הסקירה השבועית של ספונסר 01.00.4102 -
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".

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – הבורסה בת"א סיכמה שבוע מסחר כמעט ללא תזוזה במגמה שלילית .מדדי המעו"ף ות"א  011ירדו בכמעט
חצי אחוז בממוצע כל אחד .מדד הביומד המשיך להפגין חולשה ,ירד בכ 7.4% -נוספים ובכך השלים ירידה של כמעט 83%
מתחילת השנה .במדד ת"א  011בלטו לרעה מניות אידיבי פיתוח ודיסקונט השקעות שצנחו בכ 83% -בממוצע כל אחת ,לאחר
אכזבה מהתמחור הנמוך מהצפוי של אדמה לקראת ההנפקה .מנגד ,מניית לייבפרסון זינקה בכמעט  01%על רקע רכישת
החברה המתחרה  .CAOמכלל מניות הבורסה בלטה לרעה מניית מיינסטרים שצנחה בכ .01% -מנגד ,מניית ביוסל זינקה ב-
 00%נוספים לאחר שהודיעה בשבוע שעבר על דיבידנד חריג של  3.8מיליון ש"ח .מחזורי המסחר נחלשו ועמדו על כ011 -
מיליון ש"ח ליום בממוצע ,למעט יום ראשון.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים .מדדי התל בונד ירדו בכ 1.0% -בממוצע בסיכום
שבועי .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) נותרו כמעט ללא שינוי
לאורך כל העקום .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ 1.7% -במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,1..0% -מדד ת"א  47ירד ב ,0.2.% -מדד הבנקים ירד ב ,4..0% -מדד הנדל"ן  07רשם
השבוע ירידה של  ,1..1%מדד נפט וגז ירד ב 4..0% -ומדד הביומד ירד בכ .2.10% -בשוק המט”ח ,הדולר נותר כמעט ללא
שינוי מול השקל ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  8.307ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף ירד בכ 1.7% -בסיכום השבוע החולף ,וסיים את המסחר ביום חמישי ,ברמה
של  0778נקודות .כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף ,מדד המעו"ף נתמך לאחרונה מעל רמת התמיכה השוכנת באזור של
 0701-0707נקודות .רמה זו מהווה נקודת מבחן וכל עוד המדד לא שובר אותה כלפי מטה הוא צפוי בקרוב לנסות ולתקוף את
רמת השיא שנקבעה לאחרונה ברמה של  0741נקודות ,כשלעת עתה סביר להניח שהדשדוש יימשך.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק לאחר תנודתיות רבה באמצע השבוע ,ורשם עלייה של כ 1.3% -מול השקל ונסחר
כרגע (שישי) ברמה של  8.30ש"ח לדולר .אתמול (חמישי) ,המדדים המובילים בבורסת ניו-יורק ננעלו בעליות שערים קלות על
רקע נתוני מאקרו חשובים ודוחות כספיים מהותיים ,כאשר ברקע למסחר גם הירידה המתמשכת במחירי הנפט .באוויר עדיין
נמצאים חששות המשקיעים מפני תיקון בשווקים .פורסמו כמדי שבוע התביעות הראשוניות לדמי אבטלה ,שעלו ב 00-אלף ל-
 001אלף ,לעומת הצפי ל 031-אלף ,מ 043-אלף בשבוע הקודם .הממוצע החודשי טיפס ב 8,111-ל 037-אלף .עוד פורסם
התקציב הפדרלי לחודש אוקטובר ,שהצביע על גרעון של  000מיליארד דולר ,בהתאם לצפי המוקדם .זאת ,לעומת גירעון של
 01מיליארד דולר בספטמבר( .קרדיט ל .)iFOREX -מהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף המצורף שאכן הדולר עלה חזק
מאוד בשבועות האחרונים בהמשך לצפי שלנו ,ולאחר שפרץ גם את רמת ההתנגדות באזור של  8.47ש"ח לדולר ,הוא צפוי
להמשיך ולטפס אל עבר המטרה הבאה שנמצאת ברמה של  8.01ש"ח לדולר.
מדד היורו-סטוקס  - 01מדד היורוסטוקס  71מורכב מ 71 -החברות הגדולות ביותר בקרב המדינות המרכיבות את גוש האירו.
כפי שניתן לראות במדד היומי המצורף ,המדד נסחר במגמה חיובית מזה זמן רב ,ולאחרונה אף רשם שיא שנתי חדש.כעת,
המדד נתקל בהתנגדות נקודתית אולם כל עוד הוא נשאר מעל רמה של  8011נקודות ,הוא צפוי להמשיך ולעלות ולא יתקבל
איתות שלילי כלשהוא.
