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ניתוח מדדים
סקירה שבועית – הבורסה בת"א סיכמה שבוע מסחר רגוע יחסית בירידות שערים חדות ביום חמישי ,עקב עדכון המדדים
החצי שנתי .מדדי ת"א  52והנדל"ן עלו בכ 2.5% -כל אחד ומדד הבנקים עלה בכ .5.2% -מנגד ,מדדי ת"א  52והגז ונפט ירדו
בכ 1% -בממוצע כל אחד .במדד ת"א  ,122בלטו לטובה מניות דלק רכב ,קרסו ואורמת שעלו בכ 12% -כל אחת .מנגד ,מניות
כלל ביוטכנולוגיה צנחו בכ ,11.2% -ומניות הכשרה אנרגיה ומודיעין המשיכו לרדת והשילו מערכן כ 9% -בממוצע כל אחת
והחל מיום ראשון הם כבר לא ייסחרו במדד ת"א .122
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה מעורבת עם נטייה לעליות שערים .מדדי התל בונד נותרו כמעט ללא שינוי .אגרות החוב
הממשלתיות נסחרו במגמה חיובית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) רשמו עליות שערים של כ 2.4% -במח"מ
(משך חיים ממוצע) הארוך ומדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו במח"מ הארוך בשיעור של כ .2.32% -מחזורי המסחר
עלו במקצת ועמדו על כ 1 -מיליארד ש"ח בממוצע ליום למעט יום חמישי בו חל עדכון המדדים ונרשם מסחר ער של כ5.2 -
מיליארד .₪
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,0220% -מדד ת"א  52ירד ב ,22.1% -מדד הבנקים עלה ב ,.2.1% -מדד הנדל"ן 12
רשם השבוע עליה של  0220%ומדד נפט וגז ירד של  .02.2%בשוק המט”ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,ירידה שבועית של
 22.1%לרמה של  3.523ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף עלה בסיכום שבועי בצורה מינורית בכ 2.5% -במהלך השבוע החולף וסגר ברמה של  1531נקודות.
המדד ניסה לפרוץ ללא הצלחה את רמת ההתנגדות ברמה של  1542נקודות אולם ביום חמישי התהפך כלפי מטה וסגר
בירידות שערים חדות יחסית בעיקר בגלל עדכון המדדים שהתרחש בסיום יום המסחר .נכון לכרגע ,נצטרך לבחון בתחילת
השבוע האם למדד יש כוח לעלות חזרה מעבר לרמת ההתנגדות (התסריט הסביר לדעתנו) ,שכן אז יתקבל איתות טכני חיובי
ברור עם יעד בשיא כל הזמנים .מנגד ,אם מדדי ארה"ב ימשיכו להפגין חולשה והמדד לא יצליח לפרוץ הוא יחזור לדשדש באזור
 1522-1542נקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש מול השקל בשבוע החולף ונסחר כעת (שישי) סביב רמה של  3.522ש"ח לדולר ,לאחר
שביום חמישי המסחר בניו-יורק ננעל בירידות שערים בעקבות המשך החשש מהצוק הפיסקלי .נתון תביעות האבטלה החדשות
הפתיע לטובה כשהראה על ירידה של  52אלף ל 352 -אלף דורשים חדשים .בנוסף ,הפדרל ריזרב הודיע על המשך רכישות
אגרות חוב בשווי של  42מיליארד דולר והשארת הריבית ברמת של  .2-2.52%מהבחינה הטכנית ,הדולר שבר לקראת סוף
השבוע את רמת התמיכה המהותית באזור  ₪ 3.22לדולר כפי שניתן לראות בגרף השבועי המצורף ,ומכאן הוא צפוי להמשיך
ולהחלש מול השקל אל עבר היעד הבא השוכן ברמה של  ₪ 3.52לדולר.
