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ניתוח מדדים
סקירה שבועית – הבורסה בת"א סיכמה שבוע מסחר חיובי ,למרות סיומת חלשה .המדדים המובילים עלו בכאחוז בממוצע כל
אחד ,למעט מדד הביומד שהמשיך במומנטום השלילי והשיל מערכו כ 6.2% -נוספים .במדד ת"א  011בלטו לרעה מניות
פוטומדקס וקומפיוג'ן שירדו בכ 01% -ו 00% -בהתאמה ,מניית פוקס ירדה בכמעט  ,8%לאחר שדיווחה על צניחה ברווחים
הרבעוניים מ 08 -מיליון ל 5 -מיליון ש"ח בלבד .מנגד ,מניית טאואר זינקה בכ 05% -לאחר שדיווחה כי עבר לרווח בזכות
עסקת פנסוניק .מכלל מניות הבורסה בלטה לרעה מניית תארפיקס ביו (נסווקס לשעבר) שצנחה בכ ,01% -מנגד מניית
אי.ג'י.אר.אי זינקה השבוע בכ .16% -מחזורי המסחר התייצבו ,ועמדו על כ 111 -מיליון ש"ח ליום בממוצע.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה חיובית .מדדי התל בונד עלו בכ 1.5% -בממוצע כל אחד .אגרות החוב הממשלתיות
נסחרו גם הן במגמה חיובית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו בכ 1.2% -במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך.
מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ 0% -במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,0.44% -מדד ת"א  55עלה ב ,1.63% -מדד הבנקים עלה ב ,1.66% -מדד הנדל"ן 05
רשם השבוע עליה של  ,1.63%מדד נפט וגז עלה ב 0.63% -ואילו מדד הביומד השיל כ 2.31% -נוספים .בשוק המט”ח,
הדולר התחזק בכ 1.5% -מול השקל ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  3.12ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף עלה בכ 1.1% -בסיכום השבוע החולף ,וסיים את המסחר ביום חמישי ,ברמה
של  0358נקודות .כעת ,אזור  0325-0351שעצר את גל הירידות האחרון ,מהווה נקודת תמיכה חשובה ורק במקרה של
שבירה שם ,יתקבל איתות טכני שלילי עם יעד מהיר של  ,0351ויעדים רחוקים יותר קרוב לאזור  .0311חזרה מעל אזור
 0381-0385נקודות ,תבטל את התבנית השלילית.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש בכ 1.3% -מול השקל בסיכום שבועי ,ונסחר היום (שישי) ברמה של  3.115ש"ח לדולר.
אתמול (חמישי) ,מדדי המניות בוול סטריט נסחרו במגמה שלילית ובירידות שערים של כאחוז בממוצע .לפני פתיחת המסחר
פורסמו נתוני הצמיחה בגוש האירו .התוצר המקומי הגולמי (רבעוני) טיפס  1.6%בלבד למרות צפי לעלייה של  .1.1%התוצר
המקומי הגולמי (שנתי) נפל גם הוא מתחת לתחזית והוסיף  1.1%למרות צפי לעלייה של  .0.0%נתון התביעות השבועי לדמי
האבטלה הפתיע ,הקריאה משבוע שעבר ( 301אלף דרישות) תוקנה היום כלפי מעלה (לרמה של  360אלף דרישות) .הצפי
לשבוע הנוכחי עמד על  305אלף תביעות ,אולם בפועל נרשמה קריאה נמוכה יותר של  615אלף תביעות  -הקריאה הנמוכה
ביותר שנרשמה במדד מאז ( .6115קרדיט ל  .)iFOREXמהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף המצורף שהדולר מדשדש כבר
תקופה ארוכה ,אולם רק אם ימשיך לרדת וישבור את אזור  3.15ש"ח כלפי מטה בצורה סופית ,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  ,HSBCוודאפון ובריטיש פטרוליום .כפי שניתן לראות בגרף
היומי המצורף מדד המניות הבריטי המשיך לעלות אולם שוב נתקל אמש ברמת ההתנגדות סביב רמות  2851-2111נקודות,
שמהווה את שיא כל הזמנים ,ורק במקרה של פריצה ברורה יתקבל איתות קניה מחודש ומשמעותי ביותר.
