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ניתוח מדדים
סקירה שבועית – הבורסה בת"א סיכמה שבוע מסחר רגוע יחסית במגמה מעורבת עם נטייה לעליות שערים .מדדי ת"א ,52
ת"א  52והנדל"ן עלו בכ 8.0% -בממוצע כל אחד ,ומנגד מדדי הבנקים והגז ונפט ירדו בשיעור דומה .במדד ת"א  ,088בלטו
לטובה מניות הכשרה אנרגיה ומודיעין שזינקו למרות הכישלונות הגדולים שנרשמו בקידוחים "שרה" ו"מירה" .מניית הוט עלתה
בכ 9% -לאחר שקיבלה הצעת רכש נוספת וגבוהה יותר ע"י פטריק דרהי בשער של  10שקל לעומת  80שקל בהצעה הקודמת.
מנגד ,מניית סרגון צנחה בכ 51% -לאחר פרסום דו"חות לא טובים ,במסגרתם הודיעה החברה על פיטורין צפויים של כ08% -
מעובדי החברה.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה חיובית מלווה בעליות שערים נאות במיוחד לאחר הורדת הריבית המפתיעה של הנגיד
בתחילת השבוע .מדדי התל בונד עלו בכ 8.9% -בממוצע .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה חיובית .שערי
אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) רשמו עליות שערים של כ 0% -במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך ומדדי אגרות החוב
השקליות (השחרים) עלו בכ 0.5% -במח"מ הארוך .מחזורי המסחר נחלשו השבוע ועמדו על כ 088 -מיליון ש"ח בממוצע ליום.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,02..% -מדד ת"א  52עלה ב ,0205% -מדד הבנקים ירד ב ,2201% -מדד הנדל"ן 02
רשם השבוע עליה של  2%ומדד נפט וגז ירד של  .021.%בשוק המט”ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,עליה שבועית קלה של
 02.%לרמה של  8.00ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף עלה בכ 8.0% -במהלך השבוע החולף ,סגר ברמה של  0558נקודות והשלים דשדוש בטווח צר בחודש
אוקטובר החולף .ניתן לראות בגרף המצורף כי רמת  0098הנקודות מהווה תמיכה חשובה לטווח הקצר-בינוני ורק שבירה שלה
תהווה איתות טכני שלילי .מלמעלה ,ניתן להבחין בגרף המצורף בהתנגדות הקיימת באזור  0518נקודות ורק פריצה שם תהווה
איתות קניה מחודש על המדד עם יעד ברמה של  0558נקודות ולאחריו ,היעד הבא נמצא באזור השיא של  0828נקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק מעט מול השקל בשבוע החולף ונסחר כעת (שישי) סביב רמה של  8.00ש"ח לדולר,
לאחר שביום חמישי המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו בעליות שערים נאות וזאת בעקבות נתוני מאקרו מעודדים
שהתפרסמו אתמול בארה"ב ,רובם נגעו למצב התעסוקה ורמת האבטלה בארה"ב .סקר ה ,ADP -סקר שצופה תוספת משרות
לשוק הפרטי התפרסם אמש והפתיע את האנליסטים כאשר קבע תוספת של  158אלף משרות כאשר התחזית הייתה להוספה
של  082אלף בלבד .כמו כן ,התפרסם מדד מנהלי הרכש במגזר היצרני שהפתיע וקבע קריאה של  20.5נקודות כשהתחזית
הייתה לרמה של  51.5נקודות בלב( .קרדיט ל .)IFOREX -מהבחינה הטכנית ,הדולר שבר כלפי מטה את הרמה של ₪ 8.98
לדולר ,וכעת הוא צפוי להמשיך ולדשדש בשבועות הקרובים לאחר שנתמך בטווח הקצר מעל רמת  ₪ 8.08לדולר ,כשרק עלייה
מעבר לרמת  ₪ 8.98לדולר תשנה את הכיוון בטווח הבינוני.
מדד  DAXגרמניה  -מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את  88החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בגרמניה ביניהם ,BMW
מרצדס ,אדידס ,דויטשה בנק חברת התרופות מרק ועוד .הבורסה בפרנקפורט מהווה גורם חשוב ואינדיקטור עיקרי לכל
השווקים העולם במהלך יום המסחר בישראל בטרם נפתח המסחר בארה"ב .כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף מדד
המניות הגרמני נסחר בארבעת החודשים האחרונים במגמה עולה ברורה וכעת הוא מדשדש בטווח צר שבין 5588-5288
הנקודות לאחר שנתקל בהתנגדות חשובה וחזקה בדמות השיא השנתי השוכן מעט מעל רמת  5288הנקודות .פריצה כאן,
תשלח את המדד לבקר ברמות שיא וותיקות יותר סביב אזור  0028הנקודות .התמיכה כאמור ,נמצאת ברמה של 5588
הנקודות ושבירה ברורה שלה תשנה את המגמה בטווח הבינוני.
