הסקירה השבועית של ספונסר 08.03.2015 -
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 סיכמה שבוע מסחר תנודתי יחסית בעליות שערים ושיאים חדשים .המדדים המובילים עלו
בכ 1% -בממוצע כל אחד ,כשרק מדד הביומד סיים בטריטוריה השלילית .במדד ת"א  100בלטה שוב לטובה מניית טאואר
שקפצה בכ 12.5% -לאחר שדיווחה כי היא מתחילה בייצור המוני של חיישן תמונה אינפרא אדום עבור אינטל ,ובכך השלימה
מהלך חיובי של  37%מתחילת השנה .מנגד ,מניות אידיבי פיתוח ואבוג'ן ירדו בכ 7% -כל אחת .מכלל מניות הבורסה בלטה
לטובה מניית פוטומדקס שזינקה בכמעט  .35%מניות בונוס ביוגרופ וסרגון קפצו בכ 17% -בממוצע כל אחת .מנגד ,מניית
אינסוליין קרסה בכ 72% -לאחר שפרסמה כי נדחה רישום מוצר ה INSUPAD -בגרמניה .מחזורי המסחר התחזקו ועמדו על
כ 1.3 -מיליארד ש"ח ליום בממוצע.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה מעורבת .מדדי התל בונד נותרו כמעט ללא שינוי בסיכום שבועי .אגרות החוב
הממשלתיות נסחרו במגמה שלילית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) ירדו בכ 0.4% -במח"מ (משך חיים ממוצע)
הארוך .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) ירדו בכ 0.6% -במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,0.78% -מדד ת"א  75עלה ב ,1.49% -מדד הבנקים עלה ב ,0.19% -מדד הנדל"ן 15
רשם השבוע עליה של  ,2.20%מדד נפט וגז עלה ב 0.93% -ואילו מדד הביומד ירד ב 1.28% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח,
הדולר התחזק בכ 1.5% -מול השקל ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  3.995ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף רשם שבוע מסחר חיובי נוסף ,וסיים את המסחר ביום חמישי ,ברמה של 1530
נקודות לאחר שפרץ את ההתנגדות החשובה באזור  1495הנקודות ובכך רשם שיא חדש .כעת ,נראה שהמדד יצר רמת
התנגדות חדשה באזור  1540הנקודות ,ופריצה שלה תהווה איתות להמשך העליות .כל ירידה עד רמה של  1495נקודות
תהווה תיקון טכני בלבד ולא תשנה את המגמה העולה.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק בכ 1.5% -מול השקל בשבוע החולף ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  3.995ש”ח
לדולר .אתמול (חמישי) ,נרשמו עליות שערים קלות בארה"ב ,על רקע הודעת הבנק המרכזי באירופה על תחילת תכנית ההקלה
הכמותית כבר בשבוע הבא והותרת הריבית בגוש האירו על כנה .מספר האנשים שהגישו בקשה לדמי אבטלה בארה"ב קפץ ל-
 320אלף בשבוע שבין ה 22-בפברואר וה 28-בפברואר  -הרמה הגבוהה ביותר מאז מאי .2014 ,כלכלנים שנסקרו על ידי
מרקטווטץ’ צפו כי מספר הבקשות ירד לרמה מתואמת עונתית של  301אלף .מהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף היומי
המצורף שהדולר זינק חזרה כלפי מעלה בימים האחרונים ,אולם עדיין מדשדש בטווח שבין  3.80-4.00ש"ח לדולר וישנו סיכוי
גבוה שנראה פריצה כלפי מעלה כבר בשבוע הקרוב.
מדד הפוטסי  - FTSEמדד המניות המוביל של אנגליה והוא כולל את  100המניות בעלות שווי השוק הגדול ביותר הנסחרות
בבורסה בלונדון .בין המניות הבולטות במדד ניתן למצוא את בנק  ,HSBCוודאפון ובריטיש פטרוליום .כפי שניתן לראות בגרף
החודשי ארוך הטווח המצורף ,ניתן לראות שהמדד הבריטי הוא היחיד שעדיין לא פרץ את שיא כל הזמנים והוא נמצא בדיוק
בסמוך לרמת ההתנגדות ב 7000 -נקודות ,כשרק פריצה ברורה שלה תהווה איתות קניה לטווח הארוך ,עם יעד של לפחות
 10%מהירים.
מדד הבנקים – מדד הבנקים המשיך להתקדם קדימה בשבוע המסחר המקוצר וסימן גבוה חדש לאחר שנסחר בשפל של שנה
וחצי בחודש שעבר .טכנית ,המדד בשל למימוש כלשהו בו צריך לראות איפה יופיעו הקונים שוב כדי ליצור שפל עולה על הגרף.
