הסקירה השבועית של ספונסר 08.05.2016 -
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 גם בשבוע המסחר החולף במגמה שלילית ,מלווה בירידות שערים בכל מדדי המניות.
מדדי המעו"ף ות"א  100ירדו בכ 1.9% -כל אחד ,מדדי הבנקים והנדל"ן נסחרו בצורה מתונה יותר ,וירדו בכ 0.7% -בממוצע
כל אחד ,ומדד הביומד בלט לרעה כשירד בכ .4.6% -במדד ת"א  100בלטו לרעה מניות הביומד הדואליות מנקיינד ואופקו
שירדו בכ 11.5% -בממוצע כל אחת .מנגד ,מניית קנון זינקה בכ ,16% -לאחר קבלת המלצת קניה מחודשת ע"י בית
ההשקעות פסגות .מכלל מניות הבורסה בלטה לטובה מניית דורי קבוצה שזינקה בכ .36% -מנגד ,מניית אביליטי צנחה בכ-
 42%לאחר שדיווחה על שגיאות מהותיות בדו"חותיה הכספיים .מחזורי המסחר היו יציבים ,ועמדו על כ 1.1 -מיליארד ש"ח
ליום בממוצע.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה מעורבת עם נטייה לעליות שערים קלות .מדדי התל בונד נסחרו כמעט ללא שינוי בסיכום
שבועי .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) ירדו במח"מ (משך
חיים ממוצע) הארוך בכ .0.4% -מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ 0.75% -במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב 1.93% -מדד ת"א  75ירד ב ,1.42% -מדד הבנקים ירד ב ,0.56% -מדד הנדל"ן  15רשם
השבוע ירידה של  ,0.91%מדד נפט וגז ירד ב 1.04% -ומדד הביומד ירד ב 4.63% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר
התחזק בכ 1.5% -מול השקל ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  3.79ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף ירד בשבוע החולף בכ ,1.9% -וסיים את המסחר ברמה של  1411נקודות .ניתן
לראות בגרף המצורף שמדד המעו"ף שבר כלפי מטה את רמת התמיכה באזור  1430הנקודות ,וכעת לדעתנו הוא צפוי
להמשיך דרומה אל עבר התמיכה הבאה ,השוכנת ברמה של  1383נקודות והיוותה את התחתית החשובה של חודש פברואר.
רק פריצה חזרה מעל רמת  1430הנקודות ,תבטל את התחזית הפסימית.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק בכ 1.5% -מול השקל בסיכום השבוע החולף ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.79
ש”ח לדולר .אתמול (חמישי) ,וול סטריט נסחרה במגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים קלות ,וסיימה בירידות קלות של כ-
 0.1%בממוצע .בזירת המאקרו פורסמו מספר הדרישות הראשוניות לדמי אבטלה בארה"ב שעלו ב 17-אלף ל 274-אלף  -שיא
של חמישה שבועות בשבוע האחרון של אפריל .למרות העלייה ,הבקשות הראשוניות עדיין מתחת לרמת ה 300-אלף ,זה
החודש ה 61-ברציפות  -הרצף הארוך ביותר מאז סוף מלחמת ווייטנאם .מהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף היומי המצורף
שהדולר הצליח לשמור על הרמה הטכנית החשובה סביב איזור של  3.75ש"ח לדולר והצליח לעלות מעליה ,ובשל כך עדיין לא
התקבל איתות שלילי על המטבע האמריקאי.
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 יורד בצורה רציפה בשבועיים האחרונים ,לאחר שהגיע עד רמה של  10500נקודות והתקפל כלפי מטה .כעת ,בהמשך
לתחזית מהשבוע שעבר ,המדד צפוי להמשיך דרומה ליעד הבא השוכן ברמה של  9500נקודות.