מדד הבנקים – הדשדוש במדד ברמות של  082800008המשיך גם השבוע ללא כיוון מוגדר .המדד מדשדש בין הטווח הנ"ל
כבר שלושה שבועות כשמהלך משמעותי יגיע ביציאה מהתחום הנ"ל .האינדיקטורים הטכניים עדיין שליליים ולכן הסבירות
הגבוהה יותר היא שבירה כלפי למטה.
מדד נדל"ן  – 25המדד סגר שבוע חיובי והתקרב שוב לאזור התנגדות מהותי סביב רמה של  598נקודות .המדד ממשיך
לשדר עוצמה מבחינת רמות המחיר אולם מחזורי המסחר שהתכווצו מעמידים סימן שאלה לטווח הקצר .פריצה של רמת 598
נק' תביא ליעד מהיר ל  888שהיא הרמה הגבוה ביותר של המדד בשנה וקצת האחרונות.
מדד  – S&P 500אמש (יום ה') נעל המדד יום מסחר חיובי לאחר מספר ימים של התבססות מעל  0188הפסיכולוגית .טכנית
המדד מגיע לאזור תמיכות שהופך להתנגדות סביב  0158088נקודות .דו"ח התעסוקה של יום שישי יכריע את הכף לטווח

הקצר ,האם המדד ימשיך בטרנד החיובי לעבר הגבוה האחרון או שפנינו להמשך המימושים כשתמיכה קרובה ופסיכולוגית
נמצאת סביב  0188נק'.

ניתוח מניות

דלק קבוצה ( – )20.02..החברה ,הינה חברת אחזקות וניהול .בין פעילותיה ניתן לראות  ,את תחומי הזיקוק ,תחנות הדלק,
אנרגיה ,נדלן  ,רכב ,פיננסים וביטוח וכן תחום הביוכימיה.
ניתוח טכני – מראה כי המניה שנסחרת במדד ת"א  ,52לאחרונה  ,נתנה תיקון עולה חד  ,שהתבטא עד להגעה לאזור
התנגדות נוכחי  ,ברמת  , 52588ו 50888-לפי תמונת הפוינט .רק יכולת פריצה ונעילה מעל אזור זה ,יאשר איתות חיובי נוסף.
התמיכה הקרובה נמצאת כעת ברמת אזור .09888-58888 ,נציין כי המניה נתנה איתות חיובי מעבר לטווח הקצר בשלב זה,
והמשמעות המשך עולה לאחר מימוש שאנו רואים בשלב זה ,מימוש שבינתיים מתבטא בתנועה רוחבית .לסיכום :לונג מעבר
לטווח הקצר עם מימושי ביניים ,כמו שרואים כעת.
חברה לישראל ( - )501020החברה ,הינה חברת אחזקות  ,העוסקת בייזום ,קידום ופיתוח של עסקים בארץ ובחול .תחומים
מרכזיים :כימיקלים ,ספנות ,אנרגיה וטכנולוגיה מתקדמת.
ניתוח טכני – ניתן לראות כי המניה שנסחרת במסגרת מדד ת"א  ,52לאחרונה ,נמצאת במסגרת תיקון עולה ,דבר המתבטא
טכנית  ,בשהייה מעל קו עולה תומך ראשי .עם זאת המניה עדיין לא נתנה איתות חיובי ארוך טווח ,וזה יגיע רק במידת היכולת
של המניה לנעול מעל רמת  .552888,בשלב זה  ,ולטווח הקצר ,המניה השבוע פרצה את רמת  ,508888החשובה והיא
הופכת כעת לתמיכה חשובה לטווח הקצר ,וכאמור היעד על רמת אזור  ,552888שכנאמר  ,מהווה אזור התנגדות מהותי
להמשך .לסיכום :תיקון עולה בתוקף ,עם זאת בינתיים רק תיקון עולה  ,ורק חציית  ,552888יאשר לונג מעבר לטווח הקצר.