תיקון לאזור של  1233/1245יהיה סביר ביותר לאחר המהלך העולה האחרון בו עלה המדד כ 100 -נקודות.
מדד ת"א  – 75גם השבוע מדד מניות השורה השנייה המשיך להיות הלהיט של הבורסה והוא כבר קרוב ליעדים שלנו סביב
 900נקודות .המדד לא סתם נבלם סביב  890בגבוה שבועי והתממש ביום המסחר האחרון .אזור של  890הינו פתח גאפ פתח
ש הוביל למהלך היורד האחרון במדד מחודש אוקטובר בשנה שעברה ועד לשפלים של ינואר האחרון .אינדיקטורים טכניים כבר
מתחילים להימצא ברמות גבוהות יחסית ולכן הצפי הוא למימוש מסוים ואו אתנחתא לפני המשך המגמה החיובית.
מדד הנדל"ן  – 15מדד מניות הנדל"ן סיים עוד שבוע של ראלי ומגיע ליעד אותו הצבנו סביב  445/50נקודות .לדעתי ברמות
האלה ועם המצאות אינדי קטורים טכניים ברמות גבוהות אפשר להתחיל לצאת לתוך העליות ולקחת רווח נאים ביותר לאחר
ראלי נדיר ביותר מתחילת השנה.

מדד הביומד – מדד הביומד נח השבוע כשהוא עושה תיקון מסוים בשני ימי המסחר הראשונים בעיקר בגלל תנועה חדה
במניית אופקו .כעת ,נראה שנוצר שפל עולה כלשהו סביב  765נקודות בטווח הקצר .התנגדות מעל קיימת סביב רמת של 796
נקודות שהוא גבוה תקופתי ומעל  820נקודות.

ניתוח מניות
אלוני חץ ( – )390013חברת אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ הינה חברת נדל"ן מניב העוסקת בהשקעות ארוכות טווח
בתחום .לחברה פורטפוליו נכסים רחב מאוד בארץ ובמדינות מערביות בעיקר אמריקה הצפונית ובשוויץ.
ניתוח טכני – המניה נסחרת לאחר מהלך עליות נאה מאוד שהגיע לאחר דשדוש של שנה וחצי .בטווח הקצר נראה שהמניה
בשלה לתיקון טכני לאחר המהלך העולה האחרון מ  2500ל  3000נקודות .סטיות דוביות קימות באינדיקטורים השונים מול
גרף המחיר ויציאה שלהם לפועל תגיע בירידה מתחת ל  2950נקודות .תיקון יורד במקרה זה ל  2750/2800נקודות יהיה
בהחלט סביר לאור הגל העולה האחרון.
דיסקונט ( – )691212התאגיד בנק דיסקונט לישראל ,הינו תאגיד בנקאי המציע ללקוחות מגוון שירותים פיננסים באמצעות
בנקאות ישירה ומקוונת .תחומי פעילות הבנק מגוונים ורבים עם זה ע”י ניהול חשבונות עו”ש ואשראי עסקי ופרטי ,משכנתאות,
פעילות כרט יסי אשראי ,ניהול תיקים ועוד .הבנק הינו הבנק הרביעי בגודלו בישראל.
ניתוח טכני – המניה פרצה השבועי את אזור  640נקודות אותו ציינתי בסקירה השבועית לפני כשבועיים .נעילת המסחר ביום
רביעי האחרון התקיימה סביב  647נקודות אותו ציינתי כאזור של הפרעה לטווח הקצר .לאחר המימוש במקום בשבוע שעבר
הפריצה למעשה גוזרת יעד עולה לאזור של  668/70נקודות כשבאזור של  660נקודות קיימת התנגדות טכנית קרובה.
בזן ( )2590248החברה ,בתי זיקוק לנפט ,עוסקת בשלושה תחומי פעילות .זיקוק ,פולימרים ,וארומטיים .מניות החברה
נסחרות במדד ת"א .100
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי המניה עברה בשבועות האחרונים מימוש לא קטן עד לתמיכה באזור , 100שם התהפכה לאחרונה.
עוד ניתן לראות קו מגמה עולה התומך במונחי נעילה בתמיכה האחרונה .מאז החל תנועת תיקון עולה ברור בסגנון של שיאים
שפלים עולים,כאשר השיא האחרון הינו על רמת  126.7שם ההתנגדות קרובה ,ורק יכולת פריצתה יאשר איתות חיובי
נוסף.ניתן להבחין לטווח המיידי בקו מגמה עולה של התיקון הנוכחי,וכל עוד שהמניה מעל קו זה ,אזי הינה חיובית .תמיכת קו
המגמה הזה נמצא באזור מחיר .119
עזריאלי ( )1119478החברה עוסקת בעצמה ובאמצעות חברות בנות,בעיקר בתחום הנדלן המניב בישראל.בנוסף מחזיקה את
גרנית הכרמל,ועוסקת שם בתחומי נפט ,תדלוק ,צבע וחומרי בניה.
