הסקירה השבועית של ספונסר – 17.01.2016
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 נסחרה גם בשבוע המסחר החולף במגמה שלילית בעקבות המשך ירידות השערים החדות
בעולם .מדדי המעו"ף ות"א  011ירדו בכ 2.7% -בממוצע כל אחד .מדד הביומד בלט גם השבוע לשלילה כשצנח בכ9% -
נוספים ,בהובלת מניית ביוטיים שצנחה בכ .22% -מדד הגז ונפט גם הוא בלט לרעה כשירד בכ ,7.7% -בהובלת מניית רציו
שצנחה בכ .02.1% -במדד ת"א  011בלטה לרעה מניית אל על שהתממשה בכ .01% -מנגד ,מניית מנקיינד תיקנה מעט את
תחילת השנה העגומה ועלתה בכ 22% -בשבוע החולף .מכלל מניות הבורסה בלטו לרעה מניות דורי קבוצה ודורי בניה שירדו
בלמעלה מ 11% -בממוצע כל אחת ,לאחר שחברת גזית גלוב הודיעה כי תמכור את כל האחזקה בחברה ולא תתמוך בה.
מנגד ,מניית פטרוכימיים זינקה בכ .81% -מחזורי המסחר היו ממוצעים ,ועמדו על כ 0.1 -מיליארד ש"ח ליום בממוצע.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה מעורבת .מדדי התל בונד ירדו בכ 1.9% -בממוצע בסיכום שבועי .אגרות החוב
הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) ירדו במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך
בכ .1.21% -מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ 1.1% -במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב 5..2% -מדד ת"א  71ירד ב ,2..5% -מדד הבנקים ירד ב ,1.25% -מדד הנדל"ן  01רשם
השבוע ירידה של  ,1.75%מדד נפט וגז ירד ב 7..1% -ומדד הביומד ירד ב 6.1.% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר
התחזק בכ 5.7% -מול השקל ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  2.98ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף ירד בכ 2.7% -בסיכום שבוע מסחר תנודתי יחסית שהסתיים בירידה חדה של
כמעט  2%ביום חמישי ,וסיים את המסחר ברמה של  0818נקודות .ניתן לראות בגרף המצורף שהמעו"ף שבר כלפי מטה את
רמת התמיכה השוכנת באזור  0811נקודות ,והמבחן יהיה בשבוע הקרוב מול רמת  0811הנקודות ,כששבירה של רמה זו כלפי
מטה תהווה איתות שלילי מאוד משמעותי.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק בכ 1.7% -מול השקל בסיכום השבוע החולף ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 2.98
ש”ח לדולר .אתמול (חמישי) ,נרשמה מגמה חיובית בארה"ב לאחר כמה ימי מסחר פסימיים במיוחד ,והמדדים המובילים עלו
בכ 2% -בממוצע .ברקע פורסם כי תביעות האבטלה השבועיות לשבוע החולף הסתכמו ב 218-אלף (עלייה של  .)7,111מדובר
בנתון גבוה מהצפי ,שעמד על כ 271-אלף .מהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף היומי המצורף שהדולר שוב הגיע השבוע
לרמת  2.91ש"ח לדולר וכאן ייבחן בתחילת השבוע הקרוב .הדולר מדשדש כבר תקופה ארוכה בטווח מסחר צר יחסית בין
 2.11-2.91ש"ח לדולר ,אולם כעת נראה כי הפריצה למעלה קרובה מתמיד.
מדד ה  DAXהגרמני  -מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את  21החברות 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 נתקל ברמת התנגדות סביב  01011נקודות ומכאן שבר כלפי מטה והתקרב לרמת התמיכה המשמעותית לטווח
הבינוני השוכנת ברמת של  9211הנקודות ,ושבירה שלה תהווה איתות שלילי במיוחד.
