הסקירה השבועית של ספונסר 06.03.2016 -
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 חיובית תוך עליות שערים נאות במדדים המובילים.
מדדי המעו"ף ות"א  100עלו בכ .1.5% -מדד הנדל"ן עלה בכ 3.5% -ומדדי היתר  50והביומד זינקו בכ 5.3% -בממוצע כל
אחד .במדד ת"א  100בלטה לטובה מניית כלכלית שזינקה בכ ,32% -לאחר הצלחה גדולה בהנפקה שביצעה באמצע השבוע.
מנגד ,מניות רמי לוי ופלסאון תעשיות ירדו בכ 6.5% -בממוצע כל אחת .מכלל מניות הבורסה בלטה לטובה מניית שמן נפט וגז
שזינקה בכ .74% -מנגד ,מניות די פארם ומודיעין ירדו בכ 35% -בממוצע כל אחת בשבוע החולף .מחזורי המסחר היו נמוכים,
ועמדו על כמיליארד ש"ח ליום בלבד בממוצע.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה מעורבת .מדדי התל בונד עלו בכ 1% -בממוצע כל אחד בסיכום שבועי .אגרות החוב
הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו במח"מ (משך חיים ממוצע) הקצר-
בינוני בכ .0.15% -מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) ירדו בכ 0.4% -במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב 1.59% -מדד ת"א  75עלה ב ,1.73% -מדד הבנקים עלה ב ,0.51% -מדד הנדל"ן 15
רשם השבוע עלייה של  ,3.46%מדד נפט וגז עלה ב 2.07% -ומדד הביומד קפץ ב 5.44% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח,
הדולר נחלש בכ 0.4% -מול השקל ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  3.885ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף עלה בכ 1.6% -בסיכום שבוע מסחר חיובי ,וסיים את המסחר ברמה של 1450
נקודות .ניתן לראות בגרף המצורף שמדד המעו"ף מנסה בימים האחרונים לפתח מהלך עולה ,אולם איתות טכני חיובי יתקבל
רק במקרה של פריצה ברורה של אזור  1480הנקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש בכ 0.4% -מול השקל בסיכום השבוע החולף ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.885
ש”ח לדולר .אתמול (חמישי) ,נרשמה מגמה חיובית בארה"ב ,והמדדים המובילים עלו בכ 0.2% -בממוצע .אמש פורסמו נתוני
האבטלה השבועיים שעלו ב 6,000 -ל 278 -אלף תביעות לדמי אבטלה ,לעומת הצפי לירידה ל 270 -אלף מ 272 -אלף
תביעות בשבוע הקודם .מהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף היומי המצורף שהדולר נסחר בתוך תעלה עולה וצפוי להמשיך
במומנטום החיובי כלפי מעלה בשבועות הקרובים.
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 הצליח לפרוץ את ההתנגדות שהיתה ברמה של  9600נקודות ,וכעת הוא צפוי להמשיך כלפי מעלה ולבחון את
ההנגדות הבאה שנמצאת מעט מתחת לרמת  10000הנקודות ,שמהווה גם רמת התנגדות פסיכולוגית.
מדד הבנקים – מדד הבנקים המשיך גם השבוע בזחילה האיטית שלו כלפי מעלה וכצפוי נבלם סביב אזור של 1280/1300
נקודות ,רמה טכנית שהחזיקה עד לאמצע ינואר ונשברה בעוצמה כלפי מטה .לשבוע הקרוב הצפי הוא דשדוש ע"י תניעה צידית
או תיקון מסוים לעליות מהנמוך האחרון סמוך ל  1200נקודות .נעילה ברורה מעל  1300נקודות תהיה חיובית מאוד עם
אפשרות להגיע לאזור של  1350/60בטווח הקצר.
מדד ת"א – 75מדד ת"א  75המשיך גם השבוע בהתאוששות המרשימה שלו מהנמוך של חודש פברואר כשהוא מטפס קרוב ל
 11%מאותו נמוך .טכנית ,ציפיתי לעצירה לפני תקיפה של  750נקודות אולם היעד הגיע מוקדם מהצפוי ביום רביעי האחרון.