ניתוח טכני  -ניתן לראות מניות החברה נמצאות במגמה עולה ברורה,ולאחרונה פרצו תבנית עולה ארוכת טווח .בשלב זה
המניה ממשיכה להיות חיובית וזאת כל עוד שרמת התמיכה הקרובה החשובה על  14900נשמרת .התנגדות קרובה מסומנת
על  ,15340מול תמיכה חשובה קצרה כאמור על .14900
אבנר יה"ש ( )268011החברה ,אבנר חיפושי נפט,הינה שותפות מוגבלת על פי הסכם בין אבנר נפט וגז כשותף כללי,לבין
אבנר נאמנויות מצד שני כשותף מוגבל.השותפות מבצעת פעולות חיפושים ,פיתוח והפקה של נפט,וגז טבעי במיים
הטריטוריאליים של ישראל וקפריסין.
ניתוח טכני -יחידות ההשתתפות נסחרות במדד ת"א  .25התמונה הטכנית כעת מתארת דשדוש מעל קו תמיכה עולה
ראשי,חשוב ומהותי.התמיכה כאן נמצאת באזור  .244מנגד יש לנו התנגדות מהותית ברמת ,272ולמעשה בשבועות האחרונים
אנו רואים תנועה רוחבית בתחום  . 244-272איתות מהותי יתקבל ביכולת יציאה מתחום זה  ,וסביר להניח שזה יהיה כלפי
מעלה.

על רגל אחת
כיל ( )281014מניות החברה שנסחרות במדד המעוף וגם בחו"ל,נמצאים כעת,תחת תיקון עולה כאשר רמת  2800עולה כעת
לתמיכה קרובה במונחי נעילה.אזור  2950הוא אזור התנגדות אופקית,ורק יכולת פריצתו יאשר איתות חיובי נוסף.
אלביט מערכות ( )1081124מניות החברה שנסחרות במדד המעוף ,וגם בחו"ל ,מסיימות את השבוע כשהיא כצפוי,וכנאמר
כאן בסקירה האחרונה פרצה תנועת בולינגר מתכווצת לאחרונה ,ולמעשה נתנה איתות חיובי המשכי כצפוי .בשלב זה היעד
לעבר תקרת תבנית באזור , 26100הושג גם הוא,ואף מעט מעבר ומאז יצאה המניה למימוש,כאשר אזור  25000מהווה תמיכה
אופקית קצרה חשובה .כל עוד שרמה זו אינה נשברת אין איתות שלילי מעבר למימוש הרוחבי כעת .סביר שהמניה תבקר שוב
בתקרת התבנית ,בימים הקרובים ,וזאת לפי תמונת האינדיקטורים.
לאומי ( )604611מניית הבנק נסחרת במדד המעוף .טכנית ,המניה לאחרונה נמצאת בתיקון עולה,ואף פרצה תבנית מחירים
יורדת מאז .כעת המניה הגיעה עד רמת  1400אופקית כהתנגדות חשובה,ויצאה למימוש .אזור  1350הוא אזור תמיכה במונחי
נעילה וכל עוד אין כאן שבירה,התיקון העולה תקף.

אפריקה ( - )611012מניות החברה נמצאות לאחרונה לאחר מהלך יורד חד ובשערים נמוכים היסטוריים .לאחרונה ראינו תיקון
עולה עד לרמת קו המגמה היורד באזור  ,450ומאז המניה שבה חזרה לתנועה היורדת.המניה לאחרונה גם שברה תמיכה עולה
של התיקון העולה האחרון ,ואף את תמיכת  .396כל עוד המניה נמצאת מתחת לרמת  ,396הינה שלילית.
 TEVAטבע  -מניית החברה נסחרת במדד המעוף,וכן בארה"ב .היות והיא נקבעת שם ,הניתוח מתבסס על גרף חו"ל ,שם
רואים כי המניה שברה תמיכה קרובה באזור  59דולר ,ולכן כל עוד אינה חוזרת במונחי נעילה מעל רמה זו,אין איתות חיובי
מחודש .בשבועות האחרונים אנו רואים דשדוש בתחום  56-58דולר,עם בולינגר מכווץ,מה שמראה כי תנועה חדה בפתח .כיוון
היציאה בשלב זה ,לדעתי,קשה לניבוי,אם כי תמונת האינדיקטורים מצביעה יותר לכיוון של פריצה מאשר של שבירה.
