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ניתוח מדדים
סקירה שבועית – הבורסה בת"א סיכמה שבוע מסחר שלילי מלווה במגמה שלילית .מדדי המניות המובילים נסגרו בירידות
שערים של כ 2% -בממוצע למעט מדד הגז ונפט שהצליח בכל זאת לרשום עלייה קלה בעיקר בזכות מניות הכשרה אנרגיה
והזדמנות ישראלית שזינקו בכ 61% -ו 61% -בהתאמה .במדד ת"א  ,611בלטו לשלילה מניות קרדן אן וי ,שצנחו בכ21% -
במקביל לעלייה מאוד משמעותית בתשואות אגרות החוב של החברה ,גם מניות בי קומיוניקיישנס ואינטרנט זהב רשמו ירידה
חדה של כ 61% -בממוצע כל אחת .מנגד ,בצד החיובי נציין את מניות איזיצ'יפ ופרולור ביוטק שעלו בכ 1% -בממוצע כל אחת.
באפיק הסולידי נרשמה השבוע מגמה מעורבת .מדדי התל בונד נסחרו במגמה שלילית וירדו בכ 1.1% -בממוצע בעיקר בגלל
ירידות שערים חדות בכל אגרות החוב של קבוצת אידיבי .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו במגמה חיובית .שערי אגרות החוב
הצמודות למדד (הגלילים) עלו בכ 1.4% -במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך ומדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ-
 1.7%במח"מ הארוך .מחזורי המסחר עלו מעט ועמדו על כמיליארד ש"ח בממוצע ביום.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,.2.2% -מדד ת"א  71ירד ב ,2251% -מדד הבנקים ירד ב ,.2.1% -מדד הנדל"ן  61רשם
השבוע ירידה של  2211%ומדד נפט וגז רשם עליה של  .02..%בשוק המט”ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,עליה שבועית של
 022%לרמה של  3.561ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף ירד בכ 2.5% -במהלך השבוע החולף ,וסגר ברמה של  6631נקודות .ניתן לראות כי המדד לא הצליח
כצפוי לפרוץ את רמת ההתנגדות הקשה השוכנת ברמה של  6671נקודות והוא ממשיך לדשדש כפי שעשה בכל החודשים
האחרונים .רק במקרה של פריצה ברורה כלפי מעלה יתקבל איתות טכני חיובי על המדד ובמקרה כזה היעד הראשון נמצא
ברמה של  6211נקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק מול השקל גם בשבוע החולף ונסחר כעת סביב רמה של  3.561ש"ח לדולר לאחר
שאמש (חמישי) המסחר בוול סטריט הסתיים במגמה מעורבת בעקבות ההודעה שאירופה תעביר חלק מכספי הסיוע ליוון.
בארה"ב נרשמה עלייה במספר דורשי דמי האבטלה החדשים שעומד כעת על  317אלף לעומת צפי של  313אלף .בנוסף,
פורסם מאזן הסחר שהצביע על עלייה בגירעון .היום (שישי) צפויים להתפרסם בארה"ב מדד המחירים ליצרן ,מדד המחירים
לצרכן וסנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן .באירופה הסתיים אתמול המסחר בעליות לאחר פירסום ההודעה בדבר
הסיוע ליוון ,עם זאת ביוון עדיין לא מצליחים להקים ממשלה חדשה (קרדיט ל .)iFOREX -מהבחינה הטכנית ,הדולר נמצא
במגמה עולה בשבועות האחרונים ופריצה של רמות ההתנגדות הקרובות ברמות של  3.53-3.55ש"ח לדולר תהווה איתות טכני
חיובי משמעותי עם יעד גבוהים לטווח הבינוני.
מדד  DAXגרמניה  -מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את  31החברות 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 מדשדש כבר תקופה ארוכה בין רמות  1411-7211הנקודות ,כשבשבועות האחרונים ניתן לראות מגמת ירידה
ברורה .רק שבירה או פריצה של קווי המגמה המסומנים בגרף תהווה איתות להמשך המהלך לאותו כיוון.
