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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 רשמה מיני מפולת בשבוע המסחר החולף והשלימה שבעה ימי מסחר שליליים ברציפות.
המדדים המובילים רשמו ירידות שערים של כ 6% -בממוצע .מדד הבנקים בלט לרעה כשירד בכמעט  8%כשכל מניות הבנקים
צוללות בעקבות האירועים בעולם .במדד ת"א  100בלטו לרעה מניות כלל ביוטכנולוגיה ,קרדן אן וי וכלל תעשיות שצנחו בכ-
 15%בממוצע כל אחת .מנגד ,מניית איזיצ'יפ היתה היחידה שבלטה לטובה כשעלתה בכ.11% -
באפיק הסולידי נרשמה השבוע מגמה מעורבת עם נטייה לעליות שערים באפיקים השקליים וירידות שערים חדות באפיק
הצמוד למדד .מדדי התל בונד רשמו ירידות שערים חדות ,מדד התל בונד  40ירד בכ .1.2% -שערי אגרות החוב הצמודות
למדד )הגלילים( ירדו בכ 0.5% -במח"מ הארוך ומדדי אגרות החוב השקליות )השחרים( דווקא עלו בטווחים הארוכים לאור
ירידת התשואות החדה באג"ח ל 10 -שנים בארה"ב בכ .0.8% -מחזורי המסחר היו ממוצעים לחודשי הקיץ למעט יום חמישי
בו התרחשה היה מחזור גבוה במיוחד של כ 2.2 -מיליארד ש"ח.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,6.31% -מדד ת“א  75ירד  ,5.45% -מדד הבנקים ירד ב ,7.87% -מדד הנדל“ן  15רשם
השבוע ירידה של  6.84%ומדד נפט וגז רשם ירידה של  .5.34%בשוק המט“ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,עליה שבועית של
 2.5%לרמה של  3.52ש“ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף ירד בכ 6.3% -בסיכום השבוע החולף ,וסגר ברמה של  1155נקודות .המדד שבר בגרף היומי כמה
תמיכות אחת אחרי השניה ובזמנים כאלה הניתוח הטכני מאבד חשיבות )המצב מתחיל להזכיר את חודשי הירידות החדות
בסוף  .(2008בגרף השבועי המצורף ניתן לראות שהתמיכה המשמעותית הבאה נמצאת באיזור  1050ולא מן הנמנע שנפגוש
גם אותה בקרוב.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי רשם עלייה חדה לאור אי הוודאות והתחזקות המטבע האמריקאי גם בעולם של כ2.5%-
בסיכום שבועי ונסחר ברמה של  3.52ש"ח לדולר .כעת המטבע אמור לבחון את איזור ההתנגדות סביב  3.50-3.55ש"ח לדולר
ורק פריצה שלו תהווה איתות קניה משמעותי לטווח הבינוני-ארוך.
מדד הבנקים -המדד שירד הכי חזק בשבוע שעבר המשיך את המגמה השלילית גם השבוע עם ירידה של כ  8%דבר שיוצר
הזדמנות קנייה לטווח הקצר ,אזור תמיכה שבו אמורים להגיע קונים נמצא ברצועה של 1140/60נקודות שם צריך לחפש כניסה
עם סטופ של  2-3אחוזים.
מדד נדל"ן  -15מדד הנדל"ן עובר עוד שבוע שלילי עם ירידה של כ 7%שובר את הנמוך השנתי ואת רמת  300הפסיכולוגית
וממשיך למטה ,אזורי תמיכה נמצאים סביב  280ו  260נקודות שם סוחרים אגרסיביים יחפשו תיקון עולה לטווח הקצר.
מדד היתר  -50עוד שבוע שלילי עבר על מדד היתר עם ירידה של  ,5%המדד שובר את הנמוך השנתי אותו ציינו ברמה של
 367נקודות וממשיך לאזור החזק הבא ברמה של  342/50נקודות שם נמצא קו מחירים אופקי חזק מאוד ברמה השבועית,
שבירה של קו זה תביא ליעד הבא סביב .310/20
מדד הנסד"ק  - 100מדד המורכב ממאה מניות הטכנולוגיה בעלות שווי השוק הגבוה ביותר הנסחרות בבורסת הנסד“ק בניו
יורק .מדד הנסד“ק  100הוא המדד המקומי הגדול ביותר שאינו מורכב ממניות פיננסים .המדד מורכב ממניות תוכנה ,חומרה,
טלקום ,מניות קמעונאות וביוטכנולוגיה.כפי שצפינו ואכן קרה המדד יורד השבוע בעוצמה וסוגר את כל היעדים שלנו כולל הגאפ
ב  2300ויותר מכך המדד ממשיך למטה בעוצמה אתמול )יום ה'( ונועל את היום בירידה של  4.6%בליווי מחזור מסחר גבוה
מאוד ,אזור תמיכה נמצא סביב  2200/2180נקודות שם אמורים להופיע ראשוני הקונים.
 – Volatility Index -VIXמדד ה  VIXאשר מודד את סטיות התקן הנגזרות מהאופציות על מדד האס אנד פי  100הגיע
אתמול לגבוה שנתי חדש סביב  32ועובר את הגבוה של יפן ,דבר הממחיש את הפחד שקיים בבורסות בארה"ב אשר מתבטא
בסטיות תקן גבוהות מאוד מצד כותבי האופציות .המשך הירידות יביא להתחזקות הפחד של כותבי האופציות ואיתן עליה
נוספת בסטיות התקן.

