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ניתוח מדדים
סקירה שבועית – הבורסה בת"א סיכמה שבוע מסחר רגוע יחסית במגמה שלילית .המדדים המובילים ירדו בכ5.1% -
בממוצע ,בהובלת מדדי היתר  15והביומד שירדו בכ 3.1% -כל אחד .במדד ת"א  555בלטה לרעה מניית כלל ביוטכנולוגיה,
שצנחה בכ , 22% -לאחר שפורסם כי עסקת אנדרומדה ירדה מהפרק ,לאחר שלא קיבלה את אישור דירקטוריון נוברטיס .מניית
מזור גם היא נסחרה במגמה שלילית במיוחד ,וירדה השבוע בכ .55% -מנגד ,מניית פלסאון עלתה בכמעט  6%בסיכום שבועי.
מחזורי המסחר נחלשו מאוד ,ועמדו על כ 015 -מיליון ש"ח בלבד ליום בממוצע.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה חיובית .מדדי התל בונד עלו בכ 5.2% -בממוצע כל אחד .אגרות החוב הממשלתיות
נסחרו גם הן במגמה חיובית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו בכ 5.52% -במח"מ (משך חיים ממוצע)
הארוך .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ 5.6% -במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,0421% -מדד ת"א  51ירד ב ,1422% -מדד הבנקים ירד ב ,04.4% -מדד הנדל"ן  51רשם
השבוע ירידה של  ,1402%מדד נפט וגז ירד ב 0420% -ומדד הביומד צנח בכ ,3402% -ובכך עבר לתשואה שלילית מתחילת
השנה .בשוק המט”ח ,הדולר נחלש בכ 5.6% -מול השקל ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  3.411ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף ירד בכ 5.5% -בסיכום השבוע החולף ,וסיים את המסחר ביום חמישי ,ברמה
של  5305נקודות ,שאמורה להוות רמת תמיכה ותבחן בימים הקרובים .כל עוד המדד לא יורד וסוגר בצורה ברורה מתחת
לאזור זה ,הוא יכול ל חזור לעלות ,אולם במידה ותהיה שבירה ברורה המדד ימשיך לרדת בשלב ראשון אל עבר התמיכה הבאה
השוכנת ברמה של  5315נקודות .מדובר בנקודת מבחן חשובה למדד לטווח הבינוני.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש בכ 5.6% -מול השקל בסיכום שבועי ,ונסחר היום (שלישי) ברמה של  3.451ש"ח
לדולר .אתמול (חמישי) ,מדדי המניות בוול סטריט נסחרו במגמה מעורבת .נתוני המאקרו שפורסמו היו מעורבים .מדד מנהלי
הרכש של  ISMלחודש אפריל עמד על  14.5נקודות ,מעל הצפי בשוק לקריאה של  14.3נקודות ,ולעומת קריאה של 13.5
נקודות בחודש הקודם .ככלל ,קריאה של  15נקודות ומעלה מצביעה על התרחבות הכלכלה ולהפך .מנגד ,נרשם גידול של
 5.5%בהוצאות הצרכנים לחודש מרץ ,נתון מעודד יחסית לצפי בשוק לעליה בשיעור של  5.5%בהוצאות ,ולעומת עליה של
 5.3%בחודש הקודם .יחד עם זאת ,הנתון נחשב לפחות מהותי מנתוני התעסוקה .בשבוע החולף נרשמו  344אלף דרישות
ראשוניות לדמי אבטלה ,אכזבה לעומת הצפי בשוק ל 355-אלף דרישות חדשות ,ולעומת  325אלף דרישות שנרשמו בשבוע
הקודם( .קרדיט ל  .)iFOREXמהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף המצורף שהדולר מדשדש כבר תקופה ארוכה ,אולם רק
אם ימשיך לרדת וישבור את אזור  3.41ש"ח כלפי מטה ,יתקבל איתות שלילי מאוד שיגרור החלשות נוספת של המטבע
האמריקאי.
