הסקירה השבועית של ספונסר 10.04.2016 -
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 מעורבת עם נטייה לירידות שערים במדדים
המובילים .מדדי המעו"ף ות"א  100ירדו בכ 0.2% -בממוצע כל אחד .מדד הבנקים ירד בכ ,3.3% -ומנגד מדד הביומד עלה
בכ .4% -במדד ת"א  100בלטו לטובה מניות נבידאה וביוטיים שעלו בכ 32% -ובכ 16% -כל אחת .מנגד ,מניית מנקיינד ירדה
בכ .12% -מכלל מניות הבורסה בלטה לטובה מניית אינסוליין שקפצה בכ .84% -מנגד ,מניית אור סיטי ירדה בכמעט 32%
נוספים ,לאחר שבית המשפט הורה על פירוק החברה .מחזורי המסחר היו נמוכים מהממוצע ,ועמדו על כ 900 -מיליון ש"ח ליום
בלבד בממוצע.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה חיובית .מדדי התל בונד נסחרו בעליות של כ 0.25% -בממוצע כל אחד בסיכום שבועי.
אגרות החוב הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה חיובית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו במח"מ (משך חיים
ממוצע) הארוך בכ .0.5% -מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ 1.1% -במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב 0.48% -מדד ת"א  75עלה ב ,0.23% -מדד הבנקים ירד ב ,3.27% -מדד הנדל"ן  15רשם
השבוע ירידה של  ,0.68%מדד נפט וגז ירד ב 1.13% -ומדד הביומד עלה ב 4.06% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר
התחזק בכ 1% -מול השקל ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  3.79ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף ירד השבוע בכ ,0.5% -וסיים את המסחר ברמה של  1443נקודות .ניתן לראות
בגרף המצורף שמדד המעו"ף ירד בשבועיים האחרונים ,וזאת לאחר שסיים מהלך עולה מאז אמצע פברואר ,ונכון לכרגע נראה
כי רמת ההתנגדות החשובה שנמצאת ברמה של  1500נקודות שינתה את המגמה לטווח הקצר לשלילית .עד שלא נקבל
פריצה ברורה כלפי מעלה של רמה זו ,המדד יכול לדשדש סביב הרמות הנוכחיות ואפילו לנזול כלפי מטה בשבועות הקרובים.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק בכ 1% -מול השקל בסיכום השבוע החולף ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  3.79ש”ח
לדולר .אתמול (חמישי) ,וול סטריט נסחרה במגמה שלילית ,והמדדים המובילים סיימו בירידות של כ 1.2% -בממוצע .בזירת
המאקרו פורסם הנתון השבועי של תביעות דמי אבטלה אשר עמד על  267,000תביעות בדומה לצפי האנליסטים .כזכור,
הפדרל ריזרב פרסם השבוע את פרוטוקולי החלטת הריבית האחרונה שלו .מהפרסומים עולה כי רוב חברי הפד מעריכים כי
עדיין קיימים סיכונים עבור הכלכלה האמריקאית וכי העלאת הריבית באפריל לא מתאימה ואף תתפרש כאיתות לחץ .פרוטוקולי
הפד מתפרסמים על רקע דברי הנגידה יילן בשבוע שעבר לפיהם הפד יאט את קצב העלאת הריבית .מהבחינה הטכנית ,ניתן
לראות בגרף היומי המצורף שהדולר שבר כמה תמיכות טכניות לאחרונה ,ולעת עתה נתמך מעל רמת תמיכה חשובה וקריטית
להמשך הדרך ברמה של  3.75ש"ח לדולר.
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 נסחר סביב רמת  9500הנקודות ,לאחר שנכנע לרמת ההתנגדות החזקה השוכנת באזור  10000-10200הנקודות .רק
שבירה של רמה זו תהווה איתות מכירה.
מדד הבנקים – מדד הבנקים אבד השבוע כ  3.3%מערכו וחתם ביום חמישי האחרון  7ימי ירידה רצופים .מהצד הטכני ציינתי
את אזור של  1290-1300נקודות ששבירתו תביא לטריגר שלילי במדד ואכן כך היה .הצפי הקרוב הוא לתיקון כלשהו ל  7ימי
ירידה רצופים כשכל עליה לצורך ירידה ,כל עוד לא חוזרים מעל  1300נקודות בצורה ברורה.
