הסקירה השבועית של ספונסר 21.0..1025 -
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 סיכמה שבוע חיובי (מקוצר עקב חג הפסח) נוסף בו שוב נרשמו שיאים חדשים .מדד הגז
ונפט הוביל את המגמה החיובית עם זינוק שבועי של כ ,5.7% -מדדי הנדל"ן ות"א  57עלו בכ 2.3% -בממוצע כל אחד .מנגד,
מדד הבנקים חזר לאכזב וירד בכ 6.0% -בסיכום שבועי .במדד ת"א  066בלטו לטובה מניות אפריקה וחנל יהש שעלו בכ-
 01%בממוצע כל אחת .מנגד ,מניות מזור רובוטיקה ואורמת טכנולוגיה ירדו השבוע בכ 2.7% -ו 3.2% -בהתאמה כל אחת.
מכלל מניות הבורסה בלטו לטובה מניות די רום וננו דיימנשן שעלו בכ 12% -ו 21% -בהתאמה .מנגד ,מניית די מדיקל תיקנה
וירדה בכ 32% -לאחר הזינוק בשבוע שעבר שנבע מההודעה של חזרתה למסחר ברשימה הראשית של הבורסה .מחזורי
המסחר עמדו על כ 066 -מיליון ש"ח ליום בממוצע באמצע השבוע ,נתון מכובד בהתחשב שמדובר בימי חול המועד.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה חיובית .מדדי התל בונד עלו בכ 6.7% -בממוצע בסיכום שבועי .אגרות החוב
הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה חיובית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו בכ 6.0% -במח"מ (משך חיים
ממוצע) הארוך .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ 6.7% -במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,0..2% -מדד ת"א  57עלה ב ,1..2% -מדד הבנקים ירד ב ,0.5.% -מדד הנדל"ן 07
רשם השבוע עליה של  ,6...%מדד נפט וגז זינק ב ....% -ומדד הביומד עלה ב 0..2% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח,
הדולר התחזק בכ 0% -מול השקל ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  2.25ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף עלה בכ 6.0% -בסיכום שבועי ,וסיים את המסחר ביום רביעי ,בשיא חדש של
 0070נקודות .כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף ,המדד עבר תיקון טכני "בריא" ורצוי עד לרמה של  0700נקודות ,שכעת
הפכה להיות רמת תמיכה חשובה ,ומשם עלה חזרה ופרץ את השיא הקודם .כעת התמיכה הקרובה שוכנת ברמה של 0027
נקודות .כפי שציינו בתחזיות הקודמות ,כל ירידה היא אכן לצורך עלייה ולדעתנו המדד צפוי להמשיך לעלות בשבועות הקרובים.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק בכ 0% -מול השקל בשבוע החולף בעיקר לקראת סופו בעקבות התחזקות
משמעותית של הדולר מול היורו ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  2.25ש”ח לדולר .אתמול (חמישי) ,נרשמה מגמה חיובית
בארה"ב ,לאחר פרסום פרוטוקולי הפד ,שמהם עולה כי מספר חברים בפדרל ריזרב מעדיפים להעלות את הריבית כבר בחודש
יוני הקרוב .עם זאת ,חברים אחרים בפד מאמינים שאין להעלות את הריבית עד מועד מאוחר יותר השנה ,וחלק תומכים אף ב-
 ,3600שכן מחירי הנפט הנמוכים והדולר החזק מקשים על האינפלציה להרים ראש .המסחר התנהל על רקע דוחות החברות
כשמניית אלקואה ירדה בכ 2.7% -לאחר אכזבה מהמספרים שהוצגו ,ופרסום נתוני האבטלה השבועיים ,שהצביעו על תוספת
של  01,666במספר דורשי אבטלה .מהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף השבועי המצורף שהדולר נתקל ברמת התנגדות
משמעותית משנת  3603ברמה של  1.67ש"ח לדולר ,ורק פריצה שלה תהווה איתות קניה מחודש.
מדד הבנקים – מדד הבנקים דיי עמד במקום בשבוע המסחר האחרון של חול המועד פסח .כפי שציינתי ששבוע שעבר המדד
הגיע לאזורי התנגדות חזקים מאוד על הגרף סביב  027675נקודות ושם קבל גג ביום המסחר האחרון .הרמות האחרונות
נראות כמו אזורים טובים לקחת רווחים וזה על פי ההיסטוריה לא רק של השנה האחרונה אלא השנים האחרונות.
