הסקירה השבועית של ספונסר – 21.21.21
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 – בבורסה בת"א נרשם שבוע מסחר מקוצר עקב השביתה הכללית במשק ,בו נרשמה מגמה מעורבת תוך כדי
מסחר מאוד יציב ואנמי וללא תנודות חריפות בדומה לשבוע שעבר .מדדי המניות המובילים נסגרו כאמור במגמה מעורבת ללא
שינוי מהותי .מדדי המעו"ף ,הבנקים והנדל"ן ירדו בכ 5.0% -בממוצע ומנגד ,מדדי ת"א  50וגז ונפט עלו בכ 5.0% -בממוצע כל
אחד .במדד ת"א  ,055בלטו לטובה מניות אלוט ,פרוטליקס והוט שעלו בכ 05% -בממוצע כל אחת .מנגד ,מניית כלל
ביוטכנולוגיה ירדה בכמעט  05%נוספים.
באפיק הסולידי נרשמה השבוע מגמה שלילית בעיקר בעקבות עליית תשואות משמעותית בארה"ב .מדדי התל בונד רשמו
ירידות שערים של כ 5.0% -בממוצע .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה שלילית .שערי אגרות החוב הצמודות
למדד (הגלילים) ירדו בכ 5.0% -במח"מ הארוך ומדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) ירדו במח"מ הארוך בכ.5.50% -
מחזורי המסחר המשיכו להיות נמוכים מאוד ועמדו על כ 005 -מיליון ש"ח בלבד ביום בממוצע.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,2..0% -מדד ת"א  50עלה ב ,2.12% -מדד הבנקים ירד ב ,2.27% -מדד הנדל"ן  00רשם
השבוע ירידה של  2.27%ומדד נפט וגז רשם עלייה של  .2.20%בשוק המט”ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,ירידה שבועית של
 2.7%לרמה של  5.50ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף ירד בכ 5.4% -במהלך השבוע החולף ,וסגר ברמה של  0005נקודות .כפי שציינו בשבועות האחרונים,
תמונת המצב הטכנית השלילית כרגע עדיין לא משתנה למרות תחילת השנה החיובית וניתן להבחין מתחילת חודש אוגוסט
בהתנגדויות רבות שנוצרו סביב רמות  0055-0055נקודות .רק פריצה ברורה (ולא צפויה) של איזור זה תהווה איתות חיובי
להמשך הדרך .מנגד ,רק שבירה של איזור  0555הנקודות (שאמנם רחוקה מאוד מאיתנו כרגע אבל מהווה תמיכה מאוד חזקה
ומשמעותית) תאותת לצד השלילי ותשלח את המדד לבקר ברמות נמוכות בהרבה.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש מול השקל בשבוע החולף ונסחר כעת סביב רמה של  5.50ש"ח לדולר לאחר שאמש
המסחר בוול סטריט נחתם בעליות שערים קלות בעקבות ההתפתחויות החיוביות מעבר לים .בנוסף ,ירידה במספר דורשי דמי
אבטלה חדשים תרמה גם היא לאופטימיות הזעירה שאפיינה את השווקים .מנגד הצהרת סוכנות הדירוג  s&pעל כך שצפוייה
פגיעה נוספת בדירוג האשראי האמריקאי העיבה במקצת על המסחר .במהלך הלילה (חמישי) נרשמה התחזקות מועטה של
הדולר אל מול שאר המטבעות עיקריים .היום (שישי) צפויים להתפרסם בארה"ב מאזן הסחר ,סנטימנט הצרכנים של
אוניברסיטת מישיגן ותקציב האוצר .באירופה הוחלט להשאיר את הריבית ברמה הנוכחית של  0%ונראה כי מסתמנת הזרמת
כספים נוספת לבנקים האירופאים ,בנוסף לכך אותות חיוביים מתקבלים מיוון בנוגע לחבילת החילוץ הנוספת ,שם הגיעו להסכם
בממשלה לגבי תוכנית צנע נוספת .בנוסף מתקבלים דיווחים על בנקים באירופה שמוכנים לקצץ את חובה של יוון( .קרדיט ל-
 .)IFOREXכעת ,לאחר שהדולר שבר את התמיכה סביב  5.54ש"ח לדולר סביר להניח שיגיע לתמיכה החשובה הבאה באיזור
 5..5ש"ח לדולר ואם ישבור גם אותה צפוי לו מהלך יורד ממושך.
