הסקירה השבועית של ספונסר – 04.09.2016
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 לירידות שערים .מדדי המעו"ף ות"א
 100ירדו בכ 0.6% -ובכ 1.1% -בהתאמה כל אחד ,מדד הנדל"ן בלט לרעה וירד בכ .4.4% -מנגד ,מדד היתר  50דווקא המשיך
במגמה החיובית שלו מתחילת השנה ,ועלה בכ .1.1% -במדד ת"א  100בלטו לטובה מניות מיטב דש ומיטרוניקס שעלו בכ-
 11.5%ובכ 8.6% -בהתאמה כל אחת .מנגד ,מניות קנון ומנקיינד ירדו בכ 12% -בממוצע כל אחת .מכלל מניות הבורסה בלטה
לטובה מניית סקיילקס שקפצה בכמעט  .27%מנגד ,מניות נבידאה ואפליי צנחו בכ 36% -כל אחת .מחזורי המסחר היו מתחת
לממוצע לאחרונה ,ועמדו על כמיליארד ש"ח ליום.
באפיק הסולידי  ,נרשמה השבוע מגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים .מדדי התל בונד נסחרו במגמה מעורבת ללא שינוי
מהותי בסיכום שבועי .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה מעורבת .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים)
עלו מעט במח"מ הקצר-בינוני ,וירדו בכ 0.1% -במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) ירדו
בכ 0.25% -במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב 0.60% -מדד ת"א  75ירד ב ,2.70% -מדד הבנקים ירד ב ,0.69% -מדד הנדל"ן  15רשם
השבוע ירידה של  ,4.39%מדד נפט וגז ירד ב 3.15% -ומדד הביומד ירד ב 2.97% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר נחלש
בכ 0.4% -מול השקל ,ונסחר כרגע (שישי בבוקר) ברמה של  3.765ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף ירד בכ 0.6% -בשבוע החולף ,וסיים את המסחר ברמה של  1445נקודות .ניתן
לראות בגרף המצורף שמדד המעו"ף מדשדש לאחרונה אולם מצליח להשאר מעל רמת התמיכה החשובה סביב  1450הנקודות.
כל עוד המדד נשאר מעל רמה זו ,הוא עשוי בקרוב לחזור לעלות לעבר ההתנגדות הבאה השוכנת סביב  1500נקודות .מנגד,
במידה והמדד ישבור את התמיכה כלפי מטה ,התחנה הבאה תהיה כנראה אזור  1380הנקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש בכ 0.4% -מול השקל בסיכום השבוע החולף ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  3.765ש”ח
לדולר .אתמול (חמישי) ,וול סטריט נסחרה במגמה מעורבת עם נטייה לעליות שערים קלות ,כשברקע פורסם סקר התעסוקה של
ה ADP-אתמול בארה"ב ,שהצביע על תוספת של  177אלף משרות למגזר הפרטי האמריקני בחודש שחלף .זאת לעומת קונצנזוס
האנליסטים שצפה תוספת של  175אלף משרות לחברות הפרטיות בחודש אוגוסט .מהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף היומי
המצורף שהדולר שוב נתמך כצפוי ובהמשך לתחזיות שלנו באזור של  3.73-3.75ש"ח לדולר ,כששבירה שם תהווה איתות שלילי
במיוחד.
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 נתמך
לעת עתה מעל רמת התמיכה של  10500הנקודות ,וכל עוד הוא נשאר מעליה הוא צפוי להמשיך ולעלות לכיוון אזור 11500
הנקודות.
מדד הבנקים – מדד הבנקים ממשיך להיות לא מעניין ובעיקר חסר תנודתיות .לאחר ביקור סמוך ל  1400נקודות ראינו תיקון
טכני מתון בשבועיים האחרונים כשהמדד בצע נזילה לאזור של  1360/70נקודות שהיא רמת הפריצה האחרונה .התיקון האחרון
בריא מאוד להמשך התנועה העולה במדד .הצפי שלי על המדד נשאר זהה והא המשך זחילה עולה כשמעל  1400נקודות נקבל
טריגר חיובי ויעד ל  1420ו  1450בהתאמה .ירידה מתחת ל  1350תהיה שלילית לטווח הקצר ויכולה להעיב על היעדים.