 -TNXתשואת אג"ח ארה"ב ל  10שנים הגיעה לשפל של משבר  2008סביב  ,2.45יש עוד נמוך נוסף סביב  2.33אולם ניתן
לראות בגרף המצורף לסקירה שזאת הרמה שבה הגיעו המוכרים באג"ח ארה"ב בשיא המשבר .כל מי שמחפש שורט על
האג"ח יכול לעשות זאת סביב הרמות האלה כשהסטופ קצר.
נפט  -WTICהספוט על הנפט לייט קרוד שנסחר ב  CMEשבר אמש את אזור התמיכה סביב רמה של  90דולר והמשיך
בעוצמה כלפי מטה ,אזור תמיכה נמצא ברצועה של  80-82דולר לחבית שנבדק הבוקר ע"י החוזה .סוחרים אגרסיביים יחפשו
קנייה באזור הנמוך בניסיון לתפוס תחתית.
מדד  FTSEבריטניה  -המדד כולל את  100המניות ,בעלות שווי השוק הגדול ביותר ,הנסחרות בבורסה בלונדון .כפי שניתן לראות
בגרף היומי המצורף מדד המניות הבריטי צנח השבוע בכ 10% -ובדרך שבר את רמת התמיכה של  5600הנקודות והוא
כנראה בדרכו לבחון את התמיכה הבאה באיזור  5100נקודות.
מדד  DAXגרמניה – מדד המורכב ממניות  30החברות הגדולות ביותר בבורסת פרנקפורט שבגרמניה .המדד הינו אחד
המדדים המובלים באירופה במונחי שווי שוק וסחירות במניות המרכיבות אותו .בגרף השבועי ניתן לראות קריסה מהי ? ירידה
של מעל  12אחוז בשבוע הנוכחי עם שבירה של רמות תמיכה סביב  7000נקודות ושבירה של הנמוך מיפן סביב  ,6500אזור
של  6340הוציא את הראלי האחרון וסביר שנראה קונים בכל האזור בו נסחר המדד הבוקר )שישי(.

ניתוח מניות
כיל ) - (281014החברה ,כימיקלים לישראל בע“מ ,הינה חברה רב לאומית הפועלת בעיקר בתחומי הדשנים והכימיקלים המיוחדים,
בארבעה מגזרים  -דשנים ,מוצרים תעשייתיים ,מוצרי תכלית ומטלורגיה .פעילות כיל בישראל מתבססת ,בעיקרה ,על משאבי הטבע
 אשלג ,ברום מגנזיום ומלח מים המלח וסלע פוספט מהנגב .עוד מתבססת הפעילות על מכרות אשלג ומלח בספרד ובאנגליה .כילעוסקת בהפקת מינרלים אלה ,במכירתם ברחבי תבל ,וכן בפיתוח ,ייצור ושיווק של מוצרי המשך המבוססים בעיקר על חומרי גלם
אלו.
ניתוח טכני – ממשיכה במומנטום השלילי של השבועות האחרונים ,עושה שיאים ושפלים יורדים ,בשלב זה ניתן לזהות רצועת
תמיכה חשובה בין רמת  4950ל  5060נק' ,שבירה של רמה זו תעמיק את המימוש בנייר ,מאידך היפוך בסביבת רמה זו יהיה
מעניין מאד לקניית הנייר.

