הסקירה השבועית של ספונסר 07.02.2016 -
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 .מדדי המעו"ף ות"א  100נותרו כמעט ללא
שינוי .מדד הביומד ירד בכ 2.3% -ואילו מנגד מדד היתר  50עלה בכ .1.2% -במדד ת"א  100בלטה לטובה מניית אסם
שזינקה בכ 21% -ביום חמישי ,לאחר שפורסם כי חברת נסטלה העולמית הגישה הצעת רכש מלאה בפרמיה של כ 25% -על
מחיר השוק .מנגד ,מניית שיכון ובינוי ירדה בכ 14% -בצל המשבר בניגריה והורדת הדירוג ע"י  .s&pמכלל מניות הבורסה
בלטה לטובה מניית מודיעין שזינקה בכ ,137% -ובכך השלימה עלייה של  800%מתחילת השנה .מנגד ,מניית אביליטי צנחה
בכ .19% -מחזורי המסחר היו נמוכים יחסית ,ועמדו על כ 1.2 -מיליארד ש"ח ליום בממוצע.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה מעורבת .מדדי התל בונד נסחרו ללא שינוי מהותי בסיכום שבועי .אגרות החוב
הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה מעורבת .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו במח"מ (משך חיים ממוצע)
הארוך בכ ,0.5% -אולם ירדו במח"מ הקצר בכ .0.2% -מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ 1% -במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב 0.16% -מדד ת"א  75ירד ב ,1.65% -מדד הבנקים ירד ב ,0.57% -מדד הנדל"ן  15רשם
השבוע ירידה של  ,1.03%מדד נפט וגז עלה ב 0.50% -ומדד הביומד ירד ב 2.35% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר
נחלש בכ 1.3% -מול השקל ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  3.895ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף עלה בכ 0.15% -בסיכום שבוע מסחר יציב יחסית שהסתיים בעליות קלות ביום
חמישי ,וסיים את המסחר ברמה של  1455נקודות .ניתן לראות בגרף המצורף שמדד המעו"ף נסחר במגמה שלילית כבר
תקופה ארוכה ,ובכל פעם קובע תחתית נמוכה יותר .כעת ,אזור  1425הנקודות אמור להוות תמיכה ומכאן יכול לצאת לדרך
תיקון של כמה אחוזים כלפי מעלה.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש בכ 1.3% -מול השקל בסיכום השבוע החולף ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.895
ש”ח לדולר .אתמול (חמישי) ,נרשמה מגמה חיובית מתונה בארה"ב והמדדים המובילים עלו בכ 0.2% -בממוצע .אמש פורסמו
נתוני תביעות האבטלה השבועיים ,שטיפסו ב 8,000 -לרמה של  285אלף ,בעוד התחזיות בשוק עמדו על עלייה מתונה יותר
לרמה של  280אלף .בהמשך ,פורסמו הזמנות המפעלים ,שירדו ב 2.9% -בדצמבר ,מעל הצפי בשוק שעמד על ירידה של
 2.5%לאחר ירידה של  0.9%בנובמבר .מהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף היומי המצורף שהדולר שבר בצורה ברורה את
התמיכה שהיתה ברמה של  3.95ש"ח ,ומכאן הוא צפוי להמשיך ולהחלש בטווח הקצר.
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 נעצר לעת עתה בפעם השלישית מעל רמת התמיכה החשובה השוכנת באזור של  9300הנקודות ,וכל עוד המדד לא
שובר כלפי מטה ישנו סיכוי שיחזור למגמה חיובית.
מדד הבנקים – מדד הבנקים דרך במקום בשבוע המסחר האחרון ולמעשה זז בטווח מסחר צר מאוד של  1230-1270נקודות.
התבנית הטכנית במדד שלילית ותומכת דווקא בהמשך ירידות שערים ,זה יקרה רק בשבירה של התמיכה סביב  1230נקודות,
כל עוד זה לא קורה אני מעריך שיהיה ניסיון נוסף להוציא מהלך מתקן ראוי.
מדד ת"א  – 75פתיחת שבוע המסחר האחרון במדד הייתה מבטיחה עם עליות נאות וכמעט סגירה של פער המחירים סביב
 740נקודות .המשך השבוע הייתה ירידה חזרה כלפי מטה עם סגירה בנמוך השבועי .טכנית .אין הרבה מה לחדש ,המדד חלש
מאוד וצמוד לרמות הנמוכות שלו של השנה ושל  3השנים האחרונות .תמיכה קרובה קיימת סביב  700נקודות שהוא הנמוך
התקופתי.
מדד הנדל"ן  – 15מדד הנדל"ן המשיך לנוע גם השבוע סביב רמת  377נקודות שהיא רמת תמיכה על הגרף מ  2014ו 2015
(לא מסומן על הגרף) .ב תחילת השבוע הקודם עוד ניסו הקונים לדחוף קדימה אולם מומנט שלילית בשווקים בפתיחת שבוע
המסחר בעולם החזירו את המדד לנמוכים האחרונים ולאזור של  377-5נקודות .תמיכה קרובה קיימת סביב  372נקודות,
שבירה כלפי מטה תחזק את המומנט השלילי בסקטור.