דלק קבוצה ( – )1084128מניות החברה נסחרות במדד המעוף .מבט טכני מראה כי המניה נמצאת כעת לאחר מהלך יורד חד
בשבועות האחרונים ,כאשר לאחרונה אנו רואים עצירת התנועה היורדת וניסיון לתיקון עולה,שייצר קו תמיכה עולה לטווח
הקצר.כעת רמת  95000אופקית עולה לתמיכה קרובה וכל עוד נשמרת ,התמונה של התיקון העולה קיימת .רמת 100000
במונחי נעילה היא רמת התנגדות מהותית כעת.
איידיאו ( – )505016מניות החברה פרצו לאחרונה תבנית שורית באזור  .4320פריצה שכזו מוציא איתות ליעד על 5000
כאזור גובהה תבנית פרוצה .תמיכה קרובה כעת הינה על  4600עם התנגדות על  .4800כאמור יעד תבנית על .5000
קמה דע ( – )1094119מניות החברה נסחרות במדד ת"א ייתר  .50טכנית ניתן לראות תיקון עולה במניה ,ובשלב זה התמיכה
עולה לרמת ,1800וכל עוד שזה נשמר התמונה חיובית .יעד קרוב אזור .2000
פורמולה מערכות ( – )256016מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100לאחרונה פרצה המניה קו מגמה יורד באזור 9560
,ואשר מסמן על המשך התיקון העולה במניה .כעת רמת  10000מהווה תמיכה קצרה חשובה וכל עוד היא נשמרת התנועה
העולה תקפה .שבירה של רמה זו במונחי נעילה יפתח מימוש.רמת  10273היא רמת התנגדות קרובה כעת.
בזק ( )230011מניות החברה הנסחרות במדד המעוף ,השבוע ,חזרו מעל קו המגמה העולה שנשבר לאחרונה,אולם עם זאת
המניה עדיין נמצאת מתחת קו מהלך יורד באזור  .666התנגדות חשובה קרובה מעל נמצאת על אופקית  .675רק יכולת המניה
לחצות אזור מחירים שצויין לעיל ,יאשר איתות טכני משמעותי חיובי .תמיכה קרובה כעת באזור .652
פרוטארום ( )1081082מניות החברה הנסחרות במדד המעוף ,שוב נמצאים באזור רמת שיא.המניה כצפוי,פרצה לאחרונה קו
מהלך יורד של המימוש האחרון מה שנתן איתות ברור לרמת השיא הנוכחית סביב אזור מחיר  .13000רמת  12500היא כעת
התמיכה הקרובה ,והאיתות הבא יתקבל ביכולת יציאה מטווח מחירים .12500-13000
גזית גלוב ( )126011מניות החברה נסחרות במדד המעוף .המניה כעת נמצאת באזור רמת שיא  ,כאשר לאחרונה היא
נכשלת בפריצת אזור  5130במונחי נעילה .רק יכולת פריצה כאן יאשר איתות חיובי מהותי .אזור  5000כעת היא התמיכה
הקרובה.
חברה לישראל ( )576017מניות החברה נסחרות במדד המעוף .המניה כעת נמצאת תחת תיקון עולה ,לעבר קו המגמה היורד
לטווח הקצר באזור מחיר , 138500רק יכולת פריצה כאן יחדש האיתות החיובי .תמיכה קרובה עולה לרמת  .135000לפי
התמונה הטכנית תתקשה המניה לפרוץ קו מגמה יורד ללא מימוש כלשהוא,כך לפחות זה נראה טכנית.
חלל תקשורת ( )1092345מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100טכנית ,ניתן לראות כי לאחר מהלך יורד לא קטן המניה
כעת נמצאת בתיקון עולה המתקרב לרמת התנגדות חשובה על  5600אופקית ,ורק יכולת פריצה כאן יאשר איתות חיובי נוסף.
הערכה היא שללא מימוש כל שהוא ,תתקשה המניה לפרוץ התנגדות זו .תמיכה קרובה חשובה  5200אופקית.
שופרסל ( )777037מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100טכנית המניה תחת תנועת תיקון עולה ,וכעת נעה רוחבית בימים
האחרונים .אזור מסחר  956- 890הוא כעת תחום המחירים לתנועה הרוחבית,ורק יציאה מתחום זה יאשר את האיתות הבא.
דלתא ( ) 627034מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100טכנית המניה נמצאת באזור רמת שיא ,כאשר כעת תחום המסחר
הינו  12000-11500ואיתות נוסף יתקבל ביכולת יציאה מהתחום הכל במונחי נעילה.
כלכלית –ים ( )198010מניות החברה הנסחרות תחת ת"א נדלן  ,15נמצאות לאחרונה תחת תיקון עולה שעדיין בתוקף .וזאת
לאחר ירידות חדות .בשלב זה תמיכה חשובה קצרה נמצאת ברמה אופקית  ,1470וכל עוד תמיכה זו אינה נשברת ,התנועה
העולה המתקנת תקפה.

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.