דיסקונט השקעות ( - )160026התאגיד  ,הינו חברת אחזקות  ,המחזיק ,ומשקיע בענפי התקשורת  ,הנדל"ן ,מסחר
ושירותים ,פיננסים ,ואגרוכימיה .אחזקות בולטות -סלקום ,נכסים ובנין ,כור ,שופרסל .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .088
ניתוח טכני – המניה שנסחרת תחת מדד ת"א  , 088נמצאת לאחרונה בתיקון עולה ,לאחר שהגיעה לרמות שפל אחרונות ,
זאת ועוד ,נראה כי בשלב זה ניתן אף איתות חיובי מעבר לטווח הקצר .בתמונה לטווח הקצר ,ניתן לראות כי המניה נמצאת
כעת במימוש רווחים טבעי ,לאחר המהלך העולה האחרון .עוד ניתן לראות כי תמיכת קו המהלך העולה הראשי ,עדיין תומך,
וביום המסחר האחרון ,אף נבדקה תמיכתו .מנגד ,יכולת פריצת רמת  ,0288יאשר למעשה  ,חזרה למסלול העולה  ,לאחר
התיקון0המימוש הנוכחי .לסיכום :איתות לונג מעבר לטווח הקצר ,ובטווח הקצר בשלב זה ,מימוש טבעי.
פועלים ( - )11.500התאגיד ,בנק הפועלים בע"מ ,פועל במכלול תחומי הבנקאות השונים .עבודתו של הבנק מול עיקר
לקוחותיו מתבצעת באמצעות שתי חטיבות :העסקית והקמעונאית .החטיבה העסקית מתמקדת בעיקר בתחום החברות
הגדולות והבינוניות ,לעומת החטיבה הקמעונאית המשרתת בין השאר לקוחות משקי בית ,בנקאות פרטית ועסקים קטנים.
בנוסף ,לפועלים פעילות שאינה בנקאית ,המתבצעת באמצעות חברות בת והכוללת בין היתר פעילות כרטיסי חיוב ואשראי,
ניהול קרנות נאמנות ,תיקי השקעות ,הנפקת אג"ח וכתבי התחייבות נדחים ,קופות גמל ושירותי נאמנות.
ניתוח טכני – המניה המשיכה לדשדש גם השבוע מתחת לאזור התנגדות ברמה של  0298נקודות ומעל  0288נקודות .מחזורי
המסחר התכווצו מהותית השבוע ולכן המניה תמתין להכרעה כשיציאה מהטווח הנ"ל ייתן יעד של  98נק' לאותו הכיוון.
אפריקה ( – )12202.החברה ,אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ,הינה חברת השקעות ואחזקות העוסקת בשבעה תחומי
פעילות עיקריים :פיתוח מקרקעין בישראל :ייזום של פרויקטים המיועדים למגורים ,למשרדים ולמסחר בישראל .נכסים מניבים
בישראל :ייזום ,הקמה ,השכרה ותפעול של מבנים בעיקר בייעוד לתעשייה ,משרדים ומסחר בישראל .פיתוח מקרקעין ונכסים
מניבים -קבלנות בניה :עבודות בניה למגורים ושלא למגורים .קבלנות תשתיות :קבוצת אפריקה פועלת בארץ ובחו"ל כזכיין או
כקבלן מבצע של תשתיות נתיבי תחבורה כגון כבישים ,מסילות רכבת וגשרים .פלדה .קרמיקה.
ניתוח טכני – המניה הפתיעה בתחילת שבוע המסחר כשביום שלילי ביצעה פריצה לקראת הנעילה של הגבוה האחרון סביב
 0852נקודות .ביום שני לא ראינו המשכיות ולאחר פתיחת חיובית המניה סיימה בירידות שערים ומתחת לרמת  0888נקודות,
בהמשך השבוע ראינו את המניה נסחרת סביב  0888נקודות ובמחזורי מסחר נמוכים ביחס לתקופה האחרונה .בסיום השבוע
המשיכה המניה את המימוש ואת כשלון הפריצה .טכנית נראה שהמניה סיימה מהלך עולה ותצא לתיקון יורד למהלך עולה חזק
מאוד .אזור תמיכה נמצא סביב  908058ונראה שלשם המניה תשאף בשלב ראשון.
בזק ( - ).60022החברה ,בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ,והחברות בנות שלה עוסקות בארבעה תחומי פעילות
עיקריים :תקשורת פנים ארצית נייחת :שירותי טלפוניה ,שירותי גישה לאינטרנט ושירותי תמסורת ותקשורת נתונים .רדיו-טלפון
נייד :שירותי רדיו-טלפון תאי נייד ,שיווק ציוד קצה ,התקנה ,הפעלה ותחזוקה של ציוד ומערכות בתחום התקשורת הסלולארית.