מדד  – S&P500סיום שבוע המסחר הקודם במדד היה חזק עם עליה חדה מאוד ביום שישי ומעל אזור של  1908נקודות.
השבוע סחר תנודתי החזיר את השוק שוב לאזור של  1900נקודות שלמרות ימים תנודתיים ברביעי וחמישי החזיק את השוק
וזאת בשורה חיובית ללונג .נעילה מעל  1900/8נקודות גם השבוע תחזק את האזור כאזור קונים חזק ותמשיך את התיקון
בשוק .חשוב יהיה לראות ירידה בתנודתיות כדי להחזיר את הביטחון לקונים.

ניתוח מניות
פרוטארום ( )1081082החברה ,עוסקת בייצור ,פיתוח ושיווק של טעמים וחומרי גלם ייחודיים המשמשים בין היתר בייצור
המזון ,משקאות והפארמה .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .25
ניתוח טכני  -מניות החברה לאחרונה ,נסחרות בתנועה עולה ברורה וקרובים לרמת השיא השנתי .בשלב זה המניה תחת
מימוש מחירים ,כאשר לאחרונה בדקה המניה קו תמיכה עולה מעבר לטווח הקצר באזור מחיר  .17900-18000ראינו כצפוי
כאן היפוך על תמיכה עולה  ,והגעה ליעד הקרוב שם קו מהלך יורד של המימוש הנוכחי ברמת  .20100השבוע,פרצה המניה
את קו המגמה היורד ונראה כי דרכה כעת לשיא באזור מחיר  .21000רק יכולת פריצת השיא יאשר כאן איתות חיובי נוסף .
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 תיקון עולה ,אך עם זאת תיקון עולה ולא יותר מכך בשלב זה .ניתן להבחין בקו מהלך יורד ראשי באזור התנגדות על
 .73880שם נמצאת כעת ההתנגדות הקרובה והיא חשובה .מנגד רמת  70000שעלתה לתמיכה לאחרונה,נשברה השבוע והיא
יורדת כעת להתנגדות הקרובה 67770 .היא התמיכה הקרובה כעת שם גאפ פתוח.
כיל ( )281014החברה עוסקת ב הפקת חומרי גלם ובעיבודם לתחומי המזון ,חקלאות והחומרים המורכבים .בין היתר ,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.עקב כך המניה שלילית כל עוד שבועית ,אינה מצליחה לפחות לחזור מעל רמת אזור השבירה
סביב מחיר  .1660ביום המסחר  ,ובנעילת השבוע האחרון המניה ננעלה בדיוק על רמת ההתנגדות המהותית .שבוע הבא
יינתן כאן האיתות האם יש לנו יציאה לתיקון מהותי במניה ,או חוזרים לנסיגה.
אל על ( )1087824החברה אל על נתיבי אוויר לישראל,פועלת בהובלה אווירית של נוסעים ומטען באמצעות צי מטוסים ומטען.
כמו כן עוסקת החברה בפעילות נלוות להובלה האווירית .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .100
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי מניות החברה נסחרות לאחר תנועה חדה ורצופה מעלה ,הנגרמה בעיקר מירידת עלויות תפעול,
כתוצאה מירידת מחירי הדלק בתקופה האחרונה .טכנית ,המניה כעת במימוש ובתבנית התכנסות מחירים שגבולותיה הינם
 253:כתמיכה ו 278-כתקרת תבנית .איתות ברור המשכי יתקבל ביכולת יציאה מהתחום הנ"ל.
לאומי ( )604611התאגיד בנק לאומי לישראל ,עוסק בפעילות בנקאית פיננסית וריאלית מגוונת .בנקאות עסקית ,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 ,שכעת
מחיר המניה מגיע לאזור מהותי כתמיכה בתחום מחיר  .1262 -1300גם השבוע השכילה המניה לשמור על תחתית התמיכה
מלמעלה,אך עדיין לא השכילה לפרוץ התנגדות ראשונה לתיקון עולה ברמת  1300עת סיימה בסמוך להתנגדות ביום המסחר
האחרון .לכן,יום המסחר הבא חשוב מאוד להמשך .ניכר כאן אפשרות סבירה לפריצת ההתנגדות הקרובה.

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.בשבועות האחרונים נכשלה פריצת ההתנגדות במסגרת תיקון עולה ,השבוע ראינו מה משמעות האיתות השלילי
שהתקבל  ,והמניה המשיכה במהלך היורד .בשלב זה רמת  550יורדת להתנגדות הקרובה וכל עוד שאין נעילה מעל אין טעם
לדון כאן על אפשרות קניה .במאמר מוסגר ,אפשר להתחיל כאן לעקוב אחרי האגחים של החברה שניזוקו יחסית קשות
השבוע,יש כאן התחלה של הזדמנות בזמן שיתחילו לתקן.