מדד  FTSEבריטניה – המדד כולל את  055המניות ,בעלות שווי השוק הגדול ביותר ,הנסחרות בבורסה בלונדון .כפי שניתן
לראות בגרף היומי המצורף מדד המניות הבריטי עלה בימים האחרונים ולאחר שפרץ את איזור  0055הנקודות הוא צפוי
להמשיך ולעלות בשבועות הקרובים לכיוון  .055נקודות .רק ירידה מתחת לרמה של  0.55נקודות תשנה את התחזית
האופטימית.
מדד הבנקים – מדד הבנקים נבלם בתחילת השבוע שוב סביב  0505נקודות שהוא אזור תחתון של רצועת התנגדות חזקה
מאוד על הגרף .המדד נבלם ביום המסחר האחרון בנמוכים של השבועיים האחרונים סביב  005נקודות .למעשה המדד נמצא
בדשדוש בטווח מסחר צר כשרק יציאה ממנו תביא למהלך מהיר של  45נקודות באותו הכיוון.
מדד ת"א  – 27כפי שנכתב בסקירה בשבוע שעבר המדד אכן הצליח לעשות שיא יורד נוסף ושוב קרוב לאזור של התנגדות
סביב  50550נקודות שהוא אזור אופקי קשה מאוד .המשך טרנד יורד ושבירה של רמת  505נקודות תביא לתיקון עמוק יותר
במדד.
מדד  DAXגרמניה – המדד מורכב ממניות  55החברות הגדולות ביותר בבורסת פרנקפורט שבגרמניה .המדד הינו אחד
המדדים המובילים באירופה במונחי שווי שוק וסחירות במניות המרכיבות אותו .ניתן לראות בשבוע האחרון קושי רב סביב אזור
של  .055505נקודות ,המדד יוצר למעשה סוג של בלימה ברמה שצוינה ונראה שהוא מוכן לתיקון יורד לאחר ראלי מדהים של
מעל  00%מתחילת השנה .עוצמת התיקון ועומקו תעזור לבחון האם מדובר בתחילת טרנד יורד במדד או לחילופין אגירת
כוחות לרמות גבוהות יותר.

 – SNP 500המדד מתחיל כצפוי להראות סימני חולשה וייתכן שמתחיל בתיקון טכני עמוק לראלי שחווה בחודשיים האחרונים .
ניתן לראות שרצועת ההתנגדות  0005-0055נק' בולמת את העליות במדד והסבירות היא שהמדד הולך לתקן לפחות עד לקו
המגמה העולה שבגרף  .יעד לתיקון  0005נק' כאשר מתחת לכך המגמה תשתנה לשורט בטווח הקצר לעבר  0005נק' ו0005-
נק' .
נפט – הנפט כבש את יעדו הראשון לאחר פריצת התעלה היורדת המופיעה בגרף  .היעד הראשון ללונג היה $055.05
שבינתיים לא נפרץ מאחר והיווה התנגדות חזקה במשך כמה שבועות בנפט  .יש להמתין בשלב זה לפריצה והתבססות מעל
 $055.05ע''מ להמשיך את הלונג לעבר  $050ו . $055.05-מצד שני שבירה של התמיכה  $05.55תסמן את סופו של מהלך
העליות הקצר ככל הנראה ותביא לחזרתו של הנפט ל. $00..5-
 XAU/USDזהב – הזהב נסחר על רצפת התעלה העולה לטווח בינוני-ארוך כאשר בשלב זה ניכרת חולשה בעוצמת העליות
האחרונות לאחר שהזהב הגיע להתנגדות חזקה  . $0500בשלב זה שבירת התמיכה  $0504תביא לסיום הטרנד העולה בטווח
הקצר וירידה של הזהב לרצועת התמיכה  $0555-$0.05כאשר במידה והרצועה תישבר הזהב ייכנס לטרנד דובי עם יעד ב-
 $0055אך מצד שני התבססות מעל הרצועה תביא להמשך עליות בזהב לעבר  $0055ו. $0055-
 – EUR/USDהצמד תיקון שליש  50.0%ממהלך הירידות שהחל מ 0.40-והסתיים ב . 0.0.05-בשלב זה הצמד נבלם
בהתנגדות  0.5505ומסתמנת חולשה במהלך העליות של הצמד  .שבירת התמיכה  0.5005תביא לסיום המגמה העולה בצמד
כאשר היעדים לירידות הינם  0.0005 ,0.0005ו . 0.0.05-מצד שני פריצה של  0.5505שכרגע לא סבירה תביא להמשך
העליות לעבר  0.5405ו.0.5005-
 – GBP/USDהצמד שבר אתמול את קו המגמה העולה הראשי שמלווה את מגמת העליות בצמד  .שבירת התמיכה 0.0545
תביא לתחילתו של גל ירידות שיעדו הראשון  0.00.5ויעד שני  . 0.0455מצד שני פריצה של ההתנגדות  0.0005תביא
להמשך עליות בצמד לעבר היעדים  0..5ו. 0..055-
 – AUD/USDהצמד נבלם בתקרת התעלה העולה שמלווה את מהלך העליות בצמד בשבועות האחרונים .היעד הראשון
למהלך הירידות הינו  0.5.שמהווה את רצפת התעלה העולה כאשר שבירתה תסמן את סיום מהלך העליות ומעבר למגמה
יורדת לטווח בינוני וארוך והיעד יהיה . 0.55

ניתוח מניות
כיל ( – )102222החברה  ,פועלת בעיקר בתחום הדשנים והכימיקלים המיוחדים בארץ ובחו"ל .בין הפעיליות המרכזיות – כיל
דשנים  ,כיל מוצרים תעשייתיים (ייצור ברום ) .וכיל מוצרי תכלית  .נוסף על כך מתעסקת החברה גם בהתפלת מים  ,וייצור
מגנזיום.
