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ניתוח מדדים
סקירה שבועית – הבורסה בת"א סיכמה שבוע מסחר באווירה חיובית ,מלווה בעליות שערים נאות במדדים המובילים .מדד
המעו"ף עלה זה השבוע התשיעי ברציפות ,והשבוע בכ ,4.1% -וסיים בשיא חדש של  4141נקודות .המדדים המובילים סיימו
בעליות שערים קלות ,למדד מדדי היתר שירדו ,בעיקר בגלל עדכון המדדים שהתקיים ביום חמישי ,וגרם לירידות של כ2% -
במדד היתר  .05במדד ת"א  455בלטו לטובה מניות קומפיוג'ן ,מגי'ק וטאואר שעלו בכ 44% -בממוצע כל אחת .מנגד ,מניית
אלקטרה צריכה צנחה בכ 21% -לאחר דו"ח מאכזב ,שמשך גם את חברת האם אלקו החזקות לירידה שבועית של כ.44% -
מבין כל מניות הבורסה בלטה לטובה מניית פרוקוגניה ,שזינקה בכ 22% -לאחר שפורסם כי צחי סולטן ,מתכנן לצקת לחברה
מספר פעילויות בתחום האנרגיה הסולארית ,בשווי הנאמד בכ 435 -מיליון ש"ח .מנגד ,מניית די פארם השילה מערכה כ22% -
השבוע .מחזורי המסחר נחלשו מעט ועמדו על כ 4.2 -מיליארד ש"ח בממוצע ליום.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים .מדדי התל בונד ירדו בכ 5.2% -בממוצע .אגרות
החוב הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו מעט במח"מ הקצר ,אולם ירדו
בכ 5.30% -במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) ירדו בכ 5.2% -במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,24.4% -מדד ת"א  20עלה ב ,0499% -מדד הבנקים עלה ב ,04.0% -מדד הנדל"ן 40
רשם השבוע עליה של  ,04.0%מדד נפט וגז עלה ב 0400% -ומדד הביומד עלה בכ 40490% -בשוק המט”ח ,הדולר נחלש בכ-
 5.6%מול השקל ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  3.120ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף עלה בכ 4.1% -בסיכום השבוע החולף ,וסיים את המסחר ביום חמישי ,ברמה
של  4141נקודות ,שמהווה שיא סגירה חדש .כפי שחזינו בשבועות האחרונים ,המגמה השלילית באירופה ובארה"ב בימים
האחרונים אכן כמעט ולא השפיעה על המסחר בבורסה המקומית ,ומתחילת השנה ניתן לראות עליות שערים של כמעט 1%
במדדים המקומיים ,לעומת דשדוש באירופה ותשואה נמוכה בארה"ב .בשורה התחתונה ,כל עוד מדד המעו"ף לא ישבור חזרה
כלפי מטה את רמת  4315הנקודות ,הוא צפוי להמשיך ולעלות ,כשהיעד הקרוב נמצא ברמה של  4105נקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש מול השקל בסיכום שבועי ,ונסחר היום (שישי) ברמה של  3.120ש"ח לדולר .אתמול
(חמישי) ,מדדי המניות בוול סטריט נסחרו במגמה שלילית .נתוני המאקרו שפורסמו במהלך יום חמישי ,היו מעורבים .בתחילה
פורסם מדד מנהלי הרכש של  ISMבמגזר הלא יצרני ,שעמד על  03.4נקודות בחודש מרץ ,מתחת לצפי האנליסטים לקריאה
של  03.0נקודות ולעומת קריאה של  04.6נקודות בחודש הקודם .הגירעון במאזן המסחרי של ארה"ב טיפס ב 2.2%-בפברואר
ל 12.3-מיליארד דולר  -הרמה הגבוהה מזה חמישה חודשים .צפי הכלכלנים עמד על גירעון של  32.2מיליארד דולר ,לאחר
גירעון של  32.3שנרשם בחודש ינואר .היצוא האמריקאי ירד ב 4.4%-בפברואר ל 425.1-מיליארד דולר ,בעוד היבוא רשם
עלייה של  5.1%לרמה של  232.2מיליארד דולר( .קרדיט ל  .)iFOREXמהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף המצורף שהדולר
מדשדש כבר תקופה ארוכה ,אולם רק אם ימשיך לרדת וישבור את אזור  3.10ש"ח כלפי מטה ,יתקבל איתות שלילי מאוד
שיגרור החלשות נוספת של המטבע האמריקאי.
מדד  FTSEבריטניה  -מדד המניות המוביל של אנגליה והוא כולל את  455המניות 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 עלה מעט בשבוע החולף ,לאחר שנתמך ע"י קו מגמה עולה .רק פריצה של שיא כל הזמנים
סביב רמות  6105-6255נקודות ,תהווה איתות קניה מחודש .התמיכה הקרובה נמצאת ברמה של  6055נקודות.
מדד הבנקים – מדד הבנקים נבלם בכל השבוע האחרון סביב  4330נקודות .המדד נסחר כבר מספר ימים בטווח מסחר צר
מאוד ומתחת לרמה שצוינה .הגרף מראה על המצאות מוכרים ברמות האלה ולכן זהירות נדרשת מתיקון יורד במניות המדד
לתקופה הקרובה .מעל נמצאת רמות התנגדות נמצאות סביב  4300-65נקודות שהן רמות שיא תקופתיות כך שגם בהמשך
קדימה האפסייד דיי מוגבל לפני תיקון כלשהו.
מדד ת"א  – 0.מדד מניות השורה השנייה המשיך גם השבוע להתבסס מעל אזור תמיכה ברמה של  200565נקודות ומתחת
לרמת  215נקודות שהוא הגבוה השנתי וגם הגבוה משנת  .2542פריצה של אזור ההתנגדות תביא ליעד עולה מהיר לטווח
הקצר של כ  15505נקודות לכיוון.
מדד הנדל"ן  – 2.גם השבוע אין חדש במדד הנדל"ן ,הוא ממשיך בתצורה עולה ,יום כן יום לא ולא מצליח לפתח מהלך עולה
רציף ומשמעותי .המדד קבע השבוע עוד גבוה חדש ברמת  152נקודות אך נעל את שבוע המסחר מתחתיו .בגרף המצורף