מדד הבנקים – מדד הבנקים היה חזק יחסית השבוע ובניגוד למדד המעו"ף (שלא לדבר על שאר המדדים) אינו קרוב לשפלים
על הגרף .טכנית ,סגירת השבוע הייתה שלילית וסביב אזור תמיכה ברמה של  0291נקודות ,ירידה מתחת לאזור התמיכה לא
תבשר טובות עם יעד יורד המשכי לכיוון  0211נקודות לזמן הקרוב.
מדד ת"א  – 72התבנית השלילית (דגל דובי) שזוהתה כפוטנציאלית לפני שבועיים כאן בסקירה יצאה אל הפועל וסגרה את
יעדה ביום חמישי האחרון ברמה של  721נקודות .מהצד הטכני המדד נראה לא טוב וחלש מאוד בטח ביחס לשאר מדדי השוק.
לתחילת השבוע הקרוב נראה שעל פניו נראה אפשר למשוך עוד קצת למטה ליעד מלא ויומרני יותר של הדגל סמוך ל 711
נקודות (עוד כ  2וקצת אחוזים) ואז אולי לצפות לתיקון עולה כלשהו.
מדד הנדל"ן  – 12מניות הנדל"ן סבלו משבוע שלילי בעיקר בימים רביעי וחמישי בהן ירדו בחדות בדומה לנעשה בשוק .טכנית,
המדד נבלם פעמים סביב  811נקודות שהופכת מתמיכה להתנגדות חשובה לטווח הקצר .אזור תמיכה קיים סביב ברמה של
 212ו  277נקודות כשעל פניו נראה שהמדד בדרך לשם.

מדד  – S&P500המדד התקרב ביום המסחר האחרון (חמישי) סמוך מאוד לנמוכים של אוגוסט ספטמבר בשנה שעברה סביב
 0177571נקודות ולמעשה מימש כמעט באופן מלא את היעד אותו ציינתי בסקירה של השבוע שעבר .מהצד הטכני ,המדד
נראה לא טוב כשלחץ המכירות מתחילת השנה כמעט ואינו פוסק .לדעתי נראה שוב את אזור הנמוכים שצוינו לעיל ואולי מעט
נמוך מהם לפני ניסיון של תיקון עולה כלשהו.

ניתוח מניות
פרטנר ( – (1502101חברת פרטנר תקשורת מפעילה רשת סלולרית בישראל תחת המותגים ” ”orangeוmobile” 102”-
ומספקת שירותי טלפוניה מקומית ושירותי גישה לאינטרנט.
ניתוח טכני – המניה ירדה השבוע לאזור הפוטנציאלי סביב  071150111נקודות כדי ליצור שפל עולה ולאגור כוחות למהלך
עולה .ירידות השערים החדות של יום חמישי הגיעו גם אליה ושלחו את המניה חזק למטה ,תבנית הדגל למעשה התבטלה
אולם אין זה שולל את תרחיש העליות לאזור של  2111נקודות .אזור תמיכה קיים סביב  0711ומתחת שפל חודש דצמבר סביב
 0721נקודות.
אבנר ( - )5.0511החברה אבנר חיפושי נפט הינה שוטפות מוגבלת אשר נוסדה על פי הסכם בן אבנר נפט וגז כשותף כללי
והוקמה לצורך חיפוש והפקה של נפט וגז בישראל .המנייה נסחרת במדד ת”א .21
ניתוח טכני – המניה שברה השבו את אזור התמיכה שצוין בשבוע שעבר ברמה של  201נקודות וגם את הנמוך של ספטמבר
ברמה של  201נקודות .ביום חמישי האחרון קבעה המניה נמוך שנתי חדש והגיע סמוך לשער פסיכולוגי סביב  211נקודות.
שבירת התמיכה שצוינה לעיל פתחה למניה יעד יורד לאזור של  0115091נקודות בטווח הקצר .נעילה מעל  201ורצוי מעל 201
תבטל את התרחיש השלילי.