מדד הבנקים – הדיווח של לאומי בנוגע לחקירות המס בארה"ב נתנה מכה חזקה מאוד במדד והוא אינו מצליח להתאושש מעל
שבועיים כשידם של המוכרים על העליונה .טכנית המדד נראה רע מאוד כשהוא שובר השבוע תמיכה מתחת לרצועת תמיכה
סביב  0041787נקודות .לדעתי המדד מסוגל להחלש עוד לרמות מחירים של  0011781נקודות שם קיימים אזורי תמיכה
חזקים .חשוב לציין שעם הערכה זו לא צריכים להיות מופתעים מתיקון עולה במדד מכיוון שאינדיקאטורים טכניים נמצאים
ברמות נמוכות יחד עם ירידה של  081נקודות ברצף ,השאלה מה יבוא קודם? תיקון או ירידה של עוד  0-8אחוזים.
מדד ת"א  – 00שבוע מסחר נוסף הסתיים מניות השורה השנייה כשידם של המוכרים על העליונה .המדד הגיע השבוע לרמה
של  371נקודות שהוא הנמוך השנתי שנקבע באוגוסט ובשלב זה נבלם .ניתן לראות את החולשה במדד גם ע"י הנרות
האדומים כשגם נעילה חיובית מתבטאת במוכרים במסחר התוך יומי (נעילה נמוכה מהפתיחה) .טכנית ,סוחרים אגרסיביים
המאמינים בתיקון עולה מקבלים השבוע אזור כניסה נוח מאוד עם סטופ ברור מתחת לרצועת התמיכה  371-378נקודות.
בראייה ארוכה אני ממשיך לטעון שסביר שכל תיקון עולה יהיה לטובת סיום מגמה עולה של השנים האחרונות ויעדים נמוכים על
הגרף.

מדד הנדל"ן  – 00מניות הנדל"ן נחלשו קלות השבוע וממשיכות להיסחר בתצורה שלילית על הגרף כל עוד המדד מתבסס
מתחת ל  717נקודות .טכנית המדד נסחר בטווח צר אחרי מגמה יורדת ואם לא יצליח להוציא תיקון עולה מהותי סביר שנראה
כאן מהלך יורד נוסף עם יעדים ל  837ו  847נקודות.
מדד היתר  – 01המוכרים ממשיכים לשלוט במדד מזה כחודשיים .בניגוד לנעשה בשבועות האחרונים המדד הוכרע עם שבירת
התמיכה סביב  708-718שרמז לכך קבלנו בירידה מתחת ל  701נקודות לפני כשבועיים .בשלב זה כל תיקון עולה הינו ליעדים
נמוכים יותר על הגרף .בראיה ארוכה אני ממשיך לטעון שכל הטווח של השנה האחרונה בין  711-811היא סוג של פיזור לאחר
עליות ארוכות טווח במדד מרמות השפל משנת  0100באזור של  811נקודות .הירידה השבוע מתחת ל  711תסיים קדנציה
במדד ויעדים יורדים נמוכים לאזור קידומת  711ואולי אף מתחת לכך.

ניתוח מניות
אסם ( – ).12102החברה ,אסם השקעות בע”מ ,והחברות הבנות עוסקות ביצור ושיווק של מוצרי מזון בטמפרטורת החדר,
מזון מצונן ומזון קפוא.
ניתוח טכני – ניתוח המניה בגרף השבועי מראה על סיום גל עולה ויציאה למגמה יורדת בתקופה של שבועות והחודשים
הקרובים .המניה שברה  0רמות תמיכה חשובות סביב  4711נקודות וסביב  4011דבר המראה שכוחות המוכרים על העליונה.
אומנם בטווח הקצר יכול להגיע תיקון עולה במניה אולם התמונה הארוכה יחד עם אינדיקאטורים טכניים שיורדים לטריטוריה
שלילית בגרף הארוך מסמנים לנו שכל עליה במדד היא לטובת יציאה החוצה לפני שנראה רמות נמוכות יותר על גרף המחירים.
מזרחי טפחות ( – )1302.0התאגיד מזרחי טפחות הינו תאגיד בנקאי שעוסקת במגוון תחומים :בנקאית עסקית ,מסחרית
ופרטית ,מתן ייעוץ בנושא שוק ההון ,ניהול תיקי ניירות ערך ,חיתום והנפקות ,משכנתאות ועוד .מניות הבנק נסחרות במדד ת”א
.07
ניתוח טכני – המניה הוכרעה השבוע עם שבירת התמיכה סביב  7041נקודות שהוא הנמוך השנתי מפברואר השנה .כל
ההתבססות מתחת ל  7071נקודות הייתה טריגר שלילי ראשון אולם עד שאין שבירה של נמוכים רצוי להיות זהירים .היעד
היורד בשלב זה הינו לאזור של  7111נקודות שהוא תמיכה אופקית ויעד של תבנית דגל שנפתחה במדד השבוע.
