הסקירה השבועית של ספונסר – 31.01.2016

הסקירה השבועית של ספונסר – 18.12.2016
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 בשבוע המסחר החולף במגמה מעורבת .מדדי המעו"ף ות"א  100עלו בכ-
 0.6%בממוצע כל אחד .מנגד ,מדד הנדל"ן שסובל מעליית התשואות באפיק הסולידי ,רשם ירידה של כ ,2.5% -בהובלת
מניות אפריקה נכסים וגב ים שירדו בכ 4.5% -כל אחת .במדד ת"א  100בלטו לטובה מניות הפארמה אופקו ומיילן ,שעלו
בכ 11% -בממוצע כל אחת .מנגד ,מניית ספאנטק ירדה בכ .13% -מכלל מניות הבורסה בלטה לטובה מניית אפריקה
ישראל שזינקה בכמעט  .21%מנגד ,מניית פוטומדקס צנחה בכמעט  40%בסיכום שבועי .מחזורי המסחר היו סביב
הממוצע לאחרונה ,ועמדו על כ 1.3 -מיליארד ש"ח ליום למעט יום ראשון.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה שלילית .מדדי התל בונד נסחרו בירידות שערים קלות של כ 0.1% -בסיכום שבועי.
אגרות החוב הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה שלילית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) ירדו בכ0.55% -
במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) ירדו בכ 0.35% -במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב 0.72% -מדד ת"א  75ירד ב ,0.90% -מדד הבנקים ירד ב ,2.45% -מדד הנדל"ן 15
רשם השבוע ירידה של  ,2.50%מדד נפט וגז עלה ב 1.35% -ומדד הביומד עלה ב 0.25% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח,
הדולר התחזק בכ 1% -מול השקל ,ונסחר כרגע (ראשון) ברמה של  3.845ש"ח לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף עלה בכ 0.7% -בשבוע החולף ,וסיים את המסחר ברמה של 1456
נקודות .ניתן לראות בגרף המצורף שמדד המעו"ף מדשדש בשבועות האחרונים ,כשהתמיכה הקרובה כרגע שוכנת באזור
 1430הנקודות ,והתמיכה היותר חשובה ומשמעותית לטווח הארוך נמצאת באזור  1380נקודות .מנגד ,פריצה של אזור
 1460-1470הנקודות כלפי מעלה תהווה איתות טכני חיובי.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק בכ 1% -מול השקל בסיכום השבוע החולף ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של
 3.845ש”ח לדולר .אתמול (חמישי) ,וול סטריט נסחרה במגמה חיובית מתונה .ברקע בגזרת המאקרו התייצבה השבוע
ג’נט ילן ,יו"ר הפדרל ריזרב ,והודיעה על החלטת הבנק המרכזי להעלות את הריבית ב .0.25% -בהודעה שפרסם הבנק
המרכזי הוא מעריך כי צפויה התחזקות נוספת של שוק העבודה בשנה הבאה ,ומכיוון שלא צפויים לחצים אינפלציוניים
ניתן יהיה להגביר את קצב העלאות הריבית ל 3-העלאות בשנת  .2017מהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף היומי
המצורף שהדולר נסחר בתקופה האחרונה במגמה חיובית למרות התיקון האחרון כלפי מטה בימים האחרונים,
כשהתמיכה הקרובה נמצאת ברמה של  3.78ש"ח לדולר.
מדד ה  DAXהגרמני  -מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את  30החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בגרמניה ביניהם
 ,BMWמרצדס ,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 פרץ בעוצמה את ההתנגדות החזקה ברמת  10800הנקודות ומשם המשיך צפונה כפי שחזינו
אל עבר ההתנגדות הקרובה ברמת  11500הנקודות ,שם תבחן המשך דרכו.

