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ניתוח מדדים
סקירה שבועית – הבורסה בת"א סיכמה שבוע מסחר רגוע יחסית במגמה מעורבת למרות ירידות שערים חדות ביום רביעי.
מדדי ת"א  ,52הבנקים והגז ונפט ירדו בכאחוז בממוצע כל אחד ,ומנגד מדד ת"א  52עלה בכמעט  .5%במדד ת"א  ,011בלטו
לטובה מניות מלאנוקס ,איזיצ'יפ וגילת שעלו בכ 5% -כל אחת .מנגד ,מניית לייבפרסון צנחה בכ 01% -לאחר פרסום דו"חות
שפספסו את הערכות האנליסטים ,וקבלת המלצת מכירה מהראל פיננסים .מניית פלוריסטם צנחה בכ 52% -ביום חמישי בערב
בוול סטריט לאחר פרסום של מאמר באתר בלומברג שהעביר ביקורת על התנהלותה של החברה ,בכתבה מצוטט דובר מטעם
ה SEC-שמותח ביקורת על חוסר השקיפות של החברה במקרה מותה של הילדה שדווח כי חייה ניצלו ,כתוצאה מהזרקת תאי
 PLXשל החברה ,ולאחר  4חודשים מתה .הביקורת כלפי פלוריסטם היא על כך שלא דיווחה על מקרה המוות.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה מעורבת ללא תנודות חדות .מדדי התל בונד ירדו בכ 1.5% -בממוצע .אגרות החוב
הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה מעורבת .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) רשמו ירידות שערים קלות במח"מ
(משך חיים ממוצע) הקצר-בינוני ועליות קלות במח"מ הארוך ומדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ 1.22% -במח"מ
הארוך .מחזורי המסחר התייצבו ועמדו על כ 111 -מיליון ש"ח בממוצע ליום.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,02.0% -מדד ת"א  52עלה ב ,22.1% -מדד הבנקים ירד ב ,0200% -מדד הנדל"ן  02רשם
השבוע עליה של  0200%ומדד נפט וגז ירד של  .22..%בשוק המט”ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,עליה שבועית של 02.%
לרמה של  2.91ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף ירד בכ 1.5% -במהלך השבוע החולף ,סגר ברמה של  0500נקודות וממשיך בדשדוש בטווח צר
שנמשך מתחילת חודש אוקטובר .ניתן לראות בגרף המצורף כי רמת  0011הנקודות מהווה תמיכה חשובה לטווח הבינוני ורק
שבירה שלה תהווה איתות טכני שלילי .מלמעלה ,ניתן להבחין בגרף המצורף בהתנגדות הקיימת באזור  0541נקודות ורק
פריצה שם תהווה איתות קניה מחודש על המדד עם יעד ברמה של  0551נקודות ולאחריו ,היעד הבא נמצא באזור השיא של
 0221נקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק מעט מול השקל בשבוע החולף ונסחר כעת (שישי) סביב רמה של  2.91ש"ח לדולר,
לאחר שגם ביום חמישי המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו בירידות שערים חדות יחסית של למעלה מאחוז .בגוש האירו
הודיע נגיד הבנק המרכזי ,מריו דראגי ,שהוא יהיה מוכן להעלות את הפעילות של הבנק בתחום של רכישת אגרות החוב של
המדינות הבעייתיות בגוש האירו ,בתנאי שהן יעשו את המוטל עליהם .דבריו של דראגי נאמרו במסיבת העיתונאים שנערכה
אחרי שהבנק המרכזי החליט להשאיר את הריבית ברמה של  .1.52%מנגד ,בארה"ב סוכנות הדירוג מודי'ס אמרה כי הדירוג
של ארצות הברית תלוי בתקציב של שנת  .5102הסוכנות הודיעה כי אם לא יימצא פיתרון להוריד את החוב של ארה"ב ,היא
תצטרך להוריד את הדירוג של ארה"ב .ברמת המאקרו התפרסמו נתונים חשובים בארה"ב .מספר התביעות הראשונות לדמי
האבטלה ירד ל 222 -אלף כאשר הצפי היה שמספר התביעות יגדל ל  251אלף .כמו כן  ,הגירעון המסחרי בארה"ב הצטמצם
ל 40.2 -מיליארד כאשר הצפי היה להתרחבות שלו ל 42.4 -מיליארד דולר( .קרדיט ל .)IFOREX -מהבחינה הטכנית ,הדולר
נמצא קרוב לרמת התנגדות סביב רמה של  ₪ 2.11לדולר ,ורק עלייה מעבר לרמה זו תשנה את הכיוון בטווח הבינוני.
