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ניתוח מדדים
סקירה שבועית – הבורסה בת"א סיכמה שבוע מסחר חיובי שהתנהל באווירה אופטימית לאור עליות שערים נאות בעולם בכלל
ובארה"ב בפרט .המדדים המובילים עלו בכ 3% -בממוצע כל אחד כשמדדי ת"א  57והבנקים בלטו לטובה כשזינקו בכ7% -
בממוצע כל אחד .במדד ת"א  011בלטו לטובה מניות כלל תעשיות ,פרוטליקס ואלקו החזקות (החברה פרסמה כי תנסה
להנפיק נדל"ן שבבעלותה בארה"ב לפי שווי של מיליארד דולר) שקפצו בכ 05% -בממוצע כל אחת .מנגד ,מניית בבילון נחלשה
בכמעט .8%
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה חיובית .מדדי התל בונד רשמו עליות שערים נאות של כ 1.7% -בממוצע .אגרות החוב
הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה חיובית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) רשמו עליות שערים קלות של כ-
 1.0%לכל אורך העקום ומדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ 1.2% -במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך .מחזורי
המסחר עמדו על כ 011 -מיליון ש"ח בממוצע ליום.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,01..% -מדד ת"א  57עלה ב ,21.0% -מדד הבנקים עלה ב ,910.% -מדד הנדל"ן 07
רשם השבוע עליה של  31..%ומדד נפט וגז עלה ב .31.3% -בשוק המט”ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,עליה שבועית של
 2129%לרמה של  3.507ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף עלה בסיכום שבועי בכ 2.8% -במהלך השבוע החולף וסגר ברמה של  0201נקודות .המדד מדשדש
כבר מתחילת חודש אוקטובר במשך תקופה ארוכה בין רמות  0057-0227נקודות ורק כאשר תגיע פריצה ברורה לכיוון
כלשהוא יתקבל איתות מתאים .לדעתנו ,המדד גמע מחצית מהדרך כלפי מעלה והוא צפוי להמשיך ולעלות בשבועות הקרובים
אל עבר פסגת הדשדוש השוכנת כאמור באזור  0227הנקודות .בכל מקרה ,כל עוד המדד לא שובר את רמת התמיכה החשובה
השוכנת ברמה של  0057נקודות לא יתקבל איתות מכירה לטווח הבינוני-ארוך.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי המשיך לרדת מול השקל בשבוע החולף ונסחר כעת (שישי) סביב רמה של  3.507ש"ח
לדולר .בורסות וול סטריט רשמו אמש ירידות שערים קלות .באירופה הבנק המרכזי הותיר את שער הריבית על רמתה הנוכחית
ללא שינוי בשיעור של  .1.57%אחרי ההכרזה על שער הריבית ,התייחס נשיא הבנק למצב הכלכלי ורמז כי קובעי המדיניות
חוששים שההתחזקות של המטבע האירופאי עלולה לפגוע באינפלציה ולעכב את ההתאוששות הכלכלית .מוקדם יותר ,הודיע
הבנק המרכזי של אנגליה שגם הוא מותיר את שער הריבית ללא שינוי בשיעור של  .1.7%בגזרת ארה"ב ,התביעות הראשונות
לדמי אבטלה ירדו בשבוע הקודם ב 7111 -תביעות לרמה של  355אלף ,למרות שהכלכלנים צפו שיהיו  351אלף תביעות
חדשות( .קרדיט ל .)Iforex -מהבחינה הטכנית ,הדולר ירד בשבוע החולף אל מתחת לרמת התמיכה של  ₪ 3.51לדולר ולעת
עתה הוא "בודק" אותה מלמטה .במידה ולא יצליח לפרוץ חזרה כלפי מעלה יתקבל איתות טכני שלילי עם יעד באזור של 3.71
 ₪לדולר.
מדד  CACצרפת  -מדד קאק 21הינו מדד המניות המרכזי בבורסה הצרפתית יורונקסט ,שמקומה בפאריז .את מדד הקאק
מרכיבות  21המניות 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 תיקן מעט כלפי מטה בימים האחרונים וכעת הגיע לרמת תמיכה חשובה
באזור  3511הנקודות .רק במקרה של שבירה ברורה שלה כלפי מטה יתקבל איתות מכירה עם יעד באזור  3371נקודות.
מדד תא ביטוח  -מדד ת"א ביטוח מתפרסם מאפריל  2100וכולל את כל המניות בתחום הביטוח ,הכלולות במאגר המניות .נכון
ליום המסחר האחרון ,המדד מורכב מחמש חברות ביטוח .הראל השקעות בעלת המשקל הכבד במדד ( )32.8%והפניקס
בעלת המשק הנמוך ביותר (.)5.38%
מניתוח גרף שבועי עולה כי המדד פרץ השבוע אזור התנגדות מפתח ב 0227-0271 -נקודות עם גיבוי של מחזור מסחר תומך.
