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ניתוח מדדים
סקירה שבועית – הבורסה בת"א סיכמה שבוע מסחר תנודתי שנפתח בירידה חדה במיוחד ביום ראשון ,אולם מאז נרשמו
ארבעה ימי עליות מרשימים רצופים .המדדים המובילים סגרו בעליות שערים נאות כשמעל כולם בלט מדד הבנקים שזינק בכ-
 5.5%בהובלת מניות פועלים ולאומי שעלו בכ .7% -לרעה ,נציין את מניית בנק דיסקונט שלמרות המומנטום החיובי ודו"ח טוב
סגרה בצד האדום .במדד ת"א  ,011בלטה לחיוב דווקא מניית קרדן אן וי שקפצה בכ 55% -והשלימה מהלך עולה של כמעט
 01%לאחר כמה חודשים של ירידות חדות מאוד ללא הודעה ספציפית ,מה שיכול להסביר את העלייה החדה הוא סעיף בדו"ח
שאומר שישנה אפשרות שהחברה תרכוש חזרה חלק ממניותיה .מנגד ,בצד השלילי נציין את מניית גבעות ,שירדה בכ8% -
למרות כמה הודעות טובות שפרסמה במהלך השבוע.
באפיק הסולידי נרשמה השבוע מגמה מעורבת .מדדי התל בונד עלו בכ 1.0% -בממוצע שמדד תל בונד  01בלט בעלייה חדה
של כמעט  .1.0%אגרות החוב הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו בכ-
 1.05%במח"מ (משך חיים ממוצע) הקצר-בינוני וירדו בכ 1.5% -במח"מ הארוך ומדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) ירדו
בכ 1.05% -במח"מ הארוך למרות שבתחילת השבוע נרשמו עליות שערים חדות .מחזורי המסחר היו נמוכים מאוד ועמדו על
כ 011 -מיליון בממוצע ליום.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,.2.2% -מדד ת"א  75עלה ב ,.220% -מדד הבנקים עלה ב ,.2.5% -מדד הנדל"ן 05
רשם השבוע עליה של  02.0%ומדד נפט וגז רשם עליה של  .2202%בשוק המט”ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,ירידה שבועית
של  222%לרמה של  7.870ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף עלה בכ 5.7% -במהלך השבוע החולף ,וסגר ברמה של  0180נקודות .ניתן לראות בגרף היומי המצורף
כי המדד נתמך בצורה יפה בהתאם לתחזית הקודמת שלנו מעל איזור  0175-0101נקודות ומשם עלה  51נקודות רצופות.
כעת ,המדד חזר לדשדש בטווח הרחב יותר שבין  0101-0071נקודות והכל יכול לקרות בתווך .במידה והמדד יירד מתחת
לרמה של  0101הנקודות הוא יבקר באזור החשוב ביותר לטווח הארוך ברמה של  0111נקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש מול השקל בשבוע החולף ונסחר כעת סביב רמה של  7.87ש"ח לדולר לאחר שאמש
(חמישי) המסחר בוול סטריט נסגר במגמה מעורבת על רקע הורדת הריבית בסין ואכזבה מנאום יו"ר הבנק הפדרלי .טרם
פתיחת המסחר הפכה סין להיות המדינה העשירית שהורידה את שיעור הריבית שלה בשנת  .5105לראשונה מאז  5118סין
הודיעה על הורדת הריבית ב .1.55%-מהלך זה ,הנועד לעודד את הצמיחה בכלכלה השנייה בגודלה בעולם לאור ההאטה
הכלכלית שהיא חווה .במקביל הבנק המרכזי באנגליה הותיר את הריבית על רמתה הנוכחית  .1.5% -הבנק האירופי המרכזי
הותיר שלשום את הריבית ללא שינוי על  .0%בן ברננקי נשא נאום בקונגרס האמריקני ואמר שמשבר החוב באירופה וקיצוצים
בתקציב הממשל בארה"ב עלולים לסכן את התאוששות כלכלת ארה"ב ,הוא לא רמז על תוכנית חדשה לרכישות אג"ח )(QE3
אך ציין שהבנק הפדרלי מוכן לנקוט בצעדים אם כלכלת ארה"ב תיחלש .נתון התביעות הראשוניות ירד ב 05 -אלף לרמה של
 377אלף ,קרוב לתחזיות( .קרדיט ל .)iFOREX -מהבחינה הטכנית ,הדולר נמצא במגמה עולה בשבועות האחרונים ופריצה
של רמת ההתנגדות הקרובה ברמה של  7.01ש"ח לדולר תהווה איתות טכני חיובי משמעותי עם יעדים גבוהים לטווח הבינוני.
בטווח הקצר ,הדולר צריך להשאר מעל התמיכה ברמה של  ₪ 7.87לדולר.
