הסקירה השבועית של ספונסר –14.08.2016
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 חיובית .מדדי המעו"ף ות"א  100עלו בכ 0.8% -בממוצע
כל אחד ,מדד הבנקים עלה בכמעט  ,4%ומדד הנדל"ן הגדיל לעשות כשעלה בכ .4.7% -במדד ת"א  100בלטו לטובה מניות
לייבפרסון ואפריקה נכסים שעלו בכ 10.6% -כל אחת ,לאחר שפורסם כי קרן השקעות אירופית רוצה לקנות את אפריקה נכסים.
מנגד ,מניית פריגו ירדה בכ 9% -לאחר שאכזבה בדו"חות והורידה תחזיות לשנה הקרובה .מכלל מניות הבורסה בלטה לטובה
מניית אפריקה שקפצה בכ .30% -מנגד ,מניית משאבי טבע ירדה בכ .20% -מחזורי המסחר היו סביב הממוצע לאחרונה ,ועמדו
על כ 1.1 -מיליארד ש"ח ליום.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים .מדדי התל בונד נסחרו במגמה מעורבת ,כשמדד תל
בונד  40רשם ירידה של כ 0.25% -בסיכום שבועי .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו במגמה שלילית .שערי אגרות החוב הצמודות
למדד (הגלילים) ירדו בכ 0.75% -במח"מ הארוך .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) ירדו בכ 0.2% -במח"מ (משך חיים
ממוצע) הארוך ונותרו כמעט ללא שינוי במח"מ הקצר.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב 0.76% -מדד ת"א  75עלה ב ,3.18% -מדד הבנקים עלה ב ,3.86% -מדד הנדל"ן  15רשם
השבוע עלייה של  ,4.69%מדד נפט וגז עלה ב 1.56% -ואילו מדד הביומד ירד ב 0.75% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר
נחלש בכ 0.4% -מול השקל ,ונסחר כרגע (שישי בבוקר) ברמה של  3.813ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף עלה בשבוע החולף בכ ,0.8% -וסיים את המסחר ברמה של  1467נקודות .ניתן
לראות בגרף המצורף שמדד המעו"ף מדשדש לאחרונה אולם מצליח להשאר מעל רמת התמיכה החשובה סביב  1450הנקודות.
כל עוד המדד נשאר מעל רמה זו ,הוא צפוי לעלות לעבר ההתנגדות הבאה השוכנת סביב  1500נקודות .מנגד ,במידה והמדד
ישבור את התמיכה כלפי מטה ,התחנה הבאה תהיה כנראה אזור  1380הנקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש בכ 0.4% -מול השקל בסיכום השבוע החולף ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  3.813ש”ח
לדולר .אתמול (חמישי) ,וול סטריט נסחרה במגמה חיובית בעליות של כחצי אחוז בממוצע ,כשברקע פורסם כי מספר מבקשי
דמי האבטלה החדשים בארה"ב בשבוע החולף היה נמוך מהצפי ועמד על  266אלף מבקשי דמי אבטלה חדשים .צפי האנליסטים
עמד על  272אלף ,לאחר שבשבוע שלפני כן נרשמו  269אלף מבקשי דמי אבטלה חדשים .מהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף
היומי המצורף שהדולר מדשדש בתקופה האחרונה בטווח צר יחסית באזור של  3.80-3.90ש"ח לדולר ,ולעת עתה לא שובר את
התמיכה כלפי מטה .שבירה ברורה של התמיכה המדוברת תהווה איתות טכני שלילי.
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 הגרמני פרץ
השבוע את ההתנגדות החזקה סביב רמת  10500הנקודות ,וכעת הוא צפוי להמשיך ולעלות לכיוון אזור  11500הנקודות.