מדד ת"א  – .5השבוע קבלנו יציאה לדרך לאחר התכנסות מחירים בת חודש .טכנית אזור ההתנגדות סביב  006ו  022נפרצו
והמדד דהר קדימה כמיטב המסורת של חול המועד .יום המסחר של השבוע הסתיים בטעם חמוץ יחסית עם נר אדום ושלילי.
מצד אחד ההתכנסות האחרונה והיציאה לאחר מכן לדרך הינה חיובית מאוד ,מצד שני חזרה מתחת לגבוה האחרון סביב 022
יכול להוציא אל הפועל סטייה דובית .כל עוד המדד נסחר מעל  0077026המדד מוגדר חיובי עם יעד לאזור ההתנגדות סביב
 23075נקודות.
מדד הנדל"ן  – 25המדד המשיך בראלי המטורף שלו גם השבוע וסגר את היעד שלנו ב  106נקודות (גבוה היה מעל .)126
העלייה האחרונה מאוד חדה ומסוכנת ,זוויות כאלה על הגרף בד"כ נגמרות לא טוב עם מימושים חדים בהתאם ולכן זהירות
רבה נדרשת ברמות האלה .מניות רבות במדד עלו בזוויות חדות מאוד שנראים כמו סקוויז ולחץ על השורטיסטים שסוגרים
פוזיציה ומלבים עוד יותר את הטרנד החיובי.

מדד הביומד – מדד הביומד לא השתתף בחגיגת העליות השבוע אולם ממשיך להיסחר בתוך תבנית המשך לגל העליות
האחרון .נעילה מעל  576תהווה איתות חיובי מהגרף ומעט מעל קיים קו ההתנגדות היורד לטווח הקצר שהוא יאשר את פריצת
תבנית ההתכנסות.
מדד היתר  – 50המדד חוזר לסקירה בעקבות הגעה לאזור התנגדות מהותי על הגרף שהוא גבוה של השנים האחרונות סביב
 +066נקודות .הגרף המצורף לסקירה הינו גרף שבועי ובו ניתן לראות שהמדד מדביק פערים וחוזר לגבוהים של השנתיים
האחרונות ולמעשה סוגר תבנית  Wברמה השבועית .גם כאן אנו ברמות של לפגוש כסף לכיס ונעילה של רווח לתוך העליות
סמוך לרמות התנגדות מהותיות מאוד.
מדד ה  DAXהגרמני  -מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את  26החברות 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 השבועי המצורף ,המדד
הגרמני עצר "לנוח" לאחר ראלי עוצמתי במיוחד של כ 36% -שצפוי להמשך בשבועות הקרובים .אזור  03666הנקודות הופך
להיות מעין תמיכה להמשך המהלך צפונה.

ניתוח מניות
בזן ( - )15.01.2החברה ,בתי זיקוק לנפט ,עוסקת בשלושה תחומי פעילות .זיקוק ,פולימרים ,וארומטיים .מניות החברה
נסחרות במדד ת"א .066
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי המניה עברה בסוף  3601מימוש לא קטן עד לתמיכה באזור  066שם התהפכה בתחילת השנה
הנוכחית .השבוע מצורף הגרף החודשי בו ניתן לראות כי המניה מגיעה בשלב זה להתנגדות מהותית באזור  076שם נמצאת
מניפת פיבו שני שליש .רק יכולת נעילה מעל רמה זו במונחי נר חודשי תאשר לנו איתות על המשך המגמה החיובית.
אבנר יה"ש ( - )1.2022החברה ,אבנר חיפושי נפט,הינה שותפות מוגבלת על פי הסכם בין אבנר נפט וגז כשותף כללי,לבין
אבנר נאמנויות מצד שני כשותף מוגבל .השותפות מבצעת פעולות חיפושים ,פיתוח והפקה של נפט,וגז טבעי במיים
הטריטוריאליים של ישראל וקפריסין.
ניתוח טכני  -יחידות ההשתתפות נסחרות במדד ת"א  .37כאן צרפנו לכם את הגרף השבועי,שהוא מראה יותר טוב את המגמה
המתבשלת כעת .ניתן לראות למעשה כי יש לנו התבססות מעל קו תמיכה עולה בשילוב רמת ,316כאמור בנר שבועי .למעשה
יש לנו תנועה רוחבית זה מספר שבועות עם שיפור במכלול האינדיקטורים .רמת  352היא התנגדות חשובה ומהותית
להמשך,ויכולת פריצתה,וכנראה כך יהיה,כך נכתב כאן לאחרונה,יאשר אתות לונג ברור .ואכן השבוע מסיימת היה"ש ,כשהיא
לאחר פריצת התחום הרוחבי לאחרונה,ואף מגיעה למעשה ליעדים שננקבו ,מהלך של כ 36-אחוז .בשלב זה המניה נמצאת
באזור התנגדות שבועי על  261ורק יכולת סיום מעל נר שבועי מעל  261תאשר כאן איתות חיובי נוסף.
