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ניתוח מדדים
סקירה שבועית – הבורסה בת"א סיכמה שבוע מסחר מקוצר במגמה מעורבת .מדדי המעו"ף ,ת"א  57והנדל"ן ירדו בכאחוז
בממוצע כל אחד ,ומנגד מדדי הבנקים והגז ונפט זינקו בכ 4% -כל אחד .במדד ת"א  ,011בלטו לטובה מניית גבעות שקפצה
בכ 01% -נוספים והמשיכה במומנטום החיובי ,עוד נציין לטובה את מניית אפריקה שעלתה גם היא בכ 01% -והשלימה מהלך
אדיר של  44%בחודש וחצי .מנגד ,מניות מלאנוקס ,לייבפרסון וחברה לישראל ירדו בכ 7% -כל אחת.
באפיק הסולידי נרשמה השבוע מגמה חיובית .מדדי התל בונד עלו בכ 1.2% -בממוצע .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו
במגמה חיובית גם כן .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) רשמו עליות שערים של כ 1.57% -במח"מ (משך חיים
ממוצע) הארוך ומדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ 1.4% -במח"מ הארוך .מחזורי המסחר המשיכו להתרחב
ועמדו על כ 0.2 -מיליארד  ₪ליום.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,02.0% -מדד ת"א  57ירד ב ,0210% -מדד הבנקים עלה ב ,4211% -מדד הנדל"ן  07רשם
השבוע ירידה של  2240%ומדד נפט וגז עלה של  .1204%בשוק המט”ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,ירידה שבועית של 021%
לרמה של  5.342ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף ירד בכ 1.3% -במהלך השבוע החולף ,וסגר ברמה של  0205נקודות וזאת לאחר מהלך עולה חד
ומהיר של כ 5.7% -שגמע בשבוע שעבר .ניתן לראות בגרף היומי המצורף את הפריצה הברורה של רמת השיא הקודמת
באזור  0057נקודות ומכאן הדרך ליעד הבא השוכן באזור  0251נקודות פתוחה לחלוטין .יש לקחת בחשבון שסביר מאוד
להניח שאנחנו בעיצומו של תיקון יורד קטן שעלול אף לבחון את רמת ההתנגדות שהפכה לתמיכה כאמור סביב רמה של 0057
נקודות אולם לעת עתה המדד נתמך מעל רמה של  0211נקודות וצריך לבחון את דרכו בימים הקרובים.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש מול השקל גם בשבוע החולף ונסחר כעת סביב רמה של  5.34ש"ח לדולר לאחר שביום
חמישי המסחר בוול סטריט נחתם ביציבות כמעט ללא שינוי לאחר רצף של ארבעה ימים של פסימיות בשוק .לירידות יש מס'
סיבות לפי האנליסטים .0 :דאגה לגבי תחזיות הצמיחה העולמיות ששחררה קרן המטבע הבינלאומית .2 .פתיחת עונות דו"חות
נוספת בארה"ב כאשר ענקית האלומיניום ,אלקואה ,אכזבה מעט בדו"חותיה .5 .ספר הבז' שפורסם אתמול בארה"ב אשר מציג
כלכלה מדשדשת וצמיחה מתונה ב 01-מתוך  02המחוזות בארה"ב .בגזרת המט"ח הדולר האמריקאי נחלש ביממה האחרונה
כאשר מוביל את צמד האירו-דולר לרמות של ( .0.2751קרדיט ל .)IFOREX -מהבחינה הטכנית ,הדולר שבר כלפי מטה את
הרמה של  ₪ 5.71לדולר ,וכעת הוא צפוי להמשיך ולהחלש בשבועות הקרובים כשרק עלייה מעבר לרמת התמיכה שהפכה
להתנגדות תשנה את הכיוון בטווח הבינוני.
