הסקירה השבועית של ספונסר 10.05.2015 -
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 השבוע במגמה שלילית ,תוך ירידות שערים שנרשמו בכל המדדים המובילים.
מדדי המעו"ף ות"א  100ירדו בכ 0.7% -כל אחד ,ומדדי הנדל"ן והביומד ירדו בכ 3.5% -בממוצע כל אחד .מנגד ,מדד הגז
ונפט הצליח לסיים את השבוע בטריטוריה הירוקה ,ועלה בכ 1.8% -בסיכום שבועי .במדד ת"א  100בלטה לטובה מניית אלון
רבוע כחול שזינקה בכמעט  .11%מנגד ,מניות אלוט תקשורת ומזור רובוטיקה ירדו בכ 13.5% -ו 11.5% -בהתאמה ,לאחר
אכזבה מדו"חות החברות והורדת המלצות ע"י כמה בתי השקעות .מכלל מניות הבורסה בלטה לטובה מניית אסיה פיתוח
שזינקה בכ .55% -מנגד ,מניית אגרי צנחה בכ 48% -לאחר שפורסם כי היא מתכוונת ליצוק לתוכה את פעילות רשת קופיקס.
מחזורי המסחר נחלשו ועמדו על כ 1.1 -מיליארד ש"ח בממוצע ליום למעט יום חמישי.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה שלילית במיוחד .מדדי התל בונד ירדו בכ 0.5% -בממוצע בסיכום שבועי .אגרות החוב
הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה שלילית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) ירדו בכ 1.2% -במח"מ (משך חיים
ממוצע) הארוך .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) צנחו בכ 1.9% -במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,0.73% -מדד ת"א  75ירד ב ,1.27% -מדד הבנקים ירד ב ,0.43% -מדד הנדל"ן  15רשם
השבוע ירידה של  ,2.99%מדד נפט וגז עלה ב 1.79% -ומדד הביומד ירד ב 3.82% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר
התחזק בכ 0.3% -מול השקל ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  3.87ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף ירד בכ 0.7% -בסיכום שבועי ,וסיים את המסחר ברמה של  1633נקודות .כפי
שניתן לראות בגרף היומי המצורף ,המדד ירד גם בשבוע החולף והתהפך מעל רמה של  1614נקודות ,שמהווה כעת תמיכה
ראשונה במקרה של חזרה למגמה שלילית .התמיכה הבאה נמצאת ברמה של  1588נקודות .מנגד ,פריצה של השיא החדש
ברמה של  1694הנקודות ,תשלח את המדד לרשום שיאים נוספים.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק בכ 0.3% -מול השקל בשבוע החולף ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  3.87ש”ח
לדולר .אתמול (חמישי) ,מדדי ארה"ב נסחרו בעליות שערים של כחצי אחוז ,כשברקע פורסם סקר התעסוקה של  ,ADPלפיו
 169אלף משרות נוספו למגזר הפרטי בארה"ב בחודש אפריל ,בהמשך לתוספת מתוקנת כלפי מטה של  175אלף מקומות
עבודה בחודש מרץ האחרון .קונצנזוס האנליסטים צפה תוספת של  200אלף משרות בחודש שחלף .מהבחינה הטכנית ,ניתן
לראות בגרף היומי המצורף שהדולר מדשדש בחצי השנה האחרונה ,לאחר שנתקל ברמת התנגדות (עוד משנת  )2012ברמה
של  4.05ש"ח לדולר ,ומלמטה ישנה תמיכה באזור  3.80ש"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 המשיך השבוע במגמה השלילית ,בהתאם לצפי שלנו משבוע שעבר ,וכרגע נראה כי למעט תיקונים בדרך ,הוא צפוי
להמשיך ולרדת לכיוון התמיכה הקרובה שנמצאת סביב אזור  11000הנקודות.