מדד  DAXגרמניה  -מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את  32החברות 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 השבועי המצורף מדד
המניות הגרמני רשם שבוע חיובי רביעי ברציפות ואף פרץ את רמת ההתנגדות החשובה באזור  5222הנקודות .כעת ,כל עוד
המדד לא יורד מרמה זו הוא צפוי להמשיך ולעלות אל עבר שיא כל הזמנים באזור  2222הנקודות ,אליו הגיע המדד בשנים
 ,5222ו.5225 -
מדד הבנקים – מדד הבנקים אומנם סיים את השבוע בירידות שערים חדות אולם סגר היעד אותו ציינו בכל השבועות
האחרונים סביב רמה של  1152022נקודות .ניתן לראות בגרף המצורף (גרף שבועי) שהמדד סגר פער מחירים פתוח מקיץ
 5211ולמעשה אחרי הירידה של חמישי נראה שמיצה את העליות לטווח הקצר .תמיכה כעת נמצאת סביב .1152032
מדד נדל"ן  – 21ברוב שבוע המסחר האחרון ובדומה לשבוע המסחר הקודם המשיך מדד מניות הנדל"ן לדשדש סביב 32205
נקודות .ביום רביעי המדד פרץ את רמת ההתנגדות האופקית המהותית סביב  32503נקודות וקבע גבוה שנתי חדש ,אולם,
הפריצה לא החזיקה מים וביום המסחר שלאחר מכן שהוא גם האחרון לשבוע ,סיים המדד בירידות חדות ומתחת לאזור
ההתנגדות שצוין .טכנית ייתכן שיגיע ניסיון פריצה נוסף של רמה זו כשהיעד בפריצה ברורה יהיה סביב  352נקודות.
מדד הנסד"ק  – 200השבוע שוב התבצע ניסיון פריצה של אזור ההתנגדות סביב  5522נקודות וגם הוא כשל .בשלב זה נראה
שההתנגדות מהותית והמדד מתקשה סביב אזור זה .טכנית ,כל עוד נשמרת רמת  5112052שהוא פער מחירים פתוח ,הסיכוי
לפריצה בפעם הבאה יגבר .מנגד שבירה של  5122יכולה לחסל את המהלך העולה בטווח הקצר.

מדד  – S&P 100המדד נבלם השבוע סביב אזור התנגדות מהותי ברצועה של  1452032נקודות .נעילה מעל רמה זו תאשר
שוב יעד באזור השיא השנתי סביב  1452022נקודות .התמיכה הקרובה נמצאת מעט מתחת ל  1422והיא מאוד מהותית לטווח
הקצר.

ניתוח מניות
פריגו ( - )200.2.2החברה ,פריגו קומפני ,הינה חברת מוצרי בריאות גלובלית הפועלת בתעשייה הרפואית .פריגו עוסקת
בייצור ,שיווק והפצת מגוון רחב של מוצרים הכוללים מוצרי  OTC,ויטמינים ותוספי תזונה ,מותגים פרטיים ,תרופות גנריות,
תרופות אתיות ,חומרים פעילים וציוד דיאגנוסטי למעבדות ולפרטיים .פריגו רשומה כחברה דואלית ,מניותיה נסחרות הן
בבורסה בתל אביב והן בנאסד"ק תחת הסימול .PRGO
ניתוח טכני – המניה יצרה תבנית של פסגה כפולה סביב רמה של  112052דולרים ,בדוחות האחרונים ירדה המניה בחדות
לאזור של  122דולר והיא מתקשה להתאושש מהירידה האחרונה .טכנית ,המניה בונה תבנית דובית להמשך ירידות ,שבירה
של  122דולר תוציא את התבנית לפועל עם יעד יורד לכיוון  22092דולר.
חברה לישראל ( - )1.102.החברה לישראל בע"מ ,הינה חברת החזקות הפועלת בייזום ,קידום ופיתוח של עסקים בישראל
ובחו"ל .לשם ביצוע השקעותיה ,החברה לישראל ,לרבות באמצעות חברות בנות ,בוחנת מעת לעת הזדמנויות השקעה
בתאגידים ומיזמים בתחומים שונים ,ובכלל זה ,מיזמים זרים או כאלו בעלי פעילויות בינלאומיות ,תוך התמקדות בגופים בעלי
היקף פעילות רחב או פוטנציאל להיקף כזה ,ותוך שאיפה להחזיק בשיעורי החזקה משמעותיים בהם .החברה לישראל פועלת,
באמצעות מערך של תאגידים מוחזקים ,בעיקר בענפי הכימיקלים ,הספנות ,האנרגיה והטכנולוגיה המתקדמת .כמו כן ,פועלת
החברה לישראל לייזום ופיתוח עסקים נוספים.