לדעתי המדד יכנס לתיקון או תנועה צידית מסוימת ולאחריה יהיה אפשר לבחון ולגזור יעדים להמשך.
מדד הנדל"ן  – 15מדד הנדל"ן נתן טריגר חיובי השבוע ונעל את המסחר מעל  380נקודות .סוחרים שהיו ערניים יחסית יכלו
לקחת מהלך נאה עד לגבוה שבוע של  393נקודות שנקבע ביום ד' האחרון .טכנית ,המדד התאושש יפה בשלושת השבועות
האחרונים ולמרות סיכוי לתיקון יורד היעד העולה כעת לאזור של  400נקודות שם קיים פער מחירים פתוח.
מדד ת"א גז ונפט – לאחר שהמדד קבע שפל מאז שהתחיל להיות מחושב איי שם ב  ,2012רשם המדד התאוששות
בשבועות האחרונים ונראה שבונה תבנית המשך מעלה .טכנית ,אזור של  900נקודות מהווה התנגדות בטווח הקצר נעילה מעל

תהיה חיובית עם יעד פוטנציאלי לכיוון של  950ו  970כיעדים קרובים .עוד אציין שנעילה מתחת ל  845נקודות תהיה שלילית
בטווח הקצר.
מדד  – S&P500למרות מחזורי מסחר חלשים שרק נתנו אזהרה ,המדד המשיך לדהור קדימה גם בשבוע המסחר האחרון
והנעילה מסביב  1950נקודות בסיום שבוע המסחר הקודם הייתה הרמז לתקיפה ופריצה ברורה השבוע (הסקירה נכתבה
בשישי) .טכנית ,המדד מגיע גם לאזור טכני קשה סמוך ל  2000נקודות שהוא גם היעד למהלך העולה האחרון .סביר מאוד
שנראה ברמות האלה תנועה צידית או תיקון מסוים לפני ניסיון עליה נוסף .עוד אציין שהסקירה נכתבת לפני דוח התעסוקה של
יום שישי שגם הוא עלול להביא לתנודתיות.

ניתוח מניות
דלק קבוצה ( )1084128החברה ,פועלת בין היתר ,בתחומי הגז והנפט ,הזיקוק,תחנות דלק ,פיננסים וביטוח ,התפלה ,תחנות
כח וביוכימיה .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .25
ניתוח טכני  -מנית החברה נסחרות לאחרונה במהלך שלילי ברור .לאחרונה ,המניה הגיעה לתמיכה רבת משמעות ,באזור
 .80000רמה זו היא תמיכה אופקית וקו תמיכה עולה ראשי,ולכן הוא מהותי.והיות והמניה ננעלה בגרף השבועי ,מתחת לרמה
זו והמשמעות ,איתות שלילי עדיין קיים ,ויכולת פתיחת תיקון עולה משמעותי יתקבל אך ורק ביכולת נעילה מעל רמת השבירה
כלומר מעל רמת  .80000כל תיקון עד לרמת ההתנגדות אינו מהווה איתות לשינוי מהותי .לאחרונה בגרף היומי המצ"ב ,נראית
תנועה של דשדוש מחירים מעל תמיכת  .59300כאשר התנגדות קרובה נמצאת ברמת אזור  66800שם קו מהלך יורד ראשי.
כיל ( )281014החברה עוסקת בהפקת חומרי גלם ובעיבודם לתחומי המזון ,חקלאות והחומרים המורכבים .בין הייתר ,ייצור
ושיווק אשלג ,הפקת ברום,ומוצרי תכלית אחרים .מניות החברה נסחרות בת"א במדד המעוף ,וגם בארה"ב.
ניתוח טכני  -מניות החברה נמצאות במסגרת מהלך יורד זה תקופה ארוכה.לאחרונה,ניתן לראות בגרף השבועי,כי המניה
שברה תבנית מחירים כלפי מטה .בשבוע החולף הצליחה המניה שבועית ,לחזור אל מעל לקו המגמה התחתון של
התבנית,והמשמעות איתות חיובי מעבר לטווח הקצר כעת .יעד שבועי באזור  .2000רמת  1660שבועית עולה כעת לתמיכה
קרובה חשובה.
