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ניתוח מדדים
סקירה שבועית – הבורסה בת"א סיכמה שבוע מסחר רגוע ,מלווה במגמה מעורבת במדדים המובילים .מדדי המעו"ף ,הבנקים
והגז ונפט עלו בכאחוז בממוצע כל אחד ,ומנגד מדדי ת"א  ,57הנדל"ן והביומד ירדו בשיעור דומה .במדד ת"א  011בלטה
לטובה מניית דסק"ש שזינקה בכ ,5.7% -מניות פוטומדקס וטאואר עלו בכ 6% -כל אחת .מנגד ,מניית לייבפרסון התממשה
בכ .01% -מבין כל מניות הבורסה בלטה מניית אידיבי אחזקות שזינקה השבוע בכ ,007% -לאור הסכם הפשרה המתגבש על
התביעות הנגזרות במאות מיליוני שקלים .מחזורי המסחר התייצבו ועמדו על כ 0.2 -מיליארד ש"ח בממוצע ליום למעט יום
חמישי ,בו התקיים עדכון מדדים שהקפיץ את המחזור לכ 2.7 -מיליארד ש"ח.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה חיובית .מדדי התל בונד עלו בכ 1.57% -בממוצע .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו גם
הן במגמה חיובית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו בכ 1.57% -במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך .מדדי
אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ 1.5% -במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,0430% -מדד ת"א  57ירד ב ,2412% -מדד הבנקים עלה ב ,2421% -מדד הנדל"ן 07
רשם השבוע ירידה של  ,0410%מדד נפט וגז עלה ב 24.0% -ומדד הביומד ירד בכ 4048.% -בשוק המט”ח ,הדולר התייצב
ונסחר כמעט ללא שינוי מול השקל ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  3.167ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף עלה בכ 1.3% -בסיכום השבוע החולף ,וסיים את המסחר ביום חמישי ,ברמה
של  0353נקודות ,רחוק בפחות מאחוז משיא כל הזמנים שנמצא ברמה של  0332נקודות ,ומהווה אזור התנגדות חשוב.
לדעתנו ,המגמה השלילית באירופה ובארה"ב בימים האחרונים תשפיע בצורה מתונה בלבד על המסחר בבורסה המקומית ,וכל
ירידה אמורה להעצר בשלב ראשון ברמה של  0371נקודות .רק שבירה שלה תהווה איתות שלילי משמעותי לטווח הבינוני.
בשורה התחתונה ,אנחנו נמצאים כרגע במצב שכל ירידה לצורך עלייה ,ולכן לדעתנו מדד המעו"ף ירשום שיא חדש ויחצה
בשבועות הקרובים את רמת  0111הנקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נותר כמעט ללא שינוי בסיכום שבועי ,ונסחר היום (שישי) ברמה של  3.167ש"ח לדולר.
אתמול (חמישי) ,מדדי המניות בוול סטריט נסחרו במגמה שלילית והשילו מערכם כ 0.3% -בממוצע .נתוני המאקרו שפורסמו
במהלך יום חמישי ,היו טובים .הגירעון של ממשלת ארה"ב בפברואר עמד על  051מיליארד דולר ,ירידה של  7%לעומת
החודש המקביל אשתקד ונמוך משמעותית מצפי האנליסטים לגירעון של  223מיליארד דולר בפברואר .בחודש הקודם עמד
הגירעון על  01.3מיליארד דולר בלבד .נתוני הליבה של המכירות הקמעונאיות לחודש פברואר הצביעו על עלייה של  1.3%מעל
לצפי האנליסטים לעלייה של  .1.2%מספר הדרישות הראשוניות לדמי אבטלה בשבוע שעבר ירד ב 5,111-ועמד על  307אלף,
שפל של שלושה חודשים ופחות מצפי האנליסטים ל 331-אלף דרישות חדשות( .קרדיט ל  .)iFOREXמהבחינה הטכנית ,ניתן
לראות בגרף המצורף שהדולר מדשדש כבר תקופה ארוכה ,אולם אם ימשיך לרדת וישבור את אזור  3.17ש"ח כלפי מטה,
יתקבל איתות שלילי מאוד שיגרור החלשות נוספת של המטבע האמריקאי.