ניתוח טכני – המניה נמצאת כרגע בתבנית של דגל שוורי ומתחת לאזור התנגדות אופקי סביב  552222נק' .המשך תנועה
בתוך הדגל ופריצה של  552222יכולה להוציא מהלך עולה לטווח הקצר עם יעדים גבוהים .תמיכה חשובה נמצאת סביב
 522222שהיא גם גאפ (פער מחירים) פתוח .שבירתה תוריד את הסיכוי להמשך מהלך עולה בתקופה הקרובה.
בזן ( - ).100.22החברה ,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 .ארומטים :ייצור חומרים ארומאטיים ,אשר משמשים כחומרי גלם בייצור מוצרים אחרים.
ניתוח טכני – המניה חזרה השבוע לאזור התנגדות מהותי סביב  192091שהיא תמיכה לשעבר שהפכה להתנגדות ,המהלך
העולה האחרון והתיקון שלו יוצרים תבנית המשך לגל העולה האחרון .פריצה של  191בצורה ברורה תביא ליעד מהיר סביב
 512ויעד מלא לאזור של  552032נקודות.
אבנר יהש ( - ).12022החברה ,אבנר חיפושי נפט ,הינה שותפות מוגבלת ,אשר הוקמה לצורך חיפושי נפט וגז בישראל.
ניתוח טכני – מראה כי יהה"ש נסחרות במדד ת"א  ,52ולאחרונה  ,נתנה תיקון עולה חד  ,שהתבטא עד להגעה לאזור
התנגדות נוכחי  ,כפול  ,ומשמעותי  ,של קו מהלך יורד ראשי לטווח הבינוני  ,ובמקביל גם קו אופקי חשוב ברמת .533,
לאחרונה השכילה היה"ש לפרוץ את רמת ההתנגדות המהותית הנ"ל  ,והמשמעות איתות לונג ברור להמשך .רמת 533
עוברת להיות כעת התמיכה החשובה למהלך העולה הנוכחי .אזור  ,512מהווה כעת היעד הקרוב.תמונה טכנית גבוהה ,כעת
בשילוב קרבה לאזור ההתנגדות  ,כנראה יוציא מימוש בקרוב.
חברה לישראל ( - )1.102.החברה ,הינה חברת אחזקות  ,העוסקת בייזום ,קידום ופיתוח של עסקים בארץ ובחול .תחומים
מרכזיים :כימיקלים ,ספנות ,אנרגיה וטכנולוגיה מתקדמת.
ניתוח טכני – ניתן לראות כי המניה שנסחרת במסגרת מדד ת"א  ,52לאחרונה ,ביצעה תיקון עולה  ,אשר מתבטא אמנם
בעליה מרמות השפל ,עם זאת ניתן להבחין כי העליה הינה דיי איטית ומתונה ומתמשכת לאורך זמן  ,בתנועה עולה מדודה.
לטווח הקצר נראית תמיכה כפולה ברמת  ,532222וניתן להגיד כי כל עוד רמה זו נשמרת כתמיכה  ,אזי התיקון העולה תקף.
לאחרונה ,המניה נתנה היפוך על תמיכת  ,532222ואף השכילה להגיע לאזור  ,רמת . 512222בשלב זה לטווח הקצר נראית
התכנסות מחירים  ,ברורה שנמצאת לפני הכרעה  ,והיציאה ממנה תקבע את האיתות הבא ,כאשר ,ביום המסחר האחרון ,
בוצעה שבירה של התכנסות זו ,ולכן היעד הקרוב הוא קודם כל ,נעילת הגאפ על רמת .522122
דיסקונט השקעות ( )1.002.התאגיד  ,הינו חברת אחזקות  ,המחזיק ,ומשקיע בענפי התקשורת  ,הנדלן ,מסחר ושירותים,
פיננסים ,ואגרוכימיה .אחזקות בולטות -סלקום ,נכסים ובנין ,כור ,שופרסל .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .122
ניתוח טכני – המניה שנסחרת תחת מדד ת"א  , 122נמצאת לאחרונה בתיקון עולה ,לאחר שהגיעה לרמות שפל אחרונות ,
זאת ועוד ,נראה כי בשלב זה ניתן אף איתות חיובי מעבר לטווח הקצר .בתמונה לטווח הקצר ,ניתן לראות כי המניה נמצאת
כעת במימוש רווחים טבעי ,לאחר המהלך העולה האחרון .עוד ניתן לראות כי תמיכת קו המהלך העולה הראשי ,נשבר
לאחרונה  ,אולם ניתן לראות בנוסף יכולת תמיכה על רמת  , 1522לכן רק שבירת  1522יאשר מימוש יותר עמוק במניה.
