הסקירה השבועית של ספונסר – 12.06.2016
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 שלילית .מדדי המעו"ף ות"א  100ירדו בכ 1% -כל
אחד ,מדד מניות הבנקים השיל  1.6%מערכו ומעל כולם בלטו לשלילה מניות התקשורת עם ירידה של  3.86%בסיכום שבועי.
במדד ת"א  100בלטה לטובה מניית אביליטי עם עליה שבועית של  12.67%שבוע שני ברציפות כשהיא מתקנת את הירידות
החדות לאחר הדוחות .מנגד בלטה לשלילה מניית פריון נטוורק שאבדה עוד  10.5%מערכה ונראה שהיציאה הצפויה השבוע
ממדד ת"א  100משפיע עלי ה מאוד בשבועות האחרונים .עוד מניות שבלטו לשלילה הן מניות התקשורת מניית סלקום ,בזק
ופרטנר ירדו  3.5% ,3.8% ,6.5%בהתאמה על רקע דיווח שגולן טלקום מנהלת משא ומתן חשאי עם חברת  HOTבנוגע
להשארתה כשחקנית עצמאית בשוק הסלולר .מכלל מניות הבורסה בלטו לטובה מניית פוינטר שזינקה בכ 33.5% -ומניית
סומוטו שעלתה ב  27.4%והמשיכה התאוששות מדהימה בחודשים האחרונים ,אתמול פרסמה החברה מצגת לשוק ההון ובו
פרסמה תחזית לרבעון השני ובו קצב הכנסות גבוה ממה שציפה השוק ,המניה משלימה עליה של כ  140%מהשפל השנתי
אולם עדיין רחוקה ב  25%מרמתה מתחילת  .2015מחזורי המסחר היו נמוכים ועמדו על קצת יותר מ  1מיליארד ש"ח ליום
בממוצע.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה חיובית .מדדי התל בונד נסחרו בעליות של כ 0.4% -בממוצע בסיכום שבועי .אגרות
החוב הממשלתיות נסחרו במגמה חיובית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך
בכ .1.1% -מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ 0.8% -במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב 1% -מדד ת"א  75ירד ב ,1.1% -מדד הבנקים ירד ב ,1.60% -מדד הנדל"ן  15רשם שבוע
ללא שינוי ,מדד נפט וגז נחלש ב 0.6% -ומדד הביומד ירד ב 1.73% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר נחלש בכ1.0% -
מול השקל ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  3.83ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף ירד בשבוע החולף בכ ,1% -וסיים את המסחר ברמה של  1430נקודות .ניתן
לראות בגרף המצורף שמדד המעו"ף מתקשה מאוד עם רמת התנגדות סביב  1450נקודות ,שבוע שני ברציפות .תמיכה קרובה
קיימת סביב רמה של  1420/22נקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש בכ 1% -מול השקל בסיכום השבוע החולף ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  3.83ש”ח
לדולר .מהבחינה הטכנית אין הרבה מה לחדש ,אזור תמיכה חזק מאוד נמצא ברמה של  3.75שח לדולר .העלייה המהירה
למעלה והחזרה מעל  3.8שח לדולר ככל הנראה תשאיר את המטבע סביב רמות המחיר האחרונות ולכן הצפי הוא המשך תנוע
האקראית בין  3.8-3.9בשבועות הקרובים.
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
מדשדש בתנודתיות יחסית ערה בשבועות האחרונים .בשבועיים האחרונים ראינו ניסיון עליה נוסף במדד שיצר שיא יורד ברמה
של  10350נקודות .נעילה שבועית מתחת לרמת  10000הפסיכולוגית יכול להביא להמשך מימוש במדד וירידה לאזור התמיכה
ברמה של  9700נקודות.
מדד הבנקים – מדד הבנקים נסחר בטווח מסחר צר ברוב השבוע אך סגר אותו בתצורה שלילית למדי עם פער מחירים יורד
ונעילה סמוך לנמוך שבועי .מהצד הטכני אין הרבה חדש ,המדד נכשל בפריצה של אזור התנגדות לא פשוט סביב 1350/60
נקודות ועשה דרכו חזרה למטה לאזור הממוצע של החודשיים האחרונים סביב  1300נקודות .תמיכות קרובות  1280ו .1260
מדד ת"א  – 75מדד מניות השורה השנייה נסחר במשך חצי שבוע מעל אזור של  800נקודות אולם לקראת סיום השבוע נכנע
למגמה השלילית של השוק וחזר להסחר מתחתיו .מבחינה הטכנית ייתכן שיראה המשך מימוש לפחות בתחילת שבוע המסחר
ויציאה לפועל של סטייה דובית .גם כאן נראה שמניות המדד ימתינו לעדכון המדדים שיתקיים בנעילת המסחר ביום שלישי
הקרוב.