מדד הבנקים – למרות שיא חדש בשבוע שעבר ,סיום השבוע במדד הבנקים היה דיי חלש בטח ביחס לנעשה בסקטור
הפיננסים בחו"ל אשר המשיך לעלות בקצב מרשים .מהבחינה הטכנית נראה שהמדד מחפש כיוון ,סטייה דובית שיצאה
לפועל הביאה למימוש האחרון מהשיא ועד לאזורי התמיכה .מצד אחד מחזיק מעל  1530נקודות אולם מצד שני לא נראים
קונים נחושים שיכולים להביא אותו למדרגה משמעותית נוספת .כל עוד המדד מסתובב מעל  1500/30הוא מוגדר חיובי
עם הפנים לקידומת  ,1600ירידה מתחת תעשה חישוב מסלול מחודש.

מדד ת"א  – 75מתיחת שבוע המסחר האחרון הביאה את המדד לגבוה שנתי חדש ועליות שערים נאות של קרוב ל .1%
המשך השבוע היה פחות טוב ובו ראינו מימוש לגל העולה האחרון שהחל באזור של  835והביא את המדד עד 909
נקודות ,עליה של  9%בקירוב .כל עוד המדד נסחר מעל אזור הפריצה של  880/5נקודות הוא מוגדר חיובי עם יעד עולה
לאזור של  950נקודות ,התנגדות מהותית בדרך רצועה של  910/7נקודות.

מדד הנדל"ן  – 15מדד הנדל"ן המשך להיעצר בתחילת השבוע סביב אזור של  473/4נקודות שהוא תיקון פיבו 61.8%
למהלך היורד האחרון .הבלימה באזור זה הוכיחה עצמה עם יום מסחר שלילי מאוד בסיום השבוע וירידות של מעל 2%
במדד  .מהצד הטכני נראה שבגזרת המימושים עוד לא נאמרה המילה האחרונה וצפי הוא המשך יורד בשבוע-שבועיים
הקרובים.

מדד  – S&P500ראלי טראמפ המשיך גם בשבוע המסחר האחרון כשהמדד התקרב ביום שלישי סמוך ל  2280נקודות
שהם  20נקודות מיעד התבנית לאזור של  2300נקודות .לאחר הודעות הריבית בארה"ב ביום ד' האחרון ראינו מימוש
שהגיע בשוק וזה טבעי לאחר גל עולה חדש ופריצת רמות שיא כל הזמנים מהשבועות האחרונים .טכנית ,השוק מזמין
מימוש ,אינדיקטורים גבוהים ביחס למדד וריצה של קרוב ל  200נקודות מהבחירות מזמינים תיקון כלשהו .ירידה מתחת
ל  2250תוציא אחד כזה לפועל עם סיכוי בדיקה של  2190/2200בטווח זמן הקרוב .במידה ולא נראה מימוש כזה השבוע
סביר שהוא ידחה לאחר עונת החגים בארה"ב.

ניתוח מניות

בזק ( – )230011חברת התקשורת עוסקת במספר תחומים עיקריים :תקשורת פנים ארצית נייחת ,תקשורת
סלולארית,בזק בינלאומי וטלוויזיה רב ערוצית .מניות החברה נסחרות במדד המעוף.
ניתוח טכני – המניה לאחרונה הייתה במהלך שלילי ברור  ,ופרט לתיקוני ביניים המניה עדיין ממשיכה לשהות בתחום
השלילי .בשלב זה המניה שברה השבוע תבנית מתכנסת כנראה על הגרף המצ"ב .לכן ,רמת השפל האחרונה באזור
 653-654היא התמיכה הקרובה כעת .כל עוד אין חזרה במונחי נעילה מעל  ,680אין מה לחשוב כעת על תיקון עולה.

שיכון ובינוי ( – )1081942החברה פועלת בתחום הנדל"ן והתשתיות על תחומיהם השונים ,בארץ ובחו"ל .מניות החברה
נסחרות במדד ת"א .100
ניתוח טכני  :מניות החברה נסחרות לאחרונה בתיקון עולה למהלך השלילי האחרון .למעשה ראינו לאחרונה תנועה
רוחבית בחודשים האחרונים .לפני מס .שבועות ראינו את המניה בהיפוך ברור על תחתית תבנית ,והשלמת יעד ראשון
לרמת תקרת תבנית ואף מעבר .הדבר החשוב כעת הינו פריצת תבנית מחירים ברורה עם יעד של  13אחוז תנועה מעלה,
כלומר יעד על רמת  .!800אזור  707הוא אזור תמיכה וכל עוד נשמר היעד תקף .שימו לב כי הגרף השבוע עבר שינוי
בגובהה ההטבה שחולקה.