איתוראן ( - )15010.0החברה מספקת בעצמה ובאמצעות חברות בנות ,שירותים מונחי איתור לשוק הרכב .בין מוצרי החברה
ניתן למנות שירותי מעקב לרכבים גנובים ,מוצרי תקשורת אלחוטיים ועוד .החברה מספקת את שירותיה בישראל ,ברזיל,
ארגנטינה וארה”ב.
ניתוח טכני – המניה המשיכה השבוע במדרון ולמעשה ממשיכה לספק איתותים שליליים נוספים .בגרף השבועי ,ניתן לראות
את שבירת התמיכה סביב  1111נקודות בספטמבר האחרון ממנו המניה התקשתה להתאושש .כל תיקון הוא למעשה בדיקה
של תמיכה שנשברה .השבוע נקבע שפל חדש כששברה אזור תמיכה חזק מעט מתחת ל  7111נקודות .המניה ירדה כ 1.1%
וקבעה נמוך חדש משנת  !2102מהצד הטכני המניה מתקרבת לאזור תמיכה פוטנציאלי סביב  7211-7811נקודות יחד עם
אינדיקטורים נמוכים מאוד בגרף שבועי דבר שיכול להזמין קונים להיפוך בטווח הקצר.
בזק ( – )525511החברה הישראלית לתקשורת ,עוסקת בין הייתר ,בתקשורת פנים ארצית נייחת ,תקשורת סלולארית ,בזק
בינלאומי ,וטלוויזיה רב ערוצית .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .21
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי המניה למעשה נסחרת בסמוך לרמת השיא השנתי .כאשר רמת  181מהווה כעת תמיכה קרובה
(גם אמצע בולינגר) ,ומנגד רמת  177היא רמת התנגדות השיא .התמונה הטכנית כעת חיובית מה שאומר שהליכה בשלב
ראשון לשיא ואולי מעבר ,לא תפתיע .שבירת התמיכה יאותת על מימוש לעבר תחתית חשובה באזור מחיר  .111ביום המסחר
האחרון נבדקה תמיכת  181מלמעלה.
פרוטרום ( – )1501505החברה,עוסקת בייצור ,פיתוח ושיווק של טעמים ו חומרי גלם יחודיים המשמשים בין היתר בייצור
המזון ,משקאות והפארמה .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .21
ניתוח טכני  -מניות החברה לאחרונה ,נסחרות בתנועה עולה ברורה וקרובים לרמת השיא השנתי .בשלב זה המניה תחת
מימוש מחירים ,כאשר רמת תקרת תבנית שבורה באזור  ,21811היא כעת התנגדות קרובה ורק יכולת פריצתה יאשר איתות
חיובי חוזר .אזור  09111היא התמיכה הקרובה ,שם תמיכה עולה ,ובשלב זה נראה כי הולכים לשם.
דלק קבוצה ( – )1501150החברה,פועלת בין היתר ,בתחומי הגז והנפט ,הזיקוק ,תחנות דלק ,פיננסים וביטוח ,התפלה,
תחנות כח וביוכימיה .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .21
ניתוח טכני  -מנית החברה נסחרות לאחרונה במהלך שלילי ברור .לאחרונה ,המניה הגיעה לתמיכה רבת משמעות ,באזור
 .11111רמה זו היא תמיכה אופקית וקו תמיכה עולה ראשי,ולכן הוא מהותי.והיות והמניה ננעלה בגרף השבועי ,מתחת לרמה
זו והמשמעות ,איתות שלילי עדיין קיים ,ויכולת פתיחת תיקון עולה משמעותי יתקבל אך ורק ביכולת נעילה מעל רמת השבירה
כלומר מעל רמת  .11111כל תיקון עד לרמת ההתנגדות אינו מהווה איתות לשינוי מהותי .ראינו בשבועיים האחרונים ניסיונות
לתיקון עולה שבינתיים כשלו בפריצת  11111בנר שבועי .זאת ועוד ,ביום המסחר האחרון ננעלה המניה מתחת  71111ורמה
זו בגרף היומי יורדת להתנגדות קרובה ,וכל עוד מתחת אין סיבה להיות שם נכון לעכשיו.