קמהדע ( - )20..22.החברה הינה חברת ביו פרמצבטיקה,העוסקת בפיתוח,ייצור ושיווק של תרופות מרשם המבוססות על
פלסמה ,למתן בעירוי ,הזרקה ואינהלציה,לשימושים מצילי חיים,בחדרי מיון,בחדרי ניתוח ובמצבי טראומה שונים .החברה
דואלית ונסחרת במדד הייתר  76בארץ,ובחול בארה"ב.
ניתוח טכני  -המניה נסחרת כעת במהלך עולה המהווה תיקון למהלך יורד חד שחוותה בשנת  .3601ניתן לראות מסגרת תיקון
עולה הנשען על קו תמיכה עולה ברור וכל עוד הוא נשמר כתמיכה המניה חיובית .כעת ,רמת תמיכה כעת הינו  0576קו תמיכה
עולה .בשלב זה אתות חיובי יתקבל ביכולת נעילה מעל  0027עם יעד על  0222שהוא שיא שנתי.
חברה לישראל ( - )5..02.התאגיד הינו חברת אחזקות ,שלאחרונה פוצלה,כאשר במסגרת החברה לישראל נותרו חברות
כיל ובזן .מניות החברה נסחרות בת"א במסגרת מדד המעוף.
ניתוח טכני  -מניות התאגיד נסחרות לאחרונה במסגרת עולה ברורה ומעל קו תמיכה עולה ברור .כנכתב כאן לאחרונה המניה
פרצה התכנסות מחירים ברורה מה שפתח איתות חיובי ברור ואכן השבוע המשיכה המניה במסעה במסגרת התנועה העולה
הנוכחית .במסגרת תנועה זו השלימה המניה יעד קרוב בדמות תקרת תבנית עולה באזור  076666וכעת רק יכולת פריצת
תבנית זו יאשר איתות חיובי נוסף .רמת התמיכה עולה למחיר  010566בשלב זה.
סלקום ( - )220256.סלקום ישראל הינה חברת תקשורת סלולארית המספקת בין היתר :שירותי טלפון סלולארי ונייח ,שירותי
נדידה בחו"ל ולתיירים בארץ ,טלוויזיה ביתית ועוד מגוון שירותים בתחום הסלולארי.
ניתוח טכני  -מניות החברה כפי שניתן לראות על הגרף המצ"ב נמצאות לאחר מהלך יורד חד .עם זאת ניכר כי בתקופה
האחרונה המניה מחפשת תחתית וטכנית ניתן לראות כי המניה נתמכה לאחרונה שוב על קו תמיכה באזור  .0016-76מכאן
קיבלנו שוב תנועה עולה אך עם זאת כדי לקבל איתות המשך התנועה הזו המניה צריכה להינעל מעל רמת אזור  0206קו
מגמה מתנגד .יכולת שכזו יפתח איתות נוסף להמשך התיקון העולה .מנגד שבירת אזור התמיכה שצוין יאשר המשך האיתות
השלילי במניה .למעשה יש לנו כעת התכנסות מחירים של שלושת השבועות האחרונים ואנו מחכים כאן להכרעה.

על רגל אחת
אלביט מערכות ( - )202221.מניות החברה שנסחרות במדד המעוף ,וגם בחו"ל ,מסיימות את השבוע כשהיא כצפוי וכנאמר
כאן בסקירות האחרונות ,פרצה תנועת בולינגר מתכווצת לאחרונה ולמעשה נתנה איתות חיובי המשכי כצפוי .בשלב זה המניה

נמצאת מעל תמיכה קרובה על רמת ,32666וכל עוד שכך המניה ללא איתות שלילי למימוש .אזור  32706מתנגד כעת
,ולמעשה האיתות הבא יהיה ביכולת יציאה מתחום התנגדות\תמיכה שצויין.
בזק ( - )160022מניות החברה הנסחרות במדד המעוף ,לאחרונה ,חזרו מעל קו המגמה העולה שנשבר לאחרונה,והאתות
החיובי שהתקבל בזמנו הביא את המניה לשיא חדש .כעת המניה נמצאת במסגרת של מימוש מחירים ,כאשר תמיכה עולה
נשברה לאחרונה .רמת  516יורדת כעת לרמת התנגדות מול תמיכה על אופקית  .502-36האיתות הבא יתקבל ביכולת יציאה
מהתחום שהוזכר.