בשלב זה קיימת אפשרות להתבססות מעל אזור  0221נקודות לפני המשך מהלך עולה ,תהליך אשר יחזק את הנחת העבודה
על המדד שפניו צפונה .אזור  0211סומן כמחיר יעד של התבנית הנוכחית .מנגד ,שבירה כלפי מטה של רף ה 0221 -נקודות
וכישלון חזרה מעליות תסמל את כישלון הפריצה והמדד יחזור להיסחר בטווח הדשדוש האחרון ()0078-0227

ניתוח מניות
ברן ( - )0.02.3החברה ,עוסקת בעיקר,במתן שירותים הנדסיים לפרויקטים בארץ ובחו"ל,יחד עם זאת יש לחברה תחומי
פעילות נוספים,בניהם :השכרה וניהול נכסי נדלן ,שיווק ומיחזור ,מוצרי מזון לבעלי חיים.

ניתוח טכני – מראה כי המניה שנמצאת תחת מהלך של מימוש לאחרונה ובמחזורים יחסית נמוכים  ,השכילה השבוע לאחר
שנתמכה על רמת  ,2111לפתח תחילת מהלך עולה  ,בשילוב התגברות מחזורי המסחר ובעיקר ביום המסחר האחרון .המניה
אף פרצה את קו המהלך היורד  ,של המימוש האחרון ,כאמור תוך מחזורי מסחר ערים .בשלב זה ההתנגדות הקרובה הינה
ברמת  ,2228כאשר יכולת פריצה עתידית של רמה זו  ,יאשר יעד לרמת השיא השנתי  ,באזור  .2811תמיכת הסטופ נמצאת
על רמת  ,2251ורק נסיגה מתחת לרמה זו ,יאשר כישלון של המהלך העולה המתפתח הנוכחי.
בזק ( - )0322..החברה ,פועלת במגוון תחומים בתחום התקשורת .תקשורת פנים ,רדיו טלפון נייד ,תקשורת בינלאומית,
וטלוויזיה רב ערוצית .מניות החברה נסחרות במדד המעוף.
ניתוח טכני – ניתן לראות כי המניה ,שהייתה תחת מימוש ,בחודשים האחרונים ,השכילה השבוע לפרוץ את קו המגמה היורד
והאופקי ברמת  ,221ולמעשה קיבלה איתות חיובי ראשוני לשינוי  ,ולפתיחת מהלך מתקן עולה .עם זאת רמת המחזור ביום
המסחר האחרון הייתה לא גבוהה במיוחד מה שמפחית מאירוע פריצת  221כאמור .רמת  275הינה רמת התנגדות קרובה,
ויכולת פריצתה ברמת נעילה יאשר שינוי ברור לתחילת מהלך עולה ,ולסיום המימוש הממושך במניה.
אבנר ( - )00.2..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 הגיע יחידת ההשתתפות ,קרוב לרמת השיא באזור  ,280ומשם פתחה במימוש אשר
בתוקף גם כעת .ניתן לראות קו מהלך יורד שנבנה לאחרונה ,ואשר תוחם את מהלך המימוש הנוכחי .רק יכולת לפרוץ את קו
המגמה הנ"ל ,כלומר את רמת 258 ,נכון להיום ,יאשר איתות חיובי עם יעד לשיא האחרון .התמיכה כעת הינה ברמת  228וקו
תמיכה עולה ומתחתיו רמת  . 222רק יכולת שבירת רמות תמיכה קרובות אלה ,יאשר המשך מימוש ואיתות שלילי .השבוע
מסיימת המניה דשדוש בתחום קווי המגמה שפורטו ,ונראה כי בשבוע הבא נקבל איתות לטווח הקצר.
אבוג'ן ( - )..29299החברה ,אבוג'ן בע"מ ,פועלת בתחום שיפור תכונות בצמחים באמצעים ביו טכנולוגיים .אבוג'ן עוסקת
באיתור גנים ורצפי ד.נ.א אחרים כחלק מהליך פיתוח של זרעים ביו טכנולוגיים ,לשיפור תכונות שונות ,תוך התמקדות בצרכי
תעשיית החקלאות ובצרכי תעשיית האנרגיה האלטרנטיבית.
ניתוח טכני – המניה נסחרת במגמה עולה ובחודשיים האחרונים נסחרת המניה בתנועה צידית ,דשדוש ,כאשר רף ההתנגדות
העליון שוכן ברמה של  0071נקודות .פריצה של רמה זו וסגירה חיובית מעליה תהווה טריגר לתחילתו של גל עולה חדש.
