הסקירה השבועית של ספונסר – 203003102.
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"3

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – הבורסה בת"א סיכמה שבוע מסחר יציב במיוחד ,כשבאף יום לא נרשמה תנודה יומית של יותר מ3.0% -
במדד המעו"ף .המדדים המובילים סיימו ברובם בעליות שערים קלות של כ 3.0% -בממוצע .במדד ת"א  033בלטו לרעה מניות
סרגון שצנחו בכ ,00% -ומניות כי"ל והחברה לישראל שירדו בכ 8% -בממוצע כל אחת ,לאחר שפורסם כי שר האוצר ,יאיר
לפיד מתנגד בכל תוקף למכירת כי"ל לפוטאש .מנגד ,מניית קומפיוג'ן זינקה בכ ,03% -ומניות הסלולר פרטנר וסלקום קפצו כל
אחת בכ.01% -
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה חיובית .מדדי התל בונד עלו בכ 3.0% -בממוצע כל אחד .אגרות החוב הממשלתיות
נסחרו גם הם במגמה חיובית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) רשמו עליות שערים קלות בטווח הקצר ועלו בכ-
 3.6%בטווח הארוך .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ 3.0% -במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך .מחזורי
המסחר התייצבו ועמדו על כ 833 -מיליון  ₪ליום.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,030.% -מדד ת"א  50עלה ב ,23.1% -מדד הבנקים עלה ב ,2300% -מדד הנדל"ן 00
רשם השבוע ירידה של  0300%ומדד נפט וגז עלה ב .0310% -בשוק המט”ח הדולר הרציף רשם ,עד כה ,עליה שבועית של
 032%לרמה של  0.600ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף נותר כמעט ללא שינוי במהלך השבוע החולף וסגר ברמה של  0003נקודות .המדד מדשדש כבר שישה
חודשים ברצף בין רמות  0060-0003נקודות ורק כאשר תגיע פריצה ברורה כלפי מעלה יתקבל איתות קניה .לדעתנו ,המדד
מפתיע לרעה ומראה דווקא חולשה בשבועיים האחרונים ,במיוחד לאור העובדה ששאר שווקי המניות בעולם מתנהלים באווירה
אופטימית ורושמים שיאים חדשים.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי לא רשם שינוי מהותי מול השקל בשבוע החולף למרות התערבות נקודתית של הנגיד ,שרכש
כ 033 -מיליון דולר ,ונסחר כעת (שישי) סביב רמה של  0.60ש"ח לדולר .בורסות וול סטריט נסחרו גם אמש (חמישי) בעליות
שערים קלות לאחר נתון תביעות האבטלה שפורסם לפני פתיחת המסחר והיה טוב מהצפוי כשירד ל –  016אלף תביעות
חדשות ,נתון זה מצביע על התאוששות איטית בשוק העבודה האמריקאי .מהבחינה הטכנית ,הדולר המשיך להפגין חולשה
לאחר ששבר את רמת התמיכה של  ₪ 0.53לדולר ולעת עתה הוא קרוב לרמת התמיכה הבאה השוכנת ברמות של 0.05-
 0.63ש" ח לדולר ושבירה שלה תהווה איתות מכירה נוסף.
מדד  CACצרפת  -מדד קאק 13הינו מדד המניות המרכזי בבורסה הצרפתית יורונקסט ,שמקומה בפאריז .את מדד הקאק
מרכיבות  13המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה היורונקסט .בין המניות הבולטות במדד ניתן למצוא את סאנופי
אוונסיס (חברת התרופות) BNP ,פאריבס (הבנק הצרפתי הגדול בעולם) ואת חברת התקשורת פראנס טלקום .כפי שניתן
לראות בגרף היומי המצורף מדד המניות הצרפתי מדשדש בחוד ש החולף לאחר שפרץ את רמת ההתנגדות החשובה באזור
 0633הנקודות .כעת ,פריצה של רמת  0853הנקודות תהווה איתות קניה מחודש עם יעד באזור של  1003נקודות.
מדד הבנקים – החולשה משבוע שעבר המשיכה בחצי הראשון של השבוע אולם בחצי השני עלה המדד בצורה נאה ולמעשה
החזיר את הירידות של ימים א-ג וביום חמישי אף נסחר ברמות הגבוהות של השבוע .טכנית אין ,חדש טווח מסחר ברור בין
 0033ל  0033כשהתנודיות יורדת מהותית בחודשיים האחרונים.
מדד נדל"ן  – 20שבוע מסחר משעמם וחסר תנודתיות עבר על מדד הנדל"ן .טכנית אזור התנגדות שוכן ברמות השיא האחרון
סביב  006נקודות ואילו תמיכה קרובה נמצאת סביב קו המגמה העולה שתמוך במדד בארבעת החודשים האחרונים סביב רמה
של ( 005נכון לסגירת המסחר ביום ה' האחרון) .הכרעה ככל הנראה תגיע בשבועיים הקרובים.
מדד ת"א  – 50גם מדד מניות השורה השנייה בת"א נסחרת בתנועה צידית בשבועות האחרונים ,אזור התנגדות סביב 55675
לאזור תמיכה סביב  .50071השבוע נרשם היפוך סביב התמיכה שצוינה לעיל וסמוך לסיום השבוע המדד נשק לאזור הגבוה של
התקופה האחרונה .נראה שהמדד אינו תופס כיוון ורק יציאה ברורה לאחד הכיוונים יוציא מהלך בגובה טווח הדשדוש.

