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ניתוח מדדים
סקירה שבועית – הבורסה בת"א סיכמה שבוע מסחר רגוע יחסית ללא תזוזות יומיות חדות ,מלווה בעליות שערים קלות
במדדים המובילים ,למעט מדדי הנדלן והגז ונפט שסגרו בצד האדום .במדד הגז ונפט בלטה לרעה מניית גבעות שצנחה בכ-
 , 31%לאחר שהודיעה כי לא התקבלו לוגים שיאפשרו הכנת תכנית מבחנים במגד  .6במדד ת"א  311בלטה לטובה מניית
טאואר שזינקה בכ , 36% -לאחר שדיווחה כי החברה זכתה במכרז להקמת מפעל לייצור שבבים בהודו .מנגד ,מניית לייבפרסון
איבדה כ 5.8% -מערכה ,לאחר שהודיעה כי עברה להפסד ברבעון הרביעי של  .3131מחזורי המסחר נחלשו מעט ועמדו על כ-
 3.3מיליארד ש"ח בממוצע ליום למעט יום ראשון.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה חיובית .מדדי התל בונד עלו בכ 1.1% -בממוצע .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו גם
הן במגמה חיובית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו בכ 1.3% -לאורך כל העקום .מדדי אגרות החוב השקליות
(השחרים) עלו בכ 1.3% -במח"מ (משך חיים ממוצע) הבינוני-ארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,2220% -מדד ת"א  58עלה ב ,02.2% -מדד הבנקים עלה ב ,020.% -מדד הנדל"ן 38
רשם השבוע ירידה של  ,22.1%מדד נפט וגז ירד ב 02.1% -ומדד הביומד עלה בכ 2.2.2% -בשוק המט”ח ,הדולר נחלש
בעיקר לקראת סוף השבוע בכ 220% -ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  1.818ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף נותר כמעט ללא שינוי בסיכום השבוע החולף ,וסיים את המסחר ביום חמישי,
ברמה של  3119נקודות .במהלך השבוע דשדש המעו"ף בטווח מסחר צר במיוחד של  3111-3135נקודות ,ולטווח הקצר אלו
הרמות הטכניות החשובות ,שיסמנו את המשך הדרך .מלמטה ,קיימת תמיכה חזקה מאוד באזור  3358-3355הנקודות ,שלא
אמורה להשבר בשום שלב .כעת ,רק פריצה של ההתנגדות ברמה של  3138נקודות תהווה איתות קניה מחודש עם יעד באזור
 3181-3188נקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש בכ 1.5% -מול השקל ,ונסחר היום (שישי) ברמה של  1.818ש"ח לדולר .אתמול
(חמישי) ,מדדי המניות בוול סטריט נסחרו במגמה חיובית ,ורשמו עליות שערים נאות של עד  .1.9%נזכיר כמה אירועים
מרכזיים שאירעו השבוע והדהדו ברקע למסחר :ראשית ,נציין את הדברים של ג'נט יילן מלפני יומיים בבית הנבחרים" .אני
מדגישה כי אני מצפה להמשכיות רבה בגישת ועדת השוק הפתוח למדיניות המוניטרית" ,אמרה יילן ורמזה על צפי להמשך
צמצום תוכנית הרכישות כמתוכנן  .אולם ,יילן הוסיפה גם ש"הדרדרות משמעותית בכלכלה יכולה להביא להפסקת צמצום
הרכישות" .בהתאם לכך ,ייתכן ונתוני המאקרו המאכזבים היום דווקא עודדו את המשקיעים שמצפים לירידה בהיקף צמצום
רכישות האג"ח כתוצאה מכך .אתמול גם הצביעו הסנאטורים על העלאת תקרת החוב לשנתיים נוספות .העלאת תקרת החוב
צפויה להוריד מעט את הלחץ הפיסקאלי מהממשלה ,שתוכל להוציא כסף בלי דאגה מחדלות פרעון( .קרדיט ל .)iFOREX
מהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף המצורף שהדולר מדשדש כבר תקופה ארוכה ,ורק פריצה של אזור  1.85ש"ח לדולר
תהווה איתות קניה טכני ,כשהתמיכה הקרובה נמצאת מתחת לאזור  1.75ש"ח לדולר.