מדד הבנקים – מדד הבנקים אבד כחצי אחוז בשבוע המסחר האחרון ושמר על יציבות סביב אזור של  1300נקודות .טכנית,
אין הרבה מה לחדש במדד ,נראה שאזור של  1290/1300נקודות הינו אזור של סטטוס קוו בזמן הקצר .אזור התנגדות נמצא
סביב  1350/60נקודות שהוא הגבוה התקופתי ,אזור תמיכה קיים סביב  1255נקודות שהוא השפל האחרון על הגרף ,על פניו
ולמרות אווירה שלילית נראה שהמדד ישמור על טווח המסחר הזה לפחות בשבוע המסחר הקרוב שיהיה מקוצר.
מדד ת"א  – 75מדד מניות השורה השנייה המשיך במימוש שהחל בסיום שבוע המסחר הקודם .המדד התממש בשבוע
המסחר האחרון כשכשר מספר ימים להתבסס מעל אזור של  780/2נקודות .טכנית ,המדד נחלש בשני ימי המסחר האחרונים
ומתקרב לאזור תמיכה סביב  772/3נקודות ,ירידה מרמה זו תעמיק את התיקון במדד לכיוון של  750/5נקודות בטווח זמן
הקרוב.

מדד הנדל"ן  – 15מדד הנדל"ן אבד השבוע כ  1%מערכו ובהמשך נע בתנועה צידית .בגרף המצורף לסקירה ניתן לראות שקו
מגמה עולה מהשפל של פברואר נשבר השבוע ,אולם טרם נוצר מבנה מחירים שלילי במדד .טכנית ,בשבוע המסחר האחרון
נוצרה תמיכה טכנית נקודתית סביב  422.5-423נקודות .שבירה של רמת התמיכה יכול לשלוח את המדד להמשך תיקון ולעבר
רמה של  415/16נקודות בשבוע-שבועיים הקרובים.
מדד  – S&P500למרות פתיחת שבוע מסחר חיובית ,בימים שלאחר מכן המדד מתקשה לשמור על הצד החיובי ונוזל לאט,
לאט לכיוון רצועות התמיכה שציינתי בשבוע שעבר ( .)2022 ,2034 ,2052ביום המסחר האחרון (חמישי) המדד נעל את
המסחר סביב  2050נקודות ,משני ימי המסחר האחרונים נראה שבאזור של  2045נקודות ישנו ניסיון עצירה למימוש האחרון
שכבר הביא לירידה של  60נקודות מהשיא של ה  .20.4מה שכן ניתן לומר שהעוצמה שנחלשה בשבוע שעבר עם בדיקת
הנמוכים של השבוע הקודם ממ שיכה גם השבוע ועל פניו נראה שהמוכרים שולטים בשלב זה .דו"ח התעסוקה שיפורסם ב
 15:30היום (שישי) יכול להביא לתנועה חדה ,סקר התעסוקה של  ADPאשר פורסם ביום רביעי האחרון היה חלש ולכן
ההכרעה ככל הנראה תיפול לשבוע הבא ואנו נאלץ להמתין בסבלנות.

ניתוח מניות
כיל ( )281014החברה עוסקת בהפקת 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 הארוך טווח איתות
לשינוי הכיוון במניה עם יעד לרמת אזור  ,2100שם תקרת תבנית מתכנסת דמוי יתד שורית .בגרף היומי כעת ,המניה נמצאת
במימוש כאשר אזור  1630מהותי כעת כתמיכה עולה לתיקון העולה הנוכחי .יכולת נעילה כעת מעל  1734יאשר את סיום
המימוש הנוכחי .מצורף השבוע הגרף החודשי.