חלל תקשורת ( - )20.16.5מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .066טכנית ,ניתן לראות כי לאחר מהלך יורד לא קטן המניה
כעת נמצאת בתיקון עולה המתקרב לרמת התנגדות חשובה על  7066אופקית ,ורק יכולת פריצה כאן יאשר איתות חיובי נוסף.
מנגד רמת  7366הינה תמיכה קרובה אופקית חשובה כעת .השבוע המשיכה המניה לנוע בתחום ההתנגדות7תמיכה שהוזכרו.
לאומי ( - ).0..22מניות הבנק נסחרות במדד ת"א .37טכנית ניתן לראות כי המהלך העולה האחרון מגיע כעת עד להתנגדות
חשובה ברמת מחיר  .0762רק יכולת נעילה מעל רמה יאשר איתות חיובי נוסף ,כאשר התמיכה הקרובה כעת נקובה על רמת
 .0155השבוע נעה המניה בתחום זה,ומחכים להכרעה לטווח הקצר.
כלל ביוטכנולוגיה ( - )220.120מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .066טכנית המניה נסחרת רוחבית בימים האחרונים
לאחר מהלך עולה מתקן .האתות הבא יתקבל ביכולת יציאה של התחום הרוחבי באזור מחירים .766-756
כיל ( - )12202.מניות החברה נסחרות במדד ת"א  ,37וגם בארה"ב .לפי גרף מכאן,ניתן לראות כי המניה לאחרונה פרצה
תבנית של התכנסות מחירים כאשר בשלב זה רמת  3266עולה לתמיכה הקרובה.כל עוד שאנו נמצאים מעל תמיכה זו המניה
באתות חיובי.
קנון ( - )226.26.מניות החברה נסחרות במדד המעוף וגם בארה"ב .ניתן לראות כי המניה מתקרבת כעת לאזור השיא של כל
הזמנים ברמת מחיר על  .0306ברור שאתות חיובי נוסף יתקבל ביכולת נעילה מעל רמה זו .מנגד התמיכה הקרובה החשובה
כעת נקובה במחיר .5066
ביוליין ( - )2202522מניות החברה נסחרות בשלב זה בתבנית התכנסות מחירים כאשר ביום המסחר האחרון,ננעלה המניה
על תקרת התכנסות המחירים ברמת מחיר  .20אתות חיובי יתקבל ביכולת נעילה מעל רמה זו .התמיכה הקרובה כעת נקובה
ברמת .07
אשטרום נכסים ( - )15202.מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .066טכנית ניתן לראות כי לאחרונה פרצה המניה תבנית
עולה וכעת יש לנו התנגדות חשובה באזור מחירים  0653-52במונחי נעילה .התמונה הטכנית נוטה להראות על מימוש בפתח.
תמיכה קרובה נמצאת ברמת מחיר אזור ,226תקרת תבנית שנפרצה לאחרונה.
קומפיוג'ן –  - CGENמניות החברה נסחרות במדד ת"א  066וכן בארה"ב .היות והמניה נקבעת בחו"ל ,הניתוח מתבסס על
גרף חו"ל המראה כי לאחר שבירת תבנית לאחרונה,נעצרה המניה על תמיכה חשובה ברמת  0.23דולר ונתנה היפוך על
התמיכה .רמה זו הינה רמת תמיכה חשובה ונעילה מתחת יהווה אתות שלילי .בשלב זה המניה צפויה לתת תיקון עולה עד לקו
המגמה שנשבר לאחרונה באזור מחיר  5.7דולר ושם ייקבע ההמשך.
אפריקה ( - ).22021מניות החברה השבוע ,החלו בתנועת תיקון עולה,לאחר מהלך יורד .בשלב זה המניה סיימה מעל רמת
ההתנגדות על  220ולכן רמה זו עולה כעת לתמיכה קרובה על כל המשתמע מכך .ההתנגדות הקרובה נמצאת ברמת 101
שמשמעותו גם נעילת גאפ פתוח.
דלק קבוצה ( - )202.212מניות החברה הנסחרות במדד המעוף ,השלימו השבוע יעד פריצת תבנית התכנסות מחירים ברמת
 ,002266לכן רמה זו הינה כעת התנגדות ורק יכולת נעילה מעל רמה זו תאשר איתות חיובי נוסף .התמיכה הקרובה נמצאת
ברמת מחיר .065066
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.