ניתוח מניות
דיסקונט השקעות ( - )639013תאגיד ,חברת השקעות דיסקונט בע"מ ,הינו חברת אחזקות המשקיעה בעצמה ובאמצעות
חברות בת וחברות מוחזקות שלה ,בחברות הפועלות בעיקר בענפי התקשורת ,הנדל"ן ,מסחר ושירותים ,הפיננסים
והאגרוכימיה .בין אחזקותיה העיקריות של דיסקונט השקעות ניתן למנות בין היתר את החברות הציבוריות סלקום ,נכסים ובנין,
שופרסל ,כור ומכתשים אגן.
ניתוח טכני – למרות נעילה שלילית שצוינה בסקירה הקודמת וירידה ביום המסחר הראשון של השבוע ,המניה התפכה בחציו
השני של השבוע והגיעה סמוך לאזור ההתנגדות סביב  0003713נקודות .בשלב זה המניה קרובה לחלק העליון של טווח
הדשדוש ולכן מי שעקב אחרי הניתוחים שהעלנו בסקירה השבועיים האחרונים יכול לממש רווחים סמוך לאזור העליון של טווח
הדשדוש.
רמי לוי ( - )2200101החברה ,רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה  0336בע”מ ,עוסקת בשיווק קמעונאי בתחום המזון
בישראל .רוב החנויות אותן מפעילה קבוצת רמי לוי פועלות בשיטת הדיסקאונט ,קרי מכירה במחירים זולים לצרכן הפרטי.
קבוצת רמי לוי גם משווקת מוצרי מזון וניקוי בסיטונאות למרכולים קטנים ,מוסדות ומסעדות באזור ירושלים וכן משווקת מוצרי
מזון ,ניקוי וכלי בית באמצעות זכיינים בסניפיה השונים
ניתוח טכני – בשבועות האחרונים פורסם כי הקרנות הזרות פידיליטי ו  MSD CAPITAL -הפכו להיות בעלי עניין בחברה עם
אחזקות של מעל  0%כל אחת .טכנית ,המניה נמצאת ברמות שיא כל הזמנים וקצב העלייה הופך להיות חד וכאן דרושה משנה
זהירות .עליות בזוית חדה יחד עם רמות שיא במניה לא פעם מזמינים תיקונים חדים ולכן על המחזיקים להיות ערניים יותר
בתקופה הקרובה.
כיל ( - )112020החברה פועלת בעיקר בתחום הדשנים והכימיקלים המיוחדים .לחברה  0מגזרים ראשיים :כיל דשנים ,כיל
מוצרים תעשייתיים ,וכיל מוצרי תכלית .בנוסף לחברה תחומים נוספים כמו התפלת מים וייצור מגנזיום.
ניתוח טכני -ניתן לראות כי המניה ,שנמצאת כללית תחת מהלך עולה עדיין ,אומנם מתון בשיפועו ,עם זאת בצורה עקבית.
השבוע התממשה המניה בחדות ,ואף שברה תמיכת אזור  ,1633וקו תמיכה עולה לטווח הקצר –בינוני .עם זאת התמיכה
הקרובה כעת הינה על רמת  1058אופקית ,רק נעילה מתחת לרמה זו ,משמעותה ,איתות שלילי מהותי .ההתנגדות הקרובה
כעת הינה על רמת אזור .1633
אבנר ( - )111022החברה הינה שותפות מוגבלת ,אשר הוקמה לשם ביצוע של חיפוש והפקה של נפט וגז בישראל .יחידות
ההשתתפות נסחרות במדד המעוף.
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי לאחרונה הגיעה יחידת ההשתתפות קרוב לרמת השיא באזור  ,080ומשם פתחה במימוש אשר
בתוקף גם כעת .המניה למעשה נסחרת רוחבית בשבועות האחרונים ,כאשר כעת  010הינה תמיכה מאוד חשובה .רמת 063.8
הינה רמת התנגדות קרובה חשובה ,וניתן לראות כי בימים האחרונים לא הצליחה המניה להינעל מעל רמה זו .רק יכולת נעילה
כאמור מעל  ,063.8תאשר איתות חזרה לתחום התנועה העולה .
דלק קבוצה ( - )2010211החברה הינה חברת אחזקות ,אשר פועלת באמצעות חברות בנות ,במספר תחומים ,בינהם :תחומי
הזיקוק ,תחנות דלק ,אנרגיה ,נדלן ,רכב ,פיננסים וביטוח.
ניתוח טכני  -המניה שנסחרת במדד ת"א  ,00נמצאת ברמות שיא ,והשבוע המשיכה במימוש לאחר שקבעה שיא חדש
לאחרונה .בשלב זה התנועה העולה נשמרת ורואים זאת היטב בשהייה של המניה מעל קו תמיכה עולה ובשילוב ממוצע ,03
נכון להיום ברמת  .91599מנגד יש לנו את רמת התנגדות השיא על רמת  ,030008מה שאומר שאנו מתקרבים לאיתות
הכרעה ,לפחות לטווח הקצר ,כלומר ,שבירת תמיכת ממוצע  03וקו מגמה עולה ,או פריצת רמת השיא ,כל אלה במונחי נעילה ,
כאמור.