ניתוח טכני -מראה כי המניה עדיין נותרת בתחום מהלך מתקן עולה  ,אולם כעת בטווח מסחר רוחבי – – 5055-4000וממוצע
 05היושב נכון להיום על רמת  . 5050-האתות המרכזי יהיה ביציאה מתוך התחום הנ"ל ,כאשר השבוע כצפוי התקדמה
המניה עד קרוב לתקרת ההתנגדות הרוחבית ...למעקב.
הוט ( – )722220החברה הוט מערכות תקשורת בע"מ -עוסקת בעצמה ובאמצעות תאגידים  ,בבעלותה באספקת שירותי
טלוויזיה רב ערוצית  ,למנויים ובמתן שירותי תקשורת פנים ארצית –ניחיים.
ניתוח טכני -מראה כי המניה למעשה לאחר התיקון העולה האחרון  ,נמצאת לפני התנגדות קו מהלך יורד באזור רמת 4055-
– כך שרק יכולת פריצת רמה זו בצורה ברורה יאשר המשך תיקון מהלך עולה במניה .רמת  4.05הינה התמיכה המיידית
במניה ושבירתו יאשר למעשה המשך יורד לעבר תמיכת  .4455למעקב.
גזית גלוב ( – )210222החברה ,גזית-גלוב בע"מ ,עוסקת במישרין ובאמצעות חברות בנות ברכישה ,פיתוח וניהול נכסים
מנ יבים צפון אמריקה ,אירופה וישראל .קבוצת גזית גלוב מתמקדת בעיקר בענף המרכזים המסחריים מעוגני סופרמרקטים.
בנוסף פועלת גזית גלוב בענף הדיור המוגן ובענף מבני משרדים רפואיים בארה"ב .כמו כן ,פועלת גזית גלוב לאיתור ומימוש
הזדמנויות עסקיות בדרך של רכישת נכסים ו5או חברות הפועלות בתחומי עיסוקה ו5או בתחומים משיקים ,באזורי פעילותה
ובאזורים אחרים.
ניתוח טכני -המניה נמצאת בתבנית יתד דובית ואינה מצליחה להוציא מהלך עולה משמעותי (בדומה לשאר השוק) ההתכנסות
הדובית לקראת הכרעה שככל הנראה תוציא את המניה לתיקון עמוק יותר .אזור של  5.00505שהוא גם הנמוך האחרון על
הגרף יאשר את שבירת ההתכנסות ויציאה לפועל של התבנית.
בזק ( – )1.2222החברה ,בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ,והחברות בנות שלה עוסקות בארבעה תחומי פעילות
עיקריים:
 תקשורת פנים ארצית נייחת :שירותי טלפוניה ,שירותי גישה לאינטרנט ושירותי תמסורת ותקשורת נתונים. רדיו-טלפון נייד :שירותי רדיו -טלפון תאי נייד ,שיווק ציוד קצה ,התקנה ,הפעלה ותחזוקה של ציוד ומערכות בתחום התקשורתהסלולרית.
רשת).
סיום
(נקודת
ונס"ר
אינטרנט
שירותי
בינלאומית,
תקשורת
 -טלוויזיה רב -ערוצית :שירותי שידור טלוויזיה דיגיטליים רב ערוצים באמצעות לויין ואספקת שירותי ערך מוסף למנויים.