מדד הבנקים – מדד הבנקים המשיך השבוע את התיקון העולה ונבלם סמוך לגבוהים האחרונים (גבוה שבועי  .)0336הצפי
שלי ממשיך להיות זהה ואין בו כל חדש ,תיקון עולה במדד (שאולי הסתיים השבוע) לטובת אפשרות יציאה בכבוד לטווח
הבינוני .רק נעילה מעל לגבוהים האחרונים תשנה את התבנית הטכנית השלילית שמתהווה לטווח הבינוני-ארוך.
מדד ת"א  – 37בלימה נוספת במדד ביום א' האחרון הביא לתיקון העולה אותו צפינו בשבוע שעבר מרמות התמיכה סביב
 815-111נקודות .התיקון העולה של השבוע אף הגיע ליעד התחתון אותו הצבנו סביב  165-135נקודות .הירידות החדות ביום
המסחר האחרון של השבוע לא פסחו על המדד והיא סגר בורה שלילית שאינה מבשרת טובות בשלב זה .אזור התמיכה
האופקי אותו ציינתי לעיל ככל הנראה יבדק שוב בשבוע המסחר הקרוב שם תבחן המגמה לטווח הקצר-בינוני.
מדד הנדל"ן  – 17מדד הנדל"ן ביצע השבוע תיקון עולה כפי שצפינו בסקירה בשבוע שעבר .המדד סיים את שבוע המסחר
בירידות שערים ויצא שיא יורד סמוך ל  318נקודות .בשלב זה המדד בשל לצאת לגל יורד נוסף ומחודש ובחינה של אזור 385
נקודות שהוא נקודת השפל האחרון.

מדד הביומד – מדד הביומד ניסה לבצע היפוך באמצע שבוע המסחר האחרון וגם הצליח בכך .עליה נראה מאוד מאזור תמיכה
אופקי סביב  151הביאה למהלך עולה קצר אולי אפילו קצר מידי ,שכל ביומיים שלאחר מכן המדד החזיר את הכל ונעל עוד
שבוע מסחר בנמוך השבועי ובירידות חדות .טכנית ,ניתן לראות שמשבירת רצועת התמיכה בגאפ היורד החזק המדד אינו
מצליח להתאושש ונראה שכל עליה לצורך ירידה בשלב זה .אזור תמיכה קרוב על הגרף נמצא סביב  151נקודות.

ניתוח מניות
אלוני חץ ( – )660016החברה אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ תחום פעילות אחת והיא השקעות ארוכות טווח בתחומי
הנדל"ן המניב הן בארץ והן בחו"ל
ניתוח טכני – גרף המנייה מראה שלאחר דשדוש של כשנה וחצי בן רמת  6011נקודות לרמת  6111נקודות לערך שברה
המנייה את הדשדוש וניראה שבאופן משכנע כהתנגדות הופכת לתמיכה ברמת  6111הנקודות כשבתוך הדשדוש נוצר לנו גם
מודל התחתית הכפולה מה שמחזק לנו את שבירת רמת ההתנגדות הארוכה וסוף לדשדוש המתיש שלה כשרמת התמיכה
החדשה שלה של  6111נקודות היא גם לדשדוש וגם לתחתית הכפולה שבתוך הדשדוש .ובנוסף לכך בסוף שבוע המסחר
האחרון יצרה המנייה מודל טכני ברור להמשך עליות גם לשבוע המסחר הקרוב ובכלל ניראה שגם לטווח הבינוני שאומר
לשבועות הקרובים.ובאותה נשימה אומר לאור הירידות בבורסה בארה"ב ובארץ נראה שלפי הניתוח הטכני צפויות ירידות גם
בשבוע המסחר הקרוב בגרף שבועי .כמובן יש להמתין לפתיחת שבוע המסחר הקרוב הכניסה למנייה יכולה להיות באזור
 6211הנקודות.
