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ניתוח מדדים
סקירה שבועית – הבורסה בת"א סיכמה שבוע מסחר מקוצר ורגוע יחסית תוך מחזורי מסחר נמוכים במיוחד .המדדים
המובילים סיימו בירידות שערים של כ 1% -בממוצע .במדד ת"א  111בלטו לרעה מניות דש איפקס שצנחו בכ ,11% -מניות
קומפיוג'ן ופוטומדקס ירדו בכ 8% -בממוצע כל אחת .מנגד ,מניית אלון הרבוע הכחול זינקה בכ 11% -ומניות רמי לוי ,נייר
חדרה ,נכסים ובניין וקמהדע עלו בכ 1% -כל אחת.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה מעורבת עם נטייה לעליות שערים .מדדי התל בונד עלו בכ 1.1% -בממוצע כל אחד.
אגרות החוב הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) רשמו ירידות שערים קלות
בטווח הקצר אולם עלו בכ 1.11% -בטווח הארוך .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ 1.1% -במח"מ (משך חיים
ממוצע) הארוך .מחזורי המסחר נחלשו ועמדו על כ 811 -מיליון  ₪ליום.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,2104% -מדד ת"א  51ירד ב ,2100% -מדד הבנקים ירד ב ,.101% -מדד הנדל"ן  11רשם
השבוע עליה של  2120%ומדד נפט וגז ירד ב .010.% -בשוק המט”ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,עליה שבועית של 21.%
לרמה של  3.21ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף ירד בסיכום שבועי בכ 1.2% -במהלך השבוע החולף וסגר ברמה של  1131נקודות .המדד מדשדש
כבר שישה חודשים ברצף בין רמות  1121-1111נקודות ורק כאשר תגיע פריצה ברורה כלפי מעלה יתקבל איתות קניה.
לדעתנו ,המדד מפתיע לרעה ומראה דווקא חולשה בשבועיים האחרונים ,במיוחד לאור העובדה ששאר שווקי המניות בעולם
מתנהלים באווירה אופטימית.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי לא רשם שינוי מהותי מול השקל בשבוע החולף ונסחר כעת (שישי) סביב רמה של  3.21ש"ח
לדולר .בורסות וול סטריט נסחרו גם אמש (חמישי) בעליות שערים קלות .צמד הדולר -שקל נחלש בשבועות האחרונים כאשר
רבים מעריכים שתגובתו של הנגיד ,סטנלי פישר קרובה לבוא .התחזקותו של השקל עלולה לפגוע ביצואנים ובצמיחה לטווח
הקצר/בינוני ולכן רכישות של דולרים ע"י הבנק המרכזי צפויה כפי שנעשתה במקרים דומים בעבר  .מהבחינה הטכנית ,הדולר
המשיך להפגין חולשה לאחר ששבר את רמת התמיכה של  ₪ 3.51לדולר ולעת עתה הוא קרוב לרמת התמיכה הבאה השוכנת
ברמות של  3.15-3.21ש"ח לדולר ושבירה שלה תהווה איתות מכירה נוסף.
מדד  CACצרפת  -מדד קאק 11הינו מדד המניות המרכזי בבורסה הצרפתית יורונקסט ,שמקומה בפאריז .את מדד הקאק
מרכיבות  11המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה היורונקסט .בין המניות הבולטות במדד ניתן למצוא את סאנופי
אוונסיס (חברת התרופות) BNP ,פאריבס (הבנק הצרפתי הגדול בעולם) ואת חברת התקשורת פראנס טלקום .כפי שניתן
לראות בגרף היומי המצורף מדד המניות הצרפתי מדשדש בחודש החולף לאחר שפרץ את רמת ההתנגדות החשובה באזור
 3211הנקודות .כעת ,פריצה של רמת  3851הנקודות תהווה איתות קניה מחודש עם יעד באזור של  1111נקודות.
מדד הבנקים – סימני החולשה אותם אנחנו מציינים בשבועות האחרונים מגיעים לאט לאט לגרף המחירים כשאת שבוע
המסחר המקוצר חותם מדד הבנקים מתחת לאזור התמיכה הנקודתי סביב  1115/1111נקודות והוא למעשה מסמן את היעד
אליו ישאף בשבועיים הקרובים סביב רמה של  1111נקודות.
