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ניתוח מדדים
סקירה שבועית – הבורסה בת"א סיכמה שבוע מסחר רגוע יחסית ללא תנודות מיוחדות למעט יום ראשון שנפתח בעליות חדות
אולם נסגר בצורה מתונה יותר .מדד המעו"ף היה היחיד שסיים בטריטוריה החיובית בעיקר בזכות מניית מלאנוקס שזינקה בכ-
 .5..1%במדד ת"א  511בלטו לטובה מניות טאואר שזינקו בכמעט  51%לאחר רצף של כמה הודעות חיוביות ומניית גב ים
שקפצה בכ 55% -לאחר פרסום דו" חות טובים .מנגד ,מניות פרוטרום שפרסמה דו" חות פושרים ,אבגול ,דלתא ואלון רבוע כחול
ירדו בכ 1% -בממוצע כל אחת.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים .מדדי התל בונד ירדו בכ 1.4% -בממוצע כל אחד.
אגרות החוב הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) רשמו עליות שערים קלות
בטווח הקצר אולם ירדו בכ 1.1% -בטווח הארוך .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) ירדו בכ 1.71% -במח"מ (משך חיים
ממוצע) הארוך .מחזורי המסחר נחלשו ועמוד על כ 011 -מיליון  ₪ליום למעט יום חמשי ,אז נרשם מחזור ער יותר של כ... -
מיליארד  ₪בעיקר בגלל עדכון המדדים שהתרחש בחצי שעת המסחר האחרונה.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,2322% -מדד ת"א  71ירד ב ,03..% -מדד הבנקים ירד ב ,0310% -מדד הנדל"ן  51רשם
השבוע ירידה של  0310%ומדד נפט וגז ירד ב .2301% -בשוק המט”ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,ירידה שבועית של 031%
לרמה של  3.101ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף עלה בסיכום שבועי בכ 5.5% -במהלך השבוע החולף וסגר ברמה של  5.45נקודות .המדד מדשדש
כבר שישה חודשים ברצף בין רמות  5511-5.11נקודות ורק כאשר תגיע פריצה ברורה כלפי מעלה יתקבל איתות קניה.
להערכתנו ,המדד צובר כוח ופריצה מלווה בעליות שערים חדות תגיע בשבוע-שבועיים הקרובים .בכל מקרה ,כל עוד המדד לא
שובר את רמת התמיכה החשובה השוכנת ברמה של  5511נקודות לא יתקבל איתות מכירה.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי לא רשם שינוי מהותי מול השקל בשבוע החולף ונסחר כעת (שישי) סביב רמה של 3.101
ש"ח לדולר .בורסות וול סטריט נסחרו גם אמש (חמישי) בעליות שערים נאות כאשר מדד הדאו-ג'ונס רושם יום עשירי רצוף של
עליות ,הרצף הארוך ביותר מאז שנת  ,5991מדד ה S&P500 -רחוק  .נקודות בלבד (שישי בבוקר) משיא חדש .אווירה
חיובית נרשמה גם בבורסות אירופה ,שם נרשמו עליות בעקבות וועידת הפסגה של האיחוד האירופי ,שנפתחה בבריסל ותמשך
יומיים .המנהיגים ידונו במשבר החוב ביבשת ,בעיקר בבעיית האבטלה ותוכניות הצנע של צרפת ,ספרד ופורטוגל .התביעות
הראשונות לדמי אבטלה ירדו באופן לא צפוי ,כאשר האנליסטים צפו עלייה ל 311-אלף ,ומספר המבקשים ירד ל 3.1-אלף
בלבד( .קרדיט ל .)Iforex -מהבחינה הטכנית ,הדולר נסחר גם בשבוע החולף סביב רמת התמיכה של  ₪ 3.71לדולר ולעת
עתה הוא נמצא מתחתיה .במידה ולא יצליח לפרוץ חזרה כלפי מעלה יתקבל איתות טכני שלילי מחודש עם יעד באזור של 3.11
 ₪לדולר.
מדד  CACצרפת  -מדד קאק 41הינו מדד המניות המרכזי בבורסה הצרפתית יורונקסט ,שמקומה בפאריז .את מדד הקאק
מרכיבות  41המניות 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 מדד המניות הצרפתי רשם עליות שערים נאות גם בשבוע החולף בדיוק לפי הצפי שלנו בשבועות
הקודמים ,ולאחר שפרץ את ההתנגדויות בדרך ,וכעת היעד הבא נמצא ברמה של  4511נקודות.
