הסקירה השבועית של ספונסר – .2123102.3
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"1

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – הבורסה בת"א סיכמה שבוע מסחר ללא תנודות מיוחדות .מדדי המעו"ף ות"א  57נסחרו בעליות שערים
קלות ,ושאר המדדים נחלשו מעט בסיכום שבועי .במדד ת"א  011בלטו לטובה מניות נכסים ובניין ,דלתא ומג'יק שעלו בכ-
 01%כל אחת .מנגד ,מניות אלוט תקשורת וטאואר אכזבו את המשקיעים וירדו בכ 8% -כל אחת.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה חיובית .מדדי התל בונד עלו בכ 1.0% -בממוצע כל אחד .אגרות החוב הממשלתיות
נסחרו גם הן במגמה חיובית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) רשמו עליות שערים נאות של כ 1.0% -בטווח
הארוך ומדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ 1.57% -במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך .מחזורי המסחר התייצבו
ועמדו על כמיליארד ש"ח בממוצע ליום ,למעט יום ראשון בו נרשם שיא שלילי של  505מיליון  ₪בלבד.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,2100% -מדד ת"א  57עלה ב ,2123% -מדד הבנקים ירד ב ,.123% -מדד הנדל"ן 07
רשם השבוע ירידה של  21.2%ומדד נפט וגז ירד ב .2120% -בשוק המט"ח ,הדולר הרציף ירד בכ 210% -מתחילת השבוע
ושערו עומד כעת (שישי) על רמה של  ₪ 5.510לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף עלה בסיכום שבועי בכ 1.57% -במהלך השבוע החולף וסגר ברמה של  0225נקודות .המדד מדשדש
כבר חמישה שבועות רצופים בין רמות  0007-0257נקודות ורק כאשר תגיע פריצה ברורה לכיוון כלשהוא יתקבל איתות
מתאים .להערכתנו ,המדד צובר כוח ופריצה מלווה בעליות שערים חדות תגיע בשבועות הקרובים .בכל מקרה ,כל עוד המדד
לא שובר את רמת התמיכה החשובה השוכנת ברמה של  0007נקודות לא יתקבל איתות מכירה.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי לא רשם שינוי מהותי מול השקל בשבוע החולף ונסחר כעת (שישי) סביב רמה של 5.510
ש"ח לדולר .בורסות וול סטריט נסחרו גם אמש בעליות שערים קלות כאשר מדד הדאו-ג'ונס מגיע לשיא כל הזמנים ומדד ה-
 S&P500רחוק מס' נקודות משיא נוסף .נראה שההרחבות הכמותיות וההצהרות של הנגידים המרכזיים במעצמות השונות
לדבוק במדיניות מקלה לאורך זמן ,תורמות לסנטימנט החיובי בבורסות .עובדה נוספת התורמת לתאוות הסיכון היא נתוני
המאקרו המעודדים מכיוונה של ארה"ב ואירופה כאשר דורשי האבטלה השבועיים ירדו שוב אל מתחת לצפי האנליסטים והגיעו
לשפל של  0שבועות .בגזרת המט"ח אנו רואים את הדולר האמריקאי נחלש אל מול מרבית הצמדים המרכזיים כאשר האירו
מטפס אל רמות של  0.50דולר לאירו .היין ממשיך להיחלש ונסחר קרוב לרמת ההתנגדות ברמה של  57יין לדולר( .קרדיט ל-
 .)Iforexמהבחינה הטכנית ,הדולר נסחר בשבוע החולף סביב רמת התמיכה של  ₪ 5.51לדולר ולעת עתה הוא "בודק" אותה
מלמעלה לפני פריצה אפשרית .במידה ולא יצליח לפרוץ חזרה כלפי מעלה יתקבל איתות טכני שלילי מחודש עם יעד באזור של
 ₪ 5.71לדולר.
מדד  CACצרפת  -מדד קאק 51הינו מדד המניות המרכזי בבורסה הצרפתית יורונקסט ,שמקומה בפאריז .את מדד הקאק
מרכיבות  51המניות 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 רשם עליות שערים נאות בשבוע החולף לאחר שנתמך בפעם השנייה
ברציפות מעל רמת התמיכה החשובה באזור  5011הנקודות .כעת המדד הגיע ליעד הראשון לעליות שנמצא ברמה של 5811
הנקודות ואותו ציינו בשבוע שעבר ,במידה ותהיה כאן פריצה היעד הבא נמצא ברמה של  5111נקודות.
מדד הבנקים – למרות פתיחה שלילית בתחילת שבוע המסחר בעקבות אזהרת הרווח של לאומי ,התאושש המדד בהמשך
השבוע ונעל אותו כמעט ללא שינוי .טכנית המדד ממשיך לדשדש בטווח מסחר צר של  0011-0211נקודות ,אמצע הטווח סביב
 0071מהווה תמיכה נקודתית .אינדיקטוריים טכניים נמצאים בחלקם בטריטוריה שלילית וייתכן שהם מאותתים על הבאות.
מדד נדל"ן  – .0מדד הנדל"ן  07עשה השבוע גבוה חדש אולם ,ביום המסחר האחרון ננעל בירידות שערים חדות ולא הצליח
להמשיך את הטרנד החיובי .המדד באופן כללי נמצא לאחר גל עולה חזק מאוד ובחודשים האחרונים נע בתצורה עולה ובתבנית
שלילית בשם יתד דובית .התבנית תצא אל הפועל רק בשבירה של היתד כלפי מטה (סביב רמות  )521כשהיעד בשבירה יהיה
אזור  511נקודות.