מדד הבנקים – שבוע חיובי מאוד עבר על מדד הבנקים בו הוסיף לערכו קרוב ל  .4%מהבחינה הטכנית המדד נסחר חזק
מתחילת השבוע בו פתח בגאפ עולה והמשיך לגבוה שנתי חדש לשנת  .2016כל עוד המדד נסחר מעל  1370נקודות אפשר
להמשיך לחשוב חיובי אולם בגלל חוסר העקביות במדד נראה המשך עליות בצורה שאינו רציפה עם תיקונים מעת לעת .יעדים
עולים נשארו כמו שהם וזה לכיוון  1400/20נקודות לשבועות הקרובים
מדד ת"א  – 75מדד ת"א  75חזר לדהור קדימה השבוע לאחר שבוע של מנוחה ועמידה במקום .מהבחינה הטכנית גם כאן רואים
עוצמה במדד אולם אינדיקטורים טכניים מתחילים להיות מעט גבוהים ,זה לא ימנע בהכרח המשך עליות שערים גם לשבוע הקרוב
אולם צריך להיות מעט יותר זהירים .אזור של  885/6נקודות הוא סגירה של פער מחירים פתוח מאוגוסט שנה שעברה ועל פניו
נראה שהמדד יסגור אותו בשבועות הקרובים.

מדד הנדל"ן  – 15מדד הנדל"ן מסיים שבוע שישי רצוף של עליות שערים ועושה זאת בגדול עם עליה של  4.7%וגבוה חדש
מאז המפולת של  .2008מהבחינה הטכנית המדד נראה חזק מאוד אולם מגיע סמוך מאוד ל  500הנקודות עם אינדיקטורים
גבוהים מאוד הן בגרף השבועי והן בגרף היומי .מסוף יוני המדד עולה ברצף כבר חודש וחצי עם תיקונים של יום-יומיים לכל היותר
וגומע בזמן זה מהלך של קרוב ל  .15%בשלב זה כניסה למדד לא תהיה נכונה בגלל ניהול סיכונים אולם מי שבפנים שיזרום עם
המגמה ,רק לא לשכוח לקחת רווחים.
מדד  – S&P500יום שישי שעבר דחף את מדדי ארה"ב קדימה בעקבות דו"ח תעסוקה חזק מהצפוי .במקום לראות המשכיות
ודחיפה גם בשבוע המסחר האחרון ,ראינו שוב תנועה צ דית משעממת ובטווח מחירים צר .טכנית אין הרבה מה לחדש ,כל עוד
המדד מעל  2110/35השיא הקודם הוא מוגדר חיובי מאוד ,יעדים עולים במדד לטווח הקצר  2200נקודות יעד מלא של התבנית
לאזור של  2300נקודות .ירידה מתחת ל  2100מה שנראה רחוק מאוד כרגע תגרום לעשיית חושבים מחדש.

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 .היה"שים ,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 מעל לחודשיים כצפוי .אפשרות לפריצה זו
הועלתה כאן טרם פריצתה עקב אתות מהגרף השבועי .כעת אין לנו שינוי בגרף היומי והיעד שננקב סביב רמת  273ממשיך
להיות תקף,תמיכה קרובה עולה כעת נמצאת ברמת אזור .250
בזק ( – )230011חברת התקשורת עוסקת במספר תחומים עיקריים :תקשורת פנים ארצית נייחת ,תקשורת סלולארית ,בזק
בינלאומי וטלוויזיה רב ערוצית .מניות החברה נסחרות במדד המעוף.
ניתוח טכני – המניה לאחרונה הייתה במהלך שלילי ברור  ,אך לפני כחודש הגיעה עד לתמיכה מהותית ארוכת טווח על .700
היפוך ברור נצפה בזמנו כאן על תמיכה זו ,היפוך שהביא מהלך עולה נאה .כעת המניה נותרת בתחום תנועה עולה מתקנת  ,אך
נוצר לנו קו מהלך יורד לטווח הקצר ,על  765מה שאומר שרק יכולת פריצה כאן יאשר אתות חיובי נוסף להמשך התיקון העולה.
אזור תמיכה מהותי כעת בתחום .700-720
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 ראינו דשדוש רוחבי בתחום התמיכה לאזור
התנגדות סביב  .140-142דשדוש זה נמשך כ 12-שבועות ,ומביא את רצועות בולינגר להתכווצות וכנראה ,לפני מהלך חד פועל
יוצא של התכווצות הרצועות .ואכן ,השבוע ,זה קרה ,פריצת תבנית רוחבית ,כאשר רמת הפריצה באזור  142עולה כעת לתמיכה
הקרובה ואילו יעד מלא נקוב על רמת  .155ברמת  150ישנה התנגדות ביניים אופקית.