מדד  DAXגרמניה  -מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את  21החברות 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 נסחר בארבעת החודשים האחרונים במגמה עולה ברורה וכעת הוא מדשדש בטווח צר שבין 5511-5211
הנקודות לאחר שנתקל בהתנגדות חשובה וחזקה בדמות השיא השנתי השוכן מעט מעל רמת  5211הנקודות .פריצה כאן,
תשלח את המדד לבקר ברמות שיא וותיקות יותר סביב אזור  9021הנקודות .התמיכה כאמור ,נמצאת ברמה של 5511
הנקודות ושבירה ברורה שלה תשנה את המגמה בטווח הבינוני.
מדד הבנקים – מדד הבנקים סיים את השבוע בירידות שערים של עד  1.5%למרות שבאמצע השבוע פרץ את השיא השנתי
סביב  0001נקודות אולם יום לאחר מכן סגר מתחתיו בירידות חדות .טכנית ,ניתן לראות בגרף המצורף לסקירה את רמת
ההתנגדות האופקית ברצועה של  0001021נקודות שמקשה על המשך המהלך העולה .לכן בטווח הקצר נראה שהמדד "יאגור
כוחות" להתמודדות נוספת עם הרמות שצוינו לעיל.
מדד נדל"ן  – 20מדד הנדל"ן המשיך גם השבוע להיסחר ביציבות ,אולם שוב כשל בסגירה מעל אזור התנגדות סביב 51105
נקודות .טכנית המדד חזק ומשדר עוצמה למרות שבטווח הקצר יכול להתממש שוב לאזור של  555091נקודות .סגירה ברורה
מעל רמת ההתנגדות שצוינה לעיל תיתן איתות כניסה נוח עם יעד מהיר לאזור של  21202נקודות.

מדד היתר  – 00מדד היתר  21נבלם השבוע שוב סביב השיא השנתי ברמה של  412נקודות .ביום המסחר האחרון לשבוע
המשיך המדד את יום המס חר הקודם וסיים בירידות חדות סמוך לאזור תמיכה אופקי ברמה של  299נקודות .שבירה של
התמיכה הנ"ל יכולה להעמיק את ירידות השערים במדד עם יעד לכיוון  25105נקודות.

ניתוח מניות
פועלים ( - )...000התאגיד ,בנק הפועלים בע"מ ,פועל במכלול תחומי הבנקאות השונים .עבודתו של הבנק מול עיקר
לקוחותיו מתבצעת באמצעות שתי חטיבות :העסקית והקמעונאית .החטיבה העסקית מתמקדת בעיקר בתחום החברות
הגדולות והבינוניות ,לעומת החטיבה הקמעונאית המשרתת בין השאר לקוחות משקי בית ,בנקאות פרטית ועסקים
קטנים .בנוסף ,לפועלים פעילות שאינה בנקאית ,המתבצ עת באמצעות חברות בת והכוללת בין היתר פעילות כרטיסי חיוב
ואשראי ,ניהול קרנות נאמנות ,תיקי השקעות ,הנפקת אג"ח וכתבי התחייבות נדחים ,קופות גמל ושירותי נאמנות.