 – TSEMטאואר  -החברה עוסקת בטכנולוגיות דיגיטאליות ואמצעי תקשורת עבור ניהול ספקים .מניות החברה נסחרות
בארץ במדד ת"א  ,100וכן בארה"ב.
ניתוח טכני :מניות החברה נסחרות לאחרונה בתנועה עולה ,כידוע כאן מהסקירות הקודמות .השבוע המניה עולה עם גרף
ארוך טווח ,והפעם כדי להמחיש את היעד לטווח היותר מהקצר .ניתן לראות כי המניה לאחרונה פרצה תבנית מחירים
ברורה כאשר היעד כעת נקוב ברמת  22דולר .תמיכה עולה כעת בגרף הארוך טווח על רמת  18דולר.

אל על ( - )1087824החברה עוסקת בהובלה אווירית של נוסעים ומטען .כמו כן עוסקת בשירותים נלווים לליבת החברה.
מניות החברה נסחרות במדד ת"א .100
ניתוח טכני  :מניות החברה נמצאות לאחרונה בתנועה יורדת ברורה .ראינו לאחרונה שבירת  2תמיכות מאוד חשובות :
 300ו . 280-בשלב זה המניה מנסה לפתח תיקון עולה ,לאחר הגעה לתמיכה עולה ארוכת טווח בגרפים הארוכים .רק
יכולת נעילה מעל רמת  280יאשר כעת אתות לתיקון ראשוני עד רמת  ,300כל עוד זה לא קורה אין אתות לתיקון עולה
למעשה כל אזור  280-300מהווה כעת אזור התנגדות .רמת  266תמיכה קרובה שם השפל האחרון במסגרת היורדת
האחרונה.

אלוני חץ ( - )390013חברת אלוני חץ נכסים והשקעות בע”מ הינה חברת נדל”ן מניב העוסקת בהשקעות ארוכות טווח
בתחום .לחברה פורטפוליו נכסים רחב מאוד בארץ ובמדינות מערביות בעיקר אמריקה הצפונית ובשוויץ.
ניתוח טכני – לאחר נגיעה באזור תמיכה חזק מלפני כחודש יצאה המניה לתיקון עולה מחיר .בשבועות האחרונים ראינו
עמידה במקום עם ירידה קלה במניות החברה לאחר שנבלמה סביב  3260נקודות לערך .יום חמישי שלח את המניה
לירידות חדות ועל פניו נראה שהכיוון הקרוב הוא לאזור  3000-2930נקודות שהוא אזור תמיכה חזק על הגרף.

על רגל אחת
חלל תקשורת ( – )1092345מניות חברת התקשורת נסחרות במדד ת"א  .100טכנית המניה נמצאת לאחרונה לאחר
מימוש מחירים עמוק בעקבות האירועים הפונדמנטאליים האחרונים.בימים האחרונים ניכר דשדוש מחירים כתנועה עולה
מתקנת מעל רמת מרכז בולינגר ,וכל עוד זה נשמר אזי התנועה החיובית לתיקון נותרת בעינה .כעת תמיכה נמצאת
ברמת -2528מרכז בולינגר ,ואילו היעד הקרוב נמצא ברמת  . 2887-89יש סיכוי בהחלט טוב לראות את היעד הנ"ל
בקרוב.