לסקירה ניתן לראות את התצורה העולה של החודש האחרון .הצפי שלי הוא המשך דשדוש עולה במדד כשרק ירידה מ 325
נקודות יכולה להוציא תיקון כלשהו.
מדד הביומד – למרות שוק יחסית טוב השבוע ,המדד התנהג בדיוק כמו שציפיתי ממנו .השבירה של אזור  4400נקודות
הביאה לתיקון יורד ונעילת היעד לרמה של  4455נקודות שם נסגר פער מחירים פתוח (גאפ) .לאחר נעילת הגאפ בתחילת
השבוע חזר המדד לעליות וביום חמישי שוב נבלם סביב  4400נקודות .ההכרעה תעבור לשבועות הקרובים האם נמשיך
לדשדש או שמניות המדד ינסו לתקוף שוב את השיא השנתי סביב  4255נקודות.

ניתוח מניות
חברה לישראל ( – ).00020החברה הינה חברת החזקות הפועלת בייזום ,קידום ופיתוח של עסקים בישראל ובחו"ל .החברה
פועלת באמצעות מערך של תאגידים מוחזקים ,בעיקר בענפי הכימיקלים ,הספנות ,האנרגיה והטכנולוגיה המתקדמת .כמו כן,
פועלת החברה לישראל לייזום ופיתוח עסקים נוספים.
ניתוח טכני – המניה דשדשה השבוע בתצורה יורדת ולא הצליחה להחזיק מעל רצועת מחירים של  422555-255555נקודות.
המניה נראת לא טוב ומשדרת חולשה למרות מהלך עולה מכובד מאוד בשבועות שקדמו .אזור של  420555-422555הינו
אזור היפוך פוטנציאלי הבא ובמידה וזה לא יגיע סביר שנראה המשך מימוש5דשדוש והסיכוי להמשך מהלך עולה ירד מהותית.
שיכון ובינוי ( - )20029.1החברה שיכון ובינוי בע”מ פועלת בישראל ובחו”ל בענף הנדל”ן והתשתיות על תחומיהם השונים
לרבות רכישה ,תכנון ,השבחה ופיתוח של מקרקעין הכולל החזקה והכשרה של נכסים מניבים וגם כולל יצור של חומרי גלם
לענף הבנייה.
ניתוח טכני – המניה הצליחה השבוע לפרוץ בצורה ברורה את אזור ההתנגדות של השיא האחרון ברמה של  12553נקודות
ויצאה למהלך עולה מהיר שאף סגר את היעד שלנו בטווח הקצר סביב  245525נקודות .כל נסיגה במחיר מעל אזור הפריצה
ואף אליו תיתן אפשרות חבירה למניה .היעד העולה המלא הינו אזור  225נקודות יעד של משולש שורי שנפרץ.
 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  4.21מיליארד דולר.
ניתוח טכני – המניה ביצעה בשבועות האחרונים מהלכים עולים אולם הם כל פעם נבלמים באזורים אחרים .אזור התנגדות
סביב  12.0דולר וממוצע  255שלמרות שנפרץ פעמיים המניה חזרה מתחתיו מספר ימים לאחר מכן .באופן כללי המניה עושה
התבססות בת מספר חודשים ברצועת מסחר  32-33דולר ל  12.0-15דולר ואינה משכילה לפרוץ באופן ברור את הטווח
העליון .הנמוך השבועי ברמה של  32.61הינו התמיכה קרובה ,גם שפל אחרון וגם תיקון פיבו  64.1למהלך העולה האחרון.
