הסקירה השבועית של ספונסר – 05.02.2017
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 במדדים
המובילים .מדדי המעו"ף ות"א  100ירדו בכ 0.4% -בממוצע כל אחד ,מדדי התקשורת והבנקים ירדו בכ 3% -בממוצע
כל אחד ,ומנגד מדד הביטוח דווקא זינק בכ 4.4% -בהובלת מניית כלל ביטוח שעלתה בכ .7% -במדד ת"א  100בלטו
לטובה מניות גילת ופריגו שעלו בכמעט  8%בממוצע כל אחת .מנגד ,מניית לייבפרסון ירדה בכ ,11.4% -ומניית קנון
ירדה בכ ,9% -לאחר שביטלה את הנפקת איי.סי פאואר לאור ביקושים נמוכים מהצפוי .מכלל מניות הבורסה בלטו לטובה
מניות מייסייז ופרשקובסקי שעלו בכ 15% -בממוצע כל אחת .מנגד ,מניית מרחביה אחזקות צללה בכמעט  20%בסיכום
שבועי .מחזורי המסחר היו סביב הממוצע לאחרונה ,ועמדו על כ 1.4 -מיליארד ש"ח ליום.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה חיובית .מדדי התל בונד נסחרו בעליות שערים של כ 0.6% -בסיכום שבועי .אגרות
החוב הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה חיובית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו בכ 0.7% -במח"מ
(משך חיים ממוצע) הארוך .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ 0.45% -במח"מ הארוך בסיכום שבועי.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב 0.65% -מדד ת"א  75עלה ב ,0.25% -מדד הבנקים ירד ב ,2.57% -מדד הנדל"ן 15
רשם השבוע ירידה של  ,0.41%מדד נפט וגז ירד ב 0.56% -ומדד הביומד ירד ב 0.26% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח,
הדולר נחלש בכ 1% -מול השקל ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  3.755ש"ח לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף ירד בכ 0.65% -בשבוע החולף ,וסיים את המסחר ברמה של 1414
נקודות .ניתן לראות בגרף המצורף שמדד המעו"ף נסחר במגמה שלילית בשבועות האחרונים ,אולם נתמך נקודתית
באזור  1405הנקודות .כרגע ,כל עוד המדד לא שובר את רמה זו כלפי מטה ,הוא צפוי להמשיך ולדשדש בתקופה הקרובה
ללא שינוי מהותי.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש בכ 1% -מול השקל בסיכום השבוע החולף ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.755
ש”ח לדולר .אתמול (חמישי) ,וול סטריט נסגרה במגמה מעורבת ללא שינוי מהותי כשברקע פורסמו תביעות האבטלה
השבועיות ,שירדו לרמה של  246אלף ,לעומת צפי לירידה מתונה יותר ל 251-אלף ולאחר שהנתון הקודם עמד על 259
אלף .מהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף היומי המצורף שהדולר נסחר במגמה שלילית מאז תחילת השנה ,וכעת הגיע
לתמיכה מאוד משמעותית וחשובה באזור  3.75ש"ח לדולר .שבירה כאן תהווה איתות שלילי חזק עם צפי לירידות חדות
בהמשך.
מדד ה  DAXהגרמני  -מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את  30החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בגרמניה ביניהם
 , BMWמרצדס ,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 פרץ את ההתנגדות ברמת  11500הנקודות ומאז מדשדש מעליה .כל עוד המדד מחזיק מעמד
מעל התמיכה ,ישנו סיכוי טוב שייצא לדרך מהלך עולה מחודש .במידה והתמיכה תשבר המגמה תהפוך לשלילית.

מדד הבנקים – לראשונה מזה תקופה ארוכה מדד הבנקים יצר השבוע שיא יורד ראשון על הגרף ברמה של 1603/4
נקודות .מהבחינה הטכנית נראה שהמדד התעייף לאחר גל עול המכובד מאוד בחצי שנה האחרונה .תמיכה קרובה קיימת
סביב  1550נקודות ומתחת אזור של  1530/25שהוא שיא כל הזמנים הקודם שנפרץ.