מדד הבנקים  -מניות הבנקים ממשיכות לרכז תנודתיות גבוהה וביום רביעי שברו את אזור התמיכה החזק סביב  351נקודות
בעקבות ההודעה של סוכנות הדירוג מודיס על הורדת אופק הדירוג לשלילי ,יחד עם זאת הקונים עדיין לא ויתרו על מניות
הבנקים והם נסחרו בעליות שערים חדות ביום המסחר האחרון כשהם חוזרים מעל רמות התמיכה שצוינו לעיל .טכנית הזכרנו
לפני כחודש בסקירה שלמרות התמיכה סביב  351המדד יכול לעשות נמוך חדש ולחזור מעליו כפי שאכן קרה .חובת ההוכחה
כעת היא על הקונים ,היעד הקרוב למדד נמצא סביב  6121031נק' שם ישנה התנגדות המהותית הקרובה.
מדד היתר  – 50מדד היתר  11פתח את השבוע בירידות חדות יחסית כשהוא יורד בתחילת השבוע ונתמך ביום שני סביב
אזור מחיר של  313נק' .טכנית התצורה במדד ממשיכה להיות שלילית בשלב זה כששבירה של האזור הנ"ל ימשיך את
המומנט השלילי במדד עם יעד לאזור מחיר של  31103נק'.
זהב  -הזהב שבר השבוע את אזור התמיכה ברמות מחירים של  6162031דולרים לאונקיה ובכך נתן איתות שלילי לתקופה
הקרובה .נראה שהוא הולך לבדוק את רמות השפל ברמות מחיר של  6121031דולרים לאונקיה.

ניתוח מניות
אלביט מערכות ( - )20222.1החברה ,אלביט מערכות בע"מ ,עוסקת במגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות ,אלקטרוניות
ואלקטרו-אופטיות משולבות ,עבור השוק הביטחוני ברחבי העולם .תחומי העיסוק העיקריים כוללים מערכות מוטסות (קרקעיות
וימיות) ,מל"טים ,מערכות שליטה ,בקרה ,תקשורת ,מחשבים ומודיעין ,מערכות אלקטרו-אופטיות וטכנולוגיות חלל מתקדמות,
חליפות לוחמה אלקטרונית ,מערכות התראה למטוסים ,עורקי נתונים ותקשורת צבאית ורדיו .בנוסף עוסקת אלביט מערכות
בהשבחת פלטפורמות צבאיות קיימות ופיתוח טכנולוגיות ויישומים מתקדמים לתחומים צבאיים ,בטחון פנים ולתחום התעופה
האזרחית ומעניקה שירותים ותמיכה לוגיסטית.
ניתוח טכני – המניה המשיכה את ההיפוך של יום המסחר האחרון בשבוע שעבר והמשיכה למעלה השבוע עם נעילה חיובית
כמעט באזור הגבוה השבועי .טכנית כפי שציינו בסקירה של השבוע שעבר המניה יכולה להמשיך במומנט החיובי עם יעדים
לאזור של  63311ו  64311בטווח הקצר.
בזק ( – ).10022החברה ,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.
 תקשורת בינלאומית ,שירותי אינטרנט ונס"ר (נקודת סיום רשת). טלוויזיה רב-ערוצית :שירותי שידור טלוויזיה דיגיטליים רב ערוצים באמצעות לוויין ואספקת שירותי ערך מוסף למנויים.באפר'  2161הושלמה עסקה ,לפיה רכשה בי קומיוניקיישנס (לשעבר סמייל  )162כ 31%-מהון המניות המונפק והנפרע של
בזק.
ניתוח טכני – לאחר זכאות לדיבידנד השבוע (יום ה  Xהתרחש ביום ראשון האחרון) החלה המניה במסע מימושים בו אבדה ב
 1ימי המסחר האחרונים כ  5%מערכה .טכנית ירידות השערים הביאו לסגירת הגאפ (פער מחירים) כמו גם קרבה לאזורי
הנמוכים השנתיים ,בשלב זה המומנט במניה שלילי מאוד אולם עצם הקרבה לרמות שפל תקופתיות עם מימושים ללא עצירה
בשבוע האחרון יכול להביא למפנה.
חברה לישראל ( - )5.002.החברה –הינה חברת אחזקות  ,במגוון תחומים .בין הבולטים באחזקותיה -כיל ,צים ,בזן ,טאואר,
וכמו כן אחזקות בתחום מתקני התפלה ואנרגיה -גם בחו"ל .כ"כ שותפה במיזם הרכב החשמלי .
