הסקירה השבועית של ספונסר – 03.07.2016
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 שלילית .מדדי המעו"ף ות"א  100ירדו בכ2.3% -
בממוצע כל אחד ,ומדדי הביטוח והפיננסים הובילו את המגמה השלילית כשירדו בכ 3.4% -בממוצע כל אחד .במדד ת"א 100
בלטו לרעה מניית החברה לישראל שירדה בכמעט  ,10%ומניות כי"ל ולייבפרסון שירדו בכ 8% -כל אחת .מנגד ,מניית דלתא
זינקה בכמעט  11%לאחר שהודיעה ביום חמישי כי היא רוכשת  3מותגי הלבשה מובילים מארה"ב בכ 120 -מיליון דולר .מכלל
מניות הבורסה בלטה לטובה מניית נקסט ג'ן שקפצה בכ .27% -מנגד ,מניות אנדימד וכיטוב פארמה ירדו בכ 16% -בממוצע כל
אחת ,לאחר שהודיעו על הנפקת מניות ,האחת בארץ והשנייה בארה"ב .מחזורי המסחר היו סביב הממוצע לאחרונה ,ועמדו על
כ 1.5 -מיליארד ש"ח ליום.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה חיובית .מדדי התל בונד נסחרו בעליות שערים קלות של כ 0.15% -בממוצע בסיכום
שבועי .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה חיובית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו בכ0.6% -
במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ 1.15% -במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב 2.42% -מדד ת"א  75ירד ב ,1.73% -מדד הבנקים ירד ב ,3.53% -מדד הנדל"ן  15רשם
השבוע ירידה של  ,0.68%מדד נפט וגז ירד ב 1.51% -ומדד הביומד ירד ב 3.26% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר נחלש
בכ 1% -מול השקל ,ונסחר כרגע (שישי בבוקר) ברמה של  3.855ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף ירד בשבוע החולף בכ ,2.4% -וסיים את המסחר ברמה של  1398נקודות .ניתן
לראות בגרף המצורף שמדד המעו"ף נתמך למרות ירידות השערים החדות בעולם בתחילת השבוע בעקבות ה"ברקזיט" ,שוב
מעל רמת  1380הנקודות שמהווה רמת תמיכה מאוד חשובה לטווח הקצר-בינוני .המדד צפוי לדשדש בשבועות הקרובים ורק
ירידה ברורה מתחת לרמת התמיכה המדוברת תהווה איתות טכני שלילי משמעותי.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש בכ 1% -מול השקל בסיכום השבוע החולף ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  3.89ש”ח
לדולר .אתמול (חמישי) ,וול סטריט נסחרה במגמה חיובית ובעליות שערים נאות ,כשברקע נגיד הבנק המרכזי של בריטניה,
מארק קרני ,אמר בנאומו כי "אי הוודאות סביב הברקזיט עלולה לפגוע בצמיחה הכלכלית של בריטניה ,ולכן הבנק המרכזי יידרש
לנקוט בצעדי הרחבה מוניטריים כבר במהלך הקיץ" ,והצהרה זו שלחה את מדדי המניות באירופה לעליות שערים חדות .מהבחינה
הטכנית ,ניתן לראות בגרף היומי המצורף שהדולר היה תנודתי בימים האחרונים ,ונתקל בהתנגדות סביב רמה של  3.90ש"ח
לדולר .כרגע המטבע האמריקאי צפוי לדשדש ברמות של  3.80-3.90ש"ח לדולר.
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 נסחר
בתנודתיות גבוהה במיוחד לאחר ה"ברקזיט" וכרגע נראה כי אזור  9200הנקודות מהווה תמיכה חזקה וחשובה מלמטה ,ואזור
 10300-10500הנקודות מהווה התנגדות חזקה מלמעלה ,וכל תנועה בטווח המדובר אפשרית בשבועות הקרובים.