מדד  FTSEבריטניה  -מדד המניות המוביל של אנגליה והוא כולל את  555המניות בעלות שווי השוק הגדול ביותר הנסחרות
בבורסה בלונדון .בין המניות הבולטות במדד ניתן למצוא את בנק  ,HSBCוודאפון ובריטיש פטרוליום .כפי שניתן לראות בגרף
היומי המצורף מדד המניות הבריטי נתמך שוב באמצע חודש אפריל ע"י קו מגמה עולה ,רשם מאז עליות שערים נאות ,ואף
פרץ את ההתנגדות באזור רמת  6555הנקודות .כעת הוא צפוי להמשיך לעלות לכיוון שיא כל הזמנים סביב רמות 6015-6555
נקודות.
מדד הבנקים – אין חדש מהסקירה בשבוע שעבר ,מדד הבנקים ממשיך להיות לא מעניין וחוזר שוב לאזור הנמוכים של השבוע
שעבר סביב  5355נקודות וסוגר מעט מתחתיה .טכנית ,אני מעריך שנראה ניסיון עולה נוסף לעבר הגבוהים האחרונים בשבוע
או בשבועות הקרובים וזה ייתן אפשרות להורדת חשיפה ברמות מחירים נוחות מאוד בראיה מעט ארוכה יותר .עוד אציין
תמיכה קרובה לסוחרי טווח קצר קיימת סביב  5205נקודות.
מדד ת"א  – 20המדד המשיך גם השבוע להראות לא טוב ,שבר את אזור התמיכה סביב  521והמשיך מטה .בטווח הקצר אין
יותר מידי מה לחדש ונראה שהמדד בדרכו הבטוחה לבדוק את האזור התמיכה סביב  051/555נקודות.
מדד הנדל"ן  – 20השבוע ניתן לראות איתות חולשה כשהמדד מגיע סמוך לאזור תמיכה חשוב סביב  355נקודות .טכנית ,ניתן
לראות שיא יורד מעט מעל  455הנקודות ,שהוא איתות אזהרה ראשוני בלבד .טכנית ,רק נעילה מתחת לתמיכה יכולה להאיץ
תיקון יורד במדד שפעם היה התנודתי ביותר בשוק והיום הוא מהיותר סטטיים ממדדי המניות בבורסה המקומית.

מדד הביומד – המדד ממשיך להראות לא טוב וכמו שציפינו קבלנו בדיקה של הנמוכים האחרונים סביב  5525נקודות ונעילה
בנמוך השבועי שנכון להיום גם הוא גם הנמוך השנת י .המדד נראה לא להיט אולם נמצא סביב אזורי תמיכה מהותיים מאוד
סביב  5555-5525נקודות .התמיכה מתחת נמצאת סביב  555שם קיימים השפלים האחרונים .מי שמחפש לחבור למדד מקבל
רמות נוחות מאוד ביחס לחודשים האחרונים.

ניתוח מניות
 MLNXמלאנוקס טכנולוגיות  -החברה ,מלאנוקס טכנולוגיות בע”מ ,עוסקת ביצור רכיבים אלקטרוניים המיועדים להעברת
אינפורמציה מהירה בין שרתים ומערכות אחסון ,באמצעות מערכות תקשורת .בנוסף ,עוסקת מלאנוקס בפיתוח מוצרים
לתקשורת מהירה המבוססים על מוליכים למחצה .מוצרי מלאנוקס מהווים חלק אינטגראלי בפרויקטים של פתרונות מחשוב,
אחסון מידע ותקשורת במערכות מידע מורכבות .המניה נסחרת בבורסת הנסד"ק בשווי שוק של  5.54מיליארד דולר.