מדד נדל"ן  – .1המדד נועל את שבוע המסחר במקור בנמוך השבועי ומעל הגבוה האחרון סביב רמה של  331נקודות .טכנית
על גרף המחיר המדד חזק מאוד ומתקדם כל פעם צעד קדימה עם גבוה חדש .מנגד ,קשה להתעלם מהנרות האדומים הרבים
הקיימים בגרף מתחילת השנה .שבירה של  331נקודות יכול להתחיל סוג של תיקון במדד ואילו שבירה של קו המגמה העולה
לטווח הקצר סביב  311נקודות יכולה לפתוח תיקון מעט עמוק יותר.

ניתוח מניות
דיסקונט השקעות ( - )639013תאגיד ,חברת השקעות דיסקונט בע"מ ,הינו חברת אחזקות המשקיעה בעצמה ובאמצעות
חברות בת וחברות מוחזקות שלה ,בחברות הפועלות בעיקר בענפי התקשורת ,הנדל"ן ,מסחר ושירותים ,הפיננסים
והאגרוכימיה .בין אחזקותיה העיקריות של דיסקונט השקעות ניתן למנות בין היתר את החברות הציבוריות סלקום ,נכסים ובנין,
שופרסל ,כור ומכתשים אגן.
ניתוח טכני – המניה עשתה היפוך סביב רמות התמיכה שצוינו באזור של  1121/81נקודות אולם שוק שלילי ביום המסחר
האחרון של השבוע הביא לנעילה שלילית במניה מתחת לאזור פסיכולוגי של  1111נקודות .אינדקטורים טכניים ממשיכים
להיות בטריטוריה שלילית ונראה שישנה סכנה ממשית בשבירת התמיכה שצוינה לעיל ,לכן זהירות נדרשת.

אינסוליין ( - )..02.0.החברה ,אינסוליין מדיקל בע"מ ,עוסקת במחקר ,פיתוח ,ייצור ושיווק של טכנולוגיה ומוצרים לשיפור
אפקטיביות של "אינסולין לזמן הארוחה" ,הניתן לחולי סוכרת בהזרקה תת עורית ממשאבות אינסולין או ממזרקים.
ניתוח טכני – בשבוע שעבר עלתה המניה במדור ניתוח המניות של הסקירה השבועית כפוטנציאלית להיפוך מעל אזור התמיכה
של קו המגמה העולה בשילוב על התמיכה האופקית סביב  181/91נקודות .כבר ביום המסחר הראשון של השבוע לא ראינו
המשכיות לנעילה החיובית של יום ה' שעבר ,ביום רביעי שברה המניה את אזור התמיכה בעוצמה רבה תוך שהיא מרכזת
מחזור מסחר ער לתקופה .טכנית נראה שהמניה תמשיך להתממש בתקופה הקרובה כשהתמיכה הקרובה נמצאת מעט מתחת
לרמה של  111נקודות שהוא פתח גאפ עליון ויעד אחריו יהיה סביב  115סגירה של גאפ פתוח.
מזרחי טפחות ( – )031430התאגיד ,בנק מזרחי טפחות בע”מ ,עוסק בפעילות בנקאית מסחרית ,עסקית וקמעונאית,
ובפעילות משכנתאות בישראל .למזרחי טפחות פעילות בנקאית גם בחו”ל .בנוסף לפעילות הבנקאית ,עוסק מזרחי טפחות
בפעילויות שונות הקשורות בשוק ההון ,לרבות :ייעוץ לפעילות בשוק ההון ,ניהול תיקי ניירות ערך עבור לקוחות ,שרותי נאמנות,
חתמות והנפקות ,הפצת קרנות נאמנות ותפעול קופות גמל.
ניתוח טכני – התכנסות המחירים (משולש סימטרי) אותו ציינו בסקירה בשבוע שעבר נפרץ כלפי מטה וכך פותח יעד ליורד
לכיוון  3111נקודות ,חשוב לציין את התמיכה האופקית סביב  3511שהיא חשובה לטווח הקצר ויכולה להוות הפרעה לפני היעד
שיורד שצוין.