חברה לישראל ) - (576017החברה ,החברה לישראל בע“מ ,הינה חברת החזקות הפועלת בייזום ,קידום ופיתוח של עסקים
בישראל ובחו“ל .לשם ביצוע השקעותיה ,החברה לישראל ,לרבות באמצעות חברות בנות ,בוחנת מעת לעת הזדמנויות השקעה
בתאגידים ומיזמים בתחומים שונים ,ובכלל זה ,מיזמים זרים או כאלו בעלי פעילויות בינלאומיות ,תוך התמקדות בגופים בעלי
היקף פעילות רחב או פוטנציאל להיקף כזה ,ותוך שאיפה להחזיק בשיעורי החזקה משמעותיים בהם .החברה לישראל פועלת,
באמצעות מערך של תאגידים מוחזקים ,בעיקר בענפי הכימיקלים ,הספנות ,האנרגיה והטכנולוגיה המתקדמת .כמו כן ,פועלת
החברה לישראל לייזום ופיתוח עסקים נוספים .מניות החברה נסחרות תחת מדד ת“א 25
ניתוח טכני – הנייר תחת מהלך יורד ברור ,עושה שיאים ושפלים יורדים .ביום המסחר האחרון נבלם על רמת התמיכה
החשובה ב  ₪ 3344למניה ,שבירה של רמה זו תעמיק מאד את המימוש בנייר ,מאידך היפוך כאן יהיה מעניין לקניה עם סטופ
קרוב .בשלב זה למעקב בלבד.
לאומי ) - (604611התאגיד ,בנק לאומי לישראל בע“מ ,עוסק בפעילות בנקאית פיננסית וריאלית מגוונת ,בישראל ובעולם.
בהתאם לאסטרטגיה העסקית ,מאורגן בנק לאומי ב 4-קווי עסקים :הבנקאות העיסקית מתמקדת במתן שירותים לחברות
גדולות ובינלאומיות ,הבנקאות המסחרית מתמקדת במתן שירותים לחברות בינוניות ,הבנקאות הפרטית מיועדת ללקוחות
עתירי נכסים הזקוקים לפיתרונות השקעה ברמת מורכבות גבוהה ,והבנקאות הקמעונאית מתמקדת במתן שירותים בנקאיים
למשקי בית ועסקים קטנים .חלק מהשירותים הפיננסיים ניתנים באמצעות חברות בנות בתחומי כרטיסי האשראי ,בשוק ההון,
משכנתאות ,חתמות ועוד.
ניתוח טכני – ממשיכה במומנטום השלילי של השבועות האחרונים ,ביום המסחר האחרון שוברת את רמת התמיכה ב 1502
נק' ,בשלב זה ניתן לומר שכל זמן שהמחיר נותר מתחת לרמה הזו הנייר שלילי לכל הטווחים ,מאידך חזרה מהירה אל מעל
 1502תהיה אפשרות קניה מעניינת מאד לנייר.
אבנר ) - (268011חברה ,אבנר חיפושי נפט ,הינה שותפות מוגבלת אשר נוסדה על פי הסכם בין אבנר נפט וגז כשותף כללי
מצד אחד ובין אבנר נאמנויות מצד שני ,כשותף מוגבל ונאמן .השותפות המוגבלת הוקמה לצורך ביצוע פעולות חיפוש והפקה
של נפט וגז בישראל .בהתאם להנחיות הבורסה ,התחייבה השותפות המוגבלת לבצע אך ורק פרויקטים של חיפושים והפקה
אשר הוגדרו במפורט בהסכם השותפות המוגבלת .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .25
ניתוח טכני  -נראה כי -המנייה הגיעה לרמת התנגדות על  223.70-נכשלה בפריצה ופנתה אחורה .בשבוע שעבר נכתב כי
פניה לתמיכת ההתכנסות מחירים באזור  ,206שם ייקבע ההמשך והשבוע לא רק שהגענו לתמיכה ,גם שברנו אותה ולכן
קיבלנו איתות שלילי נוסף ,הווה אומר יעד חדש באזור .170