מדד הבנקים – את שבוע המסחר האחרון פתח מדד הבנקים בסערה לאחר הירידות החדות שהיו בסיום שבוע המסחר הקודם
בבורסות אירופה וארה"ב .למרות הירידה החדה הצליח המדד לשמור על אזור של  1300נקודות בימים ראשון ושני ובהמשך
ראינו סוג של התאוששות .מהצד הטכני ,למרות הירידה החדה וחזרה מתחת ל  1350נקודות המבנה עדיין עולה אולם הפער
היורד פגע במומנטום בצורה חדה מאוד .תמיכה קרובה קיימת ברמה של  1293ו  .1277/80התנגדות קיימת בגבוה השבועי
ברמה של  1327נקודות ומעל .1350

מדד ת"א  – 75שבוע המסחר האחרון נפתח בסערה ומרות פתיחה מתחת לאזור של  770/68נקודות ,המדד סוגר סביב רמה
זו בצורה גבולית .בסיכומי של שבוע ולאחר הפתיחה השלילית שומר המדד על התמיכה שהוצגה לעיל למרות נמוך שבועי שנקבע
כ  10נקודות למטה ברמה של  757נקודות .טכנית ,אין הרבה חדש המדד דיי משעמם ונכנס לתנועה צידית בחודשים האחרונים.
תמיכה קרובה קיימת ברמה של  768ו  .757התנגדות  786סגירת פער המחירים מתחילת השבוע ורצועת ההתנגדות במרמה
של  800/7נקודות.
מדד הנדל"ן  – 15מדד הנדל"ן פתח את שבוע המסחר הקודם במגמה שלילית אולם התאושש כמעט באופן מלא לקראת סיומו.
טכנית ,השפל האחרון ברמה של  431/2נשמר בסיכום שבוע למרות מסחר בנמוך שבועי ברמה של  428נקודות .אזור התנגדות
קיים ברמה של  440/446נקודות .יש לשים לב שבחודש האחרון המדד כל הזמן חוזר לאיזון שלו סביב  440נקודות בין אם זה
לאחר ניסיון פריצה או לאחר ירידות כמוש ראינו בשבוע הקודם .עוד דבר נוסף שיש לשים עליו את הדעת שמזה המון חודשים
נוצר לנו שפל יורד על גרף המחיר למרות שהוא נשמר הסיכום שבוע ,האם רמז לבאות?
מדד  – S&P500אתחיל את הסקירה עם ציטוט ממה שכתבתי בשבוע שעבר " קשה מאוד לדעת מה יהיה בימים הקרובים
אולם העבר הלא רחוק מלמד שהשווקים יודעים למחוק אירועים חריגים בפרק זמן קצר יחסית" .זה בדיוק מה שעשו מדדי ארה"ב
שנכון לנעילת המסחר בחמישי מחקו את הירידות החדות כתוצאה ממשאל העם בבריטניה וחזרו לרמתם מחמישי שעבר.
מהבחינה הטכנית ביום שני ראינו שבירה חזקה מאוד של רצועת התמיכה סביב  2025/50וביום למחרת כבר ראינו חזרה מעלה
לאחר שהמדד בדק את  2000הפסיכולוגית .אזור התנגדות נמצא ברצועה רחבה מאוד מ  2100ועד לרמות השיא  .2135בשורה
התחתונה אין מה לחדש על מדדי ארה"ב פרט לאירוע של שישי שעבר ותחילת השבוע שנמחק לחלוטין ,עוד אציין שביום שני
הקרוב לא יתקיים מסחר בארה"ב לרגל יום העצמאות.

ניתוח מניות
אבנר יה"ש ( - )268011החברה 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 הטריטוריאלים של
ישראל וקפריסין .היה"שים ,נסחרים במדד ת"א .25
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 כשישה שבועות כצפוי.אפשרות לפריצה זו
הועלתה כאן טרם פריצתה עקב אתות מהגרף השבועי .כעת אין לנו שינוי בגרף היומי והיעד שננקב סביב רמת  275ממשיך
להיות תקף,תמיכה קרובה כעת נמצאת ברמת אזור .247
ישראמקו יה"ש ( - )232017השותפות ישראמקו -נגב  ,2נוסדה ע"פ הסכם שותפות שנחתם בין ישראמקו כשותף כללי ,לבין
הנאמן ישראמקו ניהול כשותף מוגבל .ישראמקו יה"ש עוסקת בתחום חיפושי והפקת נפט וגז בישראל .יחידות ההשתתפות
נסחרות במדד ת"א .25
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי לאחרונה נפרצה תבנית תנועה רוחבית של החודשים האחרונים ,המניה עלתה בשבועות האחרונים
כאן וצוין כי יעד הפריצה הינו ברמת  ,68כאשר רמת  66הינה התנגדות קרובה .ואכן ראינו הגעה עד רמת אזור  68ומאז שוב
תחילת נסיגה .כעת רמת  66הינה התנגדות יורדת ואילו  64תמיכה מהותית.