פרוטרום ( )1081082החברה מפתחת ,מייצרת ומשווקת טעמים וחומרי גלם ייחודיים המשמשים בייצור מזון ,משקאות ,
תמציות טעם וריח מוצרי פארמה ומוצרים נוספים .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .25
ניתוח טכני  -המניה לאחרונה,נמצאת במסגרת מימוש מחירים .בשלב זה רואים תמונת התכנסות מחירים כאשר השבוע ניכר
היפוך על תמיכת ההתכנסות .יעד קרוב נקוב על תקרת התבנית באזור מחיר  .20000התמיכה העולה נקובה ברמת .18800
ישראמקו יה"ש ( )232017השותפות ישראמקו -נגב  ,2נוסדה ע"פ הסכם שותפות שנחתם בין ישראמקו כשותף כללי ,לבין
הנאמן ישראמקו ניהול כשותף מוגבל .ישראמקו יה"ש עוסקת בתחום חיפושי והפקת נפט וגז בישראל .יחידות ההשתתפות
נסחרות במדד ת"א .25
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי לאחרונה ניכרת תנועה רוחבית מתכנסת במחירי יחידות ההשתתפות .בשלב זה היה"ש נמצאת
במרכז הטווח הרוחבי ,ולכן כעת אין איתות ברור .יכולת יציאה מתחום התבנית  65.7 -62יאשר את האיתות הבא .לפי
הנראה כעת הסיכוי הוא לפריצת התבנית.
בזן ( )2590248החברה עוסקת בשלושה תחומי פעילות עיקריים .זיקוק נפט גולמי ,פולימרים-ייצור פוליאתילן וארומטיים –
ייצור חומרים ארומטיים .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .100
ניתוח טכני  -המניה בחודשים האחרונים ,נסחרת במהלך יורד ומתחת קו מהלך יורד ברור כנראה על הגרף.התנגדות כעת של
קו המגמה היורד נמצא באזור  138.5כך שכל עוד אין לנו כאן פריצה של רמה זו האיתות השלילי תקף .עם זאת המניה כעת
נסחרת בקרוב לתמיכה סופר מהותית בתחום  .134-135רק שבירה של רמה זו ,בברור יאשר איתות שלילי נוסף.
טבע  TEVAהחברה הינה חברת תרופות גלובאלית ,העוסקת בייצור תרופות גנאריות ,תרופות יחודיות וממותגות ובייצור
חומרי גלם לתעשיה הפרמצבטית .מניות החברה נסחרות במדד ת"א  25וכן בארה"ב.
ניתוח טכני  -המניה כפי שניתן לראות על הגרף נמצאת לאחרונה במימוש מחירים ,ובחודשים האחרונים בתנועה רוחבית.
בשלב זה המניה נמצאת קרוב לתמיכה מהותית סביב רמת  52.6-52.8דולר .רק יכולת שבירה ברורה כאן ישלח לנו איתות
שלילי ברור להמשך.בינתיים נראה כי המניה נתמכת ומכינה היפוך לתחילת תיקון עולה .יעד ראשון לתיקון עולה באזור  57דולר
שם קו מהלך יורד טווח קצר.

על רגל אחת
שיכון ובינוי ( )1081942מניות החברה הנסחרות במדד נדלן ,15נמצאות לאחר  ,תיקון עולה במחיר תיקון שהחל בחודשים
האחרונים .השבוע ראינו מימוש מחירים במניה ,ואף שבירת התמיכה הראשונה על רמת  .700רמה זו יורדת להתנגדות
הקרובה כעת .תמיכה חשובה כעת נקובה ברמת אזור  .664יכולת שבירה כאן יאשר איתות שלילי נוסף במניה ,מנגד היפוך
ונעילה מעל  ,700יאשר סיום המימוש.