מדד הנדל"ן  – 15מהמדדים היותר חזקים בשוק בשבועות האחרונים ,אולם גם כאן נראים סימני עייפות לאחר העליות
האחרונות כשהמדד אינו מצליח להתבסס מעל רמה של  440נקודות .גם כאן נראה שקיימת המתה לעדכון המדדים שיערך
ביום שלישי הקרוב בנעילת המסחר אולם עד אז יש לשים לב לאזור של  435נקודות שהיא גבוה האחרון והשפל של השבוע
שעבר ,ירידה מתחתיו תהיה שלילית לטווח הקצר עם פוטנציאל לתיקון מעל אמות יותר ממה שראינו בחודשיים האחרונים.
מדד  – S&P500מי זוכר את הקריסה של תחילת השנה? השבוע מדד המניות המוביל בארה"ב קבע גבוה שנתי חדש לשנת
 . 2016מהצד הטכני אין לי הרבה מה לחדש ,המדד מגיע סמוך מאוד לרמות שיא הטווח התנגדות לא פשוט באחד החודשים
שצפויים להיות מהתנודתיים ביותר השנה .החלטת ריבית ,פקיעה משולשת של האופציות והחוזים בשישי הבא ומשאל העם
בבריטניה ב  23.6בנוגע להשארות באיחוד האירופי צפוי להביא לתנודתיות רבה.
מהצד הטכני ראינו מעבר מעל המשוכה של  2100/11עוד ציינתי שכל האזור מעל ועד לרמות השיא  2134הינו אזור התנגדותי
לא פשוט ,אפילו דוח תעסוקה חלש במיוחד בשישי שעבר לא הצליח להפריעה לשוק בזחילה הלא מרשימה שלו קדימה.
מחזורי המסחר בבורסות ארה"ב גם דועכים והממוצע ב אס פי  500כבר מגיע לאזור של  2מיליארד מניות בלבד בשבוע
האחרון.

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 .היהשים,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 כשבועיים כצפוי.אפשרות לפריצה זו הועלתה
כאן טרם פריצתה עקב איתות מהגרף השבועי .כעת אין לנו שינוי בגרף היומי והיעד שננקב סביב רמת  270ממשיך להיות
תקף,ולמעשה כבר השלמנו כמחצית מהיעד מאז הפריצה .תמיכה קרובה עולה לרמת אזור . 240
ישראמקו יה"ש ( )232017השותפות ישראמקו -נגב  ,2נוסדה ע"פ הסכם שותפות שנחתם בין ישראמקו כשותף כללי ,לבין
הנאמן ישראמקו ניהול כשותף מוגבל .ישראמקו יה"ש עוסקת בתחום חיפושי והפקת נפט וגז בישראל .יחידות ההשתתפות
נסחרות במדד ת"א .25
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי לאחרונה נפרצה תבנית תנועה רוחבית של החודשים האחרונים,ברמת מחיר . 63.9רמה זו עולה
מן הסתם לתמיכה הקרובה החשובה כעת במונחי נעילה .יעד הראשון הנגזר מהפריצה נקוב ברמת , 68כאשר רמת  66היא
התנגדות ביניים .כל עוד שנמצאים מעל לרמת הפריצה היעד תקף .בשבוע החולף ראינו דשדוש צר מעל רמת הפריצה.
טבע  – TEVAהחברה הינה חברת תרופות גלובאלית,העוסקת בייצור תרופות גנאריות,תרופות יחודיות וממותגות ובייצור
חומרי גלם לתעשיה הפרמצבטית .מניות החברה נסחרות במדד ת"א  25וכן בארה"ב.
ניתוח טכני  -המניה כפי שניתן לראות על הגרף נמצאת לאחרונה במהלך שלילי,וכעת מנסה לפתח תיקון עולה .תיקון עולה זה
נבלם כעת בקו מהלך יורד ראשי באזור מחיר  54.5דולר,המשמעות היא אין איתות תיקון עולה המשכי כל עוד רמה זו אינה
נפרצת במונחי נעילה .התמיכה הקרובה כעת נקובה ברמת  53.5דולר ,ויכולת שבירתה ,יאשר למעשה על סיום התנועה
העולה המתקנת.
פרטנר ( )1083484חברת התקשורת הינה מפעיל המספק שירותי תקשורת ניידת ,נייחת ושירותי אינטרנט  .מניות החברה
נסחרות במדד ת"א  .100וכן בארה"ב.