מדד  DAXגרמניה  -מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את  51החברות 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 נסחר בארבעת החודשים האחרונים במגמה עולה ברורה וכעת הוא מדשדש בטווח צר שבין 5211-5711
הנקודות לאחר שנתקל בהתנגדות חשובה וחזקה בדמות השיא השנתי השוכן מעט מעל רמת  5711הנקודות .פריצה כאן,
תשלח את המדד לבקר ברמות שיא וותיקות יותר סביב אזור  3071הנקודות.
מדד הבנקים – הקונים לא מפסיקים להגיע למניות הבנקים וגם בשבוע המקוצר האחרון עלה המדד  .5.4%טכנית המדד סגר
ברמתו הגבוהה ביותר בשנה זו ונראה שהיעד העולה הבא סביב  0011נקודות הוא בלתי נמנע לטווח הקצר.
מדד נדל"ן  – 21כפי שחשבנו המדד פתח את שבוע המסחר בהמשך מימושים אולם ביום המסחר האחרון סיים בעליות
שערים לאחר שבדק ביום רביעי האחרון את אזור  245שהיא תמיכה אופקית מהעבר .טכנית המדד כרגע "כלוא" בין רמת
התמיכה שצוינה לאזור התנגדות סביב  23135נקודות ,רק יציאה מהתחום הנ"ל תיתן מהלך מהותי יותר לטווח הקצר.
מדד ת"א גז ונפט – גם מדד גז ונפט המשיך ליעדים אותם ציינו והשבוע ננעל מעל רמה של  0171נקודות שהוא הגבוה
האחרון על הגרף ,היעד שהצבנו בפריצה סביב  0131371כמעט ונסגר ונראה שבשלב זה האפסייד במדד כמעט ונסגר לטווח
הקצר כך שמי שלקח את המהלך האחרון בהחלט יכול לשקול על מימוש רווחים.
מדד  – S&P 500כפי שציינו בסקירה הקודמת על המדד הסיכוי לתיקון יורד היה גדול ואכן ציפייה זו התממשה והמדד ירד נכון
לסיום המסחר בחמישי כ  2%בסיכום שבועי ,טכנית המדד התממש מאזורי שיא סביב  0457נקודות לרמות תמיכה חשובות

סביב  0451והחשובה יותר ב  0421שהיא רמות השיא השנתי שנפרצה בשבועות האחרונים .בשלב זה יש לבחון האם התיקון
האחרון ייעצר ברמות שצוינה או ברמות נמוכות יותר .יחד עם זאת יש לציין שהטרנד במדד חזק מאוד וגם המימוש בו הוא
ברמה סבירה לחלוטין בטח ביחס לגל העולה האחרון ולרמות להן הוא הגיע.

ניתוח מניות
רציו ( - )411021השותפות המוגבלת ,רציו חיפושי נפט ( ,)0772עוסקת בתחום חיפושי נפט וגז בישראל .רציו חיפושי נפט
נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת שנחתם בין רציו נאמנויות (הנאמן כשותף מוגבל) מצד אחד ,ובין רציו חיפושי נפט
(השותף הכללי) מצד שני .רציו חיפושי נפט אינה מעסיקה עובדים .השותף הכללי מנהל את עסקי השותפות .על כן ,חברי
הדירקטוריון והמנכ"לים המשותפים הינם של השותף הכללי.
ניתוח טכני – הטרנד החיובי נמשך במניה ובתחילת שבוע המסחר היא פרצה את אזור ההתנגדות אותו ציינו ברמה של 51-
 51.5והמשיכה עד לאזור  52נק' שם ניצב אזור ההתנגדות הבא .ביום המסחר האחרון הודיעה חברת נובל על סיכוי של 27%
למציאת נפט בקידוח ליוויתן ולאחר מסחר תנודתי סיימה המניה מתחת לרמת ההתנגדות אותה ציינה סביב  52נק' .טכנית
ייתכן מאוד בדיקה נוספת של אזור  51נק' לפני המשך טרנד עולה מנגד פריצה של  52נק' תביא ליעד הביא סביב  54נק'.