מדד  CACצרפת  -מדד קאק 71הינו מדד המניות המרכזי בבורסה הצרפתית יורונקסט ,שמקומה בפאריז .את מדד הקאק
מרכיבות  71המניות 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 לאחר שמדד המניות הצרפתי נתמך שוב מעל התמיכה החזקה באזור  7311הנקודות ,הוא זינק
כלפי מעלה ועלה בכ ,8% -ובכך שוב הגיע להתנגדות החזקה השוכנת באזור  7181הנקודות ,ורק פריצה של התנגדות זו
תהווה איתות קניה.
מדד הבנקים – מדד הבנקים נסחר השבוע בעליות שערים ועלה לאזור התנגדות סביב  336128נקודות שם נבלם .בתיקון
בהמשך השבוע הצליח המדד להחזיק מעל לגאפ העולה סביב  3375נקודות וכל עוד נסחר מעליו הוא חיובי לטווח הקצר .יעד
עולה כפי שצוין בשבוע שעבר נמצא סביב  3351נקודות והוא כבר לא נמצא כל כך רחוק .תמיכות קרובות  3316 ,3375ותמיכה
מהותית סביב  331126נקודות.
מדד הנדל"ן  – 01מדד הנדל"ן ממשיך להיסחר בהתאם לציפיות שלנו ובתחילת השבוע סגר יעד עולה לאזור של 15123
נקודות .לאחר סגירת היעד בצע המדד נסיגה במחיר לאזור של  15127ובפועל יוצר שיא יורד על הגרף לאחר הגבוהים
האחרונים .אזור תמיכה חשוב ומהותי נמצא סביב  .16825התנגדות כמור בגבוה האחרון  153כשלמעשה הסוחרים צריכים
להמתין להכרעה.

מדד הביומד – המדד פתח את שבוע המסחר במגמה חיובית ומעל לאזור ההתנגדות לטווח הקצר אותו ציינו בשבוע שעבר
סביב  3331נקודות .בהמשך השבוע ראינו התחזקות של המדד ,נעילה של היעד אותו הצבנו סביב ( 3371סגירה של גאפ
פתוח) עם המשך חיובי ויצירת גבוה שבועי באזור  3388נקודות .בהמשך השבוע ראינו נסיגה קלה במחיר כשנכון לכתיבת
שורות אלה המדד יוצר שיא יורד .חשוב יהיה לראות את עוצמת הקונים בשבועות האחרונים ,האם ידחפו לגבוהים חדשים או
פנינו למימוש נוסף.

ניתוח מניות
הראל ( – )101200החברה ,הראל השקעות בביטוח ופיננסים בע”מ ,עוסקת באמצעות חברות בנות ,בשבעה תחומי פעילות
עיקריים :ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך ,ביטוח רכב רכוש ,ביטוח רכב חובה ,ביטוח בריאות ,ביטוח חבויות ,ביטוח רכוש אחר
ותחום שוק ההון והפיננסים .בנוסף לתחומי הפעילות שנמנו לעיל ,לקבוצת הראל פעילות משנית בנדל”ן מניב .פעילותה של
הראל עצמה הינה בניהול ,פיקוח ובקרה על החברות הבנות ,תכנון שוטף של פעולות הקבוצה ויזום מהלכים והשקעות הן
במישרין והן באמצעות חברות הקבוצה.
ניתוח טכני :המניה משדרת חולשה בשבועות האחרונים כשהיא אינה מצליחה לפתח המשך מומנט חיובי ויוצרת שיא יורד ברור
על הגרף מזה הרבה חודשים סביב  3311231נקודות .הקרבה לאזור התמיכה החשוב סביב  3911נקודות בשבועות האחרונים
מעמידה אותה במבחן לתקופה הקרובה ,האם הקונים עדיין כאן והם נכנסים באזורי מחיר נוחים ביחס לשבועות האחרונים או
שכסף החכם מחפש מילוט טרם שבירת התמיכה .ההכרעה הקרוב.
בזן ( - ).112..0החברה ,בתי זקוק לנפט בע”מ ,עוסקת בשלושה תחומי פעילות .זיקוק :רכישת נפט גולמי וחומרי ביניים,
זיקוקם והפרדתם למוצרים שונים .כמו כן ,עוסקת בתי זיקוק במכירת מוצרי דלק מוגמרים ומוצרי ביניים ללקוחותיה בארץ
ובחו”ל ,וכן מספקת שירותי חשמל וקיטור ושירותי תשתית .פולימרים :ייצור פוליאתילן ופוליפרופילן ,שהם חומרי הגלם
העיקריים בתעשיית הפלסטיק .ארומטיים :ייצור חומרים ארומטיים ,אשר משמשים כחומרי גלם בייצור מוצרים אחרים .