מדד  DAXגרמניה  -מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את  71החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בגרמניה ביניהם ,BMW
מרצדס ,אדידס ,דויטשה בנק חברת התרופות מרק ועוד .הבורסה בפרנקפורט מהווה גורם חשוב ואינדיקטור עיקרי לכל
השווקים העולם במהלך יום המסחר בישראל בטרם נפתח המסחר בארה"ב .כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף מדד
המניות הגרמני ממשיך להסחר במגמה יורדת ברורה בתוך שרוול שלילי וכרגע לא נראה שהמגמה תשתנה בתקופה הקרובה.
רק עלייה מעל רמת  0011הנקודות תסמן מהלך חיובי לכיוון איזור  7111הנקודות.
מדד הבנקים – מדד הבנקים אכן בדק בתחילת השבוע את הטווח העליון של אזור התמיכה שצוין בשבוע שעבר סביב 851071
נקודות ,זה גם היה הנמוך השבועי שהוציא תיקון עולה חזק מאוד במניות הבנקים שנמשך לאורך כל השבוע ובסיכום שבועי
הוסיף המדד  .5.5%נראה שלטווח הקצר ראינו תחתית במניות הבנקים עם קונים אגרסיביים ונחושים בעיקר במניות הגדולות
של המדד לאומי ופועלים .כל תיקון יורד במדד יהיה לטובה של המשך טרנד עולה ,יעד ראשון נמצא סביב  051נקודות ויעד
מלא לכיוון  0111נקודות.
מדד יתר  - .0מניות היתר המשיכו להפגין עוצמה גם השבוע כשהם מתחזקים ב  5.5%נוספים .טכנית ניתן להבחין שהמדד
הגיע לאזור התנגדות סביב רמה של  771נקודות כשמעל ישנו גאפ פתוח סביב  777.5נקודות שסביר וייסגר בתחילת שבוע

המסחר הבא .סוחרים אגרסיביים יחפשו ברמות אלה את התיקון היורד במדד דרך תעודות סל מתאימות .עוד נציין שבראיה
שבועית המדד מבצע תבנית דובית עם יעדים נמוכים מאוד ,אולם אין זה אומר שלא נראה רמות גבוהות יותר בטווח הקצר.
מדד נדל"ן  – 2.למרות בדיקה נוספת בתחילת שבוע המסחר של הנמוך התקופתי סביב  507נק' ,מניות הנדל"ן המשיכו
להתבסס על בסיס סגירה מעל אזור התמיכה סביב  571נקודות ויצאו לתיקון עולה .טכנית אזור של  58105נקודות הוא היעד
הקרוב שם יבחן המדד בשנית.
זהב  -הזהב הוציא ביום שישי שעבר את המהלך העולה לו ציפינו לאזור של  0071דולרים לאונקיה וסגר את שני היעדים שלנו
לטווח הקצר ביום אחד .בתחילת שבוע המסחר התבסס הזהב לתבנית המשך אך ביום רביעי האחרון נכשל וחזר לירידות חדות
לאחר מכן כשהוא מוחק כמעט את כל העליות החדות של יום שישי שעבר .טכנית ישנה סבירות טובה לבדיקה נוספת של
 0571דולר שהוא אזור תמיכה חזק מאוד למתכת הזהובה.

ניתוח מניות
רמי לוי ( - )2200.02החברה ,רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה  5110בע"מ ,עוסקת בשיווק קמעונאי בתחום המזון
בישראל .רוב החנויות אותן מפעילה קבוצת רמי לוי פועלות בשיטת הדיסקאונט ,קרי מכירה במחירים זולים לצרכן הפרטי.
החנויות מציעות מגוון מוצרים כגון :מזון ,פירות וירקות ,טואלטיקה וניקוי ,קוסמטיקה וכן הלבשה וטקסטיל .בנוסף ,בחלק מן
החנויות נמכרות תרופות אשר ניתן לשווקן ללא מרשם רופא .קבוצת רמי לוי גם משווקת מוצרי מזון וניקוי בסיטונאות למרכולים
קטנים ,מוסדות ומסעדות באזור ירושלים וכן משווקת מוצרי מזון ,ניקוי וכלי בית באמצעות זכיינים בסניפיה השונים.