מגדל ביטוח ( – ).21..01החברה ,מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע”מ ,פועלת במספר תחומים - :ביטוח חיים וחסכון לטווח
ארוך :תחום זה כולל בתוכו את ענפי ביטוח חיים ,פנסיה וגמל ומתמקד בעיקר בחסכון לתקופת הפרישה ובכיסויים ביטוחיים של
סיכונים שונים כגון :מוות ,נכות ואובדן כושר עבודה -.ביטוח בריאות -.ביטוח כללי :תחום זה כולל בתוכו את ענף ביטוח רכב
חובה ,ענף רכב רכוש ואת יתר ענפי הביטוח הכללי שאינם רכב -.שירותים פיננסיים :ניהול נכסים פיננסיים ושיווק להשקעות,
שירותי ביצוע בבורסה ובשווקים מסודרים ומשמרת (קסטודי) ,שירותי חיתום ובנקאות להשקעות .
ניתוח טכני – המניה התממשה ביומיים האחרונים ובטווח הקצר נראה שהיא בדרך הבטוחה לאזור התמיכה אותו ציינו בשבוע
שעבר סביב  131/11נקודות שהוא קו צוואר ורמת תמיכה חשבוה מאוד שם המניה תבחן בשנית.
כיל ( - )01.2.4החברה פועלת בעיקר בתחום הדשנים ,והכימיקלים המיוחדים .לחברה  3מגזרים ראשיים :כיל דשנים ,כיל
מוצרים תעשייתיים ,וכיל מוצרי תכלית .בנוסף לחברה תחומים נוספים ,כמו :התפלת מים וייצור מגנזיום.
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי המניה ,שנמצאת כללית תחת מהלך עולה ,אומנם מתון בשיפועו ,עם זאת בצורה עקבית ,נסחרת
לאחרונה ,רוחבית בין התנגדות על רמת  1881לבין תמיכה עולה ראשית באזור  .1511האיתות המרכזי הבא יתקבל ביציאה
מהתחום שצוין לעיל ,כאשר רמת  1811הינה רמת התנגדות מיידית כעת ,ויכולת נעילה מעליו תאשר את  1881כאמור.
אבנר ( - )0012..החברה הינה שותפות מוגבלת ,אשר הוקמה לשם ביצוע של חיפוש והפקה של נפט וגז בישראל .יחידות
ההשתתפות נסחרות במדד המעוף.
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי לאחרונה הגיעה יחידת ההשתתפות ,קרוב לרמת השיא באזור  ,181ומשם פתחה במימוש אשר
בתוקף גם כעת .המניה למעשה נסחרת רוחבית בשבועות האחרונים ,כאשר כעת 111 ,הינה תמיכה מאוד חשובה .רמת 121
שנשברה ביום המסחר האחרון ,מהווה איתות שלילי עם יעד לתמיכה על  111כאמור .יכולת לנעול מעל  121תאשר איתות
לעבר רמת  152שם ההתנגדות הקרובה כעת ,מעל ההתנגדות המיידית על  121כאמור.
דלק קבוצה ( - ).214.01החברה הינה חברת אחזקות ,אשר פועלת באמצעות חברות בנות ,במספר תחומים ,בינהם :תחומי
הזיקוק ,תחנות דלק ,אנרגיה ,נדלן ,רכב ,פיננסים וביטוח.
ניתוח טכני  -המניה שנסחרת במדד ת"א  ,11נמצאת ברמות שיא ,והשבוע פתחה במימוש לאחר שקבעה שיא חדש .ביום
המסחר האחרון נשברה התמיכה הראשונה לטווח הקצר-מיידי ברמת  ,111111ולכן רמה זו הופכת להתנגדות מיידית במונחי
נעילה .רמת התמיכה הבאה  ,היא חשובה מאוד ,והיא משלבת את קו התמיכה העולה מעבר לטווח הקצר בשילוב אופקית
 .91111נראה כי בשלב המיידי המניה צועדת לבדיקת תמיכה זו ,ושם יוכרע במונחי נעילה האיתות הבא במניה.