מדד הבנקים – מדד הבנקים היה המדד המייצב השבוע בשוק ובעיקר ביום חמישי האחרון .טכנית אין חדש ,רמות של
 1350/60נקודות הינה רצועת התנגדות ומעל אזורים של  1380/90שהם גבוהים של  52שבועות אחרונים .לטווח הקצר אזור
של  1320נקודות הינו אזור תמיכה על הגרף ,רק שבירה מתחת תוציא אל הפועל תיקון מעט עמוק יותר.
מדד ת"א  – 75גם מדד ת"א  75התנהג בדיוק לפי הסקירה של השבועות האחרונים ולאחר שחזר מתחת לרמת  900הנקודות
ו  890יצא לתיקון יורד ומימש את הסטייה הדובית אותה ציינתי .נעילת השבוע מגיעה סביב אזור תמיכה ברמה של  850נקודות
כך שבהחלט אפשרי שיגיעו קונים באזור הנוכחי לטובת תיקון עולה בשבוע הקרוב.
מדד הנדל"ן  – 15מדד הנדל"ן סוגר שבוע שלילי במיוחד ומגיע ליעד אותו ציינתי בשבוע שעבר  455נקודות .המדד שלילי
בשבועות האחרונים וזאת לאחר גל עולה חזק מאוד כלך שטכנית אזור תמיכה קרוב הינו אזור של  450/2נקודות שהם תיקון
פיבו  61.8למהלך העולה האחרון .שבירה של רמה זאת תוציא תיקון עמוק יותר במדד .חשוב להבין שהסקטור נהנה מעליות

שערים חדות בעיקר בגלל עליות חדות באגרות החוב וכשאלה החלו לרדת השבוע הגיבו מניות הנדל"ן בעוצמה למטה .ריביות
נמוכות טובות מאוד לסקטור שכן עלויות המימון יורדות.
מדד היתר  – 50הירידות במדד היתר בשבועיים האחרונים לא צריכות להפתיע ,שכן חוסר היכולת לפרוץ את אזור ההתנגדות
המהותי סביב  600/5נקודות הביא בסופו של דבר מוכרים למדד .טכנית לטווח הקצר אזור של  550נקודות הינו אזור לתמיכה
פוטנציאלית אולם עד שאין היפוך ברור אין סיבה אמיתית להיחשף למדד.

ניתוח מניות
בזן ( )2590248החברה ,בתי זיקוק לנפט ,עוסקת בשלושה תחומי פעילות .זיקוק ,פולימרים ,וארומטיים .מניות החברה
נסחרות במדד ת"א .100
ניתוח טכני :ניתן לראות כי המניה עברה בסוף  2014מימוש לא קטן עד לתמיכה באזור , 100שם התהפכה בתחילת השנה
הנוכחית .השבוע אנו ממשיכים עם הגרף יומי ,לאחר שבסקירות הקודמות ראינו גרף שבועי עם התנגדות מניפת פיבו ש"ש על
אזור  , 150ואכן התנגדות מהותית זו נתנה אותותיה,והמניה החלה במימוש .כעת המניה עדיין נמצאת במסגרת המימוש מעל
קו התמיכה העולה הראשי באזור מחיר של  513ורק יכולת שבירה כאן במונחי נעילה יאותת על איתות שלילי המשכי ,ולמעשה
על עצירת התנועה העולה הרא שית.כל עוד זה לא קורה התמונה הכללית העולה שרירה בעינה .איתות חזרה לתנועה העולה
יתקבל ביכולת חזרה בנעילה מעל רמת  . 140-1ביום המסחר האחרון ננעלה המניה על התמיכה .עוד נציין שמכלול
האינדיקטורים השתחררו מהתמונה הגבוהה ובהחלט כעת יכולים לתת תנועה מעלה שוב.
אבנר יה"ש ( )268011החברה ,אבנר חיפושי נפט,הינה שותפות מוגבלת על פי הסכם בין אבנר נפט וגז כשותף כללי,לבין
אבנר נאמנויות מצד שני כשותף מוגבל.השותפות מבצעת פעולות חיפושים ,פיתוח והפקה של נפט,וגז טבעי במיים
הטריטוריאליים של ישראל וקפריסין.
