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ניתוח מדדים
סקירה שבועית – הבורסה בת"א סיכמה שבוע מסחר מקוצר במגמה מעורבת .מדדי המעו"ף ,ת"א  57והנדל"ן ירדו בכ1% -
בממוצע כל אחד ,מדד הביומד המשיך במגמה השלילית והשיל כ 7.5% -מערכו .מנגד ,מדדי הבנקים והנפט וגז עלו במעט
בסיכום שבועי .במדד ת"א  111בלטו לרעה מניות פריגו ונייס ,שירדו בכ 11% -ו 9% -בהתאמה ,לאחר שפרסמו דו"חות
שאכזבו את המשקיעים והאנליסטים .מנגד ,מניית מבטח שמיר עלתה בכ 5.7% -בסיכום שבועי ,לאחר שנושא ההנפקה של
תנובה חזר לראש שולחן הדיונים .מחזורי המסחר התייצבו ,ועמדו על כ 911 -מיליון ש"ח בלבד ליום בממוצע.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה חיובית .מדדי התל בונד עלו בכ 1.4% -בממוצע כל אחד .אגרות החוב הממשלתיות
נסחרו גם הן במגמה חיובית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו בכ 1.57% -במח"מ (משך חיים ממוצע)
הארוך .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ 1.57% -במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,0405% -מדד ת"א  57ירד ב ,24..% -מדד הבנקים עלה ב ,0421% -מדד הנדל"ן  17רשם
השבוע ירידה של  ,2422%מדד נפט וגז עלה ב 0411% -ומדד הביומד השיל כ 145.% -נוספים .בשוק המט”ח ,הדולר נחלש
בכ 1.5% -מול השקל ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  5.447ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף ירד בכ 1.5% -בסיכום השבוע החולף ,וסיים את המסחר ביום חמישי ,ברמה
של  1557נקודות ,לאחר ששבר כלפי מטה את התמיכה החשובה באזור  1531הנקודות .כל עוד המדד לא חוזר כלפי מעלה,
אל מעבר לרמה זו סביר להניח שהמגמה השלילית תמשך בטווח הקצר ו המדד ימשיך לרדת בשלב ראשון אל עבר התמיכה
הבאה השוכנת ברמה של  1571נקודות .חזרה מעל לרמה זו ,תהווה איתות לונג מחודש עם יעד בשיא ששוכן ברמה של 1471
הנקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש בכ 1.5% -מול השקל בסיכום שבועי ,ונסחר היום (שישי) ברמה של  5.447ש"ח לדולר.
אתמול (חמישי) ,מדדי המניות בוול סטריט נסחרו במגמה מעורבת .לפני הפתיחה נרשמה הדרדרות במשבר בין רוסיה
לאוקראינה .שר ההגנה הרוסי אמר שכוח של כ 17-אלף חיילים אוקראינים התמקמו בסמוך לגבול עם רוסיה .בנוסף ,הגיעו
דיווחים על תרגיל ענק של הצבא הרוסי בהשגחתו של ולדימיר פוטין כהכנה לפלישה אוקראינית .כאמור ,יו"ר הפדרל ריזרב,
ג'נט יילן ,העידה שוב בפני הקונגרס האמריקני ,הפעם בפני וועדת התקציב .הנאום הפעם היה דומה לזה של אתמול .יילן חזרה
על אותן נקודות והתרכזה בעיקר בתנאים השוררים בשוק העבודה שאינם מספקים מבחינתה ,ברמת האינפלציה הנמוכה
שצפויה לעלות ולהתקרב ליעד שהפד' הציב ( )7%ובהתאוששות המתונה והאיטית של הכלכלה .עם זאת ,יילן התמקדה בנושא
של שכר המינימום בארה"ב ואמרה כי "לעלייה בשכר המינימום עשויה להיות השפעה שלילית" .בנק המרכזי של גוש האירו ,ה-
 ECBפרסם את החלטת הריבית והותיר אותה על כנה בשיעור של  .1.77%מאוחר יותר ,בשעה  17:51החל יו"ר הבנק
המרכזי ,מריו דראגי בנאומו בבריסל .דראגי הדגיש כי הצמיחה המתונה נמשכת והעביר ביקורת צינית ,על אלו הדוחקים בו
להתחיל בתוכנית הקלה כמותית .על רקע דבריו התחזק שינוי הכיוון בבורסות אירופה ומדד הדאקס שכבר טיפס עד 1.5%
עבר לירידה של  ,1.7%אך משפט אחד שלו שלח את המדדים חזרה צפונה( .קרדיט ל  .)iFOREXמהבחינה הטכנית ,ניתן
לראות בגרף המצורף ש הדולר מדשדש כבר תקופה ארוכה ,אולם רק אם ימשיך לרדת וישבור את אזור  5.47ש"ח כלפי מטה
בצורה סופית ,יתקבל איתות שלילי מאוד שיגרור החלשות נוספת של המטבע האמריקאי.