ניתוח טכני – גם השבוע לא הצליחה המניה לייצר עליות שערים והמשיכה להתממש כשאזור תמיכה סביב  000110511בלם
את המניה הן ביום שלישי והן ביום חמישי האחרונים ,טכנית סוחרים אגרסיביים יכולים לחפש אזור כניסה סביב הרמות האלה
לטובת תיקון עולה לכיוון .051110511
בזן ( – )..20.0.החברה ,בתי זקוק לנפט בע"מ ,עוסקת בשלושה תחומי פעילות -:זיקוק :רכישת נפט גולמי וחומרי ביניים,
זיקוקם והפרדתם למוצרים שונים .כמו כן ,עוסקת בתי זיקוק במכירת מוצרי דלק מוגמרים ומוצרי ביניים ללקוחותיה בארץ
ובחו"ל ,וכן מספקת שירותי חשמל וקיטור ושירותי תשתית -.פולימרים :ייצור פוליאתילן ופוליפרופילן ,שהם חומרי הגלם
העיקריים בתעשיית הפלסטיק -.ארומאטיים :ייצור חומרים ארומאטיים ,אשר משמשים כחומרי גלם בייצור מוצרים אחרים.
ניתוח טכני – המניה נתמכה השבוע שוב סביב אזור תמיכה אופקי חזק ברמה של  00500נקודות ,טכנית ניתן לראות כי מתנד
ה  MACDעל סף איתות חיובי ביחד עם תחילת תנועה עולה במניה ונעילה שבועית מעל  511נק' .היעד העולה הקצר נמצא
סביב  510נקודות שהוא הגבוה האחרון במניה.
דיסקונט ( - )022.2.התאגיד ,בנק דיסקונט לישראל בע"מ ,פועל באמצעות בנקים מסחריים בארץ ובחו"ל ,בנקים
למשכנתאות וחברות לשירותים פיננסים שעוסקות בין היתר בתחום כרטיסי האשראי ,חיתום להנפקות וניהולן ,השקעות
בקרנות הון ,ניהול תיקי השקעות ,קופות גמל וקרנות השתלמות .פעילות הבנק מתבצעת באמצעות מספר חטיבות:
בנקאות עסקית :מגזר זה כולל את החברות הגדולות.
בנקאות מסחרית :מגזר זה כולל בעיקר חברות בינוניות ,בעלות מחזור מכירות שנתי של עד  011מיליון ש"ח.
בנקאות קמעונאית :מגזר זה כולל את החברות הקטנות ,לקוחות אח"מ ועסקים קטנים ופרטיים.
בנקאות פרטית.
ניתוח טכני – המניה המשיכה להתבסס השבוע סביב אזור של  010001נקודות ולמרות שנסחרה בנמוך תקופתי חדש הצליחה
לסגור מעל רמה של  010נקודות .בסיכום שבועי המניה נועלת מעל רמה של  051נקודות היעדים העולים לטווח הקצר נמצאים
סביב  075הגבוה האחרון ו  008פתח גאפ פתוח.
קמהדע ( – )2020222החברה ,קמהדע בע"מ ,עוסקת בשלושה תחומי פעילות עיקריים:
 תחום תעשייתי :פיתוח ,ייצור ושיווק של תרופות לשימושים קריטיים ,הניתנות בהזרקה ,כאשר חלק ניכר של המוצרים אותםמוכרת קמהדע מופק מפלסמה או מתוצריה ,וכן מתן שירותי מילוי של תכשירים רפואיים לחברות שונות.
 תחום ההפצה :הפצת תרופות לשימושים קריטיים ,אשר ברובן מופקות מפלסמה או מתוצריה המיוצרות על ידי חברותאחרות .הפצת התרופות מתבצעת בעיקר בישראל וברשות הפלשתינית.
 תחום שירותי הפיתוח :מתן שירותי פיתוח שונים הכוללים פיתוח שיטות ייצור מוצרים עבור צדדים שלישיים ומתן שירותי ניהוללניסויים קליניים.
ניתוח טכני – המניה נבלמה בשנית סביב  7111051נקודות לאחר גל עליות חזק מאוד בתקופה האחרונה ,טכנית קיים סיכוי
סביר להמשך מימוש בטווח הקצר לפני רמות גבוהות יותר .פריצה ברורה של אזור ההתנגדות יביא ליעד עולה סביב 7711
נקודות שהוא הגבוה של שנת  5110ותחילת השנה הנוכחית.
בזק (  - ).50022החברה ,וחברות הבנות שלה ,עוסקות ב 0-תחומי פעילות עיקריים .תקשורת פנים ארצית נייחת  ,רדיו-טלפון
נייד ,תקשורת בינלאומית ,וטלוויזיה רב ערוצית.
ניתוח טכני – מראה כי המניה,שנמצאת תחת מימוש בשבועות האחרונים  ,התייצבה לאחרונה מעל תמיכה רוחבית ברמת
 ,011ופתחה בתיקון עולה אגרסיבי בשלב זה .כעת  ,עם סיום השבוע הנוכחי ,עדיין רמת  505מהווה רמת התנגדות מהותית
להמשך התיקון העולה ומנגד  ,רמת  ,000מהווה תמיכה חשובה לטווח הקצר .לכן ,האיתות הבא יתקבל ביציאה מתחום 000-

 ,505כאשר הוא ייתן איתות האם אנו ממשיכים במהלך המתקן העולה או לחילופין ,האם הסתיים התיקון הנוכחי .בכללי עדיין
המניה נותרת תחת איתות שלילי ,למרות התיקון העולה האחרון ,כאמור.