–TSEMטאואר החברה עוסקת בייצור טכנולוגיות דיגיטאליות,ואמצעי תקשורת עבור ניהול ספקים.תחומי הפעילות כוללים
פיתוח חיישנים עבור מצלמות דיגיטאליות,וייצור מעגלים משולבים  .מניות החברה נסחרות במדד ת"א ,100וכן בארה"ב. .
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי מניות החברה נסחרות לאחר מהלך יורד לאחרונה שנבלם באזור  10.3דולר .לאחרונה,צויין כאן כי
המניה לפני פריצת התנגדות קרובה על  12דולר ,ואכן ראינו משם המשך תנועה עולה מתקנת .יעד שצויין הוא באזור קו
המהלך היורד סביב אזור  12.9-13דולר .גם התנגדות זו נפרצה וכעת הגענו לאזור  13.8דולר שם התנגדות יותר משמעותית
בדמות קו מהלך יורד לטווח הקצר-בינוני .ברור שאיתות חיובי להמשך תיקון עולה יתקבל רק ביכולת פריצת רמה זו .התמיכה
הקרובה כעת עולה לאזור תקרת תבנית פרוצה סביב  12.7דולר .גם השבוע ראינו כישלון בפריצת קו המגמה ,ונראה כי נרד
לתמיכה הקרובה שהוזכרה.
לאומי ( )604611התאגיד בנק לאומי לישראל ,עוסק בפעילות בנקאית פיננסית וריאלית מגוונת .בנקאות עיסקית,בנקאות
פרטית ,בנקאות מסחרית ובנקאות קמעונאית .מניות הבנק נסחרות במדד ת"א .25
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי לאחרונה מניות הבנק נמצאים במהלך יורד ברור .עם זאת וכפי שנראה על הגרף המצ"ב ,לאחרונה
מחיר המניה לאזור תמיכה סביב  , 1230ומכאן ראינו תחילת תיקון עולה במניה .עצם העובדה שהמניה הצליחה לעבור מעל
רמת ההתנגדות הקרובה על  1262מציין כי התנועה העולה המתקנת עדיין קיימת .מנגד יש לנו את קו המהלך היורד הראשי
סביב אזור  , 1315שם התנגדות מהותית כעת .בינתיים תיקון עולה קל ,בתוך מהלך יורד ראשי כאמור ,כל עוד קו המגמה
הראשי נותר מתנגד.בשבוע החולף ראינו כישלון פריצת רמת ההתנגדות .אך עם זאת אפשר לומר שטכנית המניה בשלה כעת
לפרוץ קו המגמה,ואם נראה זאת בשבוע הקרוב,לא נופתע.
פרוטארום ( )1081082החברה מפתחת מייצרת ומשווקת טעמים וחומרי גלם ייחודיים המשמשים בייצור מזון ,משקאות
,תמציות טעם וריח מוצרי פארמה ומוצרים נוספים.
ניתוח טכני  -המניה נמצאת כעת בתחום מהלך עולה  ,ולאחרונה במסגרת מימוש ראינו תצורת התכנסות מחירים במניה,
שבשבוע האחרון נפרצה .יעד ראשון לשיא השנתי הושג במהרה סביב רמת ,21000ומשם ראינו שוב יציאה למימוש מחירים עד
לתקרת תבנית פרוצה נוכחית באזור  .20200כל עוד תמיכה זו נשמרת ,התנועה העולה שרירה .יכולת שבירת התמיכה
הקרובה ישלח לאזור  19000שם קו מגמה עולה ארוך הטווח .איתות חידוש לונג רק בפריצת השיא השנתי על  21000כאמור.
פריגו – PRGOהחברה הינה חברה גלובאלית הפועלת בתעשייה הרפואית .עוסקת בייצור ,שיווק והפצה במגוון רחב של
מוצרים הכוללים בין היתר ,ויטמינים ,תוספי תזונה ,מותגים פרטיים ,תרופות גנאריות ,תרופות אתיות וחומרים פעילים
למעבדות ולפרטיים .מניות החברה נסחרות במדד ת"א  25וכן בארה"ב.
