הסקירה השבועית של ספונסר 10.07.2016 -
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 לעליות שערים .מדדי המעו"ף
ות"א  100עלו בכ 1% -ובכ 1.4% -בהתאמה כל אחד ,אולם מנגד מדד הבנקים ירד בכ .2.9% -במדד ת"א  100בלטו לטובה
מניות לייבפרסון ומזור רובוטיקה שעלו בכ 14.3% -ובכ 10.6% -בהתאמה כל אחת ,לאחר שהאחרונה דיווחה שקיבלה 11
הזמנות למערכת הרנסנס ברבעון השני .מנגד ,מניית בנק לאומי ירדה בכ .5.8% -מכלל מניות הבורסה בלטה לטובה מניית
מיקרומדיק שזינקה בכ 136% -לאחר שדיווחה כי טכנולוגיית ה CellDetect -שלה הוכיחה יכולת זיהוי של סרטן הערמונית.
מנגד ,מניית גו.די.אם ירדה בכ ,29% -ומניית אנדימד ירדה בכמעט  21%לאחר שביצעה הנפקת מניות .מחזורי המסחר היו
נמוכים מהממוצע ,ועמדו על כ 1.2 -מיליארד ש"ח ליום.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה חיובית .מדדי התל בונד נסחרו בעליות שערים של כ 0.35% -בממוצע בסיכום שבועי.
אגרות החוב הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה חיובית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו בכ 0.3% -במח"מ
(משך חיים ממוצע) הארוך .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ 0.35% -במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב 1.04% -מדד ת"א  75עלה ב ,2.24% -מדד הבנקים ירד ב ,2.88% -מדד הנדל"ן  15רשם
השבוע עלייה של  ,1.94%מדד נפט וגז עלה ב 2.32% -ומדד הביומד עלה ב 4.03% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר
התחזק בכ 0.8% -מול השקל ,ונסחר כרגע (שישי בבוקר) ברמה של  3.885ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף עלה בשבוע החולף בכ ,1% -וסיים את המסחר ברמה של  1412נקודות .ניתן
לראות בגרף המצורף שמדד המעו"ף נתמך לאחרונה מעל רמת  1380הנקודות שמהווה רמת תמיכה מאוד חשובה לטווח
הקצר-בינוני ,ומאז מדשדש ללא כיוון ברור .המדד צפוי להמשיך להתנהל בתנועה צידית בשבועות הקרובים ורק ירידה ברורה
מתחת לרמת התמיכה המדוברת תהווה איתות טכני שלילי משמעותי.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק בכ 0.8% -מול השקל בסיכום השבוע החולף ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.885
ש”ח לדולר .אתמול (חמישי) ,וול סטריט נסחרה במגמה מעורבת ללא שינוי מהותי ,כשברקע סקר ה ADP-שפורסם אמש
הצביע על תוספת של  172אלף משרות למגזר הפרטי בארה"ב בחודש שחלף ,זאת לעומת קונצנזוס האנליסטים שצפה
תוספת של  150אלף בלבד .בנוסף פורסם ,כי התביעות הראשוניות לדמי אבטלה בארה"ב ירדו בשבוע שעבר ב 16-אלף
בשבוע שעבר לרמה מנוכת עונתיות של  254אלף ,שפל של כמעט שלושה חודשים .מהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף היומי
המצורף שהדולר מדשדש בתקופה האחרונה בטווח צר יחסית באזור של  3.82-3.90ש"ח לדולר ,ולעת עתה לא הצליח לפרוץ
את קו המגמה המתואר בגרף .רק פריצה ברורה של ההתנגדות המדוברת תהווה איתות קניה טכני.
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 בתנודתיות גבוהה במיוחד לאחר ה"ברקזיט" וכרגע נראה כי אזור  9200הנקודות מהווה תמיכה חזקה וחשובה
מלמטה ,ואזור  10300-10500הנקודות מהווה התנגדות חזקה מלמעלה.
