה נוסף של אזור  31כשיעד הפריצה הקרוב יהיה סביב  .35אזור
תמיכה קרוב נמצא סביב  32נק'.
הראל השקעות ( - )585018החברה ,הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ ,פעילה באמצעות חברות בנות ,בעיקר
בתחומים הבאים :תחומי הביטוח השונים וחסכון ארוך טווח כגון ניהול קופות גמל וקרנות פנסיה ,שירותים פיננסים ושוק ההון.
פעילותה של הראל עצמה הינה בניהול ,פיקוח ובקרה על החברות הבנות ,תכנון שוטף של פעולות הקבוצה ויזום מהלכים
והשקעות הן במישרין והן באמצעות חברות הקבוצה.
ניתוח טכני  -ניתן לראות שבימים האחרונים למרות העליות במניה והמחזורים הערים היא אינה מצליחה לסגור בגבוה יומי אלא
להיפך ,הזנבות בנרות דווקא מצביעים על מוכרים שמדללים סחורה לתוך העליות .נעילה מתחת ל  57111תחזק את ההנחה
הזאת ולמעשה תשבור את רצף העלייה האחרון שהחל באוקטובר .שבירה ל  57111תביא ליעד יורד לכיוון  51111נקודות ואלי
אף נ מוך מכך.
בבילון ( - )..2.000החברה ,עוסקת בפיתוח ומכירה של פתרונות תרגום ,ופירוש מונחים בשני תחומים  :תוכנה  ,ושיווק
ופרסום באינטרנט .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .511
ניתוח טכני -מראה כי המניה שנמצאת בגדול בתבנית של יתד שורי ,זה זמן די ארוך ועדיין למעשה ,נמצאת בקו יורד כללי,
עם זאת לאחרונה ניכר התייצבות מעל לתמיכה באזור  ,2151וכל זאת בתוך תבנית היתד כאמור .השבוע המשיכה המניה
לדשדש סביב אזור התמיכה בתוך היתד ,כאשר המתנדים נמצאים עדיין בתחום השלילי .עדיין למעקב.
כיל ( - )00.2..החברה ,פועלת בעיקר בתחום הדשנים ,והכימיקלים המיוחדים .לחברה 3 ,מגזרים ראשיים :כיל דשנים ,כיל
מוצרים תעשייתים ,וכיל מוצרי תכלית .בנוסף לחברה תחומים נוספים ,כמו ,התפלת מים ,וייצור מגנזיום.
ניתוח טכני -ניתן לראות כי המניה ,שנמצאת כללית תחת מהלך עולה ברור ,הגיעה לאחרונה עד ליעד פריצת ההתכנסות
האחרונה על  ,1211ויצאה למימוש טכני ,כאשר ביום המסחר האחרון ,ננעלה ברמת אזור  ,2511שהיא למעשה ,רמת הפריצה
האחרונה של המניה ,בשלב זה ,המניה עדיינ נותרת מתחת קו מהלך יורד שנוצר במימוש הנוכחי ,כך שרק פריצת רמת ,2581
יאשר איתות לסיום המימוש.
אבנר ( - )0002..החברה הינה שותפות מוגבלת ,אשר הוקמה לשם ביצוע של חיפוש והפקה של נפט וגז בישראל .יחידות
ההשתתפות נסחרות במדד המעוף.
ניתוח טכני – ניתן לראות  ,כי לאחרונה הגיע יחידת ההשתתפות ,קרוב לרמת השיא באזור  ,255ומשם פתחה במימוש אשר
בתוקף גם כעת .ניתן לראות קו מהלך יורד שנבנה לאחרונה  ,ואשר תוחם את מהלך המימוש הנוכחי .רק יכולת לפרוץ את קו
המגמה הנ"ל ,כלומר את רמת 217 ,נכון להיום ,יאשר איתות חיובי עם יעד לשיא האחרון .התמיכה כעת הינה ברמת  221וקו
תמיכה עולה .נראה כי בימים האחרונים המניה נתמכת על קו מגמה זה ,ומכינה עצמה ,לתיקון עולה של המימוש האחרון.

על רגל אחת
נייר חדרה ( - )0302.0מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .511מבט טכני מראה כי במסגרת התיקון העולה הנוכחי
הגיעה לאחרונה עד לרמת התנגדות מהותית על  ,58131ואף פרצה אותה תוך דשדוש מעליה .התמונה הטכנית הגבוהה,
אישרה מימוש צפוי והוא הגיע לאחרונה ,עת שברה המניה את תמיכת  ,58131שעוברת כעת להיות רמת התנגדות .התמונה
הטכנית כעת ,עדיין נמצאת תחת מימוש כל עוד אין נעילה מעל רמת .58131
כלל תעשיות ( - )0202.0מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .511מבט טכני מאשר  ,כי המניה שנמצאת במסלול
עולה ,כתיקון לגל היורד האחרון ,הגיעה כצפוי ,ולפי הסקירות שעלו כאן ,לרמת  ,5111כהתנגדות ויעד מהותי ,ומרמה זו ,יצא
מימוש לדרך .רמת  5211הינה תמיכה חשובה כעת  ,ונראה כי הגעה לרמה זו  ,כמו שצוין בסקירה הקודמת ,והתבצע השבוע.
למעשה השבוע קיבלנו היפוך על תמיכת  ,5211כאשר יעד קרוב באזור  5111כעת.
ברן ( - )0002.3המניה עלתה ,כאן לאחרונה במדור ניתוח מניות  ,ונאמר כי דרכה לרמת  2225במונחי נעילה ,ואכן הגיעה
המניה לרמה זו ,ואז יצאה כצפוי למימוש ,כאשר רמת  ,2211מהווה את התמיכה החשובה כעת  ,ולמעשה שם ייקבע האיתות
ההמשכי .היפוך לעליות בחזרה או המשך מימוש .בינתיים שברה המניה את התמיכה על  ,2211כך שרמה זו עוברת להיות
התנגדות קצרת טווח במונחי נעילה .השבוע נבדקה רמת  2211מלמטה ,וכל עוד שאין פריצה  ,אין איתות לסיום המימוש.
ביוליין ( - )..2.0.0המניה שנמצאת כעת תחת מימוש ,ננעלה ביום המסחר האחרון מעל תמיכה מהותית וחשובה ברמת
 .538השבוע ,ראינו למעשה התייצבות סביב רמת התמיכה ,אולם עדיין ללא איתות חיובי ,זה יתקבל רק בנעילה מעל ,רמת
 522ופריצת קו מהלך יורד של המימוש הנוכחי.

אבוג'ן ( - )..20200מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א .511-המניה נמצאת במסלול עולה  ,ולאחרונה עברה מימוש.
השבוע קיבלנו היפוך אלים על תמיכת  ,5511וכעת ההתנגדות הינה קו מהלך עולה של תקרת התבנית ברמת אזור .2131
יכולת נעילה מעל רמה זו  ,יאשר איתות חיובי נוסף ,והמתנדים מראים כי בהחלט יש אפשרות שנראה כאן פריצה.
ישראמקו ( - )0302.2מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .21לאחרונה המניה מתכנסת מתחת לרמות השיא בתחום
תבנית דמוי משולש .ביום המסחר האחרון ,ננעלה המניה על סף פריצת ההתכנסות ,כלומר רק יכולת נעילה מעל רמת ,12
יאשר יעד בגובה התבנית ,וזה מספר אחוזים לא מבוטל.
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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 ו/או מכשירים פיננסים.