אפריקה ( - )02202.החברה ,אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ,הינה חברת השקעות ואחזקות העוסקת בשבעה תחומי
פעילות עיקריים :פיתוח מקרקעין בישראל :ייזום של פרויקטים המיועדים למגורים ,למשרדים ולמסחר בישראל .נכסים מניבים
בישראל :ייזום ,הקמה ,השכרה ותפעול של מבנים בעיקר בייעוד לתעשייה ,משרדים ומסחר בישראל .פיתוח מקרקעין ונכסים
מניבים -קבלנות בניה :עבודות בניה למגורים ושלא למגורים .קבלנות תשתיות :קבוצת אפריקה פועלת בארץ ובחו"ל כזכיין או
כקבלן מבצע של תשתיות נתיבי תחבורה כגון כבישים ,מסילות רכבת וגשרים.פלדה וקרמיקה.
ניתוח טכני – המניה מתנהגת בצורה טכנית כמעט ומושלמת ,היא בצעה מימוש לאזור של  501נקודות אותה ציינו כרמת
תמיכה חשובה וביום רביעי זינקה בחדות בהיפוך עוצמתי .ביום המסחר האחרון המשיכה המניה בטרנד העולה כשהיא פורצת
את הגבוה האחרון סביב  53135נקודות .טכנית המניה מבצעת תיקון חד למהלך היורד האחרון כשרמת התמיכה המהותית
לטווח הקצר עוברת ל  531נקודות והתנגדות סביב  321כשפריצה שלה תביא ליעד עולה מהיר לכיוון  711301נקודות.
כלכלית ירושלים ( – )210020החברה ,כלכלית ירושלים בע”מ ,פועלת בעצמה ובאמצעות חברות מאוחדות ,בתחומי הנדל”ן
השונים ,לרבות השכרת נדל”ן מניב למטרות מסחר ,מלאכה ,תעשיה ,היי טק ,משרדים ולוגיסטיקה וכן למגורים ולמלונאות,
רכישת קרקעות ופיתוחן ,הקמת מבנים המיועדים בעיקר להשכרה בישראל ובחו”ל (נכון לנוב’  2117בארה”ב ,קנדה ,גרמניה,
צרפת ,הולנד ,פולין ,שוויץ ,פורטוגל ,אוקראינה ,רוסיה ,בלארוס ,ליטא ,סרביה ,הודו ותאילנד).
ניתוח טכני – המניה בצעה היפוך לקראת סיום שבוע המסחר סביב רמה של  052134נקודות סמוך מאוד לתמיכה אופקית
סביב  0511שנפרצה בגל העולה האחרון ,טכנית נראה שהמניה מכינה המשך מהלך עולה לכיוון רמה של  217132011נקודות
אולם זה יקרה רק בפריצה של הגבוה האחרון סביב  0351נקודות אותה רמה שבלמה את המניה ביום המסחר האחרון .עוד
נציין את מחזור המסחר הגבוה שהיה בנייר ביום המסחר האחרון ,הגבוה ביותר מאז חודש אפריל השנה.
דלק קבוצה ( – )20012.0החברה ,הינה חברת אחזקות וניהול .בין פעילותיה ניתן לראות  ,את תחומי הזיקוק ,תחנות הדלק,
אנרגיה ,נדלן  ,רכב ,פיננסים וביטוח וכן תחום הביוכימיה.