ניתוח טכני  -ניתן לראות לאחרונה כי המניה נמצאת המהלך יורד ברור .לאחרונה גם נשברה תבנית מחירים באזור מחיר סביב
 130דולר .לכן כל עוד אין חזרה מעל רמה זו ,המניה שלילית .עם זאת כתיקון עולה כעת,יש לצפות לבדיקת רמת השבירה ,על
 130מלמטה בשלב ראשון ,ושם יוחלט אם נקבל איתות חיובי המשכי או התמונה השלילית נותרת עימנו להמשך .נציין,כי רמת
 120דולר היא תמיכה סופר מהותית במיוחד לטווחים הארוכים.

על רגל אחת
שיכון ובינוי ( )1081942מניות החברה הנסחרות במדד נדלן  ,15נמצאות טכנית ,במהלך יורד ברור .לאחרונה גם נשברה
התמיכה העולה ארוכת הטווח באזור מחיר  .635רמה זו מהווה כעת רמת התנגדות מהותית ומשמעותית .במיוחד בתמונה
השבועית.המניה המשיכה בתצורה היורדת עד לרמת  500ומשם ראינו תמונה של תיקון עולה ברור .לטווח הקרוב כל עוד שאין
שבירת תמיכה עולה על רמת , 600אזי התיקון העולה שהחל תקף .רמת  620התנגדות הקרובה חשובה שם קו מהלך יורד
לטווח הקצר.
פמס ( )315010מניות החברה נסחרות במדד ת"א ייתר  .50המניה לאחרונה נמצאת תחת מימוש מחירים ,כאשר רמת 8000
כפי שנכתב כאן לאחרונה הינה תמיכה חשובה ומהותית .השבוע שוב ראינו היפוך על תמיכה חשובה זו ויציאה לתיקון עולה
כאשר כעת רמת אזור  8754מהווה התנגדות מיידית ורק איתות חציה כאן יאשר המשך עולה .אזור  8400עולה כעת לתמיכה
הקרובה .כל עוד מעליו ,תנועה מתקנת עולה שרירה.
חלל תקשורת ( )1092345מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100טכנית המניה הייתה במצב של התכנסות מחירים לאחר
מהלך יורד חד לאחרונה .לאחרונה נפרצה תבנית זו ,כאשר כעת רק יכולת נעילה מעל רמת  3600יאשר איתות חיובי נוסף.
בזק ( )230011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .25לאחר מהלך עולה נאה לאחרונה ,המניה הגיעה לשיאים שנתיים
חדשים.ביומיים האחרונים ניתן לראות פתיחת מימוש מחירים כאשר קו תמיכה עולה נשבר כעת ,ועם תצורת אינדיקטורים נוטה
מטה ,ניתן להגיד כי המימוש כאן לא הסתיים בשלב זה .רמת תמיכה קרובה כעת נקובה על  860שם תיבחן המניה להמשך.
– OPKאופקו מניות החברה נסחרות במדד המעוף וכן בארה"ב .מבט טכני מראה כי המניה לאחרונה,נסחרה ,רוחבית מתחת
להתנגדות מהותית ברמת  8.24דולר .וזאת לאחר מהלך יורד לאחרונה .לפני כשבועיים השכילה המניה לחזור מעל רמת
השבירה ולכן קיבלה איתות חיובי לתיקון עולה,כך נכתב בסקירה הקודמת ,ואכן מאז המניה הגיעה עד ליעד שצויין ברמת 9.47
דולר ,רמה שעולה כעת לתמיכה קרובה וההילוך החיובי תקף כל עוד המניה נמצאת מעל רמה זו.אזור  10-10.13דולר הוא
כעת היעד ושם ההתנגדות הקרובה.