מדד ת"א  – 75למרות ניצני תיקון במדד לפני שבועיים ,עוצמת הקונים דחפה את המדד לגבוה חדש ממנו התחלנו לרדת לפני
 6ימי מסחר .בטווח הקצר התמונה מעורבת ,למרות גבוה חדש בשבוע שעבר ברמה של  885נקודות השבוע ראינו מימוש עמוק
עם סגירה בנמוך שבועי שהוא אזור תמיכה ברמה של  855/6נקודות .לפי האינדיקטורים הטכניים נראה שהמדד בשל להמשך
מימוש לפחות בתחילת שבוה המסחר הקר וב ומשם יבחנו שוב הדברים .בכל מקרה חשוב לציין שתיקון במדד יהיה דבר בריא
מאוד לאחר עליות נאות בחודשיים האחרונים.

מדד הנדל"ן  – 15מדד הנדל"ן אבד השבוע כ  4.4%מערכו והחזיר את שבוע המסחר הקודם .נראה שיש לא מעט עצבנות במדד
הנדל"ן בחודש האחרון ,זה החל עם שיא חדש ,מימוש לפני שבועיים ,חזרה לשיא שבוע לאחר מכן ואז המימוש האחרון שראינו
השבוע .מהבחינה הטכנית המדד נועל בגרף יומי מתחת לרמה של  480נקודות מוציא סטייה דובית אל הפועל ולכן יש כאן איתות
שלילי לטווח קצר .בגרף שבועי אזור של  474/5נקודות הינו אזור תמיכה חשוב שכן סגירה שבועית מתחתיו יכול להביא לתחילת
מימוש עמוק יותר במניות הנדל"ן .לסוחרי טווח קצר יש לשים לב לאזור של  487נקודות ממוצע  20שכל חזרה אליו תהיה אפשרות
כניסה לשורט בטווח הקצר.
מדד  – S&P500המדד המוביל בארה"ב ממשיך להיות משעמם ביותר ולמעשה נסחר בתנודתיות נמוכה מאוד בטווח מסחר
צר ביותר ,הפסקה הזאת נכתבה בסקירה לפני שבועיים ועדיין תקפה .מהבחינה הטכנית יש לשים לב לאזור התמיכה ברמה של
 2150/60נקודות ,כל הגעה לטווח מכניס קונים שמרימים את המדד מעלה .בנוסף ,אציין שהמדד קרוב לחודשיים ולמרות פריצת
השיא ברמה של  2135נקודות למעשה לא עושה כלום וזז הצידה בתצורה משעממת ,על פניו כל התנועה הזאת נראת כמו פיזור
סחורה ,אולם עד שלא נראה יציאה מהטווח זאת רק הערכה שלי .בשישי בשעה  15:30יפורסם דוח התעסוקה והוא יוכל להכניס
תנודה במדד שיכולה לתת הכרעה.

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 מעל לחודשיים כצפוי.אפשרות לפריצה זו
הועלתה כאן טרם פריצתה עקב אתות מהגרף השבועי .כעת אין לנו שינוי בגרף היומי והיעד שננקב סביב רמת  273ממשיך
להיות תקף,תמיכה קרובה עולה כעת נמצאת ברמת אזור . 250-252
בזק ( – )230011חברת התקשורת עוסקת במספר תחומים עיקריים :תקשורת פנים ארצית נייחת,תקשורת סלולארית,בזק
בינלאומי וטלוויזיה רב ערוצית .מניות החברה נסחרות במדד המעוף.