ניתוח טכני – מראה כי המניה שנסחרת במדד ת"א  ,27לאחרונה ,פרצה  ,במסגרת התיקון העולה את התחום - 77111
 .77411אזור רוחבי ,כאשר איתות יציאה מתחום זה  ,מאשר איתות חיובי נוסף ,להמשך התיקון העולה כאמור .לאחרונה גם
ננעלה המניה כשהיא מעל להתנגדות על רמת  .47111לאחרונה המשיכה המניה במסע העולה החד המתקן ,ואף פרצה את
התנגדות  51111וגם קו מהלך יורד ראשי .אין ספק כי המניה במומנטום חיובי ברור .עם זאת התמונה הטכנית שכעת רוויה
 ,יכולה לאשר מימוש כל שהוא  ,ואכן מימוש כזה ראינו השבוע .כאשר רמת  ,51111מהווה תמיכה קרובה  ,ואיתות חיובי נוסף
יתקבל רק בנעילה מעל רמת ,57511-ובשילוב  54111בנתוני גרף הפוינט ,שם לרמת התנגדות זו -משמעות מיוחדת
היסטורית .עוד נציין כי ברמת ההתנגדות הנוכחית שקיימת ,נמצא גם תיקון עולה פיבו ש"ש למהלך המימוש העמוק הקודם.
לסיכום  -איתות חיובי קיים ,עם זאת התנגדות משמעותית לפנינו בשילוב טכני גבוה ,העלול להמשיך מימוש בקרוב.
חברה לישראל ( - )1.002.החברה ,הינה חברת אחזקות  ,העוסקת בייזום ,קידום ופיתוח של עסקים בארץ ובחול .תחומים
מרכזיים :כימיקלים ,ספנות ,אנרגיה וטכנולוגיה מתקדמת.
ניתוח טכני – ניתן לראות כי המניה שנסחרת במסגרת מדד ת"א  ,27לאחרונה פרצה קו מהלך יורד ראשי ברור ,וגם את אזור
 241111החשוב שהתנגד לאחרונה .כעת ניתן לראות כי אזור  ,241111מהווה רמת התנגדות במונחי נעילה ,רמה שהשבוע
נכשלה המניה מלפרוץ אותה .לכן רק נעילה מעל רמה זאת ,יאשר איתות נוסף במסגרת התיקון העולה הנוכחי .רמת 241111
מהווה תמיכה קרובה כאמור ,ואם תישבר ,ימשך המימוש.

על רגל אחת
בזק ( – ).40022מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .27מבט טכני מראה כי לאחרונה ,המניה לאחרונה קפצה שלב על
הגרף ,כאשר רמת אזור  571היה אזור תמיכה מהותי– .ולאחר מכן  ,הצליחה המניה לסיים מעל רמת ההתנגדות על – 471
לאחר שרמת  411החשובה נבדקה כתמיכה לפני כן .למעשה המניה כעת לפני התנגדות באזור  431שם מצוי האיתות לשינוי
מגמה ארוכת הטווח ,באם תוכל המניה לפרוץ אזור זה .השבוע הגיע המניה בסמוך לרמת התנגדות זו ,וחזרה אחורה ,כאשר
התמיכה הקרובה ברמת הפריצה האחרונה על .457

שיכון ובינוי ( - )200211.מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011ניתן לראות טכנית כי המניה הסתובבה על תמיכה מהותית
 711במונחי גרף שבועי  ,והחלה תיקון עולה .ולאחרונה  ,גם פרצה קו מהלך יורד ואת רמת  .771יש לציין כי לאחרונה  ,עתהגיעה המניה לרמת  , 471קבעה איתות חיובי  ,מעבר לטווח הקצר בגרף הארוך טווח .עם זאת בגרף היומי  ,ניתן לראות
רוויה שהוציאה השבוע מימוש  ,כאשר התמיכה נמצאת על רמת  411-כתמיכה קרובה ונעילת גאפ.השבוע כצפוי ,ננעל גאפ זה
במסגרת המימוש .לסיכום -איתות חיובי במניה מעבר לטווח הקצר  ,התקבל ,אולם נשוב למהלך העולה רק לאחר אוורור
המתנדים שהחל.ולמעשה האיתות הבא יתקבל בנעילה מעל רמת .453
פרטנר ( - )2004101מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .27לאחרונה אנו חווינו תיקון עולה במניה ,תיקון שהתבטא
במהלך לא קטן של תנועה עולה מתקנת ורציפה .התמונה הטכנית בשלב זה ,מאוד רוויה ,על כל המשתמע מכך .נציין כי רמת
אזור  ,2211מאוד מהותית כרגע ,והיא מבדילה בין קבלת היפוך טרנד לחיובי גם לטווח מעל לקצר ,כאמור אם נראה פריצת
אזור  2211כאמור .השבוע כצפוי המשיך מימוש במניה כאשר התמיכה הקרובה המהותית ,נמצאת ברמת  ,0353-וסגירת
גאפ פתוח מהתיקון העולה הנוכחי .כעת משייטת המניה סביב רמת  2111בימים האחרונים.
