הסקירה השבועית של ספונסר 10.01.2016 -
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 שלילית בעקבות ירידות שערים חדות בעולם .מדדי
המעו"ף ות"א  100ירדו בכ 2.3% -כל אחד .מדד הביומד בלט לשלילה כשצנח בכ ,10% -בהובלת מניות מנקיינד שצנחו בכ-
 ,55%וביוטיים שירדה בכ .25% -במדד ת"א  100בלטו עוד לרעה מניות פריון נטוורקס וסודה סטרים שירדו בכ 25% -ובכ-
 16%בהתאמה כל אחת .מנגד ,מניית אלקו זינקה בכ 15% -לאחר שהודיעה על מימוש מוצלח של חברת הבת בסין ,ומניית
מזור רובוטיקה עלתה בכ 10% -לאחר שדיווחה על הפתעה חיובית בדו"חות בדמות מכירת  12מערכות רנסנס ברבעון
הרביעי .מכלל מניות הבורסה בלטה לרעה מניית מדיוי שצנחה בכ 55% -לאחר שהודיעה על הנפקת מניות מהותית
בדיסקאונט עמוק .מנגד ,מניית אקסלנז טיפסה בכ .32% -מחזורי המסחר היו גבוהים מהממוצע ,ועמדו על כ 1.8 -מיליארד
ש"ח ליום בממוצע.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה מעורבת .מדדי התל בונד ירדו בכ 0.25% -בממוצע בסיכום שבועי .אגרות החוב
הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) ירדו במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך
בכ .0.25% -מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ 0.75% -במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב 2.27% -מדד ת"א  75ירד ב ,2.90% -מדד הבנקים ירד ב ,1.86% -מדד הנדל"ן  15רשם
השבוע עליה של  ,1.52%מדד נפט וגז ירד ב 2.60% -ומדד הביומד ירד ב 10.08% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר
התחזק בכ 0.6% -מול השקל ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  3.92ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף ירד בכ 2.3% -בסיכום שבוע מסחר תנודתי יחסית שהסתיים בירידה חדה ביום
חמישי ,וסיים את המסחר ברמה של  1494נקודות .ניתן לראות בגרף המצורף שהמעו"ף שבר כלפי מטה את רמת התמיכה
השוכנת באזור  1520נקודות ,והמבחן יהיה בשבוע הקרוב מול רמת  1480הנקודות ,כששבירה של רמה זו כלפי מטה תהווה
איתות שלילי.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק בכ 0.6% -מול השקל בסיכום השבוע החולף ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.92
ש”ח לדולר .אתמול (חמישי) ,נרשמה מגמה שלילית במיוחד בארה"ב והמדדים המובילים ירדו בכמעט  2.5%כל אחד,
כשברקע הסערה בסין .מהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף היומי המצורף שהדולר שוב הגיע לרמת  3.95ש"ח לדולר ומשם
תיקן מעט כלפי מטה ,הדולר מדשדש כבר תקופה ארוכה בטווח מסחר צר יחסית בין  3.80-3.95ש"ח לדולר ונראה כי הוא
ימשיך להסחר ללא תזוזות חדות בשבועות הקרובים.
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 תיקן כלפי מטה בצורה חדה בשבוע החולף ,ואם ישבור כלפי מטה את אזור  10000הנקודות ,הוא צפוי להמשיך ולרדת
לכיוון רמת התמיכה הבאה השוכנת ברמה של  9300הנקודות.
מדד הבנקים – מדד הבנקים נחלש השבוע בדומה לכל השוק ובהתאם למגמה העולמית .שבוע המסחר הראשון של השנה
נפתח דווקא בצורה חיובית מאוד עם עליות נאות כשהמדד עולה לבדוק מלמטה את אזור של  1350נקודת שנשבר ואמור היה
להתנגד .לאחר שלושה ימי מסחר סביב  1350נקודות ירד המדד בעוצמה בימים רביעי וחמישי .אזור תמיכה קיים סביב 1290-
 1300נקודות שהביאו קונים במימוש האחרון ודחפו את מניות הבנקים קדימה .שבירה של אזור התמיכה יביא ליעד יורד מהיר
לאזור של  1250נקודות ,חשוב לציין שהבנקים חזקים ביחס לשאר השוק.
מדד ת"א  – 75בשבוע שעבר כתבתי "שהתצורה הטכנית בטווח הקצר לא נראת טוב והיא דגל דובי שמתחיל להתהוות ,אולם
עליה ברורה מעל  780יכולה לבטל את המבנה השלילי" .בפועל ,המדד ניסה לעלות מעל  780נקודות ונכשל יומיים ברציפות
(ראשון ושלישי) ומשם כבר הדד הצטרף למגמה השלילית החזקה עם יומיים של ירידות חדות מאוד ונמוך תקופתי חדש מתחת
ל  750נקודות .מעבר לזה אין הרבה מה להוסיף ,המדד שלילי מאוד ובמידה ולא נראה חזרה מהירה מעל  750נקודות (יכול
להוציא סטייה שורית) ,היעד הוא לאזור של  720נקודות בטווח הקצר.