על רגל אחת
כלל תעשיות ( - )0212.1מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .111מבט טכני מאשר כי המניה שנמצאת במסלול עולה,
כתיקון לגל היורד האחרון ,הגיעה כצפוי ,ולפי הסקירות שעלו כאן ,לרמת  ,1211כהתנגדות ויעד מהותי ,ומרמה זו ,יצא מימוש
לדרך .רמת  1111הינה תמיכה חשובה כעת ,והיא נשברה ביום המסחר האחרון ,עקב כך רמה זו עוברת להיות התנגדות
מיידית .ורק יכולת נעילה מעליה במונחי נעילה יאשר האיתות החיובי שוב במניה .רמת  1323הינה התמיכה הבאה ,ולמעשה
האיתות הבא יהיה בין שבירת  ,1323או לחילופין פריצת  1111כאמור.
חברה לישראל ( - )1002.0מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .11מבט טכני ,מראה כי המניה נמצאת למעשה במסלול
עולה מתקן ,אומנם בשיפוע מתון ,אולם עם קביעת שיאים עולים בעקביות .כעת נמצאת המניה תחת מימוש ,כאשר אזור
 121111מהווה את התמיכה החשובה הקרובה ,ונראה כי לפי מהלך העניינים התמיכה הזו תיבדק בקרוב ,ושם למעשה יוחלט
על האיתות הבא במניה.

בריינסוויי ( - )..220.1המניה שנמצאת במימוש מחירים לאחר מהלך עולה חד ,נמצאת כעת תחת מהלך התכנסות
מחירים ברור כאשר רמת אזור  ,1111מהווה תמיכה מול אזור  2111שמהווה התנגדות .יציאה מתחום טווח מחירים זה יאשר
איתות לתנועה חדה בגובהה ההתכנסות הנוכחית ,קרי,תנועה של כ 11-אחוז .נמתין ונראה איזה איתות נקבל .
בזק ( - )0322..מניה שנמצאת תחת מהלך עולה מתקן ,נכנסה למימוש בשלב זה כאשר רמת  111מהווה התנגדות ,מול
תמיכה חשובה ברמת  111בשלב זה .האיתות הבא יתקבל בנעילה מחוץ לטווחים שצוינו לעיל.
שטראוס ( - )0402.0מניה הגיעה לאחרונה ,להתנגדות על רמת  1111ופתחה במימוש ,בינתיים מימוש מתחת לרמת
ההתנגדות הקרובה .רמת  1882הינה התמיכה הקרובה ,ושם למעשה ייקבע האיתות ההמשכי במניה ,כלומר שבירה או
לחילופין פריצת רמת  1111במונחי נעילה.
קמהדע ( - ).234..3מניות החברה שנמצאות תחת מהלך עולה ברור ,פרצו לאחרונה את התכנסות המחירים ,כך
שלמעשה יש לנו יעד כעת על רמת  .1121יכולת נעילה מעל  ,3911יאשר יעד זה.
הראל השקעות ( - )1112.1מניות החברה נסחרות במדד ת"א  ,111ונמצאות תחת תנועת תיקון עולה .בשלב זה התנועה
הינה רוחבית של הימים האחרונים ,בתחום  15891ל ,19111-ויכולת נעילה מחוץ לטווח זה יאשר את האיתות הבא ,לטווח
הקצר.

כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנות finance.sponser.co.il - sponser charts
ובורסה גרף לניתוח טכני – www.bursagraph.com
סקירה זו מבטאת את נקודת הראייה האישית של צוות ספונסר לגבי שוק ההון ואין בסקירה זו בכדי להעיד על התבצעות בפועל
של התרחישים המועלים בה לגבי שוק ההון והן לגבי ניירות ערך ספציפיים.
אין באמור בסקירה זו כל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת בניירות הערך שהוזכרו וכותב הסקירה
עשוי להחזיק בחלק מניירות הערך האמורות דלעיל.
אין בסקירה זו משום המלצה לקנות נייר כלשהו או למכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
אין באמור לעיל משום ייעוץ או המלצה לקנייה או מכירה של ניירות ערך ו/או מכשירים פיננסים.