אמות ( )1097278מניות חברת הנדל"ן נסחרות במדד ת"א  .100טכנית ,ראינו לאחרונה,כפי שהוזכר כאן ,פריצת דשדוש
מחירים לטווח הבינוני עם פריצת תבנית שורית חשובה .לטווח הקצר מקבלים כעת יעד ברמת  ,1390בגרף היומי בכל מקרה
אזור  1350היא התמיכה המהותית כעת ,וכל עוד נמצאים מעל יעד תקף .יש לשים לב שלאחרונה ראינו כאן אירוע הטבה ולכן
השערים השתנו בגובה ההטבה .בשבוע החולף המשיכה המניה לעבר היעד הנקוב לעיל .עוד נציין כי לטווח הארוך יש לנו
תבנית שורית עם יעד על !1450

אבנר יהש ( )258011יחידת ההשתתפות נסחרת במדד המעוף וטכנית ,עדיין מוגדרת במהלך יורד .ניתן לראות במיוחד בגרף
השבועי קו מהלך יורד ברור ארוך טווח שהתנגדותו כעת באזור מחיר  . 215כל עוד אין נעילה שבועית מעל מחיר זה בברור ,אין
כאן איתות חיובי ברור לתיקון עולה .התמיכה הקרובה כעת נקובה על רמת .201.9
בי קומיוניקשנס ( )1107663מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100המניה שנמצאת במהלך עולה ברור ,יצאה לאחרונה
למימוש מחירים .ניתן לראות בשלב זה תמיכה אופקית חשובה באזור מחיר  10250-300כל עוד שאין כאן שבירה אין איתות
שלילי נוסף במניה .רמת  11000יורדת כעת להתנגדות הקרובה וכל עוד שלא רואים חזרה מעל אין איתות לסיום המימוש
הנוכחי.
פרטנר ( )1083484מניות חברת התקשורת נסחרות במדד ת"א  .100טכנית ,המניה שהייתה במהלך רוחבי מתכנס לאחרונה
פרצה את התבנית ברמת  2000אך ביום המסחר האחרון המניה שבה אל מתחת לרמה זו .לכן,יש לנו כאן איתות שלילי והמשך
מימוש בשלב זה .עם זאת יש לומר ,כי התנועה העולה עדיין שרירה ורמת התמיכה העולה כעת נקובה באזור מחיר סביב
 .1850תמיכה קרובה כעת על .1900
גזית גלוב ( )126011מניות החברה נסחרות במדד המעוף .טכנית ,המניה נמצאת בתחום תיקון עולה שאת האיתות הראשון
לכך קיבלנו בזמנו ,בפריצת רמת  .3000כעת נמצאת המניה במימוש מחירים כאשר ראינו ביום המסחר האחרון שבירת
תמיכת  .3400לכן ,כל עוד שנמצאים מתחת לרמה זו המניה עדיין במימוש.
טאואר –  TSEMמניות החברה נסחרות בארץ במדד ת"א  ,100וכן בארה"ב .לפי גרף חו"ל ,נראה כי המניה שנמצאת תחת
מהלך של מימוש  ,נמצאת באזור תמיכה מהותי כעת .כל עוד אין לנו נעילה מתחת  11דולר ,אין כאן איתות שלילי המשכי ,מנגד
ראינו תחילת תיקון עולה ,כאשר התנגדות חשובה נמצאת על קו מהלך יורד ששוב הראה את כוחו והמניה חזרה לאזור
התמיכה .רמת  12.1דולר היא כעת ההתנגדות החשובה של קו המגמה היורד.
 – OPKאופקו הלת .מניות החברה נסחרות במדד ת"א  ,25וכן בארה"ב .טכנית ולפי גרף חו"ל יש לנו כאן מימוש מחירים
לאחרונה ואף שבירת רמת  10דולר שיורדת כעת להתנגדות חשובה .כל עוד המניה נותרת מתחת לרמת ההתנגדות האיתות
השלילי תקף.
בזק ( )230011מניות החברה נסחרות במדד המעוף .טכנית המניה נמצאת במסגרת מימוש מחירים ובתבנית יתד .השבוע
ראינו המשך דשדוש בתחום ה יתד  ,אך ניכר כי אנו לקראת הכרעה כאן ולקראת סוף התבנית .גבולות היתד הינם 784-820
ויכולת לצאת מהתחום יאשר האיתות הבא .רמת  800יורדת להתנגדות בתוך התבנית כעת.
דלק רכב ( )829010מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100טכנית ראינו מהלך של מימוש מחירים לאחרונה,שוב ,ואף
שבירת תמיכת  3400במניה .לכן כעת איתות שלילי התקף כל עוד נותרים מתחת לרמה זו במונחי נעילה.

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.

