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תחת הקטגוריות "ניתוח מדדים"" ,ניתוח מניות" ו" -על רגל אחת"6

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – הבורסה בת"א נסחרה בשבוע המסחר החולף (המקוצר בעקבות יום העצמאות) במגמה מעורבת ,עם נטייה
לעליות שערים .מדדי המעו"ף ות"א  011עלו בכ 1.0% -כל אחד ,מדד הגז ונפט בלט לטובה כשעלה בכ ,6.0% -ומנגד מדד
הביומד דווקא ירד בכ 6% -נוספים .במדד ת"א  011בלטה לטובה מניית סודה סטרים שזינקה בכ .0..6% -מנגד ,מניות
מנקיינד ונבידאה ירדו בכ 3..6% -ובכ 0..0% -בהתאמה כל אחת .מכלל מניות הבורסה בלטה לטובה מניית דורי קבוצה
שזינקה בכ .30..% -מנגד ,מניית אביליטי צנחה בכ 30% -נוספים לאחר שדיווחה בשבוע שעבר על הגשת תביעה ייצוגית בגין
שגיאות מהותיות בדו"חותיה הכספיים שהציגו בצורה לא נכונה את מצבה האמיתי ופספסו את כל התחזיות המוקדמות .מחזורי
המסחר היו סביב הממוצע לאחרונה ,ועמדו על כ 0.3 -מיליארד ש"ח ליום בממוצע.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה מעורבת עם נטייה לעליות שערים קלות .מדדי התל בונד נסחרו בירידות של כ1.0.% -
בממוצע בסיכום שבועי .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) ירדו
במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך בכ .1.0.% -מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ 1.0% -במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב 06.2% -מדד ת"א  5.עלה ב ,06.0% -מדד הבנקים עלה ב ,265.% -מדד הנדל"ן 0.
רשם השבוע עלייה של  ,26..%מדד נפט וגז עלה ב .650% -ואילו מדד הביומד ירד ב 16..% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח,
הדולר נחלש בכ 06.% -מול השקל ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  6.50.ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף עלה בשבוע החולף בכ ,1.5% -וסיים את המסחר ברמה של  0.30נקודות.
ניתן לראות בגרף המצורף שמדד המעו"ף שבר כלפי מטה את רמת התמיכה באזור  0.61הנקודות ,וכעת הוא צפוי להמשיך
דרומה אל עבר התמיכה הבאה ,השוכנת באזור של  0636נקודות והיוותה את התחתית החשובה של חודש פברואר .לדעתנו,
המדד צפוי להמשיך ולרדת בשבועות הקרובים ,ורק פריצה חזרה מעל רמת  0.61הנקודות ,תבטל את התחזית הפסימית.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש בכ 1.5% -מול השקל בסיכום השבוע החולף ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 6.50.
ש”ח לדולר .אתמול (חמישי) ,וול סטריט נסחרה במגמה שלילית ,וסיימה בירידות של כ 1..% -בממוצע .בזירת המאקרו
פורסמו התביעות החדשות לדמי אבטלה זינקו בשבוע הראשון של מאי זה השבוע השלישי ברציפות ,ל 3.. -אלף  -שיא של
 0.חודשים ונתון המעיד על אפשרות של היחלשות שוק העבודה בארה"ב .תחזיות האנליסטים צפו  351אלף תביעות חדשות
לתשלום דמי אבטלה ,לאחר שבשבוע הקודם נרשם נתון של  35.אלף .מהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף היומי המצורף
שהדולר הצליח לעת עתה לשמור על הרמה הטכנית החשובה סביב איזור של  6.5.ש"ח לדולר והצליח לעלות מעליה ,ובשל
כך עדיין לא התקבל איתות שלילי על המטבע האמריקאי.
מדד ה  DAXהגרמני  -מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את  61החברות 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 נסחר במגמה שלילית בשבועות האחרונים ,לאחר שהגיע עד רמה של  01.11נקודות והתקפל כלפי מטה .כעת,
בהמשך לתחזית מהשבוע שעבר ,המדד צפוי להמשיך דרומה ליעד הבא השוכן ברמה של  ..11נקודות.
מדד הבנקים – מדד הבנקים התחזק ב  0..%בשבוע המסחר האחרון .מהצד הטכני ,המדד נמצא מעל  0611נקודות שזה
דבר חיובי ,אזור התנגדות נקודתי נמצא ברמה של  060.60נקודות שהיא פתח גאפ פתוח שמתנגד במדד כבר שבועיים וחצי.