כיל ( - )501511החברה ,פועלת בין היתר בתחומים הבאים :דשנים ,הפקת ברום ,ובמוצרי תכלית המשמשים כתוספי מזון
וכחומרי ביניים לתעשייה .מניות החברה נסחרות במדד ת"א  ,21ובארה"ב.

ניתוח טכני  -מניות החברה נמצאות במסגרת מהלך יורד זה תקופה ארוכה.לאחרונה ,ניתן לראות בגרף השבועי כי המניה
שברה תבנית מחירים כלפי מטה.עקב כך המניה שלילית כל עוד שבועית ,אינה מצליחה לפחות לחזור מעל רמת אזור השבירה
סביב מחיר  .0701בגרף היומי רמת  0111היא התנגדות קרובה יורדת בשלב זה.

על רגל אחת
טבע ( - )TEVAמניות החברה נסחרות במדד המעוף אצלנו ,וגם בארה"ב .לפי גרף חו"ל ניתן לראות כי המניה לאחרונה
נסחרה בתיקון עולה ,למהלך היורד האחרון .בשלב זה התיקון נעצר ,והמניה החלה לסגת .כעת ,רמת  72דולר היא תמיכה
קרובה ,ויכולת שבירתה יאשר סיום התיקון העולה .מנגד  77.2מהווה כעת רמת התנגדות .
לאומי ( - ).51.11מניות הבנק נסחרות במדד המעוף .טכנית המניה נמצאת עדיין תחת איתות שלילי ,למרות התיקון העולה
שראינו לאחרונה במניה .ניתן לראות את ממוצע  11המגביל מלמעלה את תנועת המניה ומשמש כהתנגדות כעת ,סביב רמת
 .0212כל עוד המניה מתחתיו ,המהלך היורד של החודשים האחרונים תקף .רמת  0211מסומנת כעת כתמיכה חשובה קצרת
טווח.
שיכון ובינוי ( - )1501615מניות החברה הנסחרות במדד נדלן  ,01נמצאות טכנית ,במהלך יורד ברור .לאחרונה גם נשברה
התמיכה העולה ארוכת הטווח באזור מחיר  .721רמה זו מהווה כעת רמת התנגדות מהותית ומשמעותית .במיוחד בתמונה
השבועית .בשבועות האחרונים נכשלה פריצת ההתנגדות במסגרת תיקון עולה ,זאת ועוד ניסיון תיקון עולה נכשל עת המניה
ננעלת מתחת רמת  711שהיא רמת ההתנגדות הקרובה כעת.
בזן ( - )5265510מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011טכנית ראינו מימוש במניה לאחרונה עד לתמיכת אזור  ,081ומשם
ראינו היפוך וחזרה לתנועה עולה ,למרות שכללית יש לנו תנועה רוחבית כעת .רמת  012.1שהייתה התנגדות קרובה חשובה
נפרצה כצפוי השבוע והגענו לאזור השיא סביב  ,071ומשם חוסר יכולת פריצה הוציא שוב מימוש .כל עוד נותרים מעל רמת
 011אזי התנועה העולה שרירה.
אל על ( - )1507051מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011המניה שנמצאת בתנועה עולה וחדה יחסית לאחרונה ,נמצאת
בשלב זה כשהשבוע מסיימת במימוש מחירים חד .כעת ,רמת  271שם קו מהלך עולה היא תמיכה חשובה ,וראינו הגעה אליה
ביום המסחר האחרון .יום מסחר הבא יהיה כאן חשוב להיפוך או לשבירה.
קמהדע ( - )1561116מניות החברה נסחרות במדד היתר  .11השבוע התממשה המניה ואף שברה תמיכה עולה באזור
 .0711עם זאת למניה תמיכה אופקית חשובה סביב רמת  ,0171ורק יכולת נעילה מתחת לרמה זו יאשר איתות שלילי נוסף.