מדד הבנקים – אין כל חדש במדד הבנקים ,פתיחת השבוע היית חיובית מאוד וסמוך לאזור התנגדות סביב  5.11נקודות,
למרות רוחות של מגמה חיובית מעבר לים לא השכיל המדד לפרוץ את אזור ההתנגדות וסיים את יום א' עם סגירה חלשה
יחסית .המשך השבוע לא היה שונה מהתקופה האחרונה והוא המשך דשדוש וחוסר עניין במניות הבנקים .אזור תמיכת ביניים
נמצא מעל  5511נקודות שבירה מתחת ככל הנראה תשלח את המדד לאזור התמיכה האופקי סביב  5511נקודות.
מדד נדל"ן  – 21גם השבוע מדד הנדל"ן לא הצליח להתקדם בטרנד החיובי ,למרות פתיחה סביב הגבוה האחרון ברמה של
 331נקודות התממש המדד בשאר ימי השבוע ועדיין נסחר בתחום התבנית הדובית אותה העלנו בתקופה האחרונה .שבירה
של אזור  3.1נקודות תוציא אל הפועל את תבנית היתד הדובית ע ם סיכוי אמיתי לתיקון טכני מהותי שיעדו בטווח הקצר לאזור
של  3.1נקודות.
מדד היתר  – 10כפי שניתן לראות בגרף השבועי המצורף לסקירה ,מדד היתר  11מבצע מהלך עולה חזק מאוד ונסחר
בשבועות האחרונים על אזור התנגדות מהותי מאוד לטווח הארוך סביב  471-491נקודות .חלק מהאינדיקאטורי ם הטכניים
נמצאים ברמות גבוהות בגרף השבועי ולכן סביר מאוד שבתקופה הקרובה נראה עצירה מסוימת של המדד והתבססות ברמות
האלה לפני המשך הטרנד העולה.

ניתוח מניות
דיסקונט השקעות ( - )639013תאגיד ,חברת השקעות דיסקונט בע"מ ,הינו חברת אחזקות המשקיעה בעצמה ובאמצעות
חברות בת וחברות מוחזקות שלה ,בחברות הפועלות בעיקר בענפי התקשורת ,הנדל"ן ,מסחר ושירותים ,הפיננסים
והאגרוכימיה .בין אחזקותיה העיקריות של דיסקונט השקעות ניתן למנות בין היתר את החברות הציבוריות סלקום ,נכסים ובנין,
שופרסל ,כור ומכתשים אגן.
ניתוח טכני – בחודשים האחרונים מתבססת המניה מעל רמה של  5511-5.11נקודות ,זאת לאחר מהלך עולה חזק מאוד
שהתרחש בספטמבר האחרון .ההתבססות של החודשים האחרונים ככל הנראה מכינה מהלך עולה מהותי שיכול להגיע
בתקופה הקרובה .אזור של  53.1041מתנגד על בסיס סגירה ולכן רק פריצה ברורה של רמה זו ככל הנראה תוציא מהלך
מהותי לכיוון הגבוה האחרון מספטמבר סביב  5111נקודות.
כלכלית ירושלים ( - )211020החברה ,כלכלית ירושלים בע"מ ,פועלת בעצמה ובאמצעות חברות מאוחדות ,בתחומי הנדל "ן
השונים ,לרבות השכרת נדל"ן מניב למטרות מסחר ,מלאכה ,תעשיה ,היי טק ,משרדים ולוגיסטיקה וכן למגורים ולמלונאות,
רכישת קרקעות ופיתוחן ,הקמת מבנים המיועדים בעיקר להשכרה בישראל ובחו"ל.
ניתוח טכני – לפני כחודש העלנו במדור לניתוח טכני סקירה על מניית כלכלית ירושלים ,צוינה שם רצועת התנגדות סביב
 ..310.311נקודות שפריצתה תביא ליעד עולה נאה לכיוון  .011נקודות .ביום המסחר האחרון ולאחר אתנחתה מעל אזור
הפריצה המשיכה המניה קדימה בליווי מחזור מסחר ער עם פריצה של אזור הגבוה האחרון סביב  .111נקודות ,נראה שהמניה
בדרכה ליעד שצוין בסקירה סביב  .011נקודות.
כיל ( - )112020החברה פעילה בעיקר במגזר הדשנים והכימיקלים המיוחדים .הפעילות מתחלקת למגזרים :דשנים ,מוצרים
תעשייתיים ,ומוצרי תכלית.