נעילה שבועית ויצאה קדימה ביום המסחר הקרוב יעשה טוב למניה ,חשוב לנעול את המסחר מעל  15-15.2שהם תמיכה
אופקית ורמה פסיכולוגית וממוצע  255הימים שנמצא על הגרף .יעד עולה הינו הגבוה האחרון סביב  11-16דולר.
אלביט מערכות ( - )200221.החברה ,אלביט מערכות עוסקת במגוון 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 .20
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי מניות החברה ,כצפוי נכנסו לתחום מהלך עולה בחודשים האחרונים ועדיין מהלך זה תקף .לאחרונה
המניה נכנסה למימוש שהתבטא במסגרת תנועה רוחבית ,כאשר לאחרונה תקרת התנועה הרוחבית נפרצה ולכן רמת 25655
עוברת כעת לתמיכה עולה חשובה .ואילו רמת  24055היא התנגדות שיא .השבוע הגיעה המניה שוב לתקרת התבנית ונכשלה
ביום בפריצתה .תמיכה קרובה נקובה באזור  .24555יציאה מתחום  ,24055-24555יאשר האיתות הבא לטווח הקצר במניה.
ישראמקו יה"ש ( – )141020השותפות 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 ,26.6ולמעשה שם ייקבע
האיתות ההמשכי ביה"ש.
כיל ( – )10202.החברה ,פועלת בעיקר במגזר הדשנים והכימיקלים המיוחדים .בין היתר ,הפקת אשלג בארץ ובחו"ל ,ייצור
ברום ,התפלת מים וייצור מגנזיום .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .20
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 ,2215מהווה 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 השבוע ,איתות חיובי במניה מכמה אינדיקטורים חשובים.

נייס (– )104022החברה נייס פועלת באמצעות שלוש חטיבות עסקיות חטיבה העוסקת במתן פתרונות למרכזי קשר עם
לקוחות וחטיבה שנייה עוסקת במתן פתרונות הקלטה דיגיטלית של מצלמות ווידאו במעגל סגור וחטיבה המספקת פתרונות
הקלטת קול דיגיטלית לשדות תעופה ומכירה של מערכות מודיעין המחייבות פתרונות מערכתיים המיועדות בד"כ לגופים
צבאיים.
ניתוח טכני –מניית נייס פתחה את שבוע המסחר האחרון בגאפ על רמת ההתנגדות ההיסטורית של  41,211נקודות במחזור
גבוה .אפשר לראות בגרף יומי שהמנייה עלתה מהגאפ עד לרמת שיא של 40,615וירדה חזרה לבדוק את רמת הגאפ באיזור
 40,223לערך ביום מסחר האחרון המעקב שלנו יהיה אם רמת הגאפ תשמור על עצמה ותמשיך לעלות הכניסה שלנו יכולה
להיות במקרה זה בשבירת רמת  40,625הנקודות או לחפש את הכניסה ברמת ה 40,223הנקודות שזוהי רמת הפער פריצה
לכניסה מוקדמת רצוי לחפש מודל טכני למי שמבין בניתוח טכני לכניסה מוקדמת שווה לעקוב.