מדד הנדל"ן  – 15המדד דווקא שידר עוצמה השבוע ובכלל בשבועיים האחרונים .הוא רחוק מספר אחוזים נאה מהנמוך
התקופתי והמימוש של רביעי חמישי היה בצורה סבירה ביחס לנעשה במדדים האחרים בשוק .טכנית ,הייתי רוצה לראות שפל
עולה ברור במימוש הנוכחי שיוכל להביא להמשך תיקון עולה לאזורים של  420נקודות לפחות בשבועות הקרובים .תמיכה
חשובה מאוד קיימת ברמה של  377/82נקודות ולא נרצה לראות אותה בקרוב כדי לשמור על העוצמה היחסית שקיימת.
מדד  – S&P500המדד בחר לפתוח את השנה בצורה שלילית מאוד ,עם פער מחירים יורד ועם שבירה של התמיכה חשובה
ביום רביעי האחרון .מהצד הטכני ירידה מתחת ל  2000נקודות שהיא גם נקודת תמיכה וגם שער פסיכולוגי עגול לא עושה טוב
בטווח הקצר .אינדיקטורים טכניים נותנים איתותים שליליים וחלקם מגיעים לרמות נמוכות ביחס לתנועות המדד .ההנחה
הטכנית היא כל עליה תהיה לטובת יציאה החוצה מהמדד כשאני מעריך שנפגוש את הנמוכים של אוגוסט ספטמבר בשבועות
הקרובים.

ניתוח מניות
פרטנר ( – (1083484חברת פרטנר תקשורת מפעילה רשת סלולרית בישראל תחת המותגים ” ”orangeוmobile” 012”-
ומספקת שירותי טלפוניה מקומית ושירותי גישה לאינטרנט.
ניתוח טכני :המניה פרצה בתחילת השבוע את הדגל שהתארך יתר על המידה והוציאה אותו אל הפועל ,בגלל התארכות
התבנית סביר שבמידה והיעדים יגיעו ייקח להם זמן בעיקר כל עוד האווירה בשוק שלילית .מהצד הטכני ירידה לאזור של
 1800-1780תהיה טבעית ליצירת שפל עולה וכח לתקוף קדימה ,רמת  2000נקודות היא ההתנגדות המהותית למניה שתביא
גם למהלך חזק בהתאם אולם גם לשם יש עוד לא מעט בשר.
אבנר ( - )268011החברה אבנר חיפושי נפט הינה שוטפות מוגבלת אשר נוסדה על פי הסכם בן אבנר נפט וגז כשותף כללי
והוקמה לצורך חיפוש והפקה של נפט וגז בישראל .המנייה נסחרת במדד ת”א .25
ניתוח טכני :המניה התממשה בשבוע האחרון בחדות לאחר שלא הצליחה להתקדם באופן ברור מעל  240נקודות .לאחר 4
מסחר של ירידות חדות המניה מגיעה לאזורי השפל השנתי סביב  215/17נקודות .למרות נמוך סביב  210באוקטובר האחרון
רמת  215אמינה יותר שכן היא נמוך ראשון של אוגוסט ותמיכה שהחזיקה עוד פעמיים בחודש האחרון .יציאה קדימה ביום
המסחר הבא ורצוי מעל  225.5יכול להוציא תיקון עולה וחזרה לאזור של  +240בשלב ראשון .נעילה מתחת לרמת התמיכה
והמניה יכולה להמשיך לקידומת של .1XX
בזק ( )230011החברה הישראלית לתקשורת ,עוסקת בין היתר ,בתקשורת פנים ארצית נייחת ,תקשורת סלולארית ,בזק
בינלאומי ,וטלוויזיה רב ערוצית .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .25
ניתוח טכני :ניתן לראות כי המניה למעשה נסחרת בסמוך לרמת השיא השנתי .כאשר רמת  840מהווה כעת תמיכה קרובה (גם
אמצע בולינגר) ,ומנגד רמת  877היא רמת התנגדות השיא .התמונה הטכנית כעת חיובית מה שאומר שהליכה בשלב ראשון
לשיא ואולי מעבר ,לא תפתיע .שבירת התמיכה יאותת על מימוש לעבר תחתית חשובה באזור מחיר .800
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 רמת השבירה האחרונה באזור  ,20170היא כעת התנגדות קרובה ורק יכולת פריצתה יאשר איתות חיובי
חוזר .אזור  19000היא התמיכה הקרובה.
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 .ראינו בשבועיים האחרונים נסיונות
לתיקון עולה שבינתיים כשלו בפריצת  80000בנר שבועי.
אלביט מערכות ( )1081124החברה עוסקת במ גוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות ,אלקטרוניות ואלקטרו אופטיות משולבות
עבור השוק הביטחוני בארץ ובעולם .מניות החברה נסחרות במדד המעוף,וכן בארה"ב.
ניתוח טכני :מניות החברה נמצאות במסגרת מהלך עולה ,למרות המימוש שראינו לאחרונה .בשבוע החולף נאמר כי פרצה קו
מהלך יורד עם יעד לשיא .השבוע קיבלנו את הצפי במלואו .אין הפתעות .בהמשך המניה כשלה בפריצת רמת השיא(אזור
 ) 35000ויצאה למימוש כאשר ביום המסחר האחרון נבדק מלמעלה תמיכת הפריצה של קו המגמה .איתות חיובי יחזור באם
נראה נעילה מעל .34000