מדד ת"א  – 75מדד ת"א  75המשיך "לנוח" גם בשבוע המסחר האחרון והוא נועל אותו כמעט ללא שינוי ביחס לשבוע המסחר
הקודם .מהצד הטכני אין מה לחדש ,אזור תמיכה קרוב סביב  750ומתחת אזור של  740נקודות ,כל עוד המדד מעל רמה זו
הוא נחשב חיובי לטווח הקצר .אזהרה ראשונה קבלנו השבוע כשבעליות נוצר שיא יורד סביב  770נקודות שאולי מאותת לנו על
העתיד לבוא.

מדד הנדל"ן  – 15גם בשבוע המסחר האחרון מדד הנדל"ן שמר על גבולות הגזרה שלו ברמה של  406-415נקודות .מהצד
הטכני אין מה לחדש הרבה ,כל עוד המדד נסחר בתנועה צידית בטווח שצוין לעיל ההנחה צריכה להיות המשך תנועה עולה כל
עוד לא הוכח אחרת (שבירת רמת תמיכה סביב  405נקודות).
מדד  – S&P500מדד המניות המוביל בארה"ב מנסה להוציא תיקון בשבוע המסחר הנוכחי .בשבוע שבעבר ציינתי על עליות
נאות מהשפל האחרון עד לרמות של  2072נקודות ללא עצירה ועם אינדקטורים טכניים שגבוהים ביחס להתנהגות עבר .שבוע
המסחר הנוכחי נפתח באזור הגבוה האחרון משם נראה שהשוק מנסה להוציא תיקון כלשהו .אזור תמיכה שבועי נמצא סביב
 2040נקודות ומתחת נראה תיקון עמוק יותר לעליות האחרונות.

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 השבועי,כי המניה שברה
תבנית מחירים כלפי מטה .החודש הצליחה המניה שבועית ,לחזור אל מעל לקו המגמה התחתון של התבנית ,והמשמעות
איתות חיובי מעבר לטווח הקצר כעת.גם הפעם נעלה את הגרף החודשי שם ניתן לראות תבנית שורית כאשר המהלך
המתפתח כעת הוא לתקרת התבנית סביב מחיר  .2100בגרף היומי כעת 1571,תמיכה קרובה ואילו  1681כאזור התנגדות
קרוב.
סלקום ( )1101534החברה הינה חברת תקשורת סלולארית המספקת מגוון שירותים ,בין היתר :שירותי טלפון סלולארי
ונייח,שירותי נדידה לתיירים,וללקוחות החברה וכן שירותים נוספים.מניות החברה נסחרות במדד ת"א  25וכן בארה"ב.
ניתוח טכני :ניתן לראות כי מניות החברה נמצאות לאחר מהלך יורד בחודשים האחרונים .באזור תמיכה סביב  2200המהותי
המניה קיבלה היפוך אגרסיבי כתיקון עולה שעדיין תקף .המניה פרצה כעת קו מהלך יורד של התנועה היורדת האחרונה ויעד
קרוב כנכתב אז ,נקוב באזור  .2600ראינו הגעה ליעד הנ"ל,ואף פריצתו,בשבוע החולף נפרצה גם אופקית ,2729מה שאומר
שעולה כעת לתמיכה הקרובה .כל עוד נמצאים מעל רמה זו התמונה החיובית תקפה.
פרוטארום ( )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 השבוע,שברה קו תמיכה עולה לטווח הבינוי ,המשמעות ,איתות שלילי כל עוד נמצאת מתחת לרמת
השבירה .אזור  18000כעת תמיכה קרובה ואילו אזור השבירה סביב רמת ,19650הוא כעת אזור התנגדות.
אלביט מערכות ( )1081124החברה עוסקת במיגוון של טכנולוגיות מתקדמות ,אלקטרוניות ואלקטרו אופטיות משולבות עבור
השוק הביטחוני ברחבי העולם .לאחרונה נותרה לבדה במרוץ לרכישת תע"ש מידי המדינה .מניות החברה נסחרות במדד
המעוף וכן בארה"ב.