ניתוח טכני – המניה שעלה בסקירה השבועית לפני כחודש כפוטנציאל כניסה סביב  35דולר אכזבה .מצד אחד המניה אומנם
עלתה לאזור של  45דולר ערב הדוחות לרבעון הראשון בשבוע שעבר ,אולם דוחות מאכזבים שלחו את המניה לירידות שערים
של  51%במחזור מסחר ער .הירידות החדות החזירו את המניה לאזור התחתון של טווח מחירים ואזור תמיכה חזק סביב 32-
 33דולר .לדעתי קיים כאן אזור כניסה נוח לטווח מעבר לקצר עם יעד ראשון לכיוון  45דולר וסטופ מתחת  35.0-35.1דולר.
אלביט מערכות ( - )202221.החברה,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 ,כצפוי נכנסו לתחום מהלך עולה בחודשים האחרונים,ועדיין מהלך זה תקף.לאחרונה
המניה פרצה תנועה רוחבית באזור ,25455-155דבר שלמעשה אישר יעד על  .24555היות ולאחרונה המניה שבה חזרה אל
מתחת רמת הפריצה האחרונה קריא 25455-אזי היעד שננקב מתבטל כעת.זאת ועוד המניה שברה גם קו מהלך עולה לטווח
הקצר,ולכן כעת היא תחת איתות של מימוש,בתחום התנועה העולה הכללית .רמת התמיכה שהייתה על  ,25405נשברה
השבוע,ורמה זו עוברת להיות התנגדות קרובה.המשמעות כל עוד שאין נעילה מעל לרמה זו המניה ממשיכה באיתות של
המימוש.רמת  25555הינה התמיכה מתחת.
ישראמקו יה"ש ( – )131022השותפות ישראמקו-נגב ,2נוסדה ע"פ הסכם שותפות מוגבלת,שנחתם 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  -ניתן לראות כי יחידות ההשתתפות,לאחרונה פרצו את רמת השיא של כל הזמנים במניה,ולמעשה נתנו איתות
חיובי נוסף.כעת יעד המהלך לטווח הקרוב הינו קו מגמה עולה מתנגד,של תקרת תבנית באזור ,56.6לאחרונה,הושג כצפוי יעד
זה ,והמניה יצאה משם למימוש כאשר התמיכה החשובה לטווח הקצר נמצא ברמת .52.0השבוע בדקה המניה את התמיכה
הקרובה,ועדיין אין לנו אינדיקטור אם נראה שבירה או היפוך על תמיכה זו .בכל מקרה התמונה העולה הראשית בשלב זה
שרירה.רמת  54.3מסומנת כעת כהתנגדות קרובה.
כיל ( - )12202.החברה פועלת,בעיקר במגזר הדשנים והכימיקלים המיוחדים.בין הייתר,הפקת אשלג בארץ ובחו"ל,ייצור ברום
,התפלת מים וייצור מגנזיום .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .21
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי בגדול המניה נמצאת בדשדוש ארוך בחודשים האחרונים,וזאת לאחר מהלך יורד חד .לטווח הקצר
המניה פרצה לאחרונה התכנסות מחירים,מהלך שהוציא תנועה יפה של מספר אחוזים כצפוי,ואף יצאה מתחום הדשדוש מעלה.
כעת רמת אזור,2505-מהווה תמיכה אופקית מהותית קצרה ,במונחי נעילה,וכל עוד שאין היא נשברת היעד נותר על רמת אזור
.3255נציין כי ברמת ,3226יש גאפ פתוח .בנוסף נראית לאחרונה על הגרף פריצת מניפת פיבו שני-שליש ,מה שמותיר
איתות חיובי תקף.הצפי הוא ,דשדוש מעל תמיכה כדי להמשיך שחרור תמונה טכנית גבוהה ,ולאחר מכן המשך תנועה עולה.
נזכיר עוד כי בגרפים ארוכי הטווח התקבל לאחרונה ,איתות חיובי במניה ,מכמה אינדיקטורים חשובים.