מדד ת"א  – 75שבוע המסחר האחרון היה המשך ישיר לשבוע המסחר הקודם עם עליות שערים נאות במדד אולם יום
המסחר האחרון של השבוע קצת העיב על המגמה החיובית .מהבחינה הטכנית המדד קבע השבוע גבוה שנתי ותקופתי
חדש ברמה של  926/7נקודות ,כך שמבנה המחירים העולה והמגמה החיובית עדיין קיימים במדד .תמיכה קרובה קיימת
ברמה של  908נקודות שהוא הנמוך השבועי ,המשך ירידות בימים הקרובים למעשה יממש סטייה דובית שקיימת במדד
אולם כל זה לא צריך למנוע שינוי במגמה הקיימת .אזכיר שהיעד העולה שלי לכל החודשים האחרונים ממשיך להיות
סביב  950נקודות.

מדד הנדל"ן  – 15מדד הנדל"ן נכנס לדשדוש השבוע ובכלל במבט מתחילת ינואר או יותר נכון ה  2בינואר המדד למעשה
מדשדש בטווח מסחר צר .בשלושת השבועות האחרונים ירדה התנודתיות במדד בצורה דיי קיצונית וזה בא לביטוי בעיקר
השבוע כשהמדד פשוט דרך במקום .נראה שרק יציאה מעל  480תסמן למשקיעים יעד לכיוון השיא או לפחות סמוך אליו,
עד אז הצפי הוא חוסר עניין ברמת המדד אולם לא בהכרח ברמת המניות.

מדד  – S&P500מדד המניות המוביל בארה"ב ובעולם ממשיך לשדר עסקים כרגיל וזה אומר דשדוש ותנודתיות נמוכה
ב  80%מהזמן .הדבר קיים כבר לא מעט זמן ולמשך פרקי זמן של שבועות ארוכים ,בין לבין מקבלים מימוש עמוק ולאחר
מכן התאוששות מהירה .מהבחינה הטכנית המדד משייט סמוך לשיאים זאת לאחר שבשבוע שעבר נגענו ברמה של
 2300נקודות שהיא אזור מחירים עגול ושיא כל הזמנים חדש .היום (שישי) לפני פתיחת המסחר יפורסם דוח התעסוקה,
לפי סקר התעסוקה של  ADPשפורסם ביום רביעי האחרון הדוח צפוי להיות דיי חזק ,השאלה היא לא אם יעמדו או לא
יעמדו בצפי ,אלא מה השוק יחשוב על הדו"ח ,לא בטוח שהתגובה של היום היא התגובה האמיתית של השוק שבד"כ
מגיעה יום יומיים לאחר מכן.

ניתוח מניות
 – TSEMטאואר  -חברה עוסקת בטכנולוגיות דיגיטאליות ואמצעי תקשורת עבור ניהול ספקים .מניות החברה נסחרות
בארץ במדד ת"א  ,100וכן בארה"ב.
ניתוח טכני :מניות החברה נסחרות לאחרונה בתנועה עולה ,כידוע כאן מהסקירות הקודמות .השבוע המניה עולה עם גרף
ארוך טווח ,והפעם כדי להמחיש את היעד לטווח היותר מהקצר .ניתן לראות כי המניה לאחרונה פרצה תבנית מחירים
ברורה כאשר היעד כעת נקוב ברמת  22דולר .תמיכה עולה כעת בגרף הארוך טווח על רמת  18דולר .בגרף היומי
התמיכה הקרובה היא על  20דולר.

אלביט מערכות ( - )1081124החברה עוסקת במיגון רחב של טכנולוגיות מתקדמות ,אלקטרוניות ואלקטרו אופטיות
משולבות עבור השוק הביטחוני ברחבי העולם .מניות החברה נסחרות במדד המעוף וכן בארה"ב.
ניתוח טכני  :מניות החברה נסחרות כעת בתנועה עולה  ,כאשר לאחרונה ראינו מימוש במניה שהסתיים עקב פריצת
תבנית מתכנסת .כעת ,רמת  40000מהווה תמיכה עולה במונחי נעילה לאחר שנפרצה בשבוע החולף .והיעד כעת נקוב
ברמת  42920שם גובהה תבנית פרוצה.