ניתוח טכני :המניה עלתה לאחרונה ,במדור "על רגל אחד " ונכתב שם במפורש על תבנית שנפרצה בגובהה של כ 10-אחוז.
לאחרונה ,המניה כמעט השיגה את מלוא היעד  ,כאשר אזור המחירים  ,37900-38800אזור המגלם יעד תבנית פרוצה וגם
תקרת תבנית ,מהווה כעת את היעד המלא לטווח הקצר .בשלב זה המניה יצאה למימוש כאשר תמיכה עולה של קו מגמה
נקובה ברמת אזור  .35000כל עוד תמיכה עולה נשמרת ,היעד תקף .בשבוע החולף ,ראינו התבססות מעל התמיכה העולה
ושחרור תמונה טכנית רוויה .היעד נותר תקף.
לאומי ( )604611התאגיד עוסק בפעילות בנקאית פיננסית וריאלית מגוונת.הבנק מחולק לחטיבות ,בנקאות עסקית ,בנקאות
מסחרית,בנקאות פרטית ובנקאות קמעונאית .מניות הבנק נסחרות במדד ת"א .25
ניתוח טכני :המניה כעת נמצאת במהלך של תיקון עולה לאחר הגל היורד האחרון .ראינו לאחרונה הגעה עד לרמת  1392שם
אופקית חשובה ומשם שוב יצאנו למימוש .השבוע ,במסגרת המימוש ראינו שבירת  ,1330מה שאומר כעת איתות שלילי קצר
טווח כל עוד נמצאים מתחת לרמה זו .אזור  1300כעת התמיכה הקרובה שנבדקה מלמעלה ביום המסחר האחרון.
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 .ביום המסחר האחרון הגענו
שוב לתמיכת התבנית הרוחבית באזור  ,61.9וראינו היפוך על תחתית התבנית .אזור  65.8הינה כעת תקרת תבנית ולשם
נראה כי היה"ש מכוון לשם .ביטול היעד רק בשבירת התמיכה הקרובה שצויינה לעיל.

על רגל אחת
שיכון ובינוי ( )1081942מניות החברה הנסחרות במדד נדלן ,15נמצאות לאחר  ,מהלך יורד חד .לאחרונה גם נשברה
התמיכה העולה ארוכת הטווח .ראינו במסגרת התיקון העולה הנוכחי של השבועות האחרונים ,כי המניה הצליחה לחזור מעל קו
המהלך העולה שנשבר לאחרונה .המשמעות,חזרה לתחום העולה והמשך התיקון העולה הנוכחי .לטווח מעל לקצר רמת אזור
 700מסומנת כיעד קרוב מול תמיכת קו המגמה ברמת אזור  .635כל עוד תמיכה נשמרת אזי ,התנועה העולה והאיתות החיובי
תקפים.

בזן ( )2590248המניה נמצאת כללית תחת מהלך מתקן עולה ,אך לאחרונה במימוש מחירים .לאחרונה ראינו פריצת קו מהלך
יורד ,לעבר התנגדות  155וכישלון המשך התנועה המתפרצת .תמיכה קרובה על  ,150נשברה,לכן האיתות במסגרת המימוש
נותר תקף ,ואזור  135-137הוא היעד כעת ,ראינו הגעה לאזור היעד ,וניסיון תיקון עלה עד אזור  ,145ושוב חזרה לכיוון
התמיכה המהותית .כעת .כאמור ,המניה תחת מימוש אך עם זאת רק שבירת אזור  134-5יאשר ביטול התנועה העולה
הכללית.