ניתוח מניות
 - ).002..החברה ,גזית-גלוב בע"מ ,עוסקת במישרין ובאמצעות חברות בנות ברכישה ,פיתוח וניהול נכסים מניבים צפון
אמריקה ,אירופה וישראל .קבוצת גזית גלוב מתמקדת בעיקר בענף המרכזים המסחריים מעוגני סופרמרקטים .בנוסף פועלת
גזית גלוב בענף הדיור המוגן ובענף מבני משרדים רפואיים בארה"ב .כמו כן ,פועלת גזית גלוב לאיתור ומימוש הזדמנויות

עסקיות בדרך של רכישת נכסים ו/או חברות הפועלות בתחומי עיסוקה ו/או בתחומים משיקים ,באזורי פעילותה ובאזורים
אחרים.
ניתוח טכני – המניה נסחרה השבוע באזור שיא כל הזמנים סביב רצועת מחיר ב 7157-7171נקודות .בסיום השבוע סיימה
המניה בירידות שערים חדות ובליווי מחזור ער יחסית לתקופה האחרונה ,טכנית נראה שלמניה קשה סביב רמות השיא וייתכן
שתרד לאסוף כוחות לפני ניסיון פריצה נוסף ,רמות תמיכה קרובות נמצאות ב  5851ו .5511
חברה לישראל ( - )0502.5החברה ,החברה לישראל בע"מ ,הינה חברת החזקות הפועלת בייזום ,קידום ופיתוח של עסקים
בישראל ובחו"ל .החברה פועלת ,באמצעות מערך של תאגידים מוחזקים ,בעיקר בענפי הכימיקלים ,הספנות ,האנרגיה
והטכנולוגיה המתקדמת .כמו כן ,פועלת החברה לישראל לייזום ופיתוח עסקים נוספים.
ניתוח טכני – למרות פריצה של אזור  251111נקודות לפני קצת יותר משבועיים ,המניה לא הצליחה לייצר המשך מהלך חיובי
וחזרה מתחת לרמת הפריצה .בשבוע המסחר האחרון נסחרה המגמה שלילית ונצמדה לאזור תמיכה נקודתי סביב 278711
נקודות .נעילה שלילית מתחת לרמה זו יכולה להוציא תיקון מהותי יותר כשאזור תמיכה קרוב נמצא סביב  271111נקודות.
כיל ( - )00.2.0החברה ,פועלת בעיקר בתחום הדשנים ,והכימיקלים המיוחדים .לחברה 5 ,מגזרים ראשיים :כיל דשנים ,כיל
מוצרים תעשייתים ,וכיל מוצרי תכלית .בנוסף לחברה תחומים נוספים ,כמו ,התפלת מים ,וייצור מגנזיום.
ניתוח טכני -המניה שנמצאת במסלול מתקן עולה ,נמצאת כעת לטווח הקצר תחת מימוש מחירים .בשלב זה ניתן לראות
התכנסות מחירים מעל תמיכה עולה ,כאשר התמיכה הקרובה נמצאת ברמת .5515מנגד יכולת לפרוץ שוב את רמת
 ,5811יאשר איתות חיובי ,ותחילת מהלך עולה נוסף .כאמור,כעת המניה משייטת בתחום התמיכה/התנגדות שצוינו
וההכרעה תינתן בקרוב.
מזרחי טפחות ( - )030035התאגיד,עוסק בפעילות בנקאית מסחרית,עסקית וקמעונאית ,וכן בפעילות משכנתאות