אלביט מערכות ( - )1011124החברה,אלביט מערכות,עוסקת במיגוון 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 .65
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי מניות החברה ,כצפוי נכנסו לתחום מהלך עולה בחודשים האחרונים,ועדיין מהלך זה תקף.לאחרונה
המניה פרצה תנועה רוחבית באזור ,60111-511הגיעה עד לאזור  66111ופתחה במימוש עקב תמונה רוויה .במסגרת מימוש
זה שברה המניה קו מהלך עולה לטווח הקצר-בינוני,ואף את רמת  .61181עם זאת לאחרונה ,הצליחה המניה לאחר שחרור
התמונה הטכנית לחלוטין,לחזור מעל רמת  61181שעוברת כעת לתמיכה עולה במסגרת התיקון למימוש האחרון ,ועם יעד
קרוב על התנגדות אופקית סביב רמת , 60111-511ואכן יעד זה הושג השבוע ,ושוב התקפלה המניה באזור התנגדות זה.
איתות נוסף חיובי יתקבל אך ורק ביכולת חזרה מעל רמת אזור  ,60111-511כאשר תמיכה כעת באזור  611811הקרובה.
ישראמקו יה"ש ( – )262013השותפות ישראמקו-נגב ,6נוסדה ע"פ הסכם שותפות מוגבלת,שנחתם בין ישראמקו אויל אנד
גז,כשותף כללי מצד אחד,ובין הנאמן ישראמקו ניהול כשותף מוגבל מצד שני.ישראמקו יה"ש עוסקת בתחום חיפושי והפקת נפט
וגז בישראל.
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי יחידות ההשתתפות,לאחרונה פרצו את רמת השיא של כל הזמנים במניה,ולמעשה נתנו איתות
חיובי נוסף.כעת יעד המהלך לטווח הקרוב הינו קו מגמה עולה מתנגד,של תקרת תבנית באזור ,52.2לאחרונה,הושג כצפוי יעד
זה ,והמניה יצאה משם למימוש כאשר התמיכה החשובה לטווח הקצר נמצא ברמת .56.8לאחרונה בדקה המניה את התמיכה
הקרובה,נתנה היפוך ברור,ואף פרצה קו מהלך יורד שמשמעותו יעד לתקרת תבנית באזור .55.5
כיל ( - )211014החברה 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 .65
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,ואף יצאה מתחום הדשדוש
מעלה.כעת רמת אזור,6181-מהווה תמיכה אופקית מהותית קצרה,במונחי נעילה,וכל עוד שאין היא נשברת היעד נותר על רמת
אזור .3611נציין כי ברמת ,3616יש גאפ פתוח.השבוע התקדמה המניה כמעט עד לנעילת גאפ זה .בנוסף נראית לאחרונה על
הגרף פריצת מניפת פיבו שני-שליש ,מה שמותיר איתות חיובי תקף.הצפי הוא,דשדוש מתחת לנעילת הגאפ ,כדי להמשיך
שחרור תמונה טכנית גבוהה,ולאחר מכן המשך תנועה עולה .נזכיר עוד כי בגרפים ארוכי הטווח התקבל לאחרונה ,איתות חיובי
במניה,מכמה אינדיקטורים חשובים.
מלאנוקס ( - )MLNXהחברה ,מלאנוקס טכנולוגיות בע”מ ,עוסקת ביצור רכיבים אלקטרוניים המיועדים להעברת אינפורמציה
מהירה בין שרתים ומערכות אחסון ,באמצעות מערכות תקשורת .בנוסף ,עוסקת מלאנוקס בפיתוח מוצרים לתקשורת מהירה
המבוססים על מוליכים למחצה .מוצרי מלאנוקס מהווים חלק אינטגראלי בפרויקטים של פתרונות מחשוב ,אחסון מידע
ותקשורת במערכות מידע מורכבות .המניה נסחרת בבורסת הנסד"ק בשווי שוק של  0.51מיליארד דולר.