מליסרון ( )323014מניות החברה נסחרות במדד המעוף( .ת"א  .)25ראינו תנועה רוחבית בשבועות האחרונים בתחום
מחירים , 12000-13000כאשר איתות מהימן לאיתות הבא יתקבל ביציאה מהתחום הנ"ל .לאחרונה השכילה המניה לפרוץ את
אזור ההתנגדות וגם בשילוב קו מהלך יורד .לאחרונה נאמר כי היעד עומד על  14000ואכן קיבלנו ,בול ,את היעד שם קו מהלך
יורד ראשי .משם ראינו יציאה למימוש שעדיין תקפה .תמיכה קרובה כעת על אזור  .13000המניה ננעלת בסיום השבוע החולף
בצמוד לרמת ההתנגדות של קו המגמה היורד.
אמות ( )1097278מניות חברת הנדלן נסחרות במדד ת"א  .100טכנית  ,ראינו לאחרונה,כפי שהוזכר כאן ,פריצת דשדוש
מחירים לטווח הבינוני עם פריצת תבנית שורית חשובה .לטווח מעל הקצר מקבלים כעת יעד ברמת  ,1390ואילו בגרף היומי
בכל מקרה אזור  1270היא התמיכה המהותית כעת ,וכל עוד נמצאים מעל יעד תקף .יש לשים לב שלאחרונה ראינו כאן ארוע
הטבה,ולכן השערים השתנו בגובה ההטבה .בשבוע החולף המשיכה המניה לעבר היעד הנקוב לעיל 1350.כעת התנגדות
קרובה.
– TEVAטבע מניות החברה נסחרות במדד ת"א  25וכן בארה"ב .טכנית לפי גרף חו"ל,ניתן לראות אזור תמיכה בתחום 53-
 53.5דולר ,לכן איתות שלילי מעבר הקיים כעת לא יתחדש ללא שבירת אזור זה .מנגד כל תיקון עד לרמת  56דולר ,לא מבשר
על שינוי ורק יכולת נעילה מעל לרמה זו יאשר יציאה מהאיתות השלילי .בשבוע החולף ראינו את המניה משלימה את היעד
הקרוב באזור  56דולר ,ואף ננעלה מעליו .לכן תנועה עולה תקפה בנייר ,כל עוד תמיכה קרובה שצויינה ( 56דולר ) נשמרת.
פמס ( )315010מניות החברה נסחרות במדד ת"א ייתר  .50טכנית ניתן לראות כי לאחרונה המניה עדיין נמצאת במסגרת
תיקון עולה ,אך עם זאת נשברה התמיכה העולה לטווח הקצר כעת .אזור  8500במונחי נעילה הינה תמיכה קרובה ,ואילו רמת
השבירה סביב רמת  8775יורדת כעת להתנגדות הקרובה.
 – NICEנייס מניות החברה נסחרות במדד המעוף וכן בארה"ב .טכנית ולפי גרף חו"ל ,ניתן לראות תנועה עולה במניה כאשר
לאחרונה ראינו פריצת קו מהלך חשוב באזור  62.5דולר שנתן כמו הנכתב כאן בסקירות האחרונות ,איתות חיובי המשכי .כעת
המניה נמצאת בתחום מימוש מחירים כאשר אזור  62דולר היא תמיכה חשובה מאוד מאוד שם תקרת תבנית פרוצה .בשעת
כתיבת שורות אלה המניה בודקת מלמעלה את אזור התמיכה הנ"ל .רק שבירה כאן ,יאשא איתות שלילי ברור ,וסיום האיתות
החיובי הנוכחי.
בזק ( )230011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  . 25טכנית ,המניה נמצאת במצב של מימוש מחירים לאחר תנועה עולה
לאחרונה .המניה שברה קו מהלך עולה ולכן האיתות השלילי הופיע מאז .בשבוע החולף המשיך האיתות השלילי ,וכעת רמת
 825היא תמיכה חשובה להמשך .ראינו נעילה על תמיכה זו ביום המסחר האחרון במניה .שבירה כאן יוציא איתות שלילי
המשכי לכיוון  .800אזור  850יורד כעת להתנגדות הקרובה.
אבנר יהש ( )258011יחידת ההשתתפות נסחרת במדד המעוף ,וטכנית ,קיבלה השבוע איתות שלילי עת שברה תמיכה עולה
של התיקון העולה האחרון ,לכן כעת נסחרת בתנועה רוחבית .רמת  217היא כעת התנגדות מאוד חשובה לטווח הקצר ,במונחי
נעילה ,ואיתות חיובי יתקבל רק ביכולת נעילה מעל רמה זו .כל עוד נמצאים מתחת רמה זו ,היה"ש שלילי.