ניתוח טכני – גם השבוע המניה המשיכה לדשדש בטווח מסחר צר ,אזור התנגדות סביב  0291011ומעל אזור התמיכה ב
 0211נקודות ..סוחרים אגרסיביים יחפשו את הקניה סביב רמת התמיכה שצוינה כדי לנסות ולהרוויח את המסחר בטווח שצוין.
מנגד ,שבירה של התמיכה יכולה להוציא מהלך יורד עם יעד לכיוון  0451נק'.
רציו ( - )1.0020השותפות המוגבלת ,רציו חיפושי נפט ( ,)0115עוסקת בתחום חיפושי נפט וגז בישראל .רציו חיפושי נפט
נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת שנחתם בין רציו נאמנויות (הנאמן כשותף מוגבל) מצד אחד ,ובין רציו חיפושי נפט
(השותף הכללי) מצד שני .רציו חיפושי נפט אינה מעסיקה עובדים .השותף הכללי מנהל את עסקי השותפות.
ניתוח טכני – המניה נמצאת בתבנית דובית כשהיא יוצרת פסגה סביב רמה של  24.2-25.2נקודות .אזור תמיכה לטווח הקצר
נמצא סביב  22.9-22.4נקודות ,שבירה ברורה של רמה זו יכולה להוציא מהלך יורד מהיר לכיוון  25נקודות ,שם ישנו גאפ (פער
מחירים) פתוח.
אפריקה ( – ).2202.החברה ,אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ,הינה חברת השקעות ואחזקות העוסקת בשבעה תחומי
פעילות עיקריים :פיתוח מקרקעין בישראל :ייזום של פרויקטים המיועדים למגורים ,למשרדים ולמסחר בישראל .נכסים מניבים
בישראל :ייזום ,הקמה ,השכרה ותפעול של מבנים בעיקר בייעוד לתעשייה ,משרדים ומסחר בישראל .פיתוח מקרקעין ונכסים
מניבים -קבלנות בניה :עבודות בניה למגורים ושלא למגורים .קבלנות תשתיות :קבוצת אפריקה פועלת בארץ ובחו"ל כזכיין או
כקבלן מבצע של תשתיות נתיבי תחבורה כגון כבישים ,מסילות רכבת וגשרים .פלדה .קרמיקה.
ניתוח טכני – כפי שכתבנו בסקירה בשבוע שעבר ,נראה שפני המניה לאזור של  101051שאכן הגיע ביום המסחר האחרון של
שבוע המסחר בגרף המצורף ניתן לראות אזור מוכרים מהותי באזור של  0111-0151נקודות ופסגה בגרף שהוציאה את
המהלך המתקן האחרון .אזור התמיכה שצוין לעיל מהותי מאוד לטווח הקצר ושבירה של רמה זו יכול להאיץ את המהלך היורד
ליעד של  911051נקודות.
דלק קבוצה ( – )20.02..החברה ,הינה חברת אחזקות וניהול .בין פעילותיה ניתן לראות  ,את תחומי הזיקוק ,תחנות הדלק,
אנרגיה ,נדלן  ,רכב ,פיננסים וביטוח וכן תחום הביוכימיה.
ניתוח טכני – מראה כי המניה שנסחרת במדד ת"א  ,52לאחרונה  ,נתנה תיקון עולה חד  ,שהתבטא עד להגעה לאזור
התנגדות נוכחי  ,ברמת  , 52511ו 54111-לפי תמונת הפוינט .רק יכולת פריצה ונעילה מעל אזור זה ,יאשר איתות חיובי נוסף.
התמיכה הקרובה נמצאת כעת ברמת אזור .41111-51111 ,נציין כי המניה נתנה איתות חיובי מעבר לטווח הקצר בשלב זה,
והמשמעות המשך עולה לאחר מימוש שאנו רואים בשלב זה ,מימוש שבינתיים מתבטא בתנועה סבירה מינורית עם תמיכה
קרובה ברמת
חברה לישראל ( - )00.020החברה ,הינה חברת אחזקות  ,העוסקת בייזום ,קידום ופיתוח של עסקים בארץ ובחול .תחומים
מרכזיים :כימיקלים ,ספנות ,אנרגיה וטכנולוגיה מתקדמת.