ניתוח טכני – המניה לאחרונה הייתה במהלך שלילי ברור  ,אך לפני כחודש הגיעה עד לתמיכה מהותית ארוכת טווח על .700
היפוך ברור נצפה בזמנו כאן על תמיכה זו ,היפוך שהביא מהלך עולה נאה .כעת המניה נותרת בתחום תנועה עולה מתקנת ,
חיזוק לתנועה זו קיבלנו בשבוע החולף עת נפרצה רמת קו המהלך היורד שנוצר לאחרונה  ,וכמו כן גם אישור לכך ,עת נפרצה
 756אופקית ,שעולה כעת לתמיכה הקרובה .אזור  790יעד הבא.
פז נפט ( - )1100007החברה עוסקת בשלושה תחומי פעילות עיקריים :מגזר מתחמי התדלוק והמסחר,מגזר הזיקוק ושיווק
והפצה ישירים של מוצרי נפט .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .25
ניתוח טכני  - :המניה שברה בשבוע החולף תבנית התכנסות מחירים  ,ולכן הופעל כאן אתות שלילי ברור .כעת היעד של שבירת
התבנית נקוב ברמת אזור  .57500אזור  60000כעת תמיכה הקרובה.
לאומי ( – )604611התאגיד בנק לאומי עוס ק בפעילות פיננסית וריאלית מגוונת .באמצעות בנקאות עסקית ,פרטית ,קמעונאית.
כמו כן לבנק השקעות בתאגידים ריאליים בין הייתר בתחום ,הנדל"ן ,תיירות ,תקשורת ואנרגיה .מניות הבנק נסחרים במדד
המעוף בת"א.
ניתוח טכני  - :מניות החברה נסחרות לאחרונה בתנועה עולה מתקנת לאחר היפוך באזור  1300לאחרונה .בימים האחרונים ניתן
לראות דשדוש צר שתקרתו ברמת , 1443שם היעד הקרוב כעת .נראה כי המניה בונה עצמה לקראת פריצת היעד הקרוב הנ"ל.
כל עוד המניה מעל  1400במונחי נעילה היא חיובית.

על רגל אחת
דיסקונט השקעות ( - )639013מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100טכנית המניה נמצאת כעת לאחר מימוש לא קטן בשערה
 ,והחלה לפתח תנועת היפוך עולה מעל תמיכת  . 750בשלב זה המניה לאחר מימוש חוזרת למהלך העולה כאשר היעד כעת
נקוב ברמת השיא השנתי סביב .1200לפני כשבועיים כצפוי ראינו בדיקת השיא ,אך כישלון בפריצתו.ומאז פתיחת מימוש מחירים.
רמת  1060כעת התמיכה הקרובה.
כיל ( - )281014מניות החברה נסחרות במדד ת"א  . 25המניה שנמצאת תחת תיקון עולה פרצה בשבוע החולף תבנית מסחר
יורדת כאשר רמת  1594כעת מהווה תמיכת תקרת תבנית פרוצה .כל עוד תמיכה זו נותרת האתות חיובי ,ובנוסף רמת ,1650היא
ההתנגדות החשובה הקרובה.

אלביט מערכות ( - )1081124מניות החברה הנסחרות במדד המעוף ,ולאחרונה ראינו השלמת יעד תבנית,באזור מחיר .39100
מאז המניה יצאה למימוש כאשר כעת המימוש עדיין תקף .נציין את רמת אזור 36000שם קו תמיכה עולה ראשי לטווח הקצר-
בינוני .רמת  37273יורדת כעת להתנגדות הקרובה.
שופרסל (- )777037מניות החברה הנסחרות במדד ת"א  100נמצאות במסלול עולה  .לאחרונה ניכר התקדמות מחיר עד לרמת
התנגדות מהותית על  , 1346ובהמשך נפרצה רמה זו  ,אזור  1420במונחי נעילה ,מהווה אזור התנגדות מהותי לכל הטווחים
בשלב זה.את השבוע החולף מסיימת המניה כשהיא הגיעה לאזור היעד והחלה במימוש .כעת ,התמונה הטכנית מראה על כניסת
המתנדים למהלך יורד  ,מה שמשקף את המימוש הנוכחי .רמת  1400היא התמיכה הקרובה כעת ושם תיבחן המניה להמשך.