מדד הבנקים – מדד הבנקים עוד נסחר בצורה סבירה בתחילת שבוע המסחר ,אולם באמצע השבוע שבר את רמת 1300
נקודות ולמעשה מחק את כל המהלך העולה האחרון .בשורה התחתונה אחרי פריצת השווא של  1350נקודות המדד זז
בתנועה צידית בחודשים האחרונים בין  1277/80לבין  ( 1350עם פריצת שווא אחת ל  .)1370סגירת השבוע הינה גבולית
ביותר מכיוון שהמדד סוגר באופן גבולי מתחת לרמת התמיכה שצוינה לעיל .תמיכה קרובה קיימת ברמה של  ,1255/60אני לא
אופתע אם נראה את הקונים מגיעים ברמות האלה.
מדד ת"א  – 75מדד ת"א  75המשיך לשדר עוצמה השבוע ולמעשה מחק את אפקט "הבריקזיט" עם חזרתו סמוך מאוד לאזור
של  800נקודות .מהבחינה הטכנית התבנית במדד נראת טוב ונראה שהוא בשל להמשך עליות נוספות ,נעילה מעל 800/7
תיתן טריגר חיובי אולם הצפי יהיה לא לדהירה קדימה אלא יותר לזחילה משעממת .תמיכה קרובה קיימת ברמה של  768ו
 760נקודות.

מדד הנדל"ן  – 15מדד הנדל"ן הוא אולי המדד החזק ביותר בשוק המקומי .המדד המשיך קדימה גם השבוע ולמעשה סוגר
אותו בגבוה שנתי חדש .המדד נראה טוב מאוד ונראה שימשיך לזחול עוד קדימה בתקופה הקרובה .התמיכה הטכנית הקרובה
קצת רחוקה ונמצאת בשפל האחרון ברמה של  428/32נקודות .התנגדות קרובה קיימת סביב  455נקודות מהתקופה המקבילה
בשנה שעברה ומעל אזור של  465נקודות .נראה שלמניות הנדל"ן יש קורלציה ברורה מאוד מול האג"ח הממשלתי שכל עוד
הוא עולה נראה שמניות הנדל"ן ימשיכו להיות אטרקטיביות בשוק .נזכיר את הנפקת האג"ח של עזריאלי השבוע שהנפיקה 2.2
מיליארד שח בריבית של  1.34%בלבד ,בעוד הרצון היה לגייס  900מיליון .₪
מדד  – S&P500אין הרבה מה לחדש על מדד המניות המוביל בארה"ב בשורה התחתונה המדד חזר למקומו טרם משאל
העם בבריטניה ונמצא באזור התנגדות קשה מאוד בכל הרצועה של  2100/35נקודות .שבוע המסחר המקוצר נפתח בירידות
שערים שנמחקו בהמשך והיום (שישי) לפני פתיחת המסחר יפורסם דו"ח התעסוקה שכמו תמיד התנועה בגינו תהיה רק
בשבוע הבא לאחר שהשוק יעבד היטב את הנתונים ,למרות זאת עדיין יש צפי לתנודתיות בטח בדקות לאחר פרסום הדו"ח
ובפתיחת המסחר.

ניתוח מניות
אבנר יה"ש ( )268011החברה הינה שותפות מוגבלת אשר נוסדה ע"פ הסכם בין אבנר נפט וגז,כשותף כללי מצד אחד,ובין
אבנר נאמנויות מצד שני כשותף מוגבל .השותפות מבצעת חיפושים פיתוח והפקה של נפט וגז טבעי במים הטריטוריאלים של
ישראל וקפריסין .היה"שים ,נסחרים במדד ת"א .25
ניתוח טכני – יחידות ההשתתפות נסחרו לאחרונה בתנועה יורדת רציפה ומהותית .בגרף השבועי ניתן לראות זאת היטב.