ניתוח טכני :לאחר החולשה בשבועות האחרונים ושבירת רמת התמיכה סביב  316נקודות גלשה המניה לתיקון יורד שנעצר
סביב  95נקודות שהביא לתיקון עולה במניה .למרות נעילה מעל קו מגמה יורד לטווח הקצר המניה נבלמה שוב סביב 316
נקודות וחזרה מתחתיו .בשלב זה חשוב יהיה לראות האם קו המגמה העולה שנפרץ יחזיק ,או שגם אם נרד מעט מעליו הקונים
יצרו שפל עולה על הגרף וניסיון פריצה נוסך של  316נקודות.
אלביט מערכות ( )02000..החברה ,אלביט מערכות ,עוסקת במגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות ,אלקטרוניות ,ואלקטרו
אופטיות משולבות עבור השוק הביטחוני בארץ ובעולם .בין תחומי העיסוק ,נמצאים ,מלטים ,מערכות בקרה ושליטה ,מערכות
מוטסות ,תקשורת ומודיעין .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .38
ניתוח טכני :ניתן לראות כי מניות החברה קיבלו בתקופה האחרונה ,כידוע זה זמן איתות לשינוי מגמה ארוך טווח ,ויציאה
מתחום המהלך היורד המגמתי ,לעבר מהלך לונג ברור גם מעבר לטווח הקצר .במסגרת איתות זה ,ובהתייחס לגרף היומי ,ניתן
לראות כי בתקופה האחרונה ,המניה פרצה כמה רמות התנגדות חשובות ,בינהם את  ,39311 ,35111הכל לפי הצפי שעלה
כאן בשבועות האחרונים .המניה כעת עדיין נותרת תחת מסלול עולה כאשר לאחרונה נכנסה למסגרת של מימוש ברור,
ולאחרונה סימנה את אזור  39311כתמיכה קרובה .היפוך על תמיכה זו אישר פתיחת תיקון עולה למימוש האחרון .כעת ,המניה
פרצה קו מהלך יורד  ,אולם נבלמה ברמת  31811כעת .רמת  31111הינה כעת תמיכה קרובה.
דיסקונט ( )110.0.התאגיד בנק דיסקונט לישראל בע"מ ,מציע שירותים בנקאיים בכל תחומי הפיננסים בארץ .כמו כן לבנק
מספר סניפים בחו"ל.
ניתוח טכני :ניתן לראות כי מניות הבנק ,נמצאות במימוש בשבועות האחרונים ,כאשר רמות תמיכה חשובות של קו מהלך עולה
א"ט ,וכן רמת  ,616נשברו לאחרונה .עם זאת לאחרונה ,אפשר להבחין בתמיכה על קו מהלך יורד המבדיל ,בזמנו בין תקופת
העלייה ,למימוש האחרון .היפוך על קו זה שהתקבל לאחרונה נתן איתות חיובי למסגרת התיקון העולה שנבלם בשלב זה לפני
רמת ההתנגדות על .616למעשה כעת יש כישלון בפריצת ,616אל מול תמיכה באזור  .611מכלול התמונה הטכנית עדיין
מצביעה על המסגרת העולה המתקנת. .
מזור רובוטיקה ( )0021011החברה עוסקת בפיתוח ,ייצור ושיווק של מכשירים רפואיים חדשניים ,לתמיכה בפרוצדורות
כירורגיות ,בתחום האורתופדיה והנוירוכירורגיה .המניה הינה דואלית ונסחרת בת"א ובארה"ב.
ניתוח טכני :ניתן לראות כי בגדול התנועה העולה במניה שרירה וקיימת בשלב זה ולמעשה המניה לאחר כל מהלך עולה יוצאת
לאוורור טכני וממשיכה הלאה .בשלב זה ,המניה קרובה לרמת השיא האחרונה ,והיא מתממשת ע"י יצירת התכנסות מחירים
ברורה מתחת לרמת השיא כאמור .גבולות ההתכנסות כעת  7781 :מלמעלה,ו 7311-כתמיכה קרובה .איתות ברור ייצא כאשר
נראה יציאה מחוץ להתכנסות המחירים הנוכחית ,ואיתות זה יגרור מהלך של כ 33-אחוז ,כגובה התבנית הקיימת .למעקב.