רמת  0711יורדת להתנגדות הקרובה כעת.
כלל ביו טכנולוגיה(  - )1151505מניות החברה הנסחרות במדד ת"א  ,011החלו לאחרונה תיקון עולה ,שנעצר באגרסיביות
ביום המסחר האחרון .המניה שברה את קו המגמה הפרוץ ובעקבות זאת התקבל כאן איתות שלילי .אזור  221מסומן כעת
כאזור תמיכה ויכולת הגעה לשם לא תפתיע.
פמס ( - )212515מניות החברה נסחרות במדד ת"א היתר  .11המניה לאחרונה נמצאת במהלך עולה ברור ,ובשבוע שעבר
נכתב כאן כי המניה בשלה להמשך עולה לרמת השיא השנתי ואכן ,קיבלנו את הצפי במלואו ומעט יותר מכך .תקרת תבנית
הוציאה כאן מימוש כאשר כעת רמת אזור  9111מהווה אזור תמיכה קרוב לטווח הקצר .לא אתפלא אם נרד לבדוק אזור זה
בקרוב.
שופרסל ( - )777527מניות החברה נסחרות במדד ת"א .011גם מניה זו עלתה בשבוע הקודם כאן ,ונאמר כי רמת 0011
שהגענו לשם חשובה ליום המסחר הבא .ואכן איתות היפוך שהתקבל הוציא מהלך עולה שעדיין תקף .כעת ,רמת  0272היא
התנגדות בגרף היומי ,ולטווח ארוך דרוש נעילה מעל רמת  0221בגרף חודשי .אם זה יתקבל ,נקבל איתות חיובי גם מעבר
לטווח הקצר כאן.
אלביט מערכות ( - )1501151מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .21טכנית ,המניה כעת תחת מימוש לאחר שקבעה
לאחרונה שיא של שנה אחרונה .בשלב זה המימוש הגיע עד לתקרת תבנית פרוצה באזור  22111וכאן תיבחן המניה להמשך,
שבירה או מימוש המשכי.
ויקטורי ( - )1152777מניות החברה הנסחרות במדד היתר ,נסחרת לאחרונה בתנועה עולה .ביום המסחר האחרון המניה
בדקה מלמעלה את קו המגמה העולה ארוך הטווח באזור  .2011רק שבירה כאן במונחי נעילה יאשר איתות שלילי במניה
ופתיחת מימוש חד יותר ממה שראינו בימים האחרונים .רמת  2211מהווה כעת התנגדות מיידית ויכולת נעילה מעליה יאשרר
איתות חיובי חוזר.

בי קומיוניקשנס ( - )1157..2מניות החברה הנסחרות במדד ת"א  ,011נמצאות עדיין בתחום תנועה עולה הנשענת על קו
מהלך עולה .ביום המסחר האחרון נבדקה תמיכה עולה זאת באזור מחיר  .9711יום המסחר הבא יהיה כאן חשוב,לעניין רמה
זו ,תמיכה או היפוך.
פרטנר ( - )1502101מניות חברת התקשורת ,נסחרות במדד ת"א  .011השבוע המניה חזרה מתחת תקרת תבנית פרוצה
באזור  0181ולכן היא כעת תחת איתות שלילי לטווח הקצר .כל עוד נמצאים מתחת לרמת שבירה זו .רמת  0711הינה תמיכה
קרובה ומתחת .0721
נייס ( - )NICEמניות החברה נסחרות בת,א במדד  .21ואילו בארה,ב במדד הנאסד"ק .טכנית ,המניה נמצאת במהלך יורד של
מימוש לאחרונה ,רמת אזור  12.1דולר היא התמיכה כעת ,והיא החשובה בשלב זה .רמת התנגדות קרובה נקובה על מחיר
סביב  71דולר.

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.as px?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 כ מו 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 ו 5או מכשירים פיננסים.