ניתוח טכני  -המניה נמצאת לאחרונה כללית בתנועה עולה ,למרות שראינו דשדוש מחירים בחודשיים האחרונים .כעת ניתן
לראות בברור קו תמיכה עולה ברור ,שבסיסו כעת בתמיכת רמת אזור  ,1950והמשמעות ,תבנית עולה שרירה כל עוד תמיכה
זו נשמרת .לאחרונה ראינו בדיקת התמיכה מלמעלה .יעד התבנית באזור  .2240רמת  2065הינה כעת התנגדות קרובה בתוך
התבנית. .
בזן ( )2590248החברה עוסקת בשלושה 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 7-שבועות ,ומביא את רצועות בולינגר להתכווצות וכנראה ,לפני מהלך חד
פועל יוצא של התכווצות הרצועות .בשבוע החולף ראינו הגעה לתקרת הטווח הרוחבי ושוב נסיגה.
בזק ( )230011חברת התקשורת עוסקת בארבעה תחומים עיקריים .תקשורת פנים ארצית נייחת,תקשורת סלולארית,בזק בין
לאומי וטלוויזיה רב ערוצית .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .25
ניתוח טכני  -המניה לאחרונה נמצאת במהלך של מימוש רווחים אשר עדיין אין איתות לסופו .המניה איבדה כ 18-אחוז מאז
השיא לפני כשלושה חודשים .בשלב זה כדאי להביט על הגרף השבועי שם ניכר כי כל עוד אין נעילה שבועית ,מעל רמת 756
אזי המניה נותרת באיתות שלילי .אזור  700מסומן כעת כתמיכה השבועית הקרובה .הגרף המצ"ב הוא גרף שבועי כאמור.

על רגל אחת
שיכון ובינוי ( - )1081942מניות החברה הנסחרות במדד נדלן ,15נמצאות לאחר  ,תיקון עולה במחיר  ,תיקון שהחל בחודשים
האחרונים.גם השבוע ראינו דשדוש מחירים במניה כאשר תמיכה חשובה מסומנת סביב מחיר  660כל עוד שנמצאים מעל
מחיר זה ,התמונה החיובית תקפה .התנגדות קרובה נקובה על  705קו מהלך יורד לטווח הקצר.
אמות ( - )1097278מניות חברת הנדל"ן נסחרות במדד ת"א  .100טכנית ,ראינו לאחרונה,כפי שהוזכר כאן ,פריצת דשדוש
מחירים לטווח הבינוני עם פריצת תבנית שורית חשובה .לטווח הקצר קיבלנו כזכור יעד ברמת ,1390שכבר הושג לאחרונה ,עוד
נציין כי לטווח הארוך יש לנו תבנית שורית עם יעד על  .1450אם נעקוב אחר הסקירות כאן בשבועות האחרונים לגבי המניה
נראה כי האיתות בגין התבנית השורית הפרוצה שהובאה כאן כבר נתן לנו מעל 10-אחוז .לאחרונה גם יעד זה הושג.כעת
המניה נמצאת מעל ליעד אך נכנסה לתחום מימוש מחירים,שנראה כדשדוש מתחת לרמת ההתנגדות .תמיכה על רמת ,1465
ואילו התנגדות קרובה על רמת  1506במונחי נעילה.
גזית גלוב ( - )126011מניות החברה נסחרות במדד המעוף .טכנית ,המניה נמצאת בתחום תיקון עולה שאת האיתות הראשון
לכך קיבלנו בזמנו ,בפריצת רמת  .3000כעת נמצאת המניה במימוש מחירים כאשר ,רמת  3400יורדת כעת להתנגדות ואילו
רמת  3281כתמיכה הקרובה .כל עוד אין נעילה מעל  3400המימוש תקף.
טאואר –  - TSEMמניות החברה נסחרות בארץ במדד ת"א  ,100וכן בארה"ב .לפי גרף חו"ל ,ראינו כי המניה שנמצאת תחת
מהלך של מימוש  ,הגיעה לאחרונה לאזור תמיכה מהותי .כל עוד אין לנו נעילה מתחת  11דולר ,אין כאן איתות שלילי המשכי,
מנגד ראינו תחילת תיקון עולה ,שכעת מתבטא בהעלאת רמת התמיכה שכעת יושבת על אזור  12.58דולר ,כל עוד אין כאן
שבירה,התיקון העולה תקף .התנגדות הבאה סביב רמת  14דולר.