פרוטרום ( – )01.01.4חברת פרוטרום תעשיות בע"מ מפתחת ,מייצרת ומוכרת טעמים וחומרי גלם ייחודיים המשמשים
בעיקר לתחום תעשיית המזון וגם למוצרי פארמה וטיפוח אישי (חומרי ריח בעיקר) החברה נסחרת במדד ת"א  011בשווי שוק
של  7.83מיליארד ש"ח.
ניתוח טכני – המניה נסחרת בשבועות האחרונים מעל לגבוה הקודם סביב  0071נקודות ומתבססת מעליו ומתחת לאזור של
 01111נקודות הפסיכולוגי שקצת מעליו נקבע שיאה של המניה בחודש ספטמבר האחרון .ההנחה הטכנית על המניה צריכה
להיו ת חיובית כשכל הדשדוש האחרון הינו צבירת כוחות לתקיפת יעדים גבוהים יותר בעתיד .נעילה מתחת ל  0011771נקודות
תבטל את הנחה זו וסביר שתסמן פסגה במניה לתקופה הקרובה.
אלביט מערכות ( )01.0042החברה עוסקת במגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות,אלקטרוניות ואלקטרו אופטיות מתקדמות.
בין היתר למלטים ,מערכות טיסה ,מערכות שליטה,בקרה ותקשורת .כמו כן עוסקת בהשבחת פלטפורמות צבאיות קיימות.
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי המניה לאחרונה נמצאת בתנועה עולה ברורה ואף הגיעה לסגירת יעד לפי תבנית שנפרצה.בשלב
זה המניה יוצאת כצפוי למימוש כאשר ,בשלב זה המימוש נעשה רוחבי מתחת לרמת השיא ומעל לתמיכת רמת .00111
במקביל התמונה הטכנית משתחררת מרמות גבוהות כאשר ההתנגדות הקרובה כעת נקובה על רמת  .08071יכולת פריצה
כאן יאשר איתות לסיום המימוש הנוכחי.
חברה לישראל ( ) 001100החברה הינה חברת אחזקות  ,כאשר בין אחזקותיה העיקריות אפשר למצוא את כיל ,צים ,בזן,
טאואר ,כמו כן פועלת החברה בתחום האנרגיה והמים בארץ ובעולם.
ניתוח טכני – ניתן לראות כי לאחרונה המניה נמצאת בתנועה יורדת ולמעשה כמעט חיסלה כמחצית מהתיקון העולה האחרון.
בשלב זה נראה כי המניה נעצרה ברמת  031111אופקית ,כאשר כעת יש איתות תיקון עולה לעבר רמת  001111שהשבוע
הושגה ואף נפרצה .בשלב זה המניה מתקרבת להתנגדות מהותית ,תחתית התבנית שנשברה לאחרונה סביב רמת מחיר
 007111רק יכולת נעילה מעל רמה זו יאשר איתות להמשך התיקון העולה הנוכחי.
אבנר ( )41.100הינה שותפות מוגבלת לפי הסכם בין אבנר נפט וגז לבין אבנר נאמנויות כשותף מוגבל .השותפות מבצעת
חיפושים והפקה של נפט וגז במים הטריטוריאליים של ישראל ושל קפריסין.
ניתוח טכני – ניתן לראות כי לאחרונה המניה נמצאת במימוש מחירים שהגיעה לאחרונה ,עד לקו מהלך עולה ראשי ושם נבלם
המימוש .רמת אזור  870מהווה כעת תמיכת קו המגמה העולה ,ורק שבירתו יאשר איתות שלילי נוסף .מנגד יכולת נעילה מעל
רמת  871אופקי,יאשר איתות ברור להמשך תיקון עולה.