אל על ( – )1087824חברת התעופה מתמחה בהעברת נוסעים ומטען כולל כבודה ודואר במטוסיה.כמו כן החברה עוסקת
בפעילות נלוות כגון :מכירת מוצרים פטורים ממכס ,ייצור ואספקת מזון,מתן שירותי אבטחה ובידוק ומתן שירותי תחזוקה בנתב"ג.
מניות החברה נסחרות בת"א במדד ת"א .100
ניתוח טכני – המניה כפי שניתן לראות על הגרף נמצאת לאחרונה במהלך של ירידת מחיר וזאת לאחר תלולה  .כעת המניה
נמצאת מתחת קו מהלך יורד באזור התנגדות סביב  .255מול זה יש לנו את רמת התמיכה סביב  240במונח נעילה .כמו כן על
הגרף נבנית תבנית מקבילה של התכנסות מחירים סביב אותם ערכים 260( .תקרת תבנית) .לפי מהלך העניינים נראה כי אתות
כאן קרב ,ונראה כי יהיה פריצת קו המהלך היורד .ביום המסחר האחרון ראינו נעילה בתחום אזור ההתנגדות המצוין לעיל.
בזק ( – )230011חברת התקשורת עוסקת במספר תחומים עיקריים :תקשורת פנים ארצית נייחת ,תקשורת סלולארית ,ק
בינלאומי וטלוויזיה רב ערוצית .מניות החברה נסחרות במדד המעוף.
ניתוח טכני – המניה לאחרונה נמצאת במהלך שלילי ברור  ,אך לפני כשבועיים הגיעה עד לתמיכה מהותית ארוכת טווח על .700
"בשלב זה המניה יוצאת לתיקון עולה כאשר היעד נקוב כעת ברמת  756שם אופקית מהותית שנשברה לאחרונה" .כך נאמר
בסקירה הקודמת ואכן ראינו השבוע השגת יעד בצורה מדויקת .רק יכולת פריצת אופקית זו ,המסומנת כאמור כיעד קרוב ,ייתן
אתות למעשה לסיום המהלך היורד שראינו לאחרונה .ביום המסחר האחרון כאמור ,ראינו השגת היעד וגם נעילה מעליו ,והמסקנה
היא שאתות חיובי קיים כעת כאשר רמת  756עולה להיות תמיכה במונחי נעילה כעת .רק יכולת נעילה מתחת יאשר סיום האתות
החיובי הנוכחי.
בזן ( – )2590248החברה עוסקת בשלושה תחומי פעילות עיקריים .זיקוק נפט וחומרי ביניים ,פולימרים ייצור פוליאטילן וכן
ארומטיים ,יצור חומרים ארומטיים המשמשים כחומרי גלם .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .100
ניתוח טכני -:לאחרונה ראינו מהלך יורד במניה עד לאזור תמיכה ,133-135מאז יש לנו דשדוש רוחבי בתחום התמיכה לאזור
התנגדות סביב  .140-142דשדוש זה נמשך כבר כ 9-שבועות ,ומביא את רצועות בולינגר להתכווצות וכנראה ,לפני מהלך חד
פועל יוצא של התכווצות הרצועות .בשבוע החולף ראינו המשך דשדוש בתחום הרוחבי הצר .נראה משעמם?...אולי ,אבל ללא
ספק נקבל בקרוב כאן מהלך חריג.

על רגל אחת
דלק קבוצה ( – )1084128מניות החברה נסחרות במדד המעוף .טכנית ,לאחרונה המניה פרצה תבנית מחירים וכן את רמת
ההתנגדות סביב  .70000רמה זו כעת תמיכה חשובה .בשבוע האחרון ראינו מימוש רוחבי במניה וכעת רמת  79136מסומנת
כהתנגדות מול תמיכה קרובה ברמת .73861
ננו דיימנשן ( – )751032מניות ה חברה לאחרונה נתנו תנועה חדה מעלה ,עקב הודעה פונדמנטאלית .טכנית  ,הגיעה המניה
להתנגדות כפולה באזור מחיר על  633ומאז החלה במימוש .כך נכתב בזמנו .יש לציין שבירת תמיכה קרובה על רמת 600
לאחרונה ,מה שגרם להמשך מימוש ואפילו רמת  550נשברה בהמשך .כעת המניה מגיעה לעבר תמיכה על  500והשבוע ראינו
היפוך על תמיכה זו 550 .יעד קרוב לתיקון שם תיבחן שוב.