פריגו ( – )00.2111החברה פריגו הינה חברת מוצרי בריאות גלובלית הפועלת בתעשייה הרפואית החברה עוסקת בייצור,
שיווק והפצת מגוון רחב של מוצרי  ,otcויטמינים ותוספי תזונה ,תרופות גנריות ,תרופות אתיות וציוד למעבדות ופרטיים החברה
נסחרת הן בת"א  38והן ב ארה"ב
ניתוח טכני :גרף המניה מראה על עליות מתחילת השנת  3131מאזור  16,139נקודות לערך לאזור  76,939נקודות כשבאזור
זה נבלמה פעמיים רמה זו כשבפעם השנייה פרצה המניה את אזור ההתנגדות והפכה לתמיכה עם פער פריצה מובהק ברמת
 79,577נקודות לערך והמשיכה לעלות עד לרמת  86,736נקודות לערך וירדה חזרה לבדוק את רמת פער הפריצה ויצרה

ברמה זו מודל טכני ברור להמשך עליות לשבועות הקרובים כששליטת הקונים שולטת במניה זו ברורה על הגרף על פי ניתוח
הטכני
יואל ( – )10.20.החברה יואל ירושלים אויל אקספלוריישן בע"מ פועלת בשלושה תחומי פעילות אחת מהם נדל"ן מניב-
הקבוצה עוסקת בהשכרה יזום ,תכנון ,פיתוח ,רכישה ,הקמה ומתן שרותי ניהול השבחה ומימוש של נכסי נדלן להשכרה תחום
שני זהו נפט וגז – חיפושי נפט וגז והפקתם בישראל ובארה"ב וניהול נכסי נפט וגז והתחום השלישי הוא ביצוע עבודות בנייה
ניתוח טכני – גרף המנייה מראה על קו מגמה עולה לאורך השנה החולפת ונבלמה על רמת  31,316נקודות לערך ודשדשה
ברמה זו בין רמת  33,685נקודות לרמת  31,316נקודות לאחר מכן פרצה המניה את רמה זו כשהתנגדות הופכת לתמיכה
ברמת  31,316נקודות ויצרה מודל טכני להמשך עליות לשבועות הקרובים בתווך הקצר כמובן כשרמת  31,316נתמכת כבר
חודשיים עם שתי נגיעות על הרמה פריצה של רמת  37,653נקודות בסוף יום מסחר תהיה סימן לקנייה באיזור רמה זו ללונג

על רגל אחת
אפריקה ( )10020.מניות החברה ,שהיו תחת מימוש לאחרונה ,פרצו לאחרונה תבנית יתד שורית ,וגרמו לעליה חדה
ומהירה בשער המניה .כמו כן הושלם יעד היתד על  ,511ואף נפרצה רמה זו .לאחרונה רמת אזור  981היוותה התנגדות
,ובשילוב תמונה טכנית גבוהה ורוויה משמעותי ,מה שהוציא מימוש בשלב זה .תצורת המימוש שכעת הינה תצורה של מגמה
עם שיאים-שפלים יורדים ,מה שמחדד את האיתות השלילי כעת .רמת  561תמיכה קרובה אל מול  511כהתנגדות מיידית.
בזק ( )..2200מניות החברה שנסחרות תחת מדד ת"א  , 38עדיין נותרות במסלול של מימוש ברור ,ומתחת קו מהלך יורד
ראשי מהשיא האחרון .לאחרונה רמת ,851נשברה והופעל איתות שלילי לעבר רמת .861לאחרונה גם רמת  861נשברה
במחזור ענק ,מה שמעיד על האיתות השלילי הברור במניה .אזור  811מהווה תמיכה קרובה כעת ,ולאחרונה התפתח תיקון
עולה מרמת תמיכה זו .השבוע הגענו במסגרת תיקון זה עד לקו המגמה היורד הראשי באזור  851ונכשלה פריצה כעת.
התמיכה הקרובה נמצאת כעת על  ,861ויציאה מתחום  -861-851יאשר את האיתות הבא.