למחזור המסחר חשיבות עליונה במצב של פריצת שיא שנתי ,לכן יש לעקוב ולוודא שאכן המחזור תומך בפריצה (ממוצע
תקופתי  0.2 -מיליון ש"ח) .במידה והמניה אכן תפרוץ ,מחיר היעד הראשון סומן ברמה של  2151נקודות.
שופרסל ( - )777237החברה ,שופרסל בע”מ ,פועלת בשני תחומי פעילות:
 קמעונאות :שיווק קמעונאי בתחום המזון ומוצרים אחרים .שופרסל מפעילה חנויות שכונתיות ואזוריות בעלות מגוון של מוצריםעם דגש על שירות הלקוח ,וחנויות אחרות במגוון של מוצרים בדגש על מוצרים מוזלים ,וכן חנויות המציעות מגוון מוצרים
כשרים למהדרין עבור המגזר החרדי.
 נדל”ן מניב :שופרסל פועלת בתחום זה הן במישרין באמצעות השכרת נדל”ן מסוגים שונים הכולל מרכזים מסחריים ונכסיםאחרים ,והן באמצעות חברות מוחזקות המפעילות קניונים ומרכזים מסחריים .הכנסותיה של שופרסל בתחום זה נובעות מדמי
שכירות מהשכרת נכסים ומדמי ניהול בגין שירותי ניהול והפעלת קניונים.
ניתוח טכני – המניה נסחרת במתווה של מגמה משנית עולה (שיאים ושפלים עולים) וביום המסחר האחרון המניה רשמה גבוה
חדש ובסופו של יום חתמה על רמת ההתנגדות/שיא אחרון ברמה של  0001נקודות .סגירה חיובית מעל רמה זו תהווה טריגר
ותאשרר את המגמה החיובית .מחיר יעד ראשון סומן ב0271 -

על רגל אחת
סלקום ( - )..2.932מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .27ניתן לראות כי לאחרונה ,המניה שברה תמיכה חשובה ברמת
 ,3111ולכן רמה זו הופכת להיות התנגדות מהותית  ,כאשר המניה מקבלת איתות שלילי .השבוע השכילה המניה להתבסס
מעל רמת  ,2811ונראה כי רמה זו מהווה כעת תמיכה חשובה .שבירת רמת  , 2811יאשר חידוש האיתות השלילי במניה ,
בעוד אזור  2021-3111מהווה אזור התנגדות חשוב ,שרק פריצתו ,יאשר שינוי חשוב במניה ותחילת איתות ברור ,לתיקון עולה
משמעותי.
קמה דע ( - ).2.2...מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .011המניה שנמצאת במהלך עולה ברור ,ולאחר שהגיעה
לרמת  3811כרמת שיא שנתי אחרון ,פתחה במימוש .השבוע במסגרת המימוש הנוכחי ,השכילה המניה לחזור אל מעל רמת
 3511שעוברת להיות התמיכה בשלב זה .היעד הקרוב בשלב זה עומד על  ,3011אשר מבטא פריצת התכנסות מחירים
שראינו לאחרונה.
בזן ( - )09.202.מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .27ניתן לראות טכנית כי המניה לאחרונה ,שברה תמיכה כפולה
על  007וקו מהלך עולה  ,ומן הסתם מאשרת איתות שלילי ותחילת מימוש למהלך העולה האחרון שראינו .השבוע המניה
ביצעה ניסיון לפריצת רמת  007שנשברה לאחרונה  ,ובשלב זה הניסיון נכשל .איתות חיובי המשכי במניה  ,יתקבל רק בנעילה
מעל  007אופקי המהותי ,כאמור.

אפריקה ( - )0..2.0מניות החברה נסחרות לאחרונה  ,כאשר טכנית ניתן לראות קו מהלך יורד ראשי וברור המונע מהמניה,
תיקון עולה המשכי ברור בשלב זה .רק יכולת נעילה מעל רמת אזור  ,005-025נכון להיום יאשר איתות חיובי המשכי .התמיכה
הקרובה נמצאת באזור .011
נייר חדרה ( - )0302..מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .011מבט טכני מראה כי במסגרת התיקון העולה הנוכחי
המניה שועטת לעבר רמת ההתנגדות החשובה על  ,00731כאשר רמת  05701וקו מהלך עולה ,מהווים את התמיכה
החשובה.
כלל תעשיות ( - )02.2..מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .011מבט טכני מאשר ,כי המניה שנמצאת במסלול עולה,
כתיקון לגל היורד האחרון ,פרצה לאחרונה את רמת ההתנגדות המהותית על  ,0211ולכן רמה עוברת להיות רמת תמיכה
חשובה ומהותית .היעד הקרוב בשלב זה ננקב ברמת  ,0511והוא נובע מטווח הדשדוש שראינו לאחרונה במניה.
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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 בסק ירה 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.