ניתוח טכני :יחידות ההשתתפות נסחרות במדד ת"א  . 25גם השבוע ,צרפנו לכם את הגרף השבועי,שהוא מראה יותר טוב את
המגמה המתבשלת כעת .ניתן לראות כפי שראינו ,כצפוי בשבועות האחרונים ,כי נפרץ דשדוש מחירים ברמת  273לאחרונה,
ולמעשה קפצנו כאן שלב לעבר יעד  304כמובן במונחים שבועיים .לאחר הגעה לרמת  304קיבלנו מימוש ,וכל עוד אין לנו יכולת
פריצת רמה זו אין איתות המשך חיובי .רמת  273כאמור היא כעת התמיכה העולה .איתות ברור ומוצק יתקבל ביכולת שבועית
לצאת מתחום  ,273-304כאמור .השבוע ראינו המשך דשדוש בתחום שצויין. .
לאומי ( )604611התאגיד בנק לאומי לי שראל ,עוסק בפעילות פיננסית וריאלית מגוונת,בישראל ובחו"ל .הבנק נחלק בהתאם
למבנה הארגוני ל :בנקאות עיסקית ,בנקאות מסחרית,בנקאות פרטית ובנקאות קמעונאית.
ניתוח טכני :מניות הבנק בשבועות האחרונים,ביצעו מהלך מרשים מתחתית תבנית עולה הנוכחית,כאשר לאחרונה ,הגיעה
המ ניה עד לתקרת התבנית הנוכחית .אין ספק כי המניה כעת עומדת בפני התנגדות חשובה ומהותית ,כנכתב בסקירות
האחרונות .ואכן המניה לא הפתיעה ויצאה למימוש כאשר נאמר כי התמיכה הקרובה נקובה על ,1500רמה שבמסגרת המימוש
הנוכחי נשברה .לכן רמה זו יורדת כעת להתנגדות קרובה ורק יכולת חזרה מעליה ישיב את האיתות החיובי,כל עוד מתחתיה
המניה באיתות של מימוש עדיין.
פרוטארום ( )1081082החברה הינה גלובאלית,המפתחת,משווקת ,ומייצרת טעמים וחומרי גלם ייחודיים,המשמשים בייצור
המזון,המשקאות,תמציות טעם וריח ,מוצרי פארמה ומוצרים נוספים .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .25
ניתוח טכני :ניתן לראות כי בתקופה האחרונה המניה נסחרת במסגרת חיובית ובתנועה עולה ברורה.המניה לאחרונה נמצאת
בשער שיא ,ולמעשה היא נמצאת כעת בתוך תבנית עולה ,כאשר היעד הקרוב לטווח הקצר,הינו תקרת התבנית באזור מחיר
 .16850שם למעשה יינתן ה איתות הבא,פריצה או חזרה למימוש .ואכן השבוע הגענו לתקרה כצפוי ומיד קיבלנו מימוש יחסית
דיי חזק עד לתחתית התבנית ואף ביום המסחר האחרון ,נשברה התבנית .כעת,רק שבירת  15000יאשר איתות שלילי נוסף.
רמת  15907יורדת כעת להתנגדות קרובה.

ישראמקו ( )232017השותפות ישראמקו נגב , 2נוסדה ע"פ הסכם שותפות שנחתם בין ישראמקו כשותף כללי ,לבין
הנאמן ישראמקו ניהול,מצד שני .ישראמקו יה"ש עוסקת בתחום חיפושי והפקת נפט וגז בישראל.
ניתוח טכני :יחידות ההשתתפות נסחרות לאחרונה בתיקון עולה למימוש האחרון מהשיא סביב רמת  .80בשלב זה
יש לנו השבוע פריצת תבנית דמוי דגל ,כאשר היעד כעת לעבר השיא באזור  ,80כאשר התנגדות קרובה נקובה
ברמת  .78אזור  74.5עולה כעת לתמיכה קרובה ,שם תקרת תבנית פרוצה.