מדד  FTSEבריטניה  -מדד המניות המוביל של אנגליה והוא כולל את  111המניות בעלות שווי השוק הגדול ביותר הנסחרות
בבורסה בלונדון .בין המניות הבולטות במדד ניתן למצוא את בנק  ,HSBCוודאפון ובריטיש פטרוליום .כפי שניתן לראות בגרף
היומי המצורף מדד המניות הבריטי נתמך שוב באמצע חודש אפריל ע"י קו מגמה עולה ,רשם מאז עליות שערים נאות ,ואף
פרץ את ההתנגדות באזור רמת  5511הנקודות .כעת הוא צפוי להמשיך לעלות לכיוון שיא כל הזמנים סביב רמות 5371-5911
נקודות ושם אם יפרוץ יתקבל איתות קניה מחודש ומשמעותי ביותר.
מדד הבנקים – שוב אין מה לחדש על מדד הבנקים .המדד ירד מתחת לרמת  1511נקודות השבוע אולם סיים מעליו בסיכום
שבוע המסחר .טכנית ,המדד נבלם סביב ( 1735נמוך שבועי) סמוך לתמיכה אותה ציינתי בשבוע שעבר סביב  1731נקודות.
הצפי שלי באופן כללי לשבועות הקרובים תיקון עולה במדד לטובת אפשרות יציאה בכבוד לטווח הבינוני .רק נעילה מעל
לגבוהים האחרונים תשנה את התבנית הטכנית השלילית שמתהווה לטווח הבינוני-ארוך.
מדד ת"א  – 50שבוע המסחר המקוצר אך התנודתי הביא את המדד ליעד אותו ציינתי בשבועיים האחרונים סביב 397-911
שם קיימת תמיכה אופקית של שיא אחרון שנפרץ .טכנית ,ביום המסחר האחרון המדד יצא נר אי החלטה שיכול להצביע על

בלימה במחיר וסיכוי לתיקון עולה לעבר רמת  977-957נקודות .הצפי לשבוע המסחר הקרוב הינו ניסיון לתיקון שכזה על אחת
כמה וכמה שהמדד ירד ב  5ימי המסחר האחרונים.
מדד הנדל"ן  – 20המדד שבר בשבוע המסחר הא חרון את רמת התמיכה אותה ציינו סביב  591נקודות ובכך שבר מבנה
מחירים עולה .בשבועות האחרונים ציינו את הדשדוש בין  591-417נקודות שהמדד היה כלוא בו והשבוע נפלה הכרעה .לטווח
הקצר הצפי הוא תיקון עולה לטובת שיא יורד ברור שם תבחן המשך המגמה .תמיכה קרובה קיימת ברמת השפל השבועי סביב
537
מדד הביומד – רע זאת מחמאה לעומת מה שקרה למדד בחודש וחצי האחרונים .לאחר פתיחת שנה חזקה מאוד ותשואה
שקרובה ל  17%המדד החזיר את כל העליי ה בריבית וכל זה בחודש וחצי שבהם היו לא מעט חגים ומחסור בימי מסחר.
טכנית ,המדד סוגר עוד שבוע שלילי ובירידות חדות מתחת לנמוכים האחרונים סביב  1171וקרוב מאוד לסגירת גאפ (פער
מחירים) סביב  955ורמת תמיכה חשובה סביב  951נקודות .טכנית ,למי שמחפש סווינג לטווח קצר מקבל רמות מחיר נוחות
לאחר תיקון יורד וקרבה לאזורי תמיכה חזקים מאוד .רצוי להמתין לנר היפוך.

ניתוח מניות
 MLNXמלאנוקס טכנולוגיות  -החברה ,מלאנוקס טכנולוגיות בע”מ ,עוסקת ביצור רכיבים אלקטרוניים המיועדים להעברת
אינפורמציה מהירה בין שרתים ומערכות אחסון ,באמצעות מערכות תקשורת .בנוסף ,עוסקת מלאנוקס בפיתוח מוצרים
לתקשורת מהירה המבוססים על מוליכים למחצה .מוצרי מלאנוקס מהווים חלק אינטגראלי בפרויקטים של פתרונות מחשוב,
אחסון מידע ותקשורת במערכות מידע מורכבות .המניה נסחרת בבורסת הנסד"ק בשווי שוק של  1.54מיליארד דולר.