ביג ( )021..12המניה נמצאת בשלב זה תחת מסגרת של תיקון עולה למימוש האחרון .במסגרת זו נפרץ לאחרונה קו מהלך
יורד באזור  31511והוא עולה כעת לאזור תמיכה קרוב .רמת  37111מהווה אזור התנגדות מיידי שטרם נפרץ ואין להוציא
אפשרות למימוש לפני פריצת אזור זה.
פוקס ( )020.2..מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .311טכנית ,תמונה רוויה מאוד ,הוציאה מימוש בשלב זה שהיה צפוי,
כאשר לאחרונה התמיכה הקרובה ברמת  31911נשברה ,ואף רמת ,31811נשבר גם הוא .המימוש הזה נעצר רק בתמיכת
אזור  9111ומשם יש התבססות ויציאה לתיקון עולה .כעת ההתנגדות עומדת על רמת  9958ורק יכולת נעילה מעל יאשר
איתות חיובי המשכי לתיקון עולה.
כלכלית י-ם ( )010202מניות החברה שנסחרות במדד הנדלן  ,38יצאו בשבועות האחרונים למימוש .ולאחרונה הגיעה
המניה עד לתמיכה סופר מהותית ,וגם בגרף השבועי ,באזור ,1111שנשברה גם היא .עם זאת השכילה המניה לחזור מעל
רמה זו ,והחלה בתיקון עולה למימוש האחרון.רמת התמיכה הקרובה עולה כעת ל ,1195-אל מול התנגדות על  ,1311והכל
במונחי נעילה.האיתות הבא יתקבל ביכולת לצאת מהתחום שהוזכר.
 OPKאופקו המניה הינה מניית ארביטראז ,והיא נסחרת כאן במדד המעוף ,ובארה"ב .המניה נקבעת שם ולכן התמונה
הטכנית הנגזרת מכך,מראה כי לאחר מהלך יורד ,ניכר נסיון לפתיחת תנועה עולה מתקנת ,כאשר ההתנגדות הקרובה כעת
נקובה על רמת  5.9דולר ומעל ברמת , 5.35אל מול תמיכה על רמת  5.1דולר.
דלק קבוצה ( )020.0.0מניות החברה שנסחרות תחת מדד ת"א  ,38עדיין נמצאות במסגרת מימוש .לאחרונה ניתן
להבחין בברור בתבנית מתכנסת שורית ,כאשר יציאה מתחום  337111-ל 317111-יאשר איתות המשכי חשוב .רמת הביניים
בתוך התחום נקוב על  311111וכעת המניה מתחת לרמה זו.
אבוגן ( )0021211מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .311התנועה העולה הכללית במניה נשמרת בשלב זה כאשר
לאחרונה נפרצה רמת ,6811והיא עולה כעת להיות תמיכה קרובה חשובה ,אל מול יעד על .5111
אסם ( ).2.20.מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .38טכנית,המניה נכשלה לאחרונה בפריצה ברורה של רמת התנגדות -
 5111אופקית ויצאה להמשך מימוש .כעת התמיכה הקרובה נקובה ברמת  5571וכאן יוכרע האיתות ההמשכי.
בי קומיוניקשינס ( )002.11.מניות החברה שעברו מימוש די אגרסיבי לאחרונה ,פתחו בתיקון עולה לאחרונה .כעת רמת
 8195מהווה התנגדות מיידית במונחי נעילה ,אל מול רמת תמיכה קרובה על  .7511האיתות הבא לטווח הקצר יתקבל ביכולת
נעילה מחוץ לטווחים שצויינו.

פרטנר ( )020..0.מניות חברת התקשורת ,נסחרות במדד ת"א  .38טכנית ,המניה נסחרת במסגרת מימוש לאחרונה
כאשר כעת נסחרת בימים האחרונים בטווח צר רוחבית בתחום  .1311-3975איתות המשך יתקבל ביכולת נעילה מחוץ לתחום
שצויין.
קמה דע ( )021.001מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .311טכנית ,המניה נמצאת בתנועה עולה למימוש האחרון
ולמעשה כמעט השלימה את מלוא הירידה האחרונה .בשלב זה הגיעה המניה עד להתנגדות באזור  8581במונחי נעילה  ,ורק
יכולת נעילה מעל יאשר איתות המשכי חיובי .התמיכה הקרובה נמצאת ברמת .8611

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 ו2או מכשירים פיננסים.