על רגל אחת
אלביט מערכות ( )1081124מניות החברה שנסחרות במדד המעוף ,וגם בחו"ל ,מסיימות את השבוע כשהיא כצפוי,וכנאמר
כאן בסקירות האחרונות,פרצה תנועת בולינגר מתכווצת לאחרונה,ולמעשה נתנה איתות חיובי המשכי כצפוי .בשלב זה המניה
נמצאת לאחר שנעלה יעד על רמת  31300כתוצאה בפריצת תבנית לאחרונה .היות והמניה פרצה גם את היעד שננקב ,יעד זה
היה תמיכה קרובה שנשבר לאחרונה.לכן רמה זו יורדת כעת להתנגדות מיידית .מאז השבירה המניה המשיכה במסגרת
המימוש וכעת,אזור  29900היא התמיכה במונחי נעילה .שבירה כאן יאשר איתות שלילי נוסף.הכל במונחי נעילה.

בזק ( )230011מניות החברה הנסחרות במדד המעוף ,לאחרונה ,חזרו מעל קו המגמה העולה שנשבר לאחרונה,והאיתות
החיובי שהתקבל בזמנו הביא את המניה לשיא חדש .לאחרונה יצאה המניה למימוש מחירים כאשר תמיכה חשובה ראשונה על
 750נשברה ולאחריה גם תמיכת , 720כך שרמה זו יורדת כעת להתנגדות קרובה וכל עוד שאנו מתחתיה ,המניה תחת מימוש
מחירים .תמיכה קרובה כעת על .700
כלל ביוטכנולוגיה ( )1104280מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100טכנית המניה לאחרונה,סיימה את מסגרת התיקון
העולה שראינו לאחרונה עת שברה את תמיכת  .570כמו כן אנו עדים לתמונה שלילית היוצרת שיאים\שפלים יורדים כעת.
המניה שלילית עד להודעה חדשה .תמיכה קרובה על  442כעת ושם ייקבע האיתות ההמשכי.
ביוליין ( )1101518מניות החברה נסחרה לאחרונה בתבנית מתכנסת ,ולאחרונה ראינו שבירת התבנית ,מה שמאשר איתות
שלילי בשלב זה .מאז השבירה נעשה ני סיון לפרוץ את קו המגמה היורד והוא נכשל,מה שמאשר עדיין איתות שלילי כאן.
כעת 75,מסומנת כתמיכה קרובה ורמת  80כהתנגדות יורדת,הכל במונחי נעילה.
חברה לישראל ( )576017מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .25ניכר כאן לאחרונה,בתבנית עולה ברורה ,כאשר לאחרונה,
ראינו הגעה עד לתקרת התבנית,ומאז אנו רואים מימוש מחירים .השבוע במסגרת המימוש בתוך התבנית ,שברה המניה את
התבנית ולמעשה מוציאה כעת איתות שלילי .רק יכולת חזרה מעל אזור , 142500יאשר שובו מחדש של האיתות החיובי .אזור
 140000במונחי נעילה ,היא התמיכה הקרובה כעת.
שיכון ובינוי ( )1081942מניות החברה נסחרות במדד נדלן  .15טכנית,ניתן לראות כי המניה נמצאת בשיא חדש שנתי.עם זאת
לאחרונה,כנאמר כאן בסקירה הקודמת ,הגיעה סמוך לתקרת תבנית באזור מחיר על  .913-14ואכן מכאן ראינו מימוש
ברור.כעת ובשלב זה המניה עדיין תחת מימוש כאשר רמת  886כתמיכה קרובה נשברה והיא יורדת להתנגדות קרובה.