ישראמקו יה"ש ( )232017יחידות ההשתתפות נסחרות עדיין במסגרת מתכנסת יורדת ארוכת טווח .כעת עדיין אין הכרעה
והיה"ש ממשיך לדשדש בתחום התחתון של התבנית .איתות פריצת תבנית יתקבל רק ביכולת נעילה מעל רמת אזור , 65
ואילו תמיכה קרובה נקובה ברמת אזור  62במונח נעילה .ביום המסחר האחרון ננעל היה"ש סביב רמת ההתנגדות של קו
תקרת התבנית הנוכחית.
אל על ( )1087824מניות החברה נסחרות במדד ת"א  ,100טכנית המניה פרצה לאחרונה תחום תבנית יורדת עם יעד לאזור
מחיר על  .318-20איתות זה עדיין תקף .רמת  280עולה כעת לתמיכה הקרובה במונחי נעילה .הסבירות כעת שהיעד יושג
בקרוב.
פרטנר ( )1083484המניה נסחרת במדד ת"א  .100טכנית רואים בגדול תנועה רוחבית לאחר תנועת תיקון עולה,שעדיין תקף.
רמת  1870היא כעת התנגדות קו מהלך יורד לטווח הקצר-בינוני(.תקרת תבנית) ,יכולת פריצה כאן יאשר המשך תנועה מעלה.
יצוין כי רמת  2000היא סופר מהותית לכל הטווחים ורק יכולת עתידית להינעל שבועית מעל רמה זו ,יאשר מהלך חיובי לא
מבוטל במניה .אזור  1770כעת תמיכה קרובה .נציין כי ביום המסחר האחרון הגיעה המניה עד לתקרת תבנית המחירים
הנוכחית.
בזן ( )2590248המניה נמצאת כללית תחת מהלך מתקן עולה ,אך לאחרונה במימוש מחירים .ניתן בברור להבחין כי רמת
ממוצע  ( 200כעת על רמת  , ) 148.6מהווה כאן תמיכה חשובה שבשבוע החולף נשברה .לכן כל עוד אין חזרה מעל לרמה זו
אין איתות חיובי כעת במניה .עוד ייצויין כי כדי לתת איתות חיובי מיומן צריכים לראות נעילה מעל רמת  145 .150תמיכה
הקרובה כעת.
מליסרון ( )323014מניות החברה נסחרות במדד המעוף( .ת"א  .) 25טכנית ניתן להבחין בתנועה רוחבית בשלושת השבועות
האחרונים בתחום מחירים , 12000-13000כאשר איתות מהימן לאיתות הבא יתקבל ביציאה מהתחום הנ"ל .ביום המסחר
האחרון המניה נכשלה בפריצת רמת ההתנגדות ,שם גם קו מהלך יורד ראשי.
חברה לישראל ( )576017מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .25טכנית ולאחר מהלך יורד מהותי,נתמכה המניה מעל רמת
אזור  55000ומשם ראינו פתיחת תיקון עולה אגרסיבי .בשלב זה רמת  60000עולה כעת לתמיכה הקרובה כאשר רמת 68310
הוא היעד הקרוב .ניתן להניח שנראה מימוש לפני הגעה ליעד הבא שצויין לעיל.
גזית גלוב ( )126011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  . 25טכנית ,המניה החלה בתיקון עולה אגרסיבי לאחר מהלך יורד
רציף .בשלב זה רמת  3000מהווה תמיכה עולה חשובה  ,גם מעבר לטווח הקצר ,לכן כל עוד נמצאים מעליה התיקון העולה
שהחל תקף .רמת  3200שנשברה ביום המסחר האחרון מבשרת כי המניה נראה שתרד לבדוק בקרוב את תמיכת 3000
החשובה ,שם ייקבע האיתות הבא.

כלכלית ירושלים ( )198010מניות החברה נסחרות במדד ת"א  . 100ניתן לראות תחילת תיקון עולה במניה ,לאחר מהלך יורד
חד ,ולאחר החלפת השליטה בחברה .כעת ,רמת  600במונחי נעילה מסתמנת כהתנגדות חשובה ורק יכולת נעילה מעל יאשר
איתות חיובי נוסף .תמיכה כעת היא על רמת  566וכל עוד נשמרת התיקון העולה תקף.

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.