בזן ( )2590248מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100טכנית כעת המניה נשענת בבטחון על קו מהלך עולה לטווח הקצר-
בינוני בתמיכה סביב רמת מחיר על  .152כל עוד התמיכה נשמרת התנועה העולה שרירה וקיימת .השבוע ראינו מימוש
מחירים כאשר רמת  160כעת יורדת להתנגדות הקרובה.

פמס ( )315010מניות החברה נסחרות במדד ת"א ייתר  .50המניה לאחרונה נמצאת במהלך עולה ברור ,אך כעת נכנסה
למימוש מחירים .כל עוד אזור מחיר  8400נשמר במונחי נעילה,התנועה העולה תקפה .רמת  9180היא כעת התנגדות קרובה
ורק יכולת פריצה כאן יחזיר האיתות החיובי .השבוע ראינו דשדוש מחירים מתחת לרמת ההתנגדות.
שופר סל ( )777037מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100המניה לאחרונה נמצאת תחת תנועה עולה,עם מימושי ביניים.
כעת ,רמת  1200מהווה תמיכה קרובה ואילו רמת השיא סביב  1273התנגדות .בינתיים רואים כעת תנועה רוחבית ללא
הכרעה בימים האחרונים.
אלביט מערכות ( )1081124מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .25טכנית ,המניה כעת תחת מימוש לאחר שקבעה לאחרונה
שיא של שנה אחרונה .בשלב זה המימוש נמשך בדמות תנועה רוחבית ,כאשר רק יכולת נעילה מעל אזור  34000יאשר איתות
חיובי ,אזור  32500מהווה תמיכה עולה ארוכת טווח ולכן זו תמיכה מהותית .גם הודעות פונדמנטליות חיוביות השבוע ,לא נתנו
למניה איתות טכני חיובי ,לכן יש להמתין לגמירת המימוש במניה.
אבנר יה"ש ( )268011יחידות ההשתתפות,נסחרות במדד המעוף .טכנית ,המחיר כאן נמצא בנסיגה מתמשכת.לאחרונה ראינו
פתיחת תיקון עולה כאשר רמת  210המהותית נפרצה ועולה כעת לתמיכה חשובה .עם זאת עדיין המניה נסחרת מתחת קו
מהלך יורד ראשי ,באזור מחיר ,247ורק יכולת פריצה כאן יאשר יציאה לתיקון המשכי משמעותי.
פז נפט ( )1100007מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .25טכנית המניה כצפוי,הגיעה עד לרמת השיא השנתית באזור
 62000וכשלה בניסיון לפריצתה .לכן מימוש נוכחי שקיים כאן וכעת רמת  59360מהווה את התמיכה הקרובה וכל עוד אינה
נשברת במונחי נעילה אין כאן איתות שלילי המשכי.
חלל תקשורת ( )1092345מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100טכנית המניה נמצאת במצב של התכנסות מחירים לאחר
מהלך יורד חד לאחרונה .תקרת התכנסות המחירים נמצאת באזור מחיר  ,3390והשבוע נכשלה המניה לפרוץ רמת התנגדות
זו .רמת  3200היא רמת התמיכה הקרובה ,בתוך תבנית ההתכנסות.
בזק ( )230011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .25לאחר מהלך עולה נאה לאחרונה ,המניה נמצאת בשבועיים-שלושה
האחרונים בתנועה רוחבית שתחומה בטווח מחירים  .793 -879ניכר כי המניה הולכת כעת לתמיכת התבנית הרוחבית ,שם
יוכרע האיתות ההמשכי.
– OPKאופקו מניות החברה נסחרות במדד המעוף וכן בארה"ב .מבט טכני מראה כי המניה נסחרת רוחבית מתחת להתנגדות
מהותית ברמת  8.24דולר .לכן רק יכולת נעילה מעל רמת התנגדות זו ,יפתח כאן איתות לתיקון עולה בגובהה הדשדוש
הנוכחי .גובהה הדשדוש הנוכחי הינו סביב  10אחוז.
גזית גלוב ( )126011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .25טכנית  ,מה לעשות ,המניה נמצאת תחת מהלך יורד ומתמשך.
במבט טכני ,צריך להסתכל כאן לדעתנו לפי הגרף החודשי כיוון שהמהלך היורד נמשך תקופה דיי ארוכה .המסקנה מהגרף
החודשי אומרת ,כי כל עוד אין נעילה חודשית ,מתחת לרמת  3000אין איתות שלילי המשכי כאן .מנגד רמת  3500היא רצועת
התנגדות מהותית ורק יכולת נעילה מעל בגרף חודשי יאשר כאן שינוי מהותי.
דלק רכב ( )829010מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100טכנית לאחרונה המניה פרצה תבנית יורדת ,והשלימה יעד באזור
 .3800נראה כי המניה כעת בשלה למימוש כאשר רמת  3679מסומנת כעת כתמיכה הקרובה .איתות חיובי המשכי כאן יתקבל
רק ביכולת פריצת  3800בברור.
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.