מדד  FTSEבריטניה  -מדד המניות המוביל של אנגליה והוא כולל את  011המניות בעלות שווי השוק הגדול ביותר הנסחרות
בבורסה בלונדון .בין המניות הבולטות במדד ניתן למצוא את בנק  ,HSBCוואדפון ובריטיש פטרוליום .כפי שניתן לראות בגרף
היומי המצורף מדד המניות הבריטי רשם ירידות שערים חדות השבוע ,לאחר שהגיע בפעם השלישית במהלך השנה האחרונה
לאזור ההתנגדות החשוב ,שמהווה גם את שיא כל הזמנים סביב רמות  6371-6511נקודות .רק פריצה שלו תהווה איתות קניה
משמעותי לטווח הקצר-בינוני.
מדד הבנקים – מדד הבנקים המשיך את המומנט החיובי לאחר שפרץ בשבוע שעבר את אזור ההתנגדות הנקודתי סביב
 0251נקודות .למרות הפרעה סביב  0231נקודות הגיע המדד סמוך ל  0311נקודות ,נזכיר שהיעד העולה של התבנית לטווח
הקצר נמצא סביב  0301כל שלא נותן יותר מידי אפסייד בטווח הקצר.
מדד הנדל"ן  – 28מדד הנדל"ן המשך להבלם השבוע סביב התמיכה האלכסונית אותה ציינתי בשבוע שעבר סביב 357
נקודות .למרות מסחר שבועי גבוה מרמה זו הקונים לא הצליחו לדחוף קדימה את המדד שיצא למימוש בימים רביעי חמישי.
רמת תמיכה קרובה קיימת סביב הגבוה האחרון באזור של  351נקודות וירידה ממנה תסמן יעד לכיוון  33183נקודות.
מדד הביומד – מדד הביומד המשיך להיסחר השבוע בתנועה צידית ובתנודתיות נמוכה יחסית .המדד יוצר בשבועיים
האחרונים תמיכה נקודתית סביב  007685נקודות שהיא תמיכה לטווח הקצר ,נעילה מתחת לרמה זו יכולה להוציא תיקון יורד
עמוק יותר במדד .מנגד ,המשך התבססות מעל לרמה זו ומעל לשיא האחרון מינואר סביב  0051יכולה להביא את מניות המדד
לשיא כל הזמנים סביב  0237משנת  2101שם הונפק המדד ,הפרעה בדרך קיימת סביב  0211שהוא הגבוה השנתי עד כה.

ניתוח מניות
בזן ( - )18001..החברה ,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 – המניה הוכיחה השבוע שוב שמה שחלש ונצמד לנמוכים סופו לשבור אותם למטה .במקרה של המניה היא פשוט
נוזלת שכל פעם המוכרים דוחפים את המחיר כלפי מטה .השבוע נעלה המניה את המסחר מתחת לתמיכה האופקית לטווח
הקצר אותה ציינו סביב  55נקודות ובכך מסמנת יעד לכיוון אזור התמיכה הבאה סביב .52-50
פוקס ( - )20.1011חברת פוקס החברה ,פוקס  -ויזל בע"מ ,עוסקת בעצמה ובאמצעות חברות בנות בעיצוב ,ייצור ,שיווק
ומכירה של בגדים ואביזרי אופנה בישראל ובחו"ל .הקבוצה מאגדת בתוכה את רשת ללין ,רשת חנויות אופנת הגלישה
"בילבונג" ומותג אופנת הנשים "סאקס" .מעבר לישראל לחברה נקודות מכירה במזרח אירופה ,גרמניה ובדרום אמריקה .מניות
החברה נסחרות במדד ת"א  57בשווי שוק של 0.36מיליארד .₪
ניתוח טכני – מספר אירועים רבים השפיעו על מניות החברה בשלושת החודשים האחרונים ,נזכיר שמניית פוקס נמצאות
במהלך עליות רב שנתי מרשים מאוד .השבוע פורסם כי לב לבייב אחד מבעלי השליטה בחברה הפיץ מניות בשוק (בפעם
השנייה השנה) שווי ההפצה עמד על  007מיליון ש"ח ובכך למעשה לבייב חדל להיות בעל עניין לאחר החזקה ארוכת שנים
במניה .טכנית ,המניה יוצרת שיא יורד בגרף בעקבות ההודעה סביב  01571נקודות אולם הוא אינו אמור לסיים מגמה .קווי
מגמה עולים ארוכי טווח נמצאים סביב  57118611נקודות שהוא גם השפל האחרון ורק נעילה מתחתיהם יכולה להעמיד את
כוחם של המוכרים למבחן.