קמה דע ( – )1094119מניות החברה נסחרות עברו לאחרונה לתחום של תבנית התכנסות מחירים .אזור  1400כעת תמיכה
ואילו רמת  1450תמיכה עולה בתוך התבנית .בשבוע החולף מסיימת המניה על תמיכת .1400
סלקום ( – )1101534מניות החברה הנסחרות במדד ת"א  ,100וראינו לאחרונה מהלך יורד חד בשערה .באזור מחיר 2200
אופקית חשובה,
ראינו אתות ראשון להיפוך במניה ,וכעת אתות זה תקף .אזור התנגדות קרוב מסומן בתחום אזור  2600שם תיבחן להמשך.
אלביט מערכות ( – )1081124מניות החברה הנסחרות במדד המעוף ,נמצאות לאחרונה במימוש מחירים.עם זאת המניה הגיעה
לאחרונה לאזור תמיכה מהותי סביב  34000-34800כאשר במשך השבוע החולף ראינו מסחר בתחום אזור תמיכה זה ,ביום
המסחר האחרון ננעלה המניה גבולית בתקרת אזור זה .כל עוד תמיכה זו נשמרת ,אזי הסיכוי לתיקון עולה בפתח תקף.
בי קומיוניקשנס ( - )1107663מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100המניה לאחרונה נמצאת במימוש מחירים ואף שברה
את רמת  9000החשובה .השבוע החל תיקון עולה במניה ,וראינו נעילה מעל רמת  9000מה שאומר שכל עוד נמצאים מעל 9000
אזי האתות של התיקון הנוכחי תקף 9500 .יעד הקרוב כעת.
ריט  - )1098920( 1מניות החברה נסחרות במדד ת"א .100טכנית רואים לאחרונה מימוש מחירים שיוצר תבנית התכנסות
מחירים ברורה,כאשר כעת תקרת תבנית באזור התנגדות על  1170מול תמיכה על  .1128האתות הקרוב יתקבל ביכולת יציאה
מתחום התבנית.
לאומי ( - )604611מניות הבנק נסחרים במדד המעוף ,וטכנית השבוע ראינו מימוש מחירים שהגיע עד לתמיכה מהותית סביב
 1350במונח נעילה .בתחילת שבוע הבא יתקבל האתות אם נראה כאן שבירה או היפוך על התמיכה.
סאמיט ( – )1081686מניות החברה הנסחרות במדד ת"א  ,100נסחרות תוך תנועה עולה כללית .לאחרונה ראינו ,כך נאמר
כאן ,תנועה רוחבית צרה עד כדי כך צרה ,שרצועות בולינגר מתכווצות חזק יחסית ,ולמעשה מכינים כאן תנועה חדה בקרוב .לאן
תהיה היציאה זאת השאלה .ובכן ,היות והתמונה הטכנית דיי ניטרלית כעת ,קשה לדעת ,מה שכן גבולות הטווח הצר הינם
 .1990-2020כאמור ,מהלך חד בפתח .ואכן השבוע ראינו את התנועה החדה הזו ,כלפי מטה ובאכזריות .לקראת סוף השבוע
המניה השכילה להחזיר כמעט את מלוא הירידה .כעת ,רק נעילה מעל  1983יאשר אתות למסלול העולה שוב ,ולא רגע לפני.
אינטרנט זהב ( - )1083443מניות החברה הנסחרות במדד ת"א ,100השבוע ראינו היפוך על תמיכה מהותית באזור ,4800
כאשר כעת רמת  5200עולה לתמיכה הקרובה וכל עוד נשמרת אזי התיקון העולה תקף.
דיסקונט השקעות ( - )639013מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100טכנית המניה נמצאת כעת לאחר מימוש לא קטן בשערה
 ,והחלה לפתח תיקון עולה מעל תמיכת  .750כעת רמת  800עולה לתמיכה הקרובה במונחי נעילה וכל עוד מחזיקה ,התיקון
תקף .רמת אזור  850היא ההתנגדות הקרובה.
מזור רובוטיקה ( - )1106855מניות החברה נסחרות בת"א וגם בארה"ב .טכנית לפי הגרף בארץ ,המניה השלימה יעד התכנסות
מחירים שנפרץ ובשילוב תקרת תבנית עולה .ביום המסחר האחרון ראינו תחילת מימוש במניה כאשר רמת  3330היא התמיכה
הקרובה כעת.

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 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.