שופר סל ( - )777037החברה פועלת בשני תחומי פעילות עיקריים .קמעונאות ,ונדלן מניב .מניות החברה נסחרות
במדד ת"א .100
ניתוח טכני :המניה לאחרונה נמצאת בתחום תנועה עולה מתונה ,ובשבועות האחרונים בתחום רוחבי צר מאוד .ביום
המסחר האחרון הצליחה המניה לפרוץ תחום רוחבי ,לאחר היפוך על תמיכה עולה ראשית לטווח הבינוני .כל
האינדיקטורים חיוביים כעת ,כולל את מד כניסת הכסף .בשלב זה יש יעד קרוב הנקוב ברמת  .1486יכולת לפרוץ את
רמה זו יאשר אתות חיובי נוסף .תמיכה כעת נקובה באזור  1440שם קו מהלך עולה מגמתי ראשי.

פרוטארום ( - )1081082החברה הינה חברה גלובאלית המפתחת ומייצרת וכן משווקת טעמים וחומרי גלם מיוחדים
המשמשים בייצור המזון והמשקאות ומוצרי הפארמה .מניות החברה נסחרים במדד ת"א .25
ניתוח טכני  :המניה נמצאת לאחרונה בתנועה יורדת כמימוש לאחר מהלך עולה משמעותי .ביום המסחר האחרון
התמודדה המניה עם תמיכה עולה לטווח הקצר-בינוני ,למעשה המניה שברה את התמיכה וננעלה גבולית עם אופקית
 .19580לכן למרות שכאילו יש כאן אתות שלילי ,כדאי לחכות ליום המסחר הבא ,ושם נקבל אתות יותר ברור .חוסר
יכולת לחזור מעל קו המגמה העולה באזור  ,19750יאשר האתות השלילי.

המלט ( - )1080324החברה עוסקת בפיתוח ייצור ושיווק של ברזים ושסתומים למערכות פיקוח ובקרה תעשייתיות .רוב
הייצור מופנה לייצוא .מניות החברה נסחרות במדד ת"א ייתר .50
ניתוח טכני  :המניה שנמצאת במהלך עולה ברור ,נכנסה לאחרונה לתחום מימוש מחירים ,שבסופו ראינו תמונת התכנסות
מחירים דמוי יתד .בשבוע החולף הצליחה המניה לפרוץ במחזורים ערים את התבנית מה שמייעד כעת את מחיר המניה
ליעד סופי על .6440

על רגל אחת
כיל ( - )281014מנית חברת הכימיקלים ,נסחרת במדד המעוף .טכנית ,המניה לאחר מהלך יורד ,וכעת נמצאת במהלך
של תנועת תיקון עולה .ניתן לראות בשלב זה יצירת תנועה עולה כתיקון על בסיס שפלים/שיאים עולים,כנאמר עוד
בסקירות הקודמות .כעת,רמת אזור  1680-1700עולה לתמיכה הקרובה ואילו רמת אזור  1820-30רצועת התנגדות.
בשבוע החולף יצאה למימוש והגיעה לאזור התמיכה ..כל עוד שתנועת שיאים/שפלים עולים נשמרת ,אזי המניה חיובית.

 – TEVAטבע  -מניות חברת התרופות הגנאריות נסחרות בת"א במדד המעוף ,וכן בארה"ב .טכנית ולפי גרף חו"ל,
המניה נמצאת בשלב זה עדיין במסלול יורד ובאתות שלילי .כעת ,המניה בדקה בשבוע החולף שוב את רמת אזור 32
דולר כתמיכת שפל שנתי ,והתהפכה מעליה .רמת  34דולר במונחי נעילה עולה כעת לתמיכה הקרובה וכל עוד היא
נשמרת ,יש תיקון עולה .

 MZORמזור רובוטיקה  -מניות החברה נסחרות במדד ת"א  100וכן בארה"ב .טכנית המניה נתמכה לאחרונה מעל קו
מגמה עולה לטווח הבינוני והסתובבה מעלה .בשלב זה ,רמת  22דולר עולה כעת לתמיכה הקרובה במונחי נעילה  ,ואילו
רמת  24דולר מסומנת כיעד הקרוב.
דיסקונט השקעות ( - )639013מניות החברה נסחרות לאחרונה בתבנית עולה לטווח הקצר-בינוני .בשלב זה המניה
נועלת את השבוע החולף בהגעה ליעד על  .1350יעד של תבנית פרוצה לאחרונה .אתות נוסף יתקבל רק ביכולת פריצת
רמת היעד האחרון .אזור  1300עולה כעת לתמיכה הקרובה.