פז נפט ( - )1100007החברה עוסקת בש לושה תחומי פעילות עיקריים :מגזר מתחמי התדלוק והמסחר ,מגזר הזיקוק ושיווק
והפצה ישירים של מוצרי נפט .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .25
ניתוח טכני  - :המניה נמצאת כעת כשהיא בתחום של התכנסות מחירים ברורה בשבועות האחרונים .רמת  64820מהווה את
תקרת התבנית ואילו רמת אזור  62000מהווה את תמיכת התבנית .אתות מהימן לתנועה הקרובה יתקבל ביכולת יציאה מתוך
טווח המסחר הנ"ל .גובהה התנועה ביציאה כ 7-אחוז .ביום המסחר האחרון ננעלה המניה בסמוך להתנגדות החשובה.
סלקום (- )1101534החברה פועלת בתחום התקשורת הסלולארית במגוון שירותים .שירותי טלפון סלולארי ,שירותי נדידה
לתיירים ,ושירותי טלפון קווי בישראל .כמו כן מספקת שירותים בתחום הווידאו ,מוסיקה והמשרד הנייד .מניות החברה נסחרות
בת"א במדד ת"א 100וכן בארה"ב.
ניתוח טכני - :מניות החברה לאחרונה נסחרות בתיקון עולה למהלך היורד שקדם לכך .בשבוע החולף הצליחה המניה לפרוץ
תבנית מתכנסת  ,כאשר יעד מלא של תבנית זו נקוב ברמת  .3000רמת  2858במונח נעילה הינה תמיכה עולה כעת.
אל על ( - )1087824החברה פועלת בתחום הובלה אווירית של נוסעים ומטען .כמו כן פועלת בנושאים נלווים כגון-מכירת מוצרים
פטורים ממכס ,וייצור ואספקת מזון בעיקר למטוסיה .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .100
ניתוח טכני  - :מניות החברה נסחרות לאחרונה בתנועה עולה לאחר המימוש שראינו לפניו .כעת ,המניה נמצאת במסגרת תבנית
עולה שתקרתה כעת על אזור .300ביום המסחר האחרון המניה ננעלה בסמוך להתנגדות  ,ויכולת פריצת תבנית זו תאשר מהלך
של כ 9-אחוז ובקרוב לאזור השיא סביב  . 337צריך גם להדגיש כי בגרף שבועי יש לנו תבנית מתכנסת פרוצה עם יעדים
גבוהים,ומעניין לראות את הנעילה של הנר החודשי בסוך חודש זה .אבל דיה "צרה" בשעתה....

על רגל אחת
דלק קבוצה ( - )1084128מניות החברה נסחרות במדד המעוף .טכנית ,המניה בחודשים האחרונים נמצאת בתחום מהלך מתקן
עולה רציף .לטווח הקרוב רמת  84000היא התנגדות מאוד מהותית שם קו מגמה ראשי שנשבר בזמנו 76700 .תמיכה הקרובה
חשובה ,של תמיכה עולה לטווח הבינוני כעת.
ריט  - )1098920( 1מניות החברה נסחרות במדד ת"א .100טכנית רואים לאחרונה מימוש מחירים שיוצר תבנית התכנסות
מחירים ברורה ,שלפני כחודש נפרצה .כעת יעד מלא נקוב ברמת  .1250תמיכה קרובה עולה לרמת .1182השבוע המניה השלימה
את היעד במלואו ולכן גם אפשר לממש שם .מימוש שיכנס לא יהווה הפתעה כעת.
לאומי ( - )604611מניות הבנק נסחרים במדד המעוף ,וטכנית לפני כשלושה שבועות ,קיבלנו היפוך באזור  1280והחל תיקון
עולה .כעת רמת  1350עולה לתמיכה הקרובה וכל עוד נמצאים מעל,התיקון העולה תקף .אזור  1425התנגדות קו מהלך יורד.בשני
ימי המסחר האחרונים נכשלה המניה בפריצת ההתנגדות החשובה הנ"ל.