נעילה מעל רמה זו תשלח את המדד לסגירה של הגאפ סביב  0663נקודות ואולי אף לגבוה האחרון סביב  06.1נקודות בשל
החולשה במניות הפארמה.
מדד ת"א  – .5מדד מניות השורה השנייה המשיך להבלם סביב  55366נקודות בשבוע המסחר הקודם .מהצד הטכני גם כאן
אין הרבה מה לחדש ,המדד יצא לתיקון בשבועיים וחצי האחרונים ועדיין שומר על מבנה מחירים עולה ,התמיכה שצוינה לעיל
חשובה אולם גם ירידה מתחתיה עדיין לא תשנה את מבנה המחירים החיובי .הטווח הקצר נעילה מעל  53.נקודות יכולה לסיים
את הגל המתקן האחרון ולשלוח את המדד להתמודד שוב עם אזור של  311נקודות.

מדד הנדל"ן  – 25שבוע המסחר המקוצר הוסיף למדד הנדל"ן כ  0..%לערכו .מהבחינה הטכנית אין מה לחדש הרבה ,המדד
אומנם שבר קו מגמה עולה אולם טרם יוצר מבנה מחירים יורד על הגרף .הנמוכים של השבועיים האחרונים סביב  .33נקודות
הם השפל העולה האחרון וכל עוד הם לא נשברים הנחת כל ירידה לצורך עליה חייבת להישמר .ירידה מהשפל האחרון יכולה
למשוך את המדד לאזור של  .0.60נקודות.
מדד  – S&P500אין הרבה מה לחדש מבחינת הנעשה במדד בשבוע המסחר האחרון ,המדד ממשיך להיסחר סביב אזורי
מחיר של  313.-31.1ב  3ימי המסחר האחרונים כשהוא מחפש כיוון להמשיך .מהצד הטכני יש שינויים מעניינים על גרף
המחיר ,הגבוה השבועי יצר שיא יורד סביב  313.נקודות ותמיכה טכנית מעניינת נוצרה סביב  .316.6.1למעשה ,המדד יוצר
תבנית רו"כ שתצא על הפועל

ניתוח מניות
כיל ( - )10202.החברה עוסקת בהפקת חומרי גלם ובעיבודם לתחומי המזון ,חקלאות והחומרים המורכבים .בין היתר ,ייצור
ושיווק אשלג ,הפקת ברום ,ומוצרי תכלית אחרים .מניות החברה נסחרות בת"א במדד המעוף ,וגם בארה"ב.
ניתוח טכני  -מניות החברה נמצאות במסגרת מהלך יורד זה תקופה ארוכה .לאחרונה ,ניתן לראות בגרף הארוך טווח אתות
לשינוי הכיוון במניה עם יעד לרמת אזור  ,3011שם תקרת תבנית מתכנסת דמוי יתד שורית .בגרף היומי כעת ,המניה נמצאת
במימוש כאשר אזור  0061מהותי כעת כתמיכה עולה לתיקון העולה הנוכחי .ביום המסחר האחרון קיבלנו הגעה עד לתמיכה
הע ולה וביום המסחר הבא נקבל כאן אתות להיפוך על תמיכה עם יעד ראשון על  ,0511או שבירתו ואתות שלילי נוסף .נראה
כעת שהאתות יהיה היפוך על תמיכה עולה .השבוע אנו מצרפים את הגרף היומי.
פרוטרום ( - )2002001החברה מפתחת ,מייצרת ומשווקת טעמים וחומרי גלם ייחודיים המשמשים בייצור מזון ,משקאות ,
תמציות טעם וריח מוצרי פארמה ומוצרים נוספים .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .3.
ניתוח טכני  -המניה לאחרונה ,נמצאת במסגרת מימוש מחירים .בשלב זה רואים תמונת התכנסות מחירים כאשר השבוע כצפוי
לנאמר בסקירה הקודמת ,הגענו עד לתקרת התבנית המתכנסת אך לא בוצעה פריצה .אזור  0.3.1היא כעת התנגדות תקרת
תבנית ואתות חיובי יתקבל רק בנעילה מעליה.
ישראמקו יה"ש ( - )1.102.השותפות ישראמקו -נגב  ,3נוסדה 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 .3.