אפריקה ( – )222021החברה הינה חברת השקעות ואחזקות המתמקדת במספר תחומי פעילות ביניהם :קבלנות
בניה,קבלנות תשתיות בארץ ובחו"ל,פיתוח מקרקעין בישראל,פלדה וקרמיקה.
ניתוח טכני – המניה לאחרונה החלה בתיקון עולה למגמה היורדת שלה,כאשר זו נעצרה באזור ,555ומאז המניה חזרה
להתממש.לטווח הקצר השבוע,ראינו  2איתותים שליליים במניה,שבירת קו מהלך עולה של כל התיקון האחרון,והשני ,שבירת
תבנית מתכנסת עם יעד כעת לרמת ,605תקרת גאפ פתוח .אזור  515אופקי יורד כעת להתנגדות חשובה וללא יכולת פריצתו
המניה כאמור תחת איתות שלילי עם היעד שננקב.
דלק קבוצה ( – )202.212החברה קבוצת דלק בע"מ פועלת בישראל ובחו"ל בין היתר בתחומי הזיקוק ,תחנות דלק ,אנרגיה,
נדל"ן ,רכב ופיננסים.
ניתוח טכני – גרף המנייה מראה שלאחר דשדוש של כחצי שנה בערך ,בין רמת  522,155נקודות לרמת 531,315נקודות
לערך ,שברה המנייה את הדשדוש עד לרמת שיא של  541,515נקודות לערך וירדה חזרה לבדוק את רמת התמיכה החדשה
של  531,315נקודות .נוסיף לזה שהירידה חזרה לבדיקת התמיכה החדשה היא גם תיקון פיבונאצ"י למהלך העליות האחרון

שמתחיל מרמת  522,155נקודות עד לרמת שיא של  541,515נקודות ויצרה לי בסוף שבוע המסחר האחרון בגרף שבועי מודל
טכני ברור להמשך עליות לשבוע המסחר הקרוב כששליטת הקונים ברורה על גרף המנייה שאפשרות הכניסה למנייה יכולה
להיות באזור רמת  542,425נקודות לאגרסיביים ולשמרנים הכניסה יכולה להיות בשבירת רמת השיא של  541,515נקודות
לערך בסוף יום מסחר בגרף יומי.

על רגל אחת
כלכלית י-ם ( - )242020מניות החברה שנסחרות במדד הנדלן ,51נסחרת כעת בתנועה רוחבית לטווח הקצר תנועה אשר
מבטאת שחרור התמונה הטכנית הגבוהה .נציין כי המניה פרצה לאחרונה קו מהלך יורד חשוב,נתנה מהלך עולה והחלה בתיקון
יורד כעת .ביום המסחר האחרון ננעלה המניה סמוך לתקרת התבנית שנפרצה באזור ,3315כך שרק נעילה מתחת לרמה
זו,יאשר איתות שלילי והמשך מימוש במניה .יום הבא חשוב לקביעת התמונה ההמשכית,כלומר שבירה או היפוך על התמיכה
שצויינה.
קמהדע ( - )204.224מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .555טכנית ,המניה נמצאת לאחר מהלך יורד יחסית חד מרמת
השיא על  .6255עם זאת לאחרונה ,התקבל איתות חיובי ראשוני מאזור תמיכה בתחום ,4005-4555אזור המהווה תמיכה של
קו מגמה עולה ארוך טווח .רמת  1515מסומנת כעת כאזור התנגדות קרוב במונחי נעילה,ויכולת נעילה מעל יאשר איתות חיובי
נוסף להמשך תיקון עולה.