דיסקונט השקעות ( - )639013מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100טכנית המניה נמצאת כעת לאחר מימוש לא קטן בשערה
 ,והחלה לפתח תנועת היפוך עולה מעל תמיכת  .750בשלב זה המניה לאחר מימוש חוזרת למהלך העולה כאשר היעד כעת
נקוב ברמת השיא השנתי סביב  .1200רמת  1140עולה לתמיכה הקרובה.
כיל ( - )281014מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .25המניה שנמצאת תחת תיקון עולה הגיעה לאחרונה עד להתנגדות קו
מהלך יורד לטווח הקצר ,ונכשלה בפריצת התבנית באזור  .1615לאחר מימוש קצר שבה המניה בכדי לתקוף שוב את רמת
ההתנגדות שכעת סביב רמת  .1600יכולת פריצה יאשר אתות חיובי משמעותי.
חלל תקשורת ( - )1092345מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100המניה פרצה לפני כשלושה שבועות תבנית התכנסות
מחירים והשלימה מהלך עד להתנגדות הקרובה ברמת  3789והחלה מאז מימוש .רמת הפריצה כעת באזור  3570מהווה
תמיכה חשובה ולמעשה שם בדיקת הפריצה מלמעלה .בשבוע החולף ראינו היפוך על תמיכה זו והשלמת יעד עד לרמת אזור
 .3780רמת  3700עולה כעת לתמיכה הקרובה.
אלביט מערכות ( - )1081124מניות החברה הנסחרות במדד המעוף ,נמצאות בתנועה עולה צפויה עקב היפוך על תמיכה
מהותית לאחרונה .לטווח הקצר רמת אזור  37500מהווה תמיכה קרובה וכל עוד נמצאים מעל התמונה הטכנית חיובית כאן.
בשבוע האחרון הגיעה המניה שוב לרמת השיא השנתי סביב  38500ורק יכולת פריצה כאן יאשר אתות חיובי נוסף .ראינו בימים
האחרונים התנהלות סביב רמת שיא זו .רמת  39600הוא יעד קרוב מעל רמת ההתנגדות הנוכחית.
שופרסל ( - )777037מניות החברה הנסחרות במדד ת"א  100נמצאות במסלול עולה  .לאחרונה ניכר התקדמות מחיר עד
לרמת התנגדות מהותית על  , 1346השבוע נפרצה רמה זו ,והיא עולה כעת לתמיכה הקרובה .אזור  1410מהווה אזור התנגדות
מהותי לכל הטווחים כעת וראינו כישלון בניסיון פריצתו בשבוע החולף.
מזור רובוטיקה ( - )1106855מניות החברה נסחרות במדד ת"א  ,100וכן בארה"ב .טכנית  ,המניה בשבוע החולף לאחר מימוש
קל ממשיכה בתחום התבנית העולה כאשר כעת אזור  ,4620מהווה תקרת תבנית ויעד הקרוב.
ישראמקו יה"ש ( - )232017היחידות נסחרות במדד המעוף בת"א .טכנית ,המניה בתבנית קעורה ארוכת טווח עם יעד גבוה.
לטווח הקרוב ראינו פריצת רמת  70שעולה לתמיכה הקרובה ואילו רמת  72יעד הקרוב .אזור  79יעד נעילת תבנית נוכחית.
כלכלית ירושלים ( - )198010מניות החברה נסחרות במדד ת"א .100המניה כללית נמצאת בתיקון עולה לאחרונה ,בשבוע
החולף ראינו פריצת דשדוש מחירים על  ,743כאשר רמה זו עולה כעת לתמיכה הקרובה .אזור  774הוא היעד הקרוב כעת.
דיסקונט ( - )691212מניות הבנק נסחרות במדד ת"א  .25טכנית לאחרונה אנו רואים בברור תבנית תיקון עולה ,כאשר ביום
המסחר האחרון הגענו בקרוב לתקרת התבנית בשער סביב  .691רק יכולת פריצה כאן יאשר בברור אתות המשך חיובי .תמיכה
כעת עולה לאזור .680-685

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.