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי לאחרונה ניכרת תנועה רוחבית מתכנסת במחירי יחידות ההשתתפות .בשלב זה היה"ש נמצאת
בחלק העליון של הטווח הרוחבי ,ובנוסף ניתן לראות רצועות בולינגר מתחילות להתקרב ביניהם ,מה שאומר על יכולת תנועה
חדה בקרוב .רמת ההתנגדות המהותית כעת נקובה על , 0..5ואילו התמיכה סביב רמת .03
בזק ( - )1.0022החברה הינה חברת תקשורת ועוסקת בארבעה תחומים עיקריים :תקשורת פנים ארצית נייחת,תקשורת
סלולארית ,בזק בינלאומי וכן טלוויזיה רב ערוצית .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .3.
ניתוח טכני  -המניה בחודשיים וחצי האחרונים ,נסחרת במהלך יורד של מימוש מחירים לאחר הגעה בזמנו לשיא כל הזמנים.
ניתן לראות בתהליך המימוש האחרון ,יצירת תבנית דמוי יתד כאשר אנו מתקרבים להחלטה ,כלומר לקראת סוף התבנית.
יכולת פריצת היתד ברמת אזור ,331יאשר אתות ברור חיובי להמשך עם יעד של כ 5-אחוזים מרמת הפריצה .בשלב זה הצפי
הוא במיידית ,ביקור עד לרמת , 331תקרת היתד ,וסבירות גם יכולת פריצה .יציאה מטה מתחום התבנית יאשר ביטול הסצנריו
החיובי.
טבע  – TEVAהחברה הינה חברת תרופות גלובאלית ,העוסקת בייצור תרופות גנאריות ,תרופות יחודיות וממותגות ובייצור
חומרי גלם לתעשיה הפרמצבטית .מניות החברה נסחרות במדד ת"א  3.וכן בארה"ב.
ניתוח טכני – המניה כפי שניתן לראות על הגרף נמצאת לאחרונה במהלך שלילי,ולאחרונה ראינו במניה אף שבירה חשובה של
רמת אזור  ,.6..דולר  ,ואף קו מגמה עולה שנוצר עם התיקון העולה האחרון במניה .כעת המניה נמצאת בניסיון תיקון עולה אך
כל עוד אין יכולת חזרה מעל אזור השבירה קרי-רמת  .6..דולר ,אזי אין אתות חיובי נוסף ,ולמעשה האתות השלילי תקף.

על רגל אחת
שיכון ובינוי ( - )2002..1מניות החברה הנסחרות במדד נדלן ,0.נמצאות לאחר  ,תיקון עולה במחיר  ,תיקון שהחל בחודשים
האחרונים .השבוע ראינו מימוש מחירים במניה ,ואף שבירת התמיכה הראשונה על רמת  .511רמה זו יורדת להתנגדות
הקרובה כעת .תמיכה חשובה כעת נקובה ברמת אזור  .00.יכולת שבירה כאן יאשר אתות שלילי נוסף במניה ,מנגד היפוך
ונעילה מעל  ,511יאשר סיום המימוש.
אמות ( - )20..1.0מניות חברת הנדל"ן נסחרות במדד ת"א  .011טכנית ,ראינו לאחרונה ,כפי שהוזכר כאן ,פריצת דשדוש
מחירים לטווח הבינוני עם פריצת תבנית שורית חשובה .לטווח הקצר מקבלים כעת יעד ברמת ,06.1שכבר הושג בשבוע

החולף ,עוד נציין כי לטווח הארוך יש לנו תבנית שורית עם יעד על  .0..1אם נעקוב אחר הסקירות כאן בשבועות האחרונים
לגבי המניה נראה כי האתות בגין התבנית השורית הפרוצה שהובאה כאן כבר נתן לנו כ 01-אחוז.
אבנר יהש ( - )150022יחידת ההשתתפות נסחרת במדד המעוף וטכנית ,היה"ש עבר מהלך יורד רצוף לאחרונה ,ובשבוע
האחרון ,לאחר שהתייצב מספר שבועות ,ניתן לראות בגרף השבועי ,פריצת קו מהלך יורד ראשי .כעת ,היעד הקרוב נקוב
ברמת אזור ,360כאמור לפי הגרף השבועי.
בי קומיוניקשנס ( - )220....מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011המניה שנמצאת במהלך עולה ברור ,יצאה לאחרונה
למימוש מחירים .ניתן לראות בשלב זה תמיכה אופקית חשובה באזור מחיר  013.1-611כל עוד שאין כאן שבירה אין אתות
שלילי נוסף במניה .רמת  00111יורדת כעת להתנגדות הקרובה וכל עוד שלא רואים חזרה מעל אין אתות לסיום המימוש
הנוכחי .בשבוע החולף ראינו היפוך על אזור התמיכה ,עם יעד קרוב לרמת  00111החשוב לטווח הקצר.