ניתוח טכני – מראה כי המניה-שנסחרת במדד ת"א  ,21עדיין נותרת מתחת לרמת  211111שהיא רמת התנגדות ,קריטית
ומהותית להמשך .יכולת פריצת רמה זו תהווה איתות חיובי ,מהותי להמשך תיקון עולה במניה .מנגד רמת  241111הינה רמת
תמיכה לטווח הקצר במונחי נעילה ,רמה שנשברה השבוע .רמת  225111הינה רמת התמיכה הקריטית כעת ,כאשר זהו קו
תמיכה רוחבי וקו מהלך עולה ,כך שזה תמיכה מהותית ,כאמור.
תחומי עיסוק :זיקוק ,תחנות דלק ,אנרגיה ,

דלק קבוצה ( - )5.002.החברה הינה חברת אחזקות ופועלת בארץ ובחול.
נדלן ,רכב ,פיננסים ,ביטוח וכן ביוכימיה.
ניתוח טכני – מראה כי המניה שנסחרת במדד ת"א  ,21נמצאת עדיין מתחת קו מהלך יורד ראשי באזור ,77111 -כאשר בשלב
זה המניה קרובה להתנגדות זו .למעשה מחכים כאן לאיתות הבא שיהיה יכולת פריצת ההתנגדות או כישלון וחזרה לרמת
 71111בשילוב קו תמיכה עולה ראשי ,שם שוכנת התמיכה המהותית לטווח הקצר .למעקב.

על רגל אחת
טבע ( – )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
 41-47הוא תחום התנגדות מהותי ביותר במיוחד בגרף השבועי ,ולכן רק סיום מעליו – קרי סיום מעל קווי מגמה מהותיים
ברמות אלה יאשר איתות לונג מהותי ,דבר שכרגע לא מתקיים .התמיכה החשובה הקרובה נמצאת על רמת  ,42.5כאשר
בשעת כתיבת שורות אלה נשברת תמיכה זו .סגירה מתחת לתמיכה זו יאשר שער  41כתמיכה הבאה.
אפריקה ( – )02202.המניה שנמצאת לאחר פריצת קו מהלך יורד  ,המשיכה השבוע להתממש רוחבית ,עקב הגיעה
לאחרונה לתקרת התבנית המתכנסת שבה היא נמצאת בשלב זה .רמת  6441היא תמיכה מאוד חשובה לטווח
המיידי,שנשברה לאחרונה ולמעשה המניה מקבלת איתות על המשך מימוש בשלב זה .נציין כאן פרט הנוגע לכל מניות הנדל"ן
– והוא ,שהחלו להישמע דיבורים על העלאת ריבית ,מה שיזיק למניות הנדל"ן בייחוד עקב התחייבותיהם.
פרטנר ( – )2021121מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .21טכנית ניתן לראות כי המניה לאחרונה ,מסיימת לאחר
פריצת קו מהלך יורד ראשי במסגרת תיקון עולה ,לירידות האחרונות ,רמת  3111הינה ההתנגדות המהותית הבאה כעת.
ישראמקו יה"ש ( – )1.02.יחידות ההשתתפות נסחרות תחת מדד ת"א  .21ניתן לראות בברור כי לאחר מימוש  ,היחידות
חוזרות לעבר רמת ההתנגדות של שיא כל הזמנים על רמת  11.1רק יכולת נעילה מעל רמה זו ובמחזור  ,יאשר איתות חיובי
נוסף .המניה מסיימת את שבוע המסחר ,בדרך לרמת התנגדות זו ,וסביר כי תפגוש בשבוע הבא את ההתנגדות המהותית
הנ"ל .לפחות.

בבילון ( – )2202000מניות החברה נסחרות תחת מדד ייתר  .11מבט טכני מראה כי המניה עדיין נותרת תחת מהלך עולה
למרות כל העלייה האחרונה .רמת  - 2111-2171מסומנת כתמיכה לטווח הקצר-מיידי ולמעשה כל עוד אין סגירה מתחת לרמה
זו  ,אין אHתות שלילי כלשהוא לנמצאים בפוזיציה .שימו לב שהתמיכה עלתה מהשבוע הקודם.
כלכלית ירושלים ( – )212020מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .611ניתן לראות כי המניה מדשדשת מתחת לרמת –
התנגדות סופר-מהותית על  ,2511מול תמיכת הדשדוש  ,ברמת  .2131השבוע נשברה גם תמיכה זו והמניה מקבלת איתות
שלילי נוסף ,.והוא בתוקף כל עוד המניה לא חוזרת מעל רמה זו.
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