בי קומיוניקשנס ( )1107663מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100המניה שנמצאת במהלך עולה ברור ,יצאה לאחרונה
למימוש מחירים .התמיכה העולה הראשית נמצאת באזור מחיר על , 11500וכל עוד תמיכה זו נשמרת ,אזי גם התנועה העולה
הכללית ,תקפה .אזור  11000יורד כעת להתנגדות הקרובה .המניה נועלת את השבוע האחרון ,כאשר בדקה התמיכה של קו
המהלך העולה מלמעלה.
פרטנר ( )1083484מניות חברת התקשורת נסחרות במדד ת"א  .100טכנית ,המניה נמצאת במהלך רוחבי מתכנס .אזור
 1850הינה תקרת התבנית כעת ויכולת פריצה יאשר איתות חיובי מהותי.רמת  1800התנגדות קרובה 1700 .מסומנת
כתמיכה קרובה בתוך התבנית  .לעניות דעתי ,ולפי תצורת התמונה הטכנית בהחלט יש מקום כעת לניסיון פריצת התבנית ,מה
שנכשל בפעמים הקודמות .נוסיף גם ארוע פונדמנטאלי ,בדמות קריסת גולן טלקום ,אז נקבל איתות מושלם טכני+פונדמנטאלי.
שופר סל ( )777037מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100טכנית ,רואים כעת מהלך עולה ברור במניה ,אך ביום המסחר
האחרון ראינו הגעה עד לתקרת התבנית באזור מחיר  .1315רק יכולת נעילה מעל יאשר כאן איתות חיובי מתמשף ,אך יותר
סביר כי נראה כאן מימוש כעת .שבירת  ,1289יאשר את פתיחת המימוש.
פז נפט ( )1100007מניות החברה נסחרות במדד המעוף .טכנית ,ראינו לאחרונה כאן תנועה רוחבית ובימים האחרונים מעל
תמיכת  . 57490רק שבירת רמה זו יאשר איתות שלילי במניה כעת ,אך יותר סביר כי נקבל כאן תיקון עולה לעבר רמת אזור
 60000שם יעד והתנגדות קרוב.

דיסקונט השקעות (  )639013מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100טכנית ,המניה נמצאת בתחום תיקון עולה למהלך
השלילי האחרון .כעת אזור  740-750עולה לאזור תמיכה קרוב ואילו רמת  800התנגדות אופקית .האיתות הבא יתקבל ביכולת
יציאה מהתחום הנזכר לעיל.
גזית גלוב ( )126011מניות החברה נסחרות במדד המעוף .טכנית ,המניה נמצאת בתחום תיקון עולה שאת האיתות הראשון
לכך קיבלנו בפריצת רמת  .3000כעת נמצאת המניה תחת מימוש כאשר רמת התמיכה הקרובה נשברה .רמה זו ,3310,יורדת
כעת להתנגדות מיידית וכל עוד המניה אינה חוזרת מעל רמה זו בנעילה ,היא תחת מימוש 3200 .תמיכה קרובה כעת.
ביג ( )1097260מניות החברה הנסחרות במדד ת"א  ,100נסחרות בתחום מהלך עולה שקיים עדיין .רמת  22000מהווה
תקרת תבנית ושם ההתנגדות הקרובה כעת .רמת  20780מהווה כעת תמיכה עולה קרובה וכל עוד נמצאים מעל אין איתות
שלילי כלשהוא .
פריגו –  PRGOמניות החברה נסחרות במדד המעוף ,וכן בארה"ב .לפי גרף חו"ל רואים כי המניה הנמצאת בתיקון עולה לאחר
מהלך שלילי לאחרונה .היעד כעת הינו רמת  140דולר ,כאשר תמיכה עולה כעת נקובה על אזור  130דולר .כל עוד תמיכה
עולה נשמרת ,יעד תקף ,הכל 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.