פרטנר ( - )200..0.מניות חברת התקשורת נסחרות במדד ת"א  .011טכנית ,המניה שהייתה במהלך רוחבי מתכנס
לאחרונה פרצה את התבנית ברמת  3111אך שבה מתחתיה לאחר כמה ימי מסחר .כעת ,רמת אזור  0.11-31היא קריטית
כתמיכה במניה ,ונראה כי בשלב זה המניה מחזיקה מעליה .חזרה לאתות החיובי יתקבל רק ביכולת נעילה מעל רמת .3011
גזית גלוב ( - )21.022מניות החברה נסחרות במדד המעוף .טכנית ,המניה נמצאת בתחום תיקון עולה שאת האיתות הראשון
לכך קיבלנו בזמנו ,בפריצת רמת  .6111כעת נמצאת המניה במימוש מחירים כאשר ,אזור  6.11מהווה אזור תמיכה לטווח
הקצר.
טאואר –  - TSEMמניות החברה נסחרות בארץ במדד ת"א  ,011וכן בארה"ב .לפי גרף חו"ל ,נראה כי המניה שנמצאת תחת
מהלך של מימוש  ,נמצאת באזור תמיכה מהותי כעת .כל עוד אין לנו נעילה מתחת  00דולר ,אין כאן איתות שלילי המשכי ,מנגד
ראינו תחילת תיקון עולה ,שהסתיים במהירות בשבוע החולף .כרגע כאמור המניה משייטת מעל אזור תמיכה.
 – OPKאופקו הלת – 6מניות החברה נסחרות במדד ת"א  ,3.וכן בארה"ב .טכנית ולפי גרף חו"ל יש לנו כאן מימוש מחירים
לאחרונה כאשר כעת רמת  01.65דולר הינו רמת ההתנגדות  ,שפריצתו נכשלה לאחרונה ,ואילו רמת  ...0היא התמיכה .
האתות הבא יתקבל ביכולת יציאה מהתחום הנ"ל.
דלק רכב ( – )01.020מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011טכנית ראינו מהלך שלילי לאחרונה במניה ,שנעצר בשלב זה
באזור  .6351יש לשים לב שרמת  6.11אופקית שנשברה לאחרונה הינה כעת היעד הקרוב והתנגדות חשובה ,ורק יכולת
נעילה ברורה מעל רמה זו ,תחזיר למניה אתות חיובי להמשך.
חלל תקשורת ( – )20.1..5מניות החברה נסחרות לאחרונה בתנועה יורדת שחיסלה כמעט לגמרי את התיקון העולה שראינו
במניה בזמנו .בשלב זה אזור  6611מהווה אזור תמיכה במניה ,אך עדיין אין אינדיקציה להיפוך מעל תמיכה זו ,למרות הנר
הניטראלי שראינו ביום המסחר האחרון .אתות חיובי ראשוני יתקבל כאן בברור ביכולת נעילה מעל רמת  6.11אופקית .טכנית
יש בהחלט מצב שזה יקרה בקרוב עקב התצורה הטכנית הנוכחית.
דלתא ( – ).1.0..מניות החברה נסחרות לאחרונה תחת תיקון עולה למהלך היורד האחרון .המניה הגיעה לאחרונה עד
להתנגדות מניפת פיבו שני שליש שהיא מהותית ונסוגה שוב .כעת רמת  01111במונחי נעילה היא תמיכה מאוד חשובה,
כל עוד שהיא נשמרת ,התיקון העולה תקף .רמת אזור  01.11יורדת כעת להתנגדות הקרובה.
דיסקונט ( – )..2121מניות הבנק הנסחרות במדד ת"א  ,3.נמצאים בתנועה יורדת לאחרונה .ניתן להבחין כעת בקו מהלך
יורד ראשי ארוך טווח שהתנגדותו ברמת אזור  0.3כעת ,וכל עוד נמצאים מתחתיו האתות השלילי תקף .אזור  01.-031הוא
אזור התמיכה כעת.
מטריקס ( – )..5025מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011טכנית ,ניתן לראות תנועה עולה במניה שלאחרונה פרצה את
רמת  ,3.11ולכן רמה זו עולה כעת לתמיכה מהותית וחשובה .כל עוד המניה נסחרת מעליה היא חיובית .בימים האחרונים
ראינו דשדוש מעל רמה זו .רק יכולת ברורה בפריצת  3011במונחי נעילה יאשר אתות חיובי נוסף.

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.