בחודשים האחרונים ראינו תמונת התכנסות מחירים  ,אשר נפרצה כידוע עוד לפני כשבעה שבועות כצפוי.אפשרות לפריצה זו
הועלתה כאן טרם פריצתה עקב איתות מהגרף השבועי .כעת אין לנו שינוי בגרף היומי והיעד שננקב סביב רמת  275ממשיך
להיות תקף,תמיכה קרובה כעת נמצאת ברמת אזור .247
אלביט מערכות ( )1081124החברה עוסקת במ גוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות ,אלקטרוניות ואלקטרו אופטיות משולבות
עבור השוק הבטחוני בארץ ובעולם .מניות החברה נסחרות במדד ת"א  ,25וכן בארה"ב.
ניתוח טכני – המניה כפי שניתן לראות על הגרף נמצאת לאחרונה במהלך של מימוש מחירים ,ואשר יצר קו מהלך יורד ברור
מהשיא האחרון .לאחרונה נראית התייצבות מעל אזור  34000שם תמיכה חשובה כעת .בשבוע החולף ,ביום המסחר
האחרון,נפרץ קו המגמה היורד באזור מחיר סביב  ,35900ולכן יש כאן איתות להמשך תיקון עולה כאשר יעד קרוב מסומן
ברמת .37318
בזק ( )230011חברת התקשורת עוסקת במספר תחומים עיקריים :תקשורת פנים ארצית נייחת,תקשורת סלולארית,בזק
בינלאומי וטלוויזיה רב ערוצית .מניות החברה נסחרות במדד המעוף.
ניתוח טכני – המניה לאחרונה נמצאת במהלך שלילי ברור  ,אך לפני כשלושה שבועות הגיעה עד לתמיכה מהותית ארוכת טווח
על " .700בשלב זה המניה יוצאת לתיקון עולה כאשר היעד נקוב כעת ברמת  756שם אופקית מהותית שנשברה לאחרונה" .כך
נאמר בסקירות הקודמות ,ואכן ראינו השבוע השגת יעד בצורה מדויקת .בהמשך ראינו גפ פריצת  756אשר נותן איתות חיובי
נוסף ורמת הפריצה עולה כעת לתמיכה הקרובה .כעת רואים דשדוש מעל הפריצה ושחרור תמונה טכנית .רמת אזור  800יעד
הקרוב.
בזן ( )2590248החברה עוסקת בשלו שה תחומי פעילות עיקריים .זיקוק נפט וחומרי ביניים ,פולימרים ייצור פוליאטילן וכן
ארומטיים,ייצור חומרים ארומטיים המשמשים כחומרי גלם .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .100
ניתוח טכני – לאחרונה ראינו מהלך יורד במניה עד לאזור תמיכה ,133-135מאז יש לנו דשדוש רוחבי בתחום התמיכה לאזור
התנגדות סביב  .140-142דשדוש זה נמשך כבר כ 10-שבועות ,ומביא את רצועות בולינגר להתכווצות וכנראה ,לפני מהלך חד
פועל יוצא של התכווצות הרצועות .בשבוע החולף ראינו המשך דשדוש בתחום הרוחבי הצר.הנעילה בסוף השבוע החולף הייתה
סביב אזור התמיכה .נראה משעמם?...אולי ,אבל ללא ספק נקבל בקרוב כאן מהלך חריג.סבלנות היא כאן מילת המפתח.