בישראל.
ניתוח טכני -המניה נמצאת לאחרונה כנראה על הגרף,בתנועה רוחבית ,ולטווח הקצר נראה כי תנועת מימוש מחירים
מלווה אותה בשלב זה .רמת  ,5055מהווה תמיכה חשובה לטווח הקצר  ,ואילו רמת ההתנגדות של קו מהלך יורד ברמת
אזור ,5811נכון להיום ,מהווה התנגדות קרובה וחשובה .איתות לטווח הקצר יתקבל ביכולת יציאה מהתחום שצוין לעיל,
לכן כעת רק מעקב למי שנמצא בחוץ.
בזק ( - )0322..החברה,בזק ומכלול חברות הבנות שלה,עוסקות בכמה תחומי פעילות כדלקמן :תקשורת פנים ,רדיו
וטלפון נייד,תקשורת בינלאומית ,וטלוויזיה רב ערוצית.
ניתוח טכני -המניה,שנמצאת תחת מהלך תיקון עולה,הגיעה השבוע עד להתנגדות חשובה על ,585והחלה משם נסיגה
 .ניתן לראות כי רמת  570מהווה תמיכה חשובה קצרת טווח בשלב זה ,ולמעשה שם ייקבע האיתות ההמשכי לטווח
הקצר .למעקב.

על רגל אחת
בבילון ( - )..2.000המניה ממשיכה לשהות בתחום תבנית היתד ,כאשר בשלב זה נראה אזור תמיכה בקרקעית היתד
סביב רמת  .0551יכולת לפרוץ את אזור  2511בשלב זה יהווה איתות מהותי ומשמעותי ולמעשה פריצת היתד וסימן
חיובי ברור.
בזן ( - )0032000המניה נסחרת לטווח המיידי-קצר בתחום רוחבי  ,081-215.7 :המשמעות ,יכולת נעילה מחוץ לאזור
הנ"ל,יאשר את האיתות הבא לטווח הקרוב.
בריינסוויי ( - )..225.0המניה שעברה מימוש לאחרונה ,נתמכה על רמת  ,7111כתמיכה אופקית ,ומשם נתנה
היפוך,ברור ובמחזורי מסחר ערים .כעת,רמת  ,7051מהווה תמיכה קרובה בעוד היעד לתיקון העולה הנוכחי הוא על
רמת .0711
ישראמקו ( - )0302.5המניה נמצאת כעת,בתחום מהלך רוחבי  ,כאשר רמת  05מהווה את ההתנגדות החשובה כעת.
יכולת פריצה כאן יאשר איתות חיובי לרמת השיא באזור  .00רמת התמיכה החשובה נמצאת על  01בשלב זה.
כלל תעשיות ( - )0202.0המניה שנמצאת כללית ,בתיקון עולה לאחרונה ,נסחרת כעת רוחבית ,בתחום 0511-0711
כאשר נעילה מחוץ לטווח זה יאשר את האיתות ההמשכי לטווח הקצר.

כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנות finance.sponser.co.il - sponser charts
ובורסה גרף לניתוח טכני – www.bursagraph.com

סק ירה 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 בסקירה 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.