ניתוח טכני – המניה נסקרת גם בשבוע המסחר הזה בעקבות המשך המצאות סמוך לתמיכה אופקית חזקה ב  57-55דולר
אותה ציינתי בשבוע שעבר .מי שמחפש כניסה עם יחס סיכון סיכוי סביר יכול למצוא אותה ברמות המחיר האחרונות ,עם סטופ
סביב  51ואפילו  51.3דולר ויעד עולה במידה ויהיה היפוך לכיוון  57שהיא רמת התנגדות מינורית ומעל לאזור  53-59חזרה.
דלק קבוצה (.– )20..21.החברה קבוצת דלק בע"מ פועלת בישראל ובחו"ל בין היתר בתחומי הזיקוק ,תחנות דלק ,אנרגיה,
נדל"ן ,רכב ,ופיננסים.
ניתוח טכני – בהמשך לסקירה משבוע שעבר מניית דלק קבוצה פרצה את קו המגמה היורד ,כשפריצת קו המגמה היורד בסוף
שבוע המסחר האחרון מורה על סיום התיקון הטכני לכל מהלך העליות האחרון ואישור כניסה למנייה .אוסיף לכך שקו המגמה
העולה מראה על מומנטום במנייה נפתח למניפה שמו רה על עוצמת העליות כשהאיתותים הטובים במנייה הם :קו מגמה עולה
שניפתח למניפה ונוסיף לכך תיקון פיבונאצ"י ואישור לסוף התיקון בנר האחרון של שבוע המסחר האחרון בגרף שבועי כשמודל
טכני ברור מתיישב לי על רמת התמיכה החדשה של  157,941הנקודות ונראה שגם בשבוע המסחר הקרוב נראה את המשך
עליות במנייה.
אבנר יהש (– )15.022חברת אבנר חיפושי נפט שותפות מוגבלת הוקמה לצורך ביצוע פעולות חיפוש והפקה של נפט וגז
בישראל .המנייה נסחרת במדד ת"א .77
ניתוח טכני – גרף המנייה מראה על התנגדות שהופכת לתמיכה באזור רמת  541נקודות כשהמנייה נמצאת במגמת עלייה
כללית כששליטת הקונים ברורה כשהצבע הירוק שולט בגרף וגם מבחינת מחזורי מסחר רואים את העליות בעוצמה לעומת
הירידות המינוריות ומחזורי המסחר הנמוכים יחסית .בסוף שבוע המסחר האחרון נוצר על הגרף מודל טכני חזק להמשך עליות
לשבוע המסחר הקרוב .כשרמת  541הנקודות מתבססת לי כרמת תמיכה חזקה.
יואל ( – )0.3023החברה יואל ירושלים אקספלוריישין בע" מ פועלת בשלושה תחומי פעילות בארץ ובחו"ל .נדל"ן מניב ,נפט וגז
וביצוע עבודות בנייה.
ניתוח טכני – מניית יואל הגיעה לשלב קריטי בגרף ונ ראה שסיימה את התיקון שלה לכל מהלך העליות האחרון כמו שסימנתי
בגרף המצורף לסקירה .נוסיף לזה כמה איתותים נוסיף מגרף המניה :איתות ראשון הוא ההתנגדות שהופכת לתמיכה ברמת
 15,411נקודות לערך .איתות שני הוא תיקון הפיבונאצ"י לכל מהלך העליות האחרון בין רמת  17,111נקודות לרמת 15,511
נקודות לערך ואיתות שלישי בגרף הוא המודל הטכני במקבץ הנרות האחרונים שנוצר בשבועות האחרונים בגרף שבועי
וכשמופיע מודל טכני בגרף שבועי האמינות שלו מאוד גבוהה .אפשר גם לראות שהירידות האחרונות הם מינוריות מבחינת
מחזורי מס חר לעומת העליות בעוצמה יחסית שגם זה איתות נוסף שכדי לשים לב אליו .את אישור הכניסה ללונג במנייה יכולה
להיות בפריצה של קו המגמה היורד בין רמת  15,571לבין רמת  17,111הנקודות באזור רמת  17,431הנקודות לערך בסוף
יום מסחר בגרף יומי.