על רגל אחת
דלק קבוצה ( )1084128מניות החברה נסחרות במדד המעוף .טכנית ,לאחרונה המניה פרצה תבנית מחירים וכן את רמת
ההתנגדות סביב  .70000רמה זו כעת תמיכה חשובה .בשבוע האחרון ראינו המשך התנועה העולה והתקרבות לרמת
ההתנגדות החשובה הקרובה על .79136
קמה דע ( )1094119מניות החברה נסחרות עברו לאחרונה לתחום של תבנית התכנסות מחירים .אזור  1400כעת תמיכה
ואילו רמת  1450תמיכה עולה בתוך התבנית .בשבוע החולף מסיימת המניה בהיפוך על תמיכת .1400
סלקום ( )1101534מניות החברה הנסחרות במדד ת"א  ,100וראינו לאחרונה מהלך יורד חד בשערה .באזור מחיר 2200
אופקית חשובה,ראינו איתות ראשון להיפוך במניה ,וכעת איתות זה תקף .אזור התנגדות קרוב מסומן בתחום אזור  2600שם
נבחנה השבוע וכשלה בפריצתה .רמת  2400היא כעת תמיכה עולה הקרובה .התיקון העולה תקף עדיין.

בי קומיוניקשנס ( )1107663מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100המניה לאחרונה נמצאת במימוש מחירים ואף שברה את
רמת  9000החשובה .לפני כשבועיים החל תיקון עולה במניה ,וראינו נעילה מעל רמת  9000מה שאומר שכל עוד נמצאים מעל
 9000אזי האיתות של התיקון הנוכחי תקף .רמת  9680התנגדות אופקית קרובה כעת ,ואילו התמיכה המיידית נמצאת על
 ,9500הכל במונחי נעילה.
ריט  )1098920( 1מניות החברה נסחרות במדד ת"א .100טכנית רואים לאחרונה מימוש מחירים שיוצר תבנית התכנסות
מחירים ברורה,שבשבוע החולף נפרצה .כעת רמת  1209היא התנגדות הקרובה ואילו יעד מלא נקוב ברמת  .1250תמיכה
קרובה עולה לרמת .1182
לאומי ( )604611מניות הבנק נסחרים במדד המעוף ,וטכנית בשבוע החולף ראינו קבלת איתות שלילי עם שבירת רמת
 1350החשובה .כעת רמת  1283-4מהווה תמיכה הקרובה ואילו רמת  1300יורדת להתנגדות המיידית.
אינטרנט זהב ( )1083443מניות החברה הנסחרות במדד ת"א ,100לפני כשבועיים ראינו היפוך על תמיכה מהותית באזור
 ,4800כאשר כעת רמת  5200עולה לתמיכה הקרובה וכל עוד נשמרת אזי התיקון העולה תקף.
דיסקונט השקעות ( )639013מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100טכנית המניה נמצאת כעת לאחר מימוש לא קטן
בשערה  ,והחלה לפתח תיקון עולה מעל תמיכת  .750כעת רמת  800עולה לתמיכה הקרובה במונחי נעילה וכל עוד מחזיקה,
התיקון תקף .רמת אזור  864היא ההתנגדות הקרובה.
– OPKאופקו מניות החברה נסחרות במדד המעוף בת"א ,וכן בארה"ב .לפי גרף חו"ל ניתן לראות כעת תנועה רוחבית לטווח
הקצר כאשר  10דולר מהווה התנגדות במונחי נעילה .כל עוד אין נעילה מעל ,אין עדיין איתות חיובי לתיקון עולה כל שהוא .נציין
קו מהלך יורד שנמצא כעת על התנגדות ברמת  10.4דולר.
כיל ( )281014מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .25השבוע המניה התקרבה אל השפל השנתי סביב רמת  .1424רמה זו
כעת תמיכה חשובה .ביום המסחר האחרון ראינו נר חיובי בשילוב מחזור המאשר כנראה,היפוך ושוב תחילת תיקון עולה .חציית
רמת  1500תאשר את האיתות ויעד קרוב על .1550
פורמולה מערכות ( )256016מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100המניה נמצאת כעת בתנועה עולה הנשענת על תמיכה
עולה של השבועות האחרונים .רמת  12000כעת היא התמיכה העולה ואילו רמת  12500מהווה התנגדות הקרובה .איתות
יתקבל ביכולת יציאה מהתחום הנ"ל.
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.