ניתוח טכני – המניה נכנעה ביומיים האחרונים ונעלה את המסחר בנמוך  56שבועות ומתחת לאזור התמיכה סביב 36-33
דולר .שבירת התמיכה אינה מבשרת טובות למרות שלא שברה את הסטופלוס אותו ציינתי סביב  31.5דולר .מי שבחוץ או
התייאש מהמניה יכול להכניס לרשימת מעקב כשרק נעילה מעל  33דולר יכולה להכניס אותו שוב לטווח המסחר של החודשים
האחרונים.

על רגל אחת

כלכלית ירושלים ( - )161010מניות החברה שנסחרות במדד הנדל"ן  ,05נסחרת כעת בתנועה של מימוש,למרות התיקון
העולה האחרון ,והשבוע נעצרה על תמיכת קו המגמה היורד שנפרץ לאחרונה באזור  .3311שבירה כאן יאשר המשך מימוש
במניה,ואילו היפוך על התמיכה יחזיר האיתות החיובי להמשך עולה.
קמהדע ( - )1064116מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011טכנית ,המניה נמצאת לאחר מהלך יורד יחסית חד מרמת
השיא על  .2611למרות שראינו לאחרונה דשדוש מעל קו המגמה העולה ארוך הטווח ,המניה שברה בברור קו זה ,ולמעשה
נותנת המשך איתות שלילי כעת .רמת 1511יורדת כעת לתמיכה ,מול אזור  5111כהתנגדות .החברה תפרסם בסופ"ש זה
תוצאות של ניסוי מהותי שנערך לאחרונה.

כלל ביו טכנולגיה ( - )1104210מניות החברה שנסחרות תחת מדד ת"א  ,011נמצאים עדיין תחת מימוש מחירים
ואיתות שלילי לאחר העליה המטאורית לאחרונה .בשלב זה רמת  0065שהייתה תמיכה קרובה נשברה בקלות
לאחרונה וכמו כן ננעל גאפ פתוח בהמשך.כעת רמת התמיכה החשובה נמצאת על אופקית  ,888והשבוע למעשה
הוכח שבשלב זה התמיכה הזו היא יחסית חזקה  ,מה שמוציא כנראה תיקון עולה שכעת ההתנגדות הקרובה שלו
נקובה ברמת  .151כאמור  888הינה תמיכה חשובה כעת על כל המשתמע מכך .בינתיים ניתן לסכם כי המניה
נסחרת רוחבית על תמיכת .888
אינטרנט זהב ( - )1016446מניות החברה נסחרות תחת מימוש לאחרונה,כאשר אזור  3111מהווה תמיכה חשובה
קרובה.רמת  3611מהווה בנעילה רמת התנגדות קרובה.על פי המכלול הטכני שלפנינו ובהתייחס לתיקון יורד פיבו
שליש,נראה כי המניה בשלה לחזור למהלך העולה ולפרוץ את  3611בקלות בקרוב.אישור שכזה יאשר חזרה לאזור
 .3211עד לכאן לא שונה כלום מהסקירה האחרונה  ,ולאחרונה אכן הצפי הושג כמעט במלואו והמניה בדרכה לרמת
 .3211כעת נסחרת רוחבית מתחת לרמת התנגדות זו ,עם שחרור טכני במיוחד של מתנדים מהירים.
אבוגן ( - )1107077מניות החברה שנסחרות במדד ת"א  ,011נמצאות תחת מימוש לאחרונה.לאחרונה הגיעה
המניה לאזור תמיכה חשוב על ,2111ולאחרונה,תמיכה זו נשברה כך שרמה זו יורדת כעת להתנגדות קרובה,ורק
יכולת חזרה מעליה יחזיר איתות לתיקון עולה .תמיכה קרובה נקובה ברמת .5551השבוע נבדקה רמת 2111
מלמטה ונכשלה פריצה בשלב זה,ושוב המניה שבה לרדת.