מזור רובוטיקה ( – )1106855מימוש כעת ,אזור  4100מהווה תמיכה חשובה קרובה כעת.
ישראמקו יה"ש ( - )232017היחידות נסחרות במדד המעוף בת"א .טכנית ,המניה בתבנית קעורה ארוכת טווח עם יעד גבוה.
לטווח הקרוב ראינו פריצת רמת  70עם יעד ל 72-שננעל אף הוא .את השבוע החולף מסיימת המניה במימוש מחירים,עקב תצורה
טכנית מאוד רוויה,שהחלה להתממש ,כאשר רמת  72כתמיכה נשברת .יעד קרוב  70ושם יוכרע ההמשך.
כלכלית ירושלים ( - )198010מניות החברה נסחרות במדד ת"א .100המניה כללית נמצאת בתיקון עולה לאחרונה ,בשבוע
החולף ראינו המשך התיקון העולה עד לרמת תחתית הגאפ הפתוח סביב  ,839ואף פריצת רמה זו .את השבוע מסיימת המניה
כשהיא מעל רמת הפריצה על  . 839רק יכולת שבירת התמיכה יאשר כאן פתיחת מימוש .נציין כי המניה עשתה מהלך עולה
מרשים לאחרונה .רמת  800מציינת את התמיכה העולה המהותית כעת.
 TSEMטאואר  -מניות החברה נסחרות במדד ת"א  100וכן בארה"ב .הניתוח כאן מתבסס על גרף חו"ל ,ושם ראינו לאחרונה,
פריצת קו מהלך יורד ראשי ואתות חיובי לעבר היעד הבא על רמת  16דולר .רמת  14.77דולר עולה כעת לתמיכה העולה
הקרובה.
גזית גלוב ( - )126011מניות החברה נסחרות במדד המעוף .טכנית ,המניה נמצאת במימוש מחירים בתוך תבנית עולה .ביום
המסחר האחרון ראינו בדיקת תחתית תבנית עולה באזור מחיר על  ,3890כך שביום המסחר הבא יינתן לנו כאן אתות שבירה
או היפוך בתוך התבנית .רמת  4000כעת התנגדות יורדת.
סלקום ( - )1101534מניות חברת התקשורת נסחרות במדד ת"א  .100טכנית ,בשבוע החולף ראינו שבירת תמיכה קרובה
חשובה סביב  , 2800ולכן מופעל כאן אתות שלילי .רמת השבירה יורדת כעת להתנגדות הקרובה ,ואילו יעד קרוב נקוב ברמת
אזור .2700
קמה דע ( - )1094119מניות החברה הנסחרות במדד הייתר  ,50פרצו בשבוע החולף תבנית מתכנסת לטווח הקצר-בינוני וגם
תבנית ארוכת טווח .בנוגע לטווח הקצר  ,המניה השלימה כמעט את היעד סביב  ,1900כאשר התמיכה הקרובה עולה לרמת -
 , 1770-1750כל עוד המניה נמצאת מעל אזור זה היא ממשיכה ללא אתות שלילי .כאמור ,נציין כנאמר לעיל כי המניה פרצה גם
תבנית ארוכת טווח עם יעד על רמת .2100
– OPKאופקו  -מניות החברה נסחרות בארץ במדד המעוף וכן בארה"ב שם נקבעת .טכנית ,המניה שברה תמיכה קרובה על
רמת  9.33דולר,וכל עוד אינה חוזרת מעל ,במונחי נעילה ,היא תחת אתות שלילי .תמיכה קרובה כעת נמצאת ברמת  8.7דולר.

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.