גזית גלוב ( - )126011מניות החברה הנסחרות במדד המעוף ,נמצאות בתיקון עולה כעת ,ואף לאחרונה פרצה
התנגדות חשובה על  .3471בשבוע החולף ראינו בדיקת הפריצה מלמעלה והיפוך בפעם השנייה .רמת אזור  3700יעד
והתנגדות הקרובים.

סלקום ( - )1101534מניות חברת הסלולאר נסחרת במדד ת"א  .100טכנית המניה נמצאת לאחר מהלך עולה מתקן,
כאשר בשבוע החולף המניה יצאה למימוש מחירים ואף שברה תמיכת רמת  .3800רמה זו יורדת כעת להתנגדות
הקרובה .יעד תמיכה קרובה נקוב על .3600

שיכון ובינוי ( - )1081949מניות חברת הנדל"ן ,נסחרות בתנועה עולה לאחרונה ,תנועה זו תקפה כל עוד רמת התמיכה
העולה הנקובה על  765נשמרת .היות והתצורה כעת יחסית גבוהה יש לקחת בחשבון אפשרות שנראה בדיקת התמיכה
מלמעלה כאמור ,דברים אלה נאמרו בסקירה הקודמת ואכן ראינו דשדוש מעל לתמיכה הנ"ל .אתות חיובי יתקבל רק
ביכולת פריצת הדשדוש הנוכחי ברמת .810

קמה דע ( - )1094119מניות החברה נסחרות במדד ייתר  .50טכנית  ,ראינו לאחרונה תנועה עולה ברורה במניה,
ולאחרונה כפי שצויין כאן ,ראינו היפוך על תמיכה עולה ברורה ,כעת תמיכה זו נמצאת ברמת  2200וכל עוד נשמרת
התמונה חיובית .יעד קרוב נקוב ברמת  ,2400הושג ולכן כעת רמה זו עולה לתמיכה הקרובה .כל עוד התמיכה הקרובה
נשמרת אין אתות שלילי למימוש.

אל על ( - )1087824מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100המניה נמצאת לאחרונה בתנועה יורדת ברורה ,אך
לאחרונה הגיעה עד לתמיכה מהותית כפולה באזור  . 232-4ואכן ראינו היפוך ותחילת תיקון עולה עד לרמת ההתנגדות
סביב  252-4אופקית .בניסיון הראשון המניה כשלה בפריצת ההתנגדות  ,ונסוגה בחזרה לתמיכה המהותית .כאמור
סביב  . 233כעת מחכים כאן לאתות הקרוב שיהיה ביציאה מתחום התמיכה המהותית להתנגדות של התיקון העולה
האחרון שצוין לעיל.

כלכלית י-ם ( - ) 198010המניה הנסחרת במדד נדלן  ,15נמצאת בתנועה יורדת לאחרונה .לאחרונה ראינו התייצבות
וניסיון ליצור אזור תמיכה סביב רמת  768ופתיחת תיקון עולה .רמת  800כעת עולה לתמיכה הקרובה וכל עוד נשמרת
במונחי נעילה ,התיקון העולה עדיין תקף.

בזק ( - )230011מנית חברת התקשורת נסחרת במדד המעוף .טכנית הניה שנמצאת באתות שלילי ,שברה ביום המסחר
האחרון תמיכה חשובה אופקית על  .653רמה זו יורדת כעת להתנגדות הקרובה .תמיכה הבאה נקובה באזור מחיר .640

קנון הולדינגס ( - )1134139מניות החברה הגיעו לאחרונה כפי שצוין כאן בסקירות האחרונות עד ליעד על  5000שם
יעד תבנית יתד פרוצה .מאז יצאה המניה למימוש כאשר ביום המסחר האחרון המניה בדקה את תמיכת קו המהלך העולה
באזור  .4320כעת עדיין אין אינדיקציה להיפוך על תמיכה או שבירה ,וכמו כן יש לציין כי בימים הקרובים נעשית הנפקת
חלק מעסקי האנרגיה של הקבוצה בארה"ב.

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.