באפר'  0505הושלמה עיסקה ,לפיה רכשה בי קומיוניקיישנס (לשעבר סמייל  )500כ 55%-מהון המניות המונפק והנפרע של
בזק.
ניתוח טכני – לאחר נגיעה באזור תמיכה סביב  .05נקודות המניה הוציאה תיקון עולה מכובד שנעצר סביב  .55נקודות ,כל
היפוך באזור התמיכה סביב  .055.50נקודות יביא לשפל עולה על הגרף ואפשרות לתיקון מעט גבוה יותר מהפעם הקודמת
עם יעד סביב  .05ו  .00נקודות ,שבירה של רמת התמיכה תמשך את הטרנד השלילי במניה.
הראל השקעות ( – )707220החברה ,הראל השקעות בביטוח ופיננסים בע"מ ,עוסקת באמצעות חברות בנות ,בשבעה תחומי
פעילות עיקריים :ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך ,ביטוח רכב רכוש ,ביטוח רכב חובה ,ביטוח בריאות ,ביטוח חבויות ,ביטוח
רכוש אחר ותחום שוק ההון והפיננסים .בנוסף לתחומי הפעילות שנמנו לעיל ,לקבוצת הראל פעילות משנית בנדל"ן מניב.
פעילותה של הראל עצמה הינה בניהול ,פיקוח ובקרה על החברות הבנות ,תכנון שוטף של פעולות הקבוצה ויזום מהלכים
והשקעות הן במישרין והן באמצעות חברות הקבוצה.
ניתוח טכני – המניה נבלמה ביום המסחר האחרון סביב הנמוך האחרון ברמה של  05055נקודות והתהפכה לטווח הקצר,
סגירה מעל  04555יכולה להביא להמשך תיקון לאזור של  005555055נקודות .מנגד שבירה של רמת התמיכה תשלח את
המניה לאזור הנמוכים התקופתיים .סוחרים אגרסיביים יכולים לחפש כניסה ברמות האלה עם סטופ קצר ויעד כאמור סביב
.00055

על רגל אחת
 –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 4.-
 45הוא תחום התנגדות מהותי ביותר במיוחד בגרפ השבועי  ,ולכן רק סיום מעליו -קרי-סיום מעל קווי מגמה מהותיים ברמות
אלה יאשר אתות לונג מהותי -דבר שכרגע לא מתקיים .התמיכה החשובה הקרובה נמצאת על  44דולר .בינתיים רואים
דשדוש בין תמיכה להתנגדות שצויינו לעיל.
כלכלית ירושלים ( – )290222מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .055מבט טכני מראה כי -למעשה אזור 0055
מהווה התנגדות חשובה כעת ורק יכולת פריצתו יאשר אתות חיובי המשכי לתיקון עולה .מנגד רמת אזור  -0.55 -הינה רמת
התמיכה החשובה הקרובה כעת-.ושבירתה יאשר המשך מחמוש במניה.
חברה לישראל ( – )720222מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .00מבט טכני מראה כי -המניה פרצה השבוע קו מהלך
יורד לטווח הקצר -אולם נתקלה בהתנגדות חשובה על רמת - 045555למעשה רק פריצת התנגדות זו –יאשר המשך מהלך
עולה מתקן במניה.
רציו ( – ).92227יחידות ההשתתפות  -נסחרות במדד ת"א  .055טכנית ניתן לראות כי  ,למעשה נבנית לנו התכנסות
מחירים בתחום –  50-40.5כאשר כעת התמיכה נבדקה שוב כקו מהלך עולה ברור .נראה כי הכיוון כעת הינו לתקרת
ההתכנסות -שם יוכרע ההמשך לטווח הקרוב לפחות.
אפריקה ( – )022221מניות החברה נסחרות לאחרונה טכנית  ,בתחום מהלך רוחבי צר כאשר תקרתו בתחום0455-0445 -
ואילו רמת התמיכה על . 0005-כל תנועה בתוך תחום זה לא תפתיע  ,למעשה  ,אולם האתות החשוב הבא יתקבל ביציאה
ברורה מתוך טווח זה . .למעקב.
כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנות sponser charts - http://finance.sponser.co.il/pps/index.php
ובורסה גרף לניתוח טכני – www.bursagraph.com
סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך
כותב ההודעה אינו יכול להיות בטוח בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל.
לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור בהודעה זו המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות
שהוזכרו ,כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות .
אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
אין באמור לעייל משום ייעוץ או המלצה לקנייה או מכירה של ני"ע ו5או מכשירים פיננסים.