על רגל אחת
בזק ( - )140022מניות החברה שנסחרות תחת מדד ת"א  ,20ראתה בתקופה האחרונה מימוש דיי אגרסיבי ויחסית מתמשך
למניית מעוף .בשלב זה ולאחרונה ניכר היפוך על תחתית באזור  ,035וגם רמת ההתנגדות על  065נפרצה במסגרת תיקון
עולה .לאחרונה המניה השכילה להינעל שבועית מעל רמת  655המהותית וקיבלה איתות חיובי חשוב המשכי עם יעד לעבר
 ,605יעד שכמעט הושג השבוע .בשלב זה התמונה הטכנית גבוהה ,וניכר כי מימוש יתקבל כאן בברכה .תמיכה קרובה,על
.620
כלכלית י-ם ( - )290020מניות החברה שנסחרות במדד הנדלן  ,40הגיעה לאחרונה עד ליעד סביב , 3255שהוא חשוב
מהותית כהתנגדות בעיקר בגרפים מעבר לטווח הקצר .השבוע ניסתה המניה לפרוץ אזור קשה זה ונכשלה .זאת ועוד ,בגרף
היומי ניתן לראות תמונת רוויה ,שהחלה בשחרור מתנדים .תמיכה קרובה  .3655רמת  3255כאזור התנגדות מהותי ברמה
שבועית –תקף.
דלק קבוצה ( - )200.210מניות החברה שנסחרות תחת מדד ת"א  20נסחרה לאחרונה במסגרת מימוש .לאחרונה ניתן
להבחין בברור בתבנית התכנסות מחירים שלאחרונה נפרץ ,ולכן היעד כעת רמת השיא השנתית על ,414615שם היעד הקרוב.
קמהדע ( - )209.229מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .455טכנית ,המניה נמצאת לאחר מהלך יורד יחסית חד מרמת
השיא על  .6255עם זאת השבוע התקבל איתות חיובי ראשוני לאזור תמיכה בתחום ,1255-0555מכאן קיבלנו ניסיון לתיקון
עולה שכעת רק יכולת נעילה מעל רמת , 0655יאשר איתות חיובי מהותי .בשלב זה נראה כי הכיוון הוא לעבר רמת התנגדות
זו ,כאשר אזור התמיכה נותר כמצויין לעיל.

כלל ביו טכנולוגיה ( - )220.100מניות החברה כידוע ,נמצאות באיתות חיובי ,ולמעשה סימנו היפוך ממגמה יורדת
לעולה,זה מכבר.במסגרת התנועה העולה,המניה רצה קדימה כמעט ללא מעצורים לאחרונה,ומטבע הדברים הינה
רוויה .גם השבוע ניתן מבט בגרף השבועי,שם יותר קל לראות איפה התמיכה המהותית לתנועה הקיימת ומנגד את
ההתנגדות-יעד הקרוב .לפי גרף זה התמיכה המהותית נותרת ברמת  ,4255ואילו היעד על קו מהלך יורד ראשי
באזור  4025לערך .נציין כי השבוע המניה ננעלה מעל לתמיכה החשובה סביב  4255ולכן התנועה העולה הכללית תקפה.
מזרחי טפחות ( – )09.4.0מניות הבנק נסחרות במדד ת"א  .20לאחרונה המניה המשיכה את האיתות של פריצת
התכנסות המחירים לאחרונה ,והיא למעשה הגיעה לעבר היעד על  .1155בשבוע שעבר נאמר במפורש כי המניה
בשלה למימוש בגלל הגעה ליעד בשילוב תמונה טכנית גבוהה ,וכך ראינו השבוע מימוש כאשר התמיכה הקרובה
נמצאת על רמת .1012
מזור רובוטיקה ( – )220000.מניות החברה נסחרות עדיין תחת מימוש ומתחת קו מגמה יורד ברור.השבוע
השכילה המניה לבצע היפוך על תמיכת  3030אופקית ופתחה בתיקון עולה.כעת היעד הקרוב נקוב על רמת 1555
ורק יכולת נעילה מעל יאשר איתות לתיקון עולה המשכי.
ברינסווי ( – )2200020מניות החברה נסחרות במדד ייתר  .05המניה השבוע נתמכה על קו תמיכה עולה כעת
באזור  0105-0255כל עוד שאנו רואים שהתמיכה אינה נשברת אין איתות שלילי ,עם זאת ניכר תמונת אוורור של
המתנדים ,וכאמור נעילה מתחת לטווח שצויין יאשר איתות שלילי לטווח הקצר ומעבר לתמיכה הקרובה מתחת על
 .0620יעד בשלב זה נותר ברמת .6055

אורמת ( – )100020מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .455השבוע המניה הצליחה לפרוץ את רמת , 2255מה
שמאשר יעד על  2125כרמת יעד פריצת התכנסות המחירים האחרונה במניה 2255.עוברת לתמיכה עולה במונחי
נעילה כעת.

כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנות sponser charts - http://finance.sponser.co.il/pps/index.php
ובורסה גרף לניתוח טכני – www.bursagraph.com
סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך
כותב ההודעה אינו יכול להיות בטוח בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל.
לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור בהודעה זו המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות
שהוזכרו ,כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות .
אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
אין באמור לעייל משום ייעוץ או המלצה לקנייה או מכירה של ני"ע ו5או מכשירים פיננסים.