פועלים ) - (662577התאגיד ,בנק הפועלים בע"מ ,פועל במכלול תחומי הבנקאות השונים .עבודתו של הבנק מול עיקר
לקוחותיו מתבצעת באמצעות שתי חטיבות :העסקית והקמעונאית .החטיבה העסקית מתמקדת בעיקר בתחום החברות

הגדולות והבינוניות ,לעומת החטיבה הקמעונאית המשרתת בין השאר לקוחות משקי בית ,בנקאות פרטית ועסקים קטנים.
בנוסף ,לפועלים פעילות שאינה בנקאית ,המתבצעת באמצעות חברות בת והכוללת בין היתר פעילות כרטיסי חיוב ואשראי,
ניהול קרנות נאמנות ,תיקי השקעות ,הנפקת אג"ח וכתבי התחייבות נדחים ,קופות גמל ושירותי נאמנות .מניות החברה
נסחרות תחת מדד ת"א .25
ניתוח טכני -בסקירה בשבוע שעבר נכתב כי המנייה למעשה נמצאת כרגע במהלך רוחבי ,כאשר רמת  1756הינה רמת
התנגדות משמעותית .מנגד רמת  ,1658הינה התמיכה הקרובה החשובה ,כאשר נראה שהולכים לתמיכה על  .1658והשבוע
לא רק שהגענו לתמיכה ,אף שברנו אותה ,כעת אנו קרובים לתמיכה חשובה אחרת בדמות רמת  1553כאשר כאן יוכרע
ההמשך.

על רגל אחת
טבע ) - (629014מניות החברה נסחרות במדד ת"א  25וכן בארה"ב לכן מנייה זו היא מניית ארביטראז' .טכנית היא נקבעת
בחו"ל ,ולכן הניתוח מסתמך על גרף חו"ל .מבחינת התמונה הטכנית אין חדש ,לא רק שכך ,האיתות השלילי שבו הייתה המנייה
נתונה רק נהיה יותר ברור .השבוע השכילה המנייה לשבור קו תמיכה עולה ארוך טווח בגרף השבועי וכעת אזור  40מהווה
התמיכה החדשה .שינוי כיוון במנייה יתרחש רק בפריצת קו המהלך היורד הראשי מה שבינתיים נראה רחוק.
בזק ) - (230011מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25בשבוע הקודם נאמר כי המנייה נותרת תחת איתות שלילי –
ואזור  -822-831הינו אזור תמיכה בשילוב גאפ ,ולשם המנייה הולכת ,השבוע אכן קיבלנו את היעד ואפילו מתחתיו .כעת רמת
 800מהווה תמיכה ורק שבירתה יאשר יעד על .750
דלק רכב )  - ( 829010מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100מבט טכני מראה כי -המנייה ,עדיין נותרת תחת מסגרת
של מימוש מחירים ,איתות שלילי -כאשר רמת ממוצע  50היושב על  3817-נכון להיום מהווה התנגדות חשובה לכל תיקון
המשכי עולה .התמיכה המיידית נמצאת על  .3500-3570למעשה יש לנו כאן התכנסות בין תמיכה להתנגדות .וזה למעשה
גם מה שנאמר בשבוע הקודם .שבירת התמיכה יאשר איתות שלילי נוסף.
אלביט מערכות ) - (1081124מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25בשבוע הקודם -נכתב כי המנייה עדיין נותרת
בתחום רוחבי של מחירים .16000-17080 -כאשר האפשרות לבדיקת התמיכה הינה סבירה .ואכן השבוע קיבלנו בדיקת
התמיכה ואף שבירתה .כעת רמת  16000שנשברה הופכת להתנגדות על כל המשתמע מכך.

כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנות http://finance.sponser.co.il/pps/index.php sponser charts -
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 ו/או מכשירים פיננסים.