התמיכה הבאה נקובה ברמת .848
כלכלית י-ם ( )198010מניות החברה הנסחרות במדד נדלן  ,15כעת מצויות טכנית בתחום צר של מחירים  ,ונציין גם
התכווצות רצועות בולינגר כאן בצורה בולטת .אזור  1440מסומן כתמיכה קרובה ואילו רמת  1541כהתנגדות חשובה
להמשך.ברור שאיתות מהותי יתקבל ביכולת יציאה מהטווח שצויין.ובפתיחת הרצועות המכווצות.
דלתא ( )627034מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100ניתן לראות טכנית כי המניה הייתה לאחרונה קרובה לרמות השיא,
ולמעשה הייתה נמצאת במסגרת של התכנסות מחירים ברורה .ביום המסחר האחרון ראינו שבירת התכנסות המחירים ,מה
שאומר איתות שלילי כאן לטווח הקצר .אזור  11600היא תמיכה קרובה והיא יחסית חשובה.
מליסרון ( )323014מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .25טכנית  ,ניתן לראות כי לאחר מהלך עולה רציף יצאה המניה
למימוש מחירים כאשר כעת המניה נמצאת מתחת לרמת התנגדות יורדת בשער  ,15269וכל עוד אין נעילה מעל רמה
זו,המניה עדיין תחת מימוש מחירים .רמת  14300הינה תמיכה עולה של קו המגמה הנוכחי.
עזריאלי קבוצה ( )119478מניות החברה נסחרות במדד ת"א  ,25וטכנית נמצאים התוך תבנית של מימוש מחירים מתחת
לרמת השיא האחרון .לטווח הקצר ניתן לראות כי תמיכת אזור  15500היא מהותית וחשובה ,ולמעשה כאן ייקבע האיתות הבא
במניה.
שופר סל ( )777037מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100טכנית ,המניה תחת מימוש מחירים ואף שברה קו מגמה עולה
של התיקון העולה האחרון .התנגדות כעת יורדת לרמת  ,900וכל עוד שלפחות אינה חוזרת מעל רמה זו,אזי היא תחת מימוש.
 – NICEנייס מניות החברה הינם דואליות ונסחרות בארץ ובארה"ב .לפי גרף חו"ל,ניתן לראות תמונה רוחבית סביב השיא
האחרון .יכולת פריצת הטווח הרוחבי ברמת  61.92דולר במונחי נעילה ,יאשר איתות חיובי נוסף,פתיחת הרצועות הצמודות
של בולינגר ,ויעד בגובהה של כ 6-אחוז .תמיכת תבנית ברמת  57.9דולר.
דלק רכב ( ) 829010המניה הנסחרת במדד ת"א  ,100שברה תבנית מתכנסת עולה,ביום המסחר האחרון,לכן כעת תחת
איתות שלילי .אזור  4400מסומנת כעת כתמיכה חשובה קרובה ואילו רמת אזור  ,4650מסומן כעת כהתנגדות רמת השבירה
האחרונה.וכל עוד המניה מתחת היא תחת איתות שלילי כאמור.
סלקום ( )1101534המניה עדיין נותרת באיתות שלילי לאחר שמסיימת את השבוע מתחת  .1800כל עוד שכך המניה כאמור
שלילית,וכל תיקון שראינו בתהליך ראשוני לאחרונה,נכשל בשלב זה.
כיל ( )281014מניות החברה הנסחרות במדד ת"א  ,25נמצאת עדיין תחת איתות שלילי .שבירת רמת  2700השבוע וחוסר
יכולת לחזור מעל רמה זו מאשר שאין כעת איתות חיובי .רק יכולת חזרה תוך מחזורים מעל רמת  2700יאשר איתות חיובי
ראשון לתיקון עולה כל שהוא.
דלק קידוחים ( ) 475020יחידות ההשתתפות נסחרות במדד המעוף ,לאחר תיקון עולה נאה יצאה היה"ש למימוש מחירים.
כעת רמת  1575מסומנת כהתנגדות יורדת ,ורק יכולת חזרה מעל יאשר איתות חיובי חוזר .אזור  1500כעת תמיכה.
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.