אלביט מערכות ( - )20.221.החברה,אלביט מערכות,עוסקת במגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות,אלקטרוניות ,ואלקטרו
אופטיות משולבות,עבור השוק הביטחוני בארץ ובעולם.בין תחומי העיסוק,נמצאים,מלטים,מערכות בקרה ושליטה,מערכות
מוטסות ,תקשורת ומודיעין .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .77
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי מניות החברה ,כצפוי נכנסו לתחום מהלך עולה בחודשים האחרונים,ועדיין מהלך זה תקף.לאחרונה
המניה פרצה תנועה רוחבית באזור ,71411-711הגיעה עד לאזור  77111ופתחה במימוש עקב תמונה רוויה .במסגרת מימוש
זה שברה המניה קו מהלך עולה לטווח הקצר-בינוני,ואף את רמת  .71431עם זאת השבוע הצליחה המניה לאחר שחרור
התמונה הטכנית לחלוטין,לחזור מעל רמת  71431שעוברת כעת לתמיכה עולה במסגרת התיקון למימוש האחרון ,ועם יעד
קרוב על התנגדות אופקית סביב רמת  71411-711ולמעשה שם ייקבע האם אנו ממשיכים הלאה לשיאים חדשים או שהמימוש
עדיין תקף .בינתיים אנו נהנים מתנועת התיקון העולה כאמור.

ישראמקו יה"ש ( – )131025השותפות ישראמקו-נגב ,7נוסדה ע"פ הסכם שותפות מוגבלת ,שנחתם בין ישראמקו אויל אנד
גז,כשותף כללי מצד אחד,ובין הנאמן ישראמקו ניהול כשותף מוגבל מצד שני.ישראמקו יה"ש עוסקת בתחום חיפושי והפקת נפט
וגז בישראל.
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי יחידות ההשתתפות,לאחרונה פרצו את רמת השיא של כל הזמנים במניה,ולמעשה נתנו אתות חיובי
נוסף.כעת יעד המהלך לטווח הקרוב הינו קו מגמה עולה מתנגד,של תקרת תבנית באזור ,55.5לאחרונה,הושג כצפוי יעד זה,
והמניה יצאה משם למימוש כאשר התמיכה החשובה לטווח הקצר נמצא ברמת .57.3השבוע בדקה המניה את התמיכה
הקרובה,נתנה היפוך ברור,ואף פרצה קו מהלך יורד שמשמעותו יעד לתקרת תבנית באזור .55.7
כיל ( - )1.202.החברה פועלת ,בעיקר במגזר הדשנים והכימיקלים המיוחדים.בין היתר הפקת אשלג בארץ ובחו"ל,ייצור ברום
,התפלת מים וייצור מגנזיום .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .77
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי בגדול המניה נמצאת בדשדוש ארוך בחודשים האחרונים,וזאת לאחר מהלך יורד חד .לטווח הקצר
המניה פרצה לאחרונה התכנסות מחירים,מהלך שהוציא תנועה יפה של מספר אחוזים כצפוי,ואף יצאה מתחום הדשדוש
מעלה.כעת רמת אזור,7931-מהווה תמיכה אופקית מהותית קצרה,במונחי נעילה,וכל עוד שאין היא נשברת היעד נותר על רמת
אזור .5711נציין כי ברמת ,5775יש גאפ פתוח .בנוסף נראית לאחרונה על הגרף פריצת מניפת פיבו שני-שליש ,מה שמותיר
איתות חיובי תקף.הצפי הוא,דשדוש מעל תמיכה כדי להמשיך שחרור תמונה טכנית גבוהה,ולאחר מכן המשך תנועה עולה.
נזכיר עוד כי בגרפים ארוכי הטווח התקבל לאחרונה ,איתות חיובי במניה,מכמה אינדיקאטורים חשובים.
אפריקה ( - )522021החברה הינה חברת השקעות ואחזקות המתמקדת במספר תחומי פעילות ביניהם :קבלנות בניה,קבלנות
תשתיות בארץ ובחו"ל,פיתוח מקרקעין בישראל,פלדה וקרמיקה.
ניתוח טכני  -המניה לאחרונה החלה בתיקון עולה למגמה היורדת שלה,כאשר זו נעצרה באזור ,911ומאז המניה חזרה
להתממש.לטווח הקצר לאחרונה,ראינו  7איתותים שליליים במניה,שבירת קו מהלך עולה של כל התיקון האחרון,והשני,שבירת
תבנית מתכנסת עם יעד כעת לרמת ,531תקרת גאפ פתוח .אזור  551אופקי יורד כעת להתנגדות חשובה וללא יכולת פריצתו
המניה כאמור תחת איתות שלילי עם היעד שננקב.