על רגל אחת
בזן ( )403142.מניות החברה שנסחרות במדד ת"א  ,011נסחרים כעת בתנועה מתקנת עולה.כאשר לאחרונה ראינו פריצת
התכנסויות מחירים והשלמת יעדים הכל כצפוי ע"פ הסקירות שעלו כאן.בשלב זה המניה נכנסה למימוש מחירים,כאשר לטווח
הקצר,המניה נשענת על קו תמיכה עולה באזור , 000שם התמיכה הקרובה החשובה כעת וזאת מול היעד הקרוב על רמת
.081
אפריקה ( )100104מניות החברה שנמצאים במהלך יורד ,ממשיכים לשהות תחת איתות שלילי ,ואף שברו תמיכה עולה.בשלב
זה רמת אזור  741יורדת לרמת התנגדות קרובה ואילו התמיכה נקובה ברמת אזור .711
טאואר  TSEMמניות החברה נסחרות גם בת"א במדד ת"א ,011וגם בארה"ב .לאחרונה המניה נכנסה למהלך חריף של
מימוש מרמות השיא האחרונות ונעצרה באזור  0דולר.כמו כן לאחר דשדוש קל פרצה המניה קו מהלך יורד ונתנה איתות ברור
לתיקון עולה הנוכחי .פריצת רמת  01דולר לאחרונה אישרה איתות חיובי נוסף לתיקון העולה וכעת רמת  00דולר היא
ההתנגדות החשובה הקרובה במונחי נעילה (.קו מגמה עולה שנשבר בזמנו).
.
סלקום ( )00100.2מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .07מבט טכני מראה כי,המניה נמצאת עדיין תחת איתות שלילי ואף
שברה תבנית יורדת בשבוע האחרון .כעת רמת  8831יורדת להתנגדות קרובה (תחתית תבנית שנשברה) ,ואילו רמת 8710
הינה תמיכה קרובה אופקית.
עזריאלי קבוצה ( )000320.מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .07מבט מהיר על הגרף מראה כי לאחר קביעת שיא חדש
לאחרונה ותמונה טכנית גבוהה יצאה המניה למימוש כצפוי.לאחרונה בימים האחרונים אנו רואים דשדוש על תמיכה קרובה
שמסומנת ברמת .00011רק יכולת שבירת רמה זו יאשר איתות שלילי יותר עמוק .מנגד יכולת פריצת ההתנגדות הקרובה
ברמת  00711יאשר סיום המימוש הנוכחי.
פרוטארום ( )01.01.4מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011טכנית ,המניה לאחר קביעת שיא לאחרונה ויציאה למימוש
שעדיין קיים.ניכרת תבנית מתכנסת כעת כאשר תמיכה נמצאת ברמת , 0771מול אזור  01111כתחום התנגדות.
ברינסווי ( )001100.מניות החברה הנסחרות במדד ת"א ייתר  ,71נסחרות כעת בתיקון עולה התחלתי,לאחר מהלך יורד
עמוק ואגרסיבי .כעת המניה עברה את ההתנגדות הקרובה על  8708ולכן רמה זו עולה כעת לתמיכה מיידית.כל עוד שאין
שבירת תמיכה זו,אזי התיקון העולה תקף .רמת  8811הינה רמת ההתנגדות הקרובה כעת.
שטראוס (  )021101מניות החברה נסחרות במדד ת"א  . 07מבט טכני מראה כי המניה לאחר מימוש מחירים לא קטן ,ותמיכה
לאחרונה על אופקית מהותית על אזור  8011והיפוך מעליה .התיקון העולה הנוכחי יוכל להמשיך רק אם נראה נעילה מעל רמת
ההתנגדות הקרובה הנקובה ברמת  .8818נציין כי תמיכת  8011במניה מהותית וחשובה מאוד.
כלכלית י-ם ( )03.101מניות החברה נסחרות במדד נדלן  . 07ניתן לראות תנועה יורדת ברורה לאחרונה,ושבירת תמיכות
חשובות.בשלב זה ניכר ניסיון להתבססות מעל תמיכת , 0771ומנגד אישור לתיקון עולה יתקבל רק ביכולת נעילה מעל אזור
,0781קו מגמה שייבדק כעת מתחת.
כיל ( )4.0102מניות החברה נסחרות במדד המעוף .טכנית ,ניכר כי לאחר מהלך יורד התבססה המניה מעל אזור 0711
והחלה בתיקון עולה.בשלב זה רמת התמיכה עולה לעבר אופקית  ,0831כאשר המניה בשלב של תחילת נעילת גאפ היסטורי.
 0831חשובה כעת כתמיכה להמשך התיקון העולה הנוכחי ,כאשר מעל התנגדות קרובה נקובה על רמת  0487נעילת הגאפ.
דלק קבוצה ( )01.204.מניות החברה נסחרות במדד המעוף .מבט טכני מראה על מהלך יורד ברור בשלב זה כאשר רמת
 080111שנשברה לאחרונה היא רמת התנגדות קריטית לכל ניסיון לתיקון עולה .הייתי מנסח בצורה אחרת את הנאמר כי,כל
עוד שהמניה נמצאת מתחת לרמת ההתנגדות שננקבה לעיל  ,פשוט לא לגעת כעת.

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.