ניתוח טכני – ניתן לראות כי המניה שנסחרת במסגרת מדד ת"א  ,52לאחרונה ,נמצאת במסגרת תיקון עולה ,דבר המתבטא
טכנית  ,בשהייה מעל קו עולה תומך ראשי .עם זאת המניה עדיין לא נתנה איתות חיובי ארוך טווח ,וזה יגיע רק במידת היכולת
של המניה לנעול מעל רמת  .552111,בשלב זה  ,ולטווח הקצר ,המניה לאחרונה פרצה את רמת  ,541111אולם השבוע רמה
זו כתמיכה לא החזיקה מעמד .עם זאת ולמרות השבירה של התמיכה הקרובה  ,וכאמור לעיל ,עדיין המניה תחת מהלך תיקון
עולה ומעל קו תמיכה עולה ברמת אזור  ,54211וכאן למעשה התמיכה המהותית.
דיסקונט השקעות ( - ).1.021התאגיד  ,הינו חברת אחזקות  ,המחזיק ,ומשקיע בענפי התקשורת  ,הנדל"ן ,מסחר
ושירותים ,פיננסים ,ואגרוכימיה .אחזקות בולטות -סלקום ,נכסים ובנין ,כור ,שופרסל .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .011
ניתוח טכני – המניה שנסחרת תחת מדד ת"א  , 011נמצאת לאחרונה בתיקון עולה ,לאחר שהגיעה לרמות שפל אחרונות ,
זאת ועוד ,נראה כי בשלב זה ניתן אף איתות חיובי מעבר לטווח הקצר .בתמונה לטווח הקצר ,ניתן לראות כי המניה נמצאת
כעת במימוש רווחים טבעי ,לאחר המהלך העולה האחרון .עוד ניתן לראות כי תמיכת קו המהלך העולה הראשי ,נשברה
השבוע ,אולם ניתן לראות בנוסף יכולת תמיכה על רמת  , 0521לכן רק שבירת  0521יאשר מימוש יותר עמוק במניה .אזכיר כי
המניה נתנה לאחרונה איתות חיובי מעבר לטווח הקצר ,כנזכר לעיל.

קוקה קולה ( – )KOמניית קוקה קולה ירדה בכ 5% -מתחילת השבוע ונסחרת במגמה שלילית מתחילת חודש אוגוסט האחרון.
בטווח הקצר המניה עשויה להמשיך במגמה השלילית עם מחיר יעד סביב רף התמיכה האופקי ב .22.4$ -הגעה לאזור
התמיכה והיפוך מגמה תהווה טריגר ראשוני לסיום גל המימוש הנוכחי.
פוטאש ( – )POTמניית פוטאש נסחרת במגמה יורדת החל מחודש אוגוסט האחרון .ביום רביעי המניה שברה כלפי מטה את
רף התמיכה הנקודתי סביב  41$ואמש (חמישי) המניה נכשלה בפריצה חזרה מעל רף ה 41$ -ועד לשעת הנעילה המניה
המשיכה לרדת .טכנית הצורה הנוכחית מהווה טריגר להמשך מימוש עם מחיר יעד קרוב ב .29.41$ -מנגד ,פריצה חזרה כלפי
מעלה של רף ה 41$ -תגדיל את האפשרות לתחילת גל עולה מתקן .אזור  40$מהווה התנגדות נקודתית במקרה של תיקון
עולה

על רגל אחת
שיכון ובינוי ( - )20.2.0.מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011ניתן לראות טכנית כי המניה ,לאחרונה ביצעה תיקון
עולה דיי חד  ,והגיעה עד לרמת התנגדות מהותית אופקית ,באזור .495יכולת איתות חיובי נוסף  ,יתקבל בפריצת אזור
התנגדות זה .בשלב זה נמצאת המניה בדשדוש מתחת לרמת ההתנגדות כאשר אזור  ,411מהווה תמיכה מהותית .למרות
ההתנגדות המהותית שלפנינו ,נראה כי המניה נתנה לאחרונה איתות חיובי אל מעבר לטווח הקצר ,ולכן הצפי הוא ,סיום
המימוש בקרוב וחזרה לתנועה העולה הנוכחית.