על רגל אחת
כלכלית י-ם ( - )21.020מניות החברה שנסחרות במדד הנדלן  ,17נסחרת כעת בתנועה שלילית לאחר שהשבוע המניה
שברה קו מגמה משמעותי שלמעשה היה קו תמיכה של הפריצה האחרונה .רמת  5551כעת יורדת להתנגדות מאוד חשובה,
שהיא קו מגמה שנשבר ושהופך להתנגדות כאמור .התמיכה הקרובה על אזור .5111
קמהדע ( - )201.221מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .111טכנית ,המניה נמצאת לאחר מהלך יורד יחסית חד מרמת
השיא על  .5711למרות שראינו לאחרונה דשדוש מעל קו המגמה העולה ארוך הטווח ,המניה השבוע שברה בברור קו זה,
ולמעשה נותנת המשך איתות שלילי כעת .רמת 4311יורדת כעת להתנגדות קרובה מול תמיכה הבאה באזור .4711
כלל ביו טכנולוגיה ( - )220.1.0מניות החברה שנסחרות תחת מדד ת"א  ,111נמצאים עדיין תחת מימוש מחירים ואיתות
שלילי לאחר העלייה המטאורית לאחרונה .בשלב זה רמת  1177שהייתה תמיכה קרובה נשברה בקלות לאחרונה וכמו כן ננעל
גאפ פתוח בהמשך.כעת רמת התמיכה החשובה נמצאת על אופקית  ,333והשבוע למעשה הוכח שבשלב זה התמיכה הזו היא
יחסית חזקה ,מה שמוציא כנראה תיקון עולה שכעת ההתנגדות הקרובה שלו נקובה ברמת  .971כאמור  333הינה תמיכה
חשובה כעת על כל המשתמע מכך.
שיכון ובינוי ( - )20.21.1מניות החברה שנסחרות תחת מדד ת"א  ,111נמצאים תחת מהלך עולה ברור,כאשר לאחרונה פרצו
תבנית עולה,ואף השלימו יעד ברמת  .975תמונה גבוהה טכנית הוציאה בשלב זה מימוש מינורי-רוחבי כאשר התמיכה הקרובה
נקובה ברמת  .335כל עוד שאנו מעל לתמיכה אין שינוי מהותי בכיוון המניה.יכולת פריצת השיא האחרון יאשר איתות חיובי
נוסף.
אינטרנט זהב ( - )20.3..3מניות החברה נסחרות תחת מימוש לאחרונה,כאשר אזור  5111מהווה תמיכה חשובה
קרובה.רמת  5711מהווה בנעילה רמת התנגדות קרובה.על פי המכלול הטכני שלפנינו ובהתייחס לתיקון יורד פיבו שליש ,נראה
כי המניה בשלה לחזור למהלך העולה ולפרוץ את  5711בקלות בקרוב.אישור שכזה יאשר חזרה לאזור  .5511עד לכאן לא
שונה כלום מהסקירה האחרונה והשבוע אכן הצפי הושג כמעט במלואו והמניה בדרכה לרמת .5511
אבוגן ( - )2200000מניות החברה שנסחרות במדד ת"א  ,111נמצאות תחת מימוש לאחרונה.לאחרונה הגיעה המניה לאזור
תמיכה חשוב על ,5111והשבוע,תמיכה זו נשברה כך שרמה זו יורדת כעת להתנגדות קרובה,ורק יכולת חזרה מעליה יחזיר י
לתיקון עולה .תמיכה קרובה נקובה ברמת .7511
עזריאלי קבוצה ( - )2221.5.מניות החברה שנסחרות במדד המעוף,נמצאים במסגרת מימוש מחירים בימים האחרונים לאחר
שקבעו שיא לאחרונה.ה שבוע התהפכה המניה על תמיכת קו מהלך עולה ראשי באזור  11711והחל תיקון עולה .איתות

להמשך התיקון יהיה רק ביכולת נעילה מעל רמת  .11511נעיר כאן הערה פונדמנטאלית ,שעיקרה ידיעות על תחילת הורדות
מחירי השכירות בקניונים.
רמי לוי ( - )220.1.1מניות החברה שנסחרות במדד ת"א  ,111נמצאות תחת מימוש לאחרונה.השבוע המשיך המימוש
הנוכחי תוך כדי שבירת רמה אופקית על .13111רמה זו עוברת כעת להתנגדות מיידית חשובה .התמיכה הבאה נקובה באזור
.15111
חלל תקשורת ( - )20113.0מניות החברה שנסחרות במדד ת"א  ,111שוב מתחילות להיות מעניינות טכנית עקב מימוש
לאחרונה והגעה לאופקית חשובה ומהותית באזור  .5771-5511בימים האחרונים נראה דשדוש על רמה זו וכאילו הכנה
לפריצה מעלה .התנגדות קרובה על רמת  .5411נציין את המו"מ שנעשה לאחרונה על מכירת החברה.
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