על רגל אחת
 TEVAטבע מניות החברה נסחרות במדד המעוף אצלנו ,וגם בארה"ב .לפי גרף חו"ל ניתן לראות כי המניה לאחרונה ,נסחרת
בתנועה עולה מתקנת .ראינו גם פריצת רמת ההתנגדות על  62דולר ,מה שאומר שרמה זו עולה לתמיכה חשובה .רמת 66.2
דולר היא כעת רמת התנגדות הקרובה .ניכר בימים האחרונים,כישלון פריצת ההתנגדות הנ"ל .רמת  64דולר הינה התמיכה
הקרובה כעת.

לאומי ( )604611מניות הבנק נסחרות במדד המעוף .טכנית המניה נמצאת עדיין תחת איתות שלילי ,למרות התיקון העולה
שראינו לאחרונה במניה .כעת ,רמת  1350היא התמיכה הקרובה מול רמת  1400כהתנגדות קרובה חשובה .כל עוד שנמצאים
מעל  1350התיקון העולה תקף .מנגד איתות חיובי הבא רק בנעילה מעל .1400
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.השבוע נכשל פריצת ההתנגדות במסגרת תיקון עולה ,ורמת  600עולה כעת לתמיכה הקרובה.כל עוד נותרים מעל
 ,600תיקון עולה תקף.
בזן ( )2590248מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100טכנית ראינו מימוש במניה לאחרונה עד לתמיכת אזור  ,145ומשם
ראינו היפוך וחזרה לתנועה עולה ,למרות שכללית יש לנו תנועה רוחבית כעת .רמת  153.8במונחי נעילה הינה כעת רמת
התנגדות ורק יכולת נעילה כאן יאשר איתות חיובי נוסף .רמת  148.5היא כעת התמיכה העולה בדמות קו מגמה של התנועה
העולה האחרונה .ביום המסחר האחרון,בדקה המניה מלמעלה את התמיכה העולה.
אל על ( )1087824מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100המניה שנמצאת בתנועה עולה וחדה יחסית לאחרונה ,נמצאת
בשלב זה בסמוך לרמת השיא השנתי .רמת  298היא כעת תמיכה הקרובה במניה ,וכל עוד תמיכה זו נשמרת התמונה העולה
שרירה.
קמה דע ( )1094119מניות החברה נסחרות במדד היתר  . 50ניכר כי המניה עדיין נותרת בתנועה עולה  ,כתיקון למהלך היורד
האחרון .רמת  1750מסומנת כעת כהתנגדות חשובה ורק יכולת חצייתה יאשר איתות חיובי נוסף .כעת ,רמת  ,1600שם
תמיכה עולה היא רמת התמיכה הקרובה וכל עוד אין כאן שבירה,אין איתות שלילי המשכי ותיקון עולה תקף.
כיל ( )281014מניות החברה הנסחרות במדד המעוף ,עדיין נמצאות תחת איתות שלילי .כידוע ,המניה שברה ברמה השבועית
תבנית יורדת ,באזור  .1690-1700גם השבוע ראינו ניסיון לפתח תנועה עולה מתקנת  ,אך זו נבלמה מהר מאוד ובסיכום
השבועי המניה נותרה מתחת אזור ההתנגדות הנ"ל .תמיכה קרובה כעת נמצאת סביב מחיר .1555
כלל ביו טכנולוגיה(  )1104280מניות החברה הנסחרות במדד ת"א  ,100נמצאות כעת בהמתנה לקראת תנועה .במניה
מתייצבת כעת מעל אזור  , 320אך מנגד נכשלת בפריצת רמת התנגדות קו מהלך יורד חשוב באזור מחיר  .340יציאה מתחום
הנזכר יאשר איתות יותר ברור לגבי הצפי ההמשכי.
פמס ( )315010מניות החברה נסחרות במדד ת"א ייתר  .50המניה לאחרונה נמצאת במהלך עולה ברור ,והשבוע לאחר
מימוש בדקה המניה את קו המגמה העולה לטווח הקצר .היות וראינו נעילה מעל רמת ההתנגדות הקרובה על  ,9200סביר
שנלך בשלב הראשון לעבר רמת  9600שם נקודת היעד הקרובה .אזור  8800-50הוא אזור תמיכה קרוב לטווח הקצר.
שופר סל ( )777037מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100טכנית ,ניתן לראות כי המניה בימים האחרונים משייטת רוחבית
כאשר התמיכה נקובה באזור  .1150ביום המסחר האחרון ננעלה המניה בסמוך לאזור התמיכה ,מה שאומר שיום המסחר הבא
יאשר כאן איתות שבירה או היפוך על תמיכה ,שווה מעקב.

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.