אלביט מערכות ( - )20022.1מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .27מבט טכני מאשר כי המניה לאחרונה ,סוף סוף,
השכילה לפרוץ קו מהלך יורד ארוך טווח באזור  ,05711ובנוסף ,גם נתנה היפוך בגרף הארוך טווח ,כלומר המניה נכנסת למוד
לונג ברור ,והיא גם נהיית אטרקטיבית מבין מכלול מניות המעוף  ,עקב נעילת הסייקל היורד הארוך טווח  ,שחוותה המניה
בתקופה האחרונה .בגרף היומי אזור  ,04111מהווה התנגדות קרובה ,והטכני ביומי גם מעט רווי  ,לכן יש בהחלט אופציה
לבדיקת רמת הפריצה האחרונה על  ,05711בשלב זה .איתות זה על מימוש ראינו במניה השבוע  ,והמתנדים מתאווררים.
המסקנה כאמור ,עם זאת – איתות לונג ארוך טווח התקבל במניה ,ונראה כי תשוב ללונג לאחר אוורור קצר שכבר החל כאמור.
אבנר יהש ( - ).00022מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .27מבט טכני מראה כי ,המניה במסגרת התיקון העולה הנוכחי,
מתקרבת לאזור התנגדות חשוב בתחום 255-253-וקו מהלך יורד מרמת השיא של כל הזמנים .השבוע אכן המניה ננעלה
בתוך תחום התנגדות זה .יכולת פריצה כאן ,יאשר איתות חיובי מהותי להמשך .התמיכה הקרובה במניה נמצא ברמת . 225
קמהדע ( - )2011220מניות החברה נסחרות במדד ייתר  .71טכנית ,ניתן לראות על הגרף ,מגמה רוחבית בחודשים
האחרונים בתחום .5171 -2741-לאחרונה מדשדשת המניה מעל רמת התמיכה  ,כאשר גם ניתן לראות קו מהלך יורד לטווח
הקצר שנוצר .ברור ,באזור  .2571רמה זו לאחרונה נפרצה ,ולכן אפשר להגיד כי דרכה שוב לעבר תקרת המהלך הרוחבי
שצוין ,עם תמיכה על רמת הפריצה האחרונה ,כאמור .השבוע כצפוי המשיכה המניה מעלה והגיעה אל אזור  2311כהתנגדות
קרובה.

כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנות finance.sponser.co.il - sponser charts
ובורסה גרף לניתוח טכני – www.bursagraph.com
סקירה זו מבטאת את נקודת הראייה האישית של צוות ספונסר לגבי שוק ההון ואין בסקירה זו בכדי להעיד על התבצעות בפועל
של התרחישים המועלים בה לגבי שוק ההון והן לגבי ניירות ערך ספציפיים.
אין באמור בסקירה זו כל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת בניירות הערך שהוזכרו וכותב הסקירה
עשוי להחזיק בחלק מניירות הערך האמורות דלעיל.
אין בסקירה זו משום המלצה לקנות נייר כלשהו או למכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
אין באמור לעיל משום ייעוץ או המלצה לקנייה או מכירה של ניירות ערך ו3או מכשירים פיננסים.