פרטנר ( - )20.10.0מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .52לאחרונה אנו חווינו תיקון עולה במניה  ,תיקון שהתבטא
במהלך לא קטן של תנועה עולה מתקנת ורציפה .התמונה הטכנית בשלב זה  ,מצביעה על דשדוש מתחת לרמת ההתנגדות
על  .5411יכולת פריצה כאן יחדש את איתות הלונג גם לטווח הקצר .לטווח מעל לקצר ,נתנה המניה איתות חיובי לאחרונה.
התמיכה הקרובה על הגרף היומי המצ"ב נמצאת על רמת ,5511יכולת שבירה יאשר מימוש יותר עמוק.לאחר סיום המסחר
השבוע ,נראה כי כיוונה של המניה במיידי הוא לרמת  5411שם תיבחן שוב לטווח הקצר.
אלביט מערכות ( - )20.22.0מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .52מבט טכני מאשר כי המניה לאחרונה ,סוף סוף,
השכילה לפרוץ קו מהלך יורד ארוך טווח באזור  ,02211ובנוסף  ,גם נתנה היפוך בגרף הארוך טווח ,כלומר המניה נכנסת
למוד לונג ברור .לטווח הקצר ,המניה ,התממשה לאחרונה  ,כאשר התמיכה החשובה נמצאת על רמת  .02411יכולת המניה
לחזור אל מעל רמת  ,04111יחדש את איתות הלונג גם לטווח הקצר.
בבילון ( - )2202...מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .011ניתן לראות טכנית לאחרונה ,כי המניה נמצאת בהתכנסות
מחירים ברורה ,כאשר רמת התמיכה על  ,5121ואילו התנגדות ההתכנסות ברמת  .2451,יציאה מתחום התכנסות זה יאשר
איתות על המהלך הבא ,לפחות לטווח הקצר  ,אם לא יותר מכך.
כיל ( - )..2020מניות החברה נסחרות כידוע ,תחת מדד ת"א  .52מבט טכני מראה כי ,ראשית המניה נמצאת באיתות חיובי
גם מעבר לטווח הקצר ,כאשר לטווח הקצר ניתן לראות התכנסות מחירים עולה בתחום .2111-4421 ,ברור שיציאה מתחום
התכנסות זה  ,יאשר את האיתות הבא לטווח הקצר כאמור.
שופרסל ( - )000010מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .011טכנית  ,ניתן לראות כי ,המניה שנתנה תיקון עולה
לאחרונה הגיעה עד להתנגדות אופקית על ,0051,ולכן רק יכולת פריצה יאשר איתות ברור להמשך תיקון עולה .התמיכה
המהותית במניה נמצא ברמת  ,0111ולמעשה אנו רואים לאחרונה ,דשדוש בתחום זה .האיתות המרכזי הבא ביציאה מתחום
.0051-0111,
ישראמקו ( - ).1.020מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .52טכנית  ,ניתן לראות כי ,המניה מתמודדת לאחרונה עם
רמת השיא של הזמנים על .24.5,יכולת פריצה כאן תהיה טכנית ,משמעותית ומהותית להמשך החיובי .בינתיים אנו רואים
דשדוש מתחת להתנגדות זו ,ונראה כי בימים הבאים  ,שוב תיבדק רמת התנגדות זו.
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