אלביט מערכות ( - )20.221.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 .27
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי מניות החברה ,כצפוי נכנסו לתחום מהלך עולה בחודשים האחרונים ,ועדיין מהלך זה תקף.
לאחרונה המניה נכנסה למימוש שהתבטא במסגרת תנועה רוחבית ,כאשר השבוע תקרת התנועה הרוחבית נפרצה ולכן רמת
 21611עוברת כעת לתמיכה עולה קרובה .רמת ,20111הינה התנגדות קרובה כעת ואילו רמת  20711היא התנגדות שיא.
דיסקונט ( - )102121התאגיד 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  636נשברו לאחרונה .עם זאת אפשר להבחין בתמיכה על קו מהלך יורד שהבדיל בזמנו בין תקופת העלייה
למימוש האחרון .היפוך על קו זה שהתקבל לאחרונה נתן איתות חיובי למסגרת התיקון העולה שקיים גם לאחר המסחר
השבוע .במסגרת תיקון עולה זה המניה נמצאת כעת בתחום רוחבי צר,636-672,ויכולת לצאת מתחום זה יאשר את האיתות
הבא .נציין כי התנגדות תקרת המהלך הרוחבי הנוכחי ,היא מהותית כעת וגם מסמנת בדיקה מלמטה של קו מגמה עולה
שנשבר בזמנו.ביום המסחר האחרון,ננעלה המניה על התנגדות קו המגמה העולה שנשבר לאחרונה באזור .672
כיל ( - )1.202.החברה פועלת,בעיקר במגזר הדשנים והכימיקלים המיוחדים .בין היתר ,הפקת אשלג בארץ ובחו"ל ,ייצור
ברום ,התפלת מים וייצור מגנזיום .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .27
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי בגדול המניה נמצאת בדשדוש ארוך בחודשים האחרונים ,וזאת לאחר מהלך יורד חד .לטווח הקצר
המניה פרצה לאחרונה התכנסות מחירים ,מהלך שהוציא תנועה יפה של מספר אחוזים כצפוי .בשלב זה רמת  2531מהווה
תמיכה עולה אופקית חשובה וכל עוד שנמצאים מעליה התנועה המתקנת העולה שרירה .עם זאת ,רק יכולת נעילה מעל רמת
 3162יאשר איתות חיובי ברור נוסף .נציין  2דברים לסיום בקשר למניה :הראשון מראה תמונה טכנית גבוהה בשלב
זה,והשני,מציין כי השערים שננקבו הם שערים מתואמים ,לאחר מתן הטבה שהייתה השבוע.

על רגל אחת
בזק ( )130022מניות החברה שנסחרות תחת מדד ת"א  ,27ראתה בתקופה האחרונה מימוש דיי אגרסיבי ויחסית מתמשך
למניית מעוף .בשלב זה ולאחרונה ניכר היפוך על תחתית באזור  ,731וגם רמת ההתנגדות על  761נפרצה במסגרת תיקון
עולה .התיקון העולה נעצר כעת באזור  611אופקית שהיה צפוי כהתנגדות ,לאחר פריצת קו המגמה היורד לאחרונה .מכאן שוב
יצאנו למימוש ,כאשר תנועה זו נעצרה על אופקית  .771אם נסכם נראה כי רמת  771כעת היא תמיכה חשובה
להמשך,והתיקון שיצא השבוע מרמה זו,יבשיל רק בהגעה לרמת , 611שם כאמור התנגדות מהותית.