כלל ביו טכנולגיה ( – )220.120מניות החברה שנסחרות תחת מדד ת"א  ,555נמצאים עדיין תחת מימוש מחירים ואיתות
שלילי לאחר העליה המטאורית לאחרונה .בשלב זה רמת  5521שהייתה תמיכה קרובה נשברה בקלות השבוע וכמו כן ננעל
גאפ פתוח בהמשך.כעת רמת התמיכה החשובה נמצאת על אופקית  ,000וכאן למעשה ייקבע ביום המסחר הקרוב האם
ממשיכים באיתות השלילי,או מקבלים היפוך על תמיכה חשובה זו .המניה כאמור בשלב זה תחת איתות שלילי כאמור.
מזור רובוטיקה ( – )2202200מניות החברה שנסחרות תחת מדד ת"א  ,555עברו לאחרונה מימוש עמוק וחד.באזור רמת
 3555ניכר היפוך ועצירת התנועה היורדת והחל להתפתח תנועה עולה מתקנת.כעת,רק יכולת נעילה מעל רמת  ,3135יאשר
איתות חיובי להמשך תיקון עולה ,השבוע נכשל פריצת ההתנגדות והמניה שבה חזרה לתנועה היורדת לאחר תיקון עולה
קצר.תמיכה קרובה וחשובה,רמת .3555
שיכון ובינוי ( – )20224.1מניות החברה שנסחרות תחת מדד ת"א  ,555נמצאים תחת מהלך עולה ברור,כאשר לאחרונה
פרצו תבנית עולה,ואף השלימו יעד ברמת  .526תמונה גבוהה טכנית הוציאה בשלב זה מימוש מינורי-רוחבי כאשר התמיכה
הקרובה נקובה ברמת  . 006כל עוד שאנו מעל לתמיכה אין שינוי מהותי בכיוון המניה.יכולת פריצת השיא האחרון יאשר איתות
חיובי נוסף.
אינטרנט זהב ( – )2023..3מניות החברה נסחרות תחת מימוש לאחרונה ,כאשר אזור  3555מהווה תמיכה חשובה
קרובה .רמת  3255מהווה בנעילה רמת התנגדות קרובה .על פי המכלול הטכני שלפנינו ובהתייחס לתיקון יורד פיבו שליש,
נראה כי המניה בשלה לחזור למהלך העולה ולפרוץ את  3255בקלות בקרוב .אישור שכזה יאשר חזרה לאזור .3655
אבוגן ( – )2200000מניות החברה שנסחרות במדד ת"א ,555נמצאות תחת מימוש לאחרונה .השבוע הגיעה המניה לאזור
תמיכה חשוב על ,6555כאשר בתחילת השבוע הבא יוחלט על האיתות הבא ,קרי ,היפוך או שבירה כנגד רמת התמיכה .6555
עזריאלי קבוצה ( – )2224.22מניות החברה שנסחרות במדד המעוף ,נמצאות במסגרת מימוש מחירים בימים האחרונים
לאחר שקבעו שיא לאחרונה .רמת -55155אופקית הינה רמת תמיכה חשובה לטווח הקצר וביום המסחר האחרון ננעלה המניה
על תמיכה זו ,לכן יום המסחר הבא הוא יום חשוב לקביעת האיתות ההמשכי לטווח הקצר ,היפוך או שבירה כנגד רמת 55155
כאמור.
רמי לוי ( – )220.1.4מניות החברה שנסחרות במדד ת"א  ,555נמצאות תחת מימוש לאחרונה .בימים האחרונים נראה
עצירת המימוש ודשדוש סביב אזור .50555האם יש כאן איתות לסיום המימוש? זאת נדע רק אם נראה יכולת נעילה מעל
 50155אופקית ,ולא רגע לפני כן.
יואל ( – )023023מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .555לאחרונה נמצאת המניה תחת מימוש ברור ואף שברה אופקית
חשובה על  .4455כעת התמיכה נקובה על רמת  .4511איתות חיובי חוזר יתקבל רק ביכולת נעילה מעל ,4455ולא רגע לפני
כן ,וברור מהצד השני כי שבירת  4511בנעילה יאשר איתות שלילי להמשך יורד.
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