תקשורת בינלאומית ,שירותי אינטרנט ונס"ר (נקודת סיום רשת) .טלוויזיה רב-ערוצית :שירותי שידור טלוויזיה דיגיטליים רב
ערוצים באמצעות לוויין ואספקת שירותי ערך מוסף למנויים.

ניתוח טכני – המניה נסחרה השבוע בטווח מסחר צר ,מעל פער מחירים פתוח (גאפ) סביב  108ומתחת לאזור התנגדות לטווח
הקצר סביב  10808נקודות .טכנית המניה נמצאת בתבנית שלילית על הגרף ועם אינדיקטורים שליליים דבר שמגדיל את הסיכוי
להמשך מימוש .שבירה של  108תאיץ את המימוש עם יעד יורד מהיר לכיוון  118נקודות גם שם ישנו פער מחירים.
בי קום ( – )2200116החברה ,בי קומיוניקיישנס בע"מ (לשעבר סמייל תקשורת  )805בעלת השליטה בקבוצת "בזק" .היא
נסחרת גם בנסד"ק תחת הסימול .BCOM
ניתוח טכני – לאחר מהלך עולה חזק מאוד מרמות שפל רב שנתיות המניה עשתה מהלך עולה חזק מאוד בשבועות האחרונים,
בשבועיים האחרונים ולאחר עליה של מעל  588%מהשפל המניה בצעה סיום מגמה אלים עם נר אדום וארוך .טכנית המניה
נמצאת בטרנד שלילי כבר שבועיים ,כשהשבוע נעלה את המסחר מתחת לאזור  5188נקודות שהיוותה תמיכה אחרונה .גאפ
פתוח ואזור תמיכה נמצא סביב  5808שיכול לתמוך במניה לטווח הקצר ,יעד יורד נמצא סביב  0052שם ישנו גאפ פתוח נוסף.
חשוב לציין שהמניה נסחרת ביתר מניות ולא נמצאת בשום מדד גדול כך שישנו סיכון שכשהטרנד יירגע מחזור המסחר יחזרו
להיות נמוכים מאוד.

על רגל אחת
שיכון ובינוי ( - )20.200.מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .088ניתן לראות טכנית כי המניה  ,לאחרונה ביצעה תיקון
עולה דיי חד  ,והגיעה עד לרמת התנגדות מהותית אופקית ,באזור .008,יכולת איתות חיובי נוסף ,יתקבל בפריצת אזור
התנגדות זה .בשלב זה נמצאת המניה בדשדוש מתחת לרמת ההתנגדות כאשר אזור  ,088מהווה תמיכה מהותית .למרות
ההתנגדות המהותית שלפנינו ,נראה כי המניה נתנה לאחרונה איתות חיובי אל מעבר לטווח הקצר.
פרטנר ( - )20.60.0מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .52לאחרונה אנו חווינו תיקון עולה במניה  ,תיקון שהתבטא
במהלך לא קטן של תנועה עולה מתקנת ורציפה .התמונה הטכנית בשלב זה  ,מצביעה על דשדוש מתחת לרמת ההתנגדות
על  .5188יכולת פריצה כאן יחדש את איתות הלונג גם לטווח הקצר .לטווח מעל לקצר ,נתנה המניה איתות חיובי לאחרונה.
התמיכה הקרובה על הגרף היומי המצ"ב נמצאת על רמת ,5588יכולת שבירה יאשר מימוש יותר עמוק.
אלביט מערכות ( - )20.22.0מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .52מבט טכני מאשר כי המניה לאחרונה ,סוף סוף,
השכילה לפרוץ קו מהלך יורד ארוך טווח באזור  ,08288ובנוסף  ,גם נתנה היפוך בגרף הארוך טווח ,כלומר המניה נכנסת
למוד לונג ברור .לטווח הקצר ,המניה ,התממשה לאחרונה  ,כאשר התמיכה החשובה נמצאת על רמת  .08188יכולת המניה
לחזור אל מעל רמת  ,01888יחדש את איתות הלונג גם לטווח הקצר.
קמה דע ( - )2000220מניות החברה נסחרות במדד ייתר  .28טכנית ,ניתן לראות על הגרף ,מגמה רוחבית בחודשים
האחרונים בתחום,8828 -5218-כאשר השבוע נפרצה המגמה הרוחבית .רמת  ,8828עוברת בשלב זה לתמיכה  ,וכל עוד
שנמצאים מעליה ,אין איתות שלילי כל שהוא .רק שבירה יאשר איתות לפתיחת מימוש .היעד הקרוב כעת נמצא ברמת .8888

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
ש ל 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 ו0או מכשירים פיננסים.