עזריאלי קבוצה ( - )1116431מניות החברה שנסחרות במדד המעוף,נמצאים במסגרת מימוש מחירים בימים
האחרונים לאחר שקבעו שיא לאחרונה.לאחרונה ,התהפכה המניה על תמיכת קו מהלך עולה ראשי באזור 00611
והחל תיקון עולה .איתות להמשך התיקון יהיה רק ביכולת נעילה מעל רמת .00211רמה זו נבדקה מלמטה השבוע.
נעיר כאן הערה פונדמנטאלית,שעיקרה ידיעות על תחילת הורדות מחירי השכירות בקניונים.
רמי לוי ( - )1104246מניות החברה שנסחרות במדד ת"א  ,011נמצאות תחת מימוש לאחרונה.לאחרונה המשיך
המימוש הנוכחי תוך כדי שבירת רמה אופקית על .08111רמה זו עוברת כעת להתנגדות מיידית חשובה .התמיכה
הבאה נקובה באזור  .05111רמה שנבדקה מלמעלה ביום המסחר האחרון .נזכיר דיווחים שונים על האטה ברשתות
הגדולות שהתפרסמו לאחרונה,ובשילוב מלחמת מחירים ,דבר המשפיע על מכלול החברות הקשורות לתחום.
חלל תקשורת ( - )1062647מניות החברה שנסחרות במדד ת"א  ,011שוב מתחילות להיות מעניינות טכנית עקב
מימוש לאחרונה והגעה לאופקית חשובה ומהותית באזור  .2651-2311בימים האחרונים נראה דשדוש על רמה זו
וכאילו הכנה לפריצה מעלה .ואכן השבוע המניה הגיעה מעט מתחת לרמת היעד שננקב בסקירה האחרונה,באזור
 .2811ונזכיר שוב את החברה שעומדת כעת על המדף.
אפריקה ( - )311012מניות החברה השבוע ניסו לבצע תיקון עולה עקב תמונה נמוכה מאוד טכנית .בשלב זה התיקון
הגיע עד לרמת  ,551ושם נעצרה .יכולת נעילה מעל יאשר המשך תיקון ,ואילו התמיכה הקרובה כעת עולה לרמת
.501
מבטח שמיר ( - )123016מניית החברה נסחרת במדד ת"א  .011השבוע תיקנה המניה באופן מלא את המימוש
האחרון ,ולמעשה כעת נסחרת רוחבית,כאשר ההתנגדות על רמת  03111שהושגה השבוע וראינו משם שוב נסיגה.
תמיכה קרובה נמצאת ברמת  ,06511שביום המסחר האחרון ננעלה גבולית על תמיכה זו .יום מסחר הבא ייקבע
האם ממשיכים במימוש או היפוך .נזכיר כי גם כאן יש את עסקת תנובה המרחפת באופק ,ותשפיע במקרה סגירה על
המניה.
אל על (  - )1013124המניה השבוע פתחה בתיקון עולה כצפוי,לאחר היפוך על תמיכה עולה באזור  .25בשלב זה
התמונה המהירה כבר גבוהה יחסית ורק יכולת נעילה מעל קו מגמה באזור ,50יאשר איתות חיובי נוסף.

פרוטארום ( - )1011012מניות החברה שנסחרות תחת מדד ת"א  , 011נסחרות כעת בתמונת התכנסות עם
תמיכה אופקית על אזור  8111מול התנגדות בדמות קו מגמה יורד באזור  ,8111קו שהשבוע נכשל בפריצתו .סביר
כעת שנראה בדיקת התמיכה שננקבה שוב,בשבוע הבא עלינו לטובה.
כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנות finance.sponser.co.il - sponser charts
ובורסה גרף לניתוח טכני – www.bursagraph.com
סקירה זו מבטאת את נקודת הראייה האישית של צוות ספונסר לגבי שוק ההון ואין בסקירה זו בכדי להעיד על התבצעות בפועל
של התרחישים המועלים בה לגבי שוק ההון והן לגבי ניירות ערך ספציפיים.
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