ניתוח טכני  -המניה שנמצאת במסלול מתקן עולה ,נמצאת כעת לטווח הקצר תחת מימוש מחירים .בשלב זה ניתן לראות
התכנסות מחירים מעל תמיכה עולה כאשר התמיכה הקרובה נמצאת ברמת  .4713מנגד ,יכולת לפרוץ שוב את רמת 4011
(במונחי נעילה) יאשר אי תות חיובי ותחילת מהלך עולה נוסף .כאמור ,כעת המניה משייטת בתחום התמיכה \ התנגדות שצוינו
וההכרעה תינתן בקרוב.
מזרחי טפחות ( - ).110.1התאגיד ,עוסק בפעילות בנקאית מסחרית,עסקית וקמעונאית ,וכן בפעילות משכנתאות בישראל .
ניתוח טכני  -המניה נמצאת לאחרונה על הגרף בתנועה רוחבית ולטווח הקצר נראה כי תנועת מימוש מחירים מלווה אותה
בשלב זה .רמת  3193מהווה תמיכה חשובה לטווח הקצר ואילו רמת ההתנגדות של קו מהלך יורד ברמת אזור  3011נפרצה
השבוע .הפריצה למעשה מאשרת את יעד תקרת המהלך הרוחבי קרי רמת אזור .4111
בזק ( – )1.0022החברה בזק ומכלול חברות הבנות שלה ,עוסקות בכמה תחומי פעילות כדלקמן :תקשורת פנים ,רדיו וטלפון
נייד,תקשורת בינלאומית ,וטלוויזיה רב ערוצית.
ניתוח טכני – המניה שנמצאת תחת מהלך תיקון עולה הגיעה השבוע עד להתנגדות חשובה על  403ומשם החלה נסיגה .ניתן
לראות כי רמת  411מהווה תמיכה חשובה קצרת טווח בשלב זה ולמעשה האיתות הבא יתקבל ביכולת נעילה מחוץ לטווח
.411-403

על רגל אחת
בבילון ( - )2202...המניה ממשיכה לשהות בתחום תבנית היתד ,כאשר בשלב זה נראה אזור תמיכה בקרקעית היתד סביב
רמת  .5991יכולת לפרוץ את אזור  ..11בשלב זה יהווה אי תות מהותי ומשמעותי ולמעשה פריצת היתד וסימן חיובי ברור.
בזן ( - )1110101המניה נסחרת לטווח המיידי-קצר בתחום רוחבי  ,501-.14המשמעות ,יכולת נעילה מחוץ לאזור הנ"ל,
יאשר את האי תות הבא לטווח הקרוב .נ ציין כי המניה עדיין נותרת מתחת קו מהלך יורד ראשי שם ההתנגדות המהותית כעת,
באזור ..51
ברינסווי ( - )2200121המניה שעברה מי מוש לאחרונה ,נתמכה על רמת  1111כתמיכה אופקית ,ומשם נתנה היפוך ברור
ובמחזורי מסחר ערים .השבוע ,המניה ביצעה מימוש תוך כדי התיקון העולה מה שאומר כי רק יכולת פריצת רמת 1311
למעשה יאשר סיום המימוש הנוכחי.
ישראמקו ( - )1.1021המניה נמצאת כעת בתחום מהלך רוחבי כאשר רמת  11מהווה את ההתנגדות החשובה כעת .יכולת
פריצה כאן יאשר אי תות חיובי לרמות שיא חדשים .רמת התמיכה החשובה נמצאת על  11בשלב זה.
כלל תעשיות ( - ).01021המניה שנמצאת כללית בתיקון עולה ,לאחרונה נסחרת כעת רוחבית בתחום  5411-5111כאשר
נעילה מחוץ לטווח זה יאשר את האיתות ההמשכי לטווח הקצר.

דלק קבוצה ( - )2010211מניות החברה שנסחרות במדד המעוף נמצאות לפני התנגדות על רמת  511111כל זאת במונחי
נ עילה ואל מול זאת התמיכה החשובה לטווח הקצר נמצאת באזור  .91111אי לכך רק נעילה מחוץ לטווח המחירים הנ"ל יאשר
את האיתות ההמשכי לטווח הקצר.
אלביט מערכות ( - )2012210מניות החברה שנסחרות במדד המעוף ,השבוע השכילו לפרוץ תנועה רוחבית של הימים
האחרונים ,כאשר היעד כעת הינו על רמת  ,51111כאשר רמת התמיכה עולה ל 54111-שהיא למעשה רמת ההתנגדות
שנפרצה השבוע במונחי נעילה.
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 ו 0או מכשירים פיננסים.