דלק קבוצה ( – )1084128מניות החברה נסחרות במדד המעוף .טכנית ,לאחרונה המניה פרצה תבנית מחירים וכן את רמת
ההתנגדות סביב  .70000מה שאומר כעת המשך איתות לתיקון עולה המשכי .רמת הפריצה סביב  71200עולה כעת לתמיכה
בעוד רמת היעד נקובה ברמת מחיר סביב  .79000כל עוד רמת התמיכה נשמרת,היעד תקף .ראינו ביום המסחר האחרון,שוב,
בדיקת אזור התמיכה מלמעלה .ביטול היעד יתקבל רק ביכולת נעילה מתחת ל.70000-
ננו דיימנשן ( – )751032מניות החברה לאחרונה נתנו תנועה חדה מעלה,עקב הודעה פונדמנטאלית .טכנית  ,הגיעה המניה
להתנגדות כפולה באזור מחיר על  633ורק יכולת פריצה ונעילה מעל רמה זו יאשר כאן איתות חיובי נוסף.כך נכתב בזמנו .יש
לציין שבירת תמיכה קרובה על רמת  600לאחרונה ,מה שגרם להמשך מימוש ואפילו רמת  550נשברה כעת .כל עוד שאין
חוזרים מעל רמת השבירה האחרונה,בצורה ברורה,המניה באיתות שלילי.
כלכלית י-ם ( – )198010מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100טכנית המניה פרצה לאחרונה תמונה טכנית רוחבית בשילוב
בולינגר מכווץ .בשלב זה רמת  772מסומנת כיעד ואילו  700עולה לתמיכה הקרובה חשובה.רק נעילה מתחת ל 700-יבטל
האיתות ליעד שננקב לעיל.
קמה דע ( – )1094119מניות החברה נסחרות לאחרונה בתנועה רוחבית כאשר זה כשבועיים נראה דשדוש סביב רמת אזור
תמיכה מהותי סביב  .1400-1430בשלב זה אין איתות כלשהוא בנוגע להמשך ,וכל נסיון לפתח תיקון עולה משמעותי ,נכשל
לאחרונה .נקודת אור בכל זאת,ישנה כאן עקב נעילה ביום המסחר האחרון מעל מרכז בולינגר,מה שמזמן לא ראינו כאן1500 .
כעת יעד קרוב.
אבגול ( – )1100957מניות החברה הנסחרות במדד ת"א  ,100נסחרות בתנועה עולה ברורה למרות המימוש הרוחבי שאנו
רואים לאחרונה .ניתן להבחין בקו מהלך עולה עם תמיכה על  ,415וכל עוד נמצאים מעל התנועה העולה שרירה .איתות חיובי
נוסף יתקבל ביכולת נעילה מעל .440בשבוע החולף התקדמנו צעד נוסף לעבר רמת ההתנגדות.
אל על ( – )1087824מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100לאחרונה ראינו כאן מימוש מחירים כאשר ביום המסחר האחרון
ראינו איתות ראשוני ליכולת עצירת התנועה היורדת והתחלת תיקון עולה.יכולת הנעילה ביום המסחר האחרון מעל רמת 243
מסמנת כנראה כי רמה זו עולה לתמיכה הקרובה ואילו יעד ראשוני לתיקון עולה נקוב ברמת אזור  266כעת.
סלקום ( – )1101534מניות החברה הנסחרות במדד ת"א  ,100נמצאים תחת מימוש מחירים בימים האחרונים,וזאת לאחר
תנועה עולה ברורה .כעת רמת  2965היא תמיכה חשובה קרובה וכל עוד נשמרת ,התנועה החיובית שרירה .יכולת נעילה
מתחת לרמה זו יאשר איתות שלילי המשכי למימוש הנוכחי שהחל.
אלביט מערכות ( – )1081124מניות החברה הנסחרות במדד המעוף ,נמצאות לאחרונה במימוש מחירים.כעת רמת 37318
מהווה נקודת התנגדות קרובה ורק יכולת נעילה מעל יאשר ביטול המימוש הנוכחי 35600 .היא התמיכה הקרובה כעת ואילו
רמת  34300היא תמיכה היותר מהותית.
פז נפט ( – )1100007מניות החברה הנסחרות במדד המעוף,נמצאים כעת תחת איתות חיובי וזאת כל עוד התמיכה החשובה
הקצרה,על  61390נשמרת במונחי נעילה.בשבוע החולף ראינו תנועה לעבר רמת התמיכה שתיבחן כאמור בתחילת שבוע
המסחר הקרוב.אזור  64000הוא אזור התנגדות.

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.