כלכלית י-ם ( )20.020מניות החברה שנסחרות במדד הנדל"ן  ,07יצאו בשבועות האחרונים למימוש .לאחרונה הגיעה המניה
עד לתמיכה סופר מהותית גם בגרף השבועי באזור  3111שנשברה גם היא .עם זאת השכילה המניה לחזור מעל רמה זו
והחלה בתיקון עולה למימוש האחרון .השבוע ראינו המשך במסגרת התיקון העולה,ואף פריצת קו מגמה יורד מרמת השיא
האחרון ,כאשר רמת -3111קו מגמה שנפרץ עובר כעת לתמיכה קרובה ,מול  3611כיעד התנגדות אופקית .התמונה הטכנית
כאן נכנסת לתחום הרווי.
 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 ניסיון לפתיחת תנועה עולה מתקנת ,כאשר כעת יש לנו תמיכה קרובה
מהותית באזור  5.2-5.36דולר מול התנגדות קו מהלך יורד ראשי באזור  5.17דולר .האיתות הבא יתקבל ביציאה מהתחום
שהוזכר.
דלק קבוצה ( )20..21.מניות החברה שנסחרות תחת מדד ת"א  27עדיין נמצאות במסגרת מימוש .לאחרונה ניתן להבחין
בברור בתבנית מתכנסת כאשר יציאה מתחום  021111-ל 032511-יאשר איתות המשכי חשוב .רמת הביניים בתוך התחום
נקוב על  031111וכעת המניה מעל לרמה זו .השבוע ננעלת המניה ,גבולית,על התנגדות תקרת טווח ההתכנסות שהוזכר.
קמהדע ( )200.220מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011טכנית ,המניה נמצאת בתנועה עולה ברורה,עם זאת לאחרונה
השלימה המניה יעד על תקרת תבנית עם תמונה טכנית רוויה עד מאוד.אין פלא שראינו במשך השבוע הנוכחי,מימוש חד כאשר
תמיכה מהותית במונחי נעילה נמצאת על רמת אזור  .7611רמת ,7317שנשברה עוברת כעת להתנגדות יורדת.המניה נועלת
את השבוע כשהיא שוברת את תמיכת ,7611אם זאת איתות שלילי נוסף יתקבל רק ביכולת נעילה מתחת לרמת 7700
אופקית.
חלל תקשורת ( )20013.8מניות החברה שנסחרות תחת מדד ת"א  ,011מושפעת פונדמנטאלית מהעמדתה על המדף
למכירה .טכנית ,המניה משייטת ברמות שיא שנתית ,כאשר רק יכולת נעילה מעל רמת  5011יאשר איתות חיובי נוסף .אזור
 6311מהווה אזור תמיכה קרוב במונחי נעילה.

כלל ביו טכנולוגיה ( )220.1.0מניות החברה כידוע נמצאות באיתות חיובי ,ולמעשה סימנו היפוך ממגמה יורדת
לעולה ,זה מכבר .במסגרת התנועה העולה ,הגיעה המניה עד לרמת ,0276ותמונה טכנית רוויה ,שעדיין קיימת,
הוציאה מימוש ,בינתיים מתבטא בתנועה רוחבית ,כאשר התמיכה באזור .0027לסיכום,נאמר כי יכולת נעילה מחוץ
לטווחים שהוזכרו יאשר את האיתות הבא במניה.
ביוליין ( )220282.מניות החברה נעות לאחרונה על תמיכה מהותית באזור  ,33-35לאחר מהלך יורד חד לאחרונה.שבירת
אזור תמיכה מהותי זה יוציא איתות שלילי המשכי ,ומנגד יכולת נעילה מעל רמת ,53.7יאשר פתיחת תנועה מתקנת עולה
וסגירת גאפ ,שנפתח בזמנו.
פרטנר ( )20.3...מניות החברה שנסחרות במדד המעוף ,נמצאות כעת במסגרת תיקון עולה לתנועה היורדת האחרונה
במניה .כעת ,המניה נעה לקראת התנגדות חשובה בדמות קו מהלך יורד ראשי ,מרמת השיא האחרונה ,אשר יושבת באזור
.3031הערכה כעת היא הגעה לרמת התנגדות זו ,ושם למעשה תיבחן המניה בשנית.

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 ל עזור 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 ו8או מכשירים פיננסים.