לאחרונה ,השכילה המניה להתהפך על תמיכת  1522החשובה  ,מה שאומר איתות חיובי להמשך עולה לאחר מימוש0דשדוש
של השבועיים האחרונים .רמת  1422הוא היעד כעת  ,ושם יוכרע האיתות הבא לטווח הקצר.

על רגל אחת

פרטנר ( - )202.222מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .52לאחרונה אנו חווינו תיקון עולה במניה  ,תיקון שהתבטא
במהלך לא קטן של תנועה עולה מתקנת ורציפה .התמונה הטכנית בשלב זה ,מראה עדיין כי התיקון העולה הקיים  ,בהחלט
בתוקף .הנעילה השבועית מתחת ל ,5422-יכולה להצביע על ירידה לתמיכת קו המהלך העולה אשר נמצא ברמת אזור .5332
אלביט מערכות ( - )20222.2מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .52מבט טכני מאשר כי המניה לאחרונה ,סוף סוף,
השכילה לפרוץ קו מהלך יורד ארוך טווח באזור  ,13222ובנוסף  ,גם נתנה היפוך בגרף הארוך טווח ,כלומר המניה נכנסת
למוד לונג ברור .לטווח הקצר ,המניה ,השבוע ,דשדשה סביב רמת ההתנגדות הנוכחית באזור ,12222,והתמונה הטכנית הדי
גבוהה ,מאשרת את המשך הדשדוש ואפילו אופציה לירידה לתמיכת  ,14222וזאת כמימוש לפני המשך המגמה העולה כאמור.
בבילון ( - )2202111מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .122ניתן לראות טכנית לאחרונה ,כי המניה שהייתה בהתכנסות
מחירים ברורה .לאחרונה  ,שברה את התכנסות המחירים הנ"ל ,והמשמעות הפעלת איתות שלילי למניה ,בינתיים לטווח הקצר
בינוני .רמת ההתנגדות יורדת לרמה ,5255-5222,והיעד יורד לרמת .5534כיל ( - ).22022מניות החברה נסחרות כידוע ,תחת מדד ת"א  .52מבט טכני מראה כי ,ראשית המניה נמצאת באיתות חיובי
גם מעבר לטווח הקצר ,כאשר לטווח הקצר ניתן לראות  ,כי לאחרונה ,לאחר מימוש  ,התהפכה המניה על תמיכת  .4422כעת
רמת  4222מהווה התנגדות קרובה ,ונראה כי השבוע ,כשלה המניה בפריצת רמת התנגדות זו .התמיכה הקרובה נמצאת על
.4122ס"ה ולטווח הקצר ,תנועה רוחבית כעת.
ישראמקו ( - )...02.מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .52טכנית  ,ניתן לראות כי ,המניה התמודדה לאחרונה עם
רמת השיא של הזמנים על .24.5,יכולת פריצה כאן תהיה טכנית ,משמעותית ומהותית להמשך החיובי .לאחרונה ,קיבלנו
איתות פריצה ברור ,ולכן המשמעות  ,יעד לטווח הקצר 0בינוני על רמת .15
טאואר ( - )202...0מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .122טכנית  ,ניתן לראות כי המניה עדיין נותרת מתחת רמת
התנגדות מהותית ומשמעותית על .3435,רק יכולת פריצה ונעילה כאן  ,יאשר איתות חיובי להמשך באופן ברור.
אל על ( - )202.2.2מניות החברה נסחרות תחת מדד ייתר  .22לאחרונה נרשמה התעוררות במניות החברה  ,משתי סיבות:
שיפור בדוחות האחרונים ,ושמועות על הכנסת משקיע חדש .טכנית  ,נראה כעת כי המניה נותרת בתחום דשדוש29-23.2 ,
והאיתות הבא יתקבל ביציאה מתחום זה.
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עשוי להחזיק בחלק מניירות הערך האמורות דלעיל.
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