דלק קבוצה (  - ) 20.02..החברה הינה חברת אחזקות ופועלת בארץ ובחול .תחומי עיסוק :זיקוק ,תחנות דלק ,אנרגיה ,
נדלן ,רכב ,פיננסים ,ביטוח וכן ביוכימיה.
ניתוח טכני – מראה כי המניה שנסחרת במדד ת"א  ,55נמצאת עדיין מתחת קו מהלך יורד ראשי באזור ,77511 -כאשר בשלב
זה המניה החלה בנסיגה מתחת להתנגדות זו .לאחרונה ,אף שברה המניה את תמיכת ההתכנסות ,כלומר את קו המהלך
העולה של המניה ,ולכן קיבלה איתות שלילי נוסף לאחרונה ,גם רמת  ,07111נשברה והמניה הגיעה לתמיכת 01111
המהווה תמיכה חשובה בשלב זה .בשבוע שעבר  ,האחרון השכילה המניה במחזור ,לתת היפוך על רמת  ,01111ואף ננעלה
מעל רמת  07111שהייתה התנגדות קרובה .אם כך ,המניה שמסיימת השבוע מעל רמת  07111נמצאת עדיין תחת תיקון
עולה ,כאשר רמת התמיכה עולה מרמת  01111לרמת  07111כאמור .ההתנגדות הבאה נמצאת באזור .00111

על רגל אחת
טבע ( – )TEVAהמניה הינה מניית ארביטראז הנסחרת בחול וגם בארץ .היא נקבעת בחו"ל ולכן הניתוח הטכני מתבסס על
גרף חול .המנייה נמצאת כעת במסגרת תיקון עולה למגמה השלילית של החודשים האחרונים במניה .ניתן לראות כי ,כל אזור
 00-07הוא תחום התנגדות מהותי ביותר במיוחד בגרף השבועי  ,ולכן רק סיום מעליו ,קרי,סיום מעל קווי מגמה מהותיים
ברמות אלה יאשר איתות לונג מהותי ,דבר שכרגע לא מתקיים .זאת ועוד ,תמיכת  05.0דולר נשברה לאחרונה וכעת גם
המניה נמצאת מתחת לרמת  01דולר .כל עוד שהמניה נמצאת מתחת לרמת  01דולר במונחי נעילה ,היא עדיין שלילית .יכולת
פריצת רמת  01דולר יאשר יעד על רמת ההתנגדות הבאה  ,על  05.0דולר.
אפריקה ( – )02202.המניה שנמצאת תחת מהלך של מימוש לאחרונה ,לאחר שהגיעה עד להתנגדות חשובה באזור.0071 ,
כעת המניה נתמכת בדיוק על תמיכת קו מהלך עולה ראשי מאז החל התיקון העולה במניה ,שבינתיים כמעט וחוסל כולו.
למעשה בשבוע הבא  ,השבוע הצליחה המניה לתת היפוך על התמיכה העולה ואף פרצה את רמת  0551כהתנגדות קרובה,
שמן הסתם הופכת כעת לתמיכה קרובה .רמת ההתנגדות הקרובה באזור  0711-0701בשלב זה .כלומר ,המניה כעת בתיקון
עולה בשילוב רמת תמיכה שעולה בהתאם.
כלכלית ירושלים ( – )22.020מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011ניתן לראות כי המניה לאחר שנתקלה בהתנגדות
מהותית על  ,5811יצאה למימוש דיי אגרסיבי .דרכה לרמת התמיכה המהותית על  5711נבדקה לאחרונה ,ואף ,נשברה .כעת
מתמודדת המניה עם תמיכה זו ,שבמשך השבוע הנוכחי עדיין לא הושגה הכרעה .איתות חיובי ראשוני יתקבל רק בנעילה מעל
רמת  5011שהיא ההתנגדות הקרובה החשובה.
הוט ( – ).20020המניה שנסחרת תחת מדד ת"א  ,55השבוע פתחה בתיקון עולה אגרסיבי למהלך היורד שלה לאחרונה.
ניתן לראות כי המניה מסיימת את השבוע על סף ,התנגדות חשובה ברמת  .7785,רק פריצה ברמה זו ונעילה מעל יאשר
המשך תיקון עולה .הערכתנו היא ,שכעת לא תוכל המניה לפרוץ לפני מימוש בריא עקב מכלול תצורת טכני גבוה .התמיכה
הקרובה כעת על .7501
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