אלוני חץ ( – )390013מניית חברת הנדלן נמצאת כעת במימוש מחירים ,וטכנית בתנועה יורדת עם יצירת קו מהלך
יורד ברור שכעת באזור התנגדות על  .3200כל עוד אין יכולת פריצת רמת ההתנגדות התנועה היורדת תקפה .רמת
תמיכה הקרובה כאן נקובה על אזור .2940

כיל ( – )281014מנית חברת הכימיקלים ,נסחרת במדד המעוף .טכנית ,המניה לאחר מהלך יורד ,וכעת נמצאת במהלך
של תנועת תיקון עולה .ניתן לראות בשלב זה יצירת תנועה עולה כתיקון על בסיס שפלים/שיאים עולים ,כאשר רמת השפל
האחרון העולה נקוב על  ,1513לכן כל עוד זה נשמר התנועה העולה המתקנת שרירה.רמת התנגדות הקרובה כעת הינה
על .1600

סלקום ( - )1101534מניות חברת התקשורת נסחרות במדד ת"א  .100טכנית המניה שנמצאת במסגרת של תיקון עולה
,הגיעה לאחרונה עד לרמת התנגדות מהותית סביב אזור מחיר  3285ומשם שוב החלה בנסיגה .התמיכה הקרובה כעת
הינה על רמת  3068ושם יוחלט אם נראה המשך המימוש הנוכחי .אתות חיובי ברור רק ביכולת פריצת ההתנגדות
המהותית שהוזכרה לעיל.

גזית גלוב ( - )126011מניות חברת הנדל"ן הנסחרות במדד ת"א  ,25נמצאות כעת לאחר מהלך יורד ,ולאחרונה ראינו
מהלך של תיקון עולה .תיקון עולה זה התבסס על קו תמיכה עולה וביום המסחר האחרון ראינו שבירת תמיכה עולה זו.
המשמעות ,היא אתות שלילי כעת כאשר תמיכה קרובה נמצאת ברמת .3300

אבנר יה"ש ( - )268011היהשים לאחרונה השלימו למעשה תבנית ארוכת טווח על  ,273-5ואף ננעלו מעל .לכן ,כעת
היעד הקרוב עולה לרמת  ,300וזאת בכפוף לתמיכה העולה הקרובה באזור  273-5כאמור לעיל.

מיטב דש ( - )1081843מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100לאחרונה התבשרנו על עסקה אפשרית למכירתה
שעדיין לא נסגרה .טכנית ,נראה כי רמת  1800מהווה כעת תמיכה קרובה וכל עוד נשמרת היעד הינו על .1900

נייס – – NICEמניות החברה נסחרות במדד ת"א  ,25וכן בנאסדק בארה"ב .לאחרונה ראינו היפוך על תמיכת  64דולר,של
המהלך הרוחבי בשבועות האחרונים ,והיות וראינו גם מעבר לתחום העליון של בולינגר בשילוב עם אינדיקטורים תומכים,
אזי כעת היעד נקוב ברמת  68דולר ושם תיבחן להמשך .תמיכת  66דולר עולה לתמיכה הקרובה כעת.

ישראמקו יה"ש (- )232017יחידות ההשתתפות נסחרות במדד המעוף .ראינו לאחרונה תנועה רוחבית לאחר אתות
שלילי של מהלך יורד.רמת  66מהווה כעת תמיכה חשובה קצרה והיא נבחנה מלמעלה בשבוע החולף .תקרת תבנית
רוחבית נקובה על רמת  68.7ורק יכולת יציאה מתחום התנועה הרוחבית יעיד כאן על האתות הבא.

 – TEVAטבע – מניות חברת התרופות הגנאריות נסחרות בת"א במדד המעוף ,וכן בארה"ב .טכנית  ,ולפי גרף חו"ל,
המניה נמצאת בשלב זה ב מהלך של תיקון עולה התחלתי עדיין ,וסביב אזור תמיכה מהותי בגרף הארוך טווח ברמת 37
דולר .בגרף היומי המניה נמצאת לפני התנגדות על  38דולר ורק יכולת נעילה מעל רמה זו,יאשר המשך לתיקון העולה
ההתחלתי שצוין.
דלק רכב ( – )829010מניות החברה הנסחרות במדד ת"א  ,100ננעלו ביום המסחר האחרון מעל לרמת  3400העולה
כעת לתמיכה הקרובה והמניה מקבלת אתות חיובי להמשך בשלב זה .רמת  3500היא היעד הקרוב ושם נקבל את האתות
הבא.

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.