על רגל אחת
בריינסוויי ( - )2200521המניה שנמצאת במימוש מחירים לאחר מהלך עולה חד ,נמצאת כעת תחת מהלך התכנסות מחירים
ברור כאשר רמת אזור  ,0033מהווה תמיכה מול אזור  6333שמהווה התנגדות .יציאה מתחום טווח מחירים זה יאשר איתות
לתנועה חדה בגובהה ההתכנסות הנוכחית ,קרי ,תנועה של כ 03-אחוז .נמתין ונראה איזה איתות נקבל .נציין כי התמיכה
הקרובה בתוך ההתכנסות עומדת על רמת .0100
בזק ( - )1.0022המניה שנמצאת תחת מהלך עולה מתקן ,עדיין נותרת תחת מהלך עולה זה ,כאשר רמת התמיכה החשובה
בשלב זה עומדת על  ,031בשילוב קו תמיכה עולה .מנגד ,רמת  003היא התנגדות מהותית להמשך ,ואיתות חיובי מהותי
המשכי ,יתקבל רק בנעילה מעל רמה זו .נציין ,כי רמת ההתנגדות הקרובה עומדת על.001.03 ,
שטראוס ( - )501021המניה הגיעה לאחרונה להתנגדות על רמת  0033ופתחה במימוש ,בינתיים מימוש מתחת לרמת
ההתנגדות הקרובה .רמת  1886הינה התמיכה הקרובה ,ושם למעשה ייקבע האיתות ההמשכי במניה ,כלומר שבירה או
לחילופין פריצת רמת  0033במונחי נעילה .ביום המסחר האחרון נכשלה המניה בפריצת .0033

הראל השקעות ( - )010021מניות החברה נסחרות במדד ת"א  033ונמצאות תחת תנועת תיקון עולה .בשלב זה התנועה
הינה רוחבית של הימים האחרונים בתחום  08993ל 08333-ויכולת נעילה מחוץ לטווח זה תאשר את האיתות הבא ,לטווח
הקצר.
ישראמקו ( - )1.1025יחידת ההשתתפות ,נסחרת כידוע ,תחת מדד ת"א  .00מבט טכני מראה כי התנועה העולה עדיין
שרירה ,וזאת למרות המימוש שאנו רואים בימים האחרונים .התמיכה הקרובה בשלב זה נמצאת על תמיכה עולה ברמת אזור
 .60.6ואילו התמיכה החשובה עומדת על רמת  60ותמיכה עולה ראשית .רמת ההתנגדות הקרובה עומדת על  60.5כעת.

כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנות sponser charts - http://finance.sponser.co.il/pps/index.php
ובורסה גרף לניתוח טכני – www.bursagraph.com
סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך
כותב ההודעה אינו יכול להיות בטוח בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל.
לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור בהודעה זו המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות
שהוזכרו ,כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות .
אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
אין באמור לעייל משום ייעוץ או המלצה לקנייה או מכירה של ני"ע ו 7או מכשירים פיננסים.

