הסקירה השבועית של ספונסר 21.06.1026 -
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 עם נטייה לירידות שערים .מדדי המעו"ף
ות"א  011ירדו בכ 0..% -ובכ 2% -בהתאמה כל אחד ,ומדד הביומד הוביל את הירידות כשצלל בכ .4.6% -מנגד ,מדד
הבנקים דווקא עלה בכ ,2.2% -לאחר הודעת בנק ישראל ,שיאפשר למוסדיים להגדיל את האחזקה הישירה שלהם במניות
הבנקים עד ל .5..% -במדד ת"א  011בלטו לטובה מניות אפריקה נכסים ואל על שעלו בכ 5% -בממוצע כל אחת .מנגד ,מניית
סלקום צנחה בכמעט  02%לאחר שהוט דיווחה על הסכם אירוח עם גולן טלקום למשך  01שנים .מכלל מניות הבורסה בלטו
לטובה מניות ביאספי ואביליטי שעלו בכ 0.% -בממוצע כל אחת .מנגד ,מניות סלזיון ונבידאה ירדו בכ 2.% -ובכ20% -
בהתאמה כל אחת .מחזורי המסחר היו גבוהים מהממוצע ,ועמדו על כ 0.4 -מיליארד ש"ח ליום.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה מעורבת עם נטייה לעליות שערים קלות .מדדי התל בונד נסחרו בירידות שערים קלות
של כ 1.0% -בממוצע בסיכום שבועי .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו במגמה חיובית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד
(הגלילים) עלו בכ 1.0% -במח"מ הארוך .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ 1.0.% -במח"מ (משך חיים ממוצע)
הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב 2.51% -מדד ת"א  5.ירד ב ,1.02% -מדד הבנקים עלה ב ,1..0% -מדד הנדל"ן  0.רשם
השבוע ירידה של  ,0..0%מדד נפט וגז ירד ב 1.10% -ומדד הביומד צנח ב 6.16% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר
התחזק בכ 0.1% -מול השקל ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  3.25ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף ירד בשבוע החולף בכ ,0..% -וסיים את המסחר ברמה של  0611נקודות .ניתן
לראות בגרף המצורף שמדד המעו"ף ירד וכמעט הגיע שוב לאזור התמיכה של  0321-0311הנקודות .כל עוד אזור זה לא
יישבר כלפי מטה ,אין איתות טכני שלילי על המדד .מלמעלה ישנה התנגדות ברמה של  06.1נקודות ,ומעליה ההתנגדות
הבאה והמשמעותית יותר נמצאת ברמה של  0.11נקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק בכ 1.3% -מול השקל בסיכום השבוע החולף ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.25
ש”ח לדולר .אתמול (חמישי) ,וול סטריט נסחרה במגמה מעורבת ללא שינוי מהותי ,כשברקע הפד הותיר את הריבית בארה"ב
ללא שינוי ובמסיבת עיתונאים שהתקיימה לאחר פרסום ההחלטה ,אמרה הנגידה יילן כי החששות מהאפשרות שבריטניה
תתנתק מגוש האירו היוו גורם משמעותי בהחלטת המדיניות המוניטרית האחרונה של הבנק המרכזי ,וזאת משום שלברקזיט
יכולה להיות השפעה על כלכלת ארה"ב .מהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף היומי המצורף שהדולר הגיע שוב לרמת
התנגדות חשובה לטווח הקצר השוכנת סביב רמה של  3.22ש"ח לדולר ורק פריצה שלה כלפי מעלה תהווה איתות חיובי
משמעותי.
מדד הבנקים – לאחר שבוע המסחר האחרון ,אין הרבה מה לחדש על המדד מהבחינה הטכנית ,בשורה התחתונה ,המדד
שומר על טווח המסחר שלו בין  0221ל  +03.1נקודות .מה שכן התחדש הוא שביום חמישי הודיע בנק ישראל לגופים
המוסדיים על אפשרות להגדיל חשיפה למניות הבנקים מתקרה של  .%ל  ,5..%הערכות בשוק הן שהודעה זו יכולה להביא
לביקושים של מיליארדי שקלים למניות הבנקים בתקופה הקרובה .מהצד הטכני ,נעילה מעל  03.1תיתן טריגר חיובי למניות
המדד ויפתחו יעד עולה לאזור של  0621נקודות.
מדד ת"א  – 05בשבוע שעבר ציינתי שהירידה מתחת ל  211נקודות בסיום שבוע המסחר היינה שלילית ויכולה להוציא לפועל
סטייה דובית שקיימת במדד .בפועל התרחיש עבד  ,0:0מדד ת"א  5.פתח את שבוע המסחר במגמה שלילית והמשיך להיחלש
לאורך כל שבוע המסחר כולל יום ג' בו התבצע עדכון המדדים החצי שנתי .מהבחינה הטכנית ,המימוש האחרון במדד מביא
אותו לאזור תמיכה ברמה של  5518542נקודות שם קיימת רמה תמיכה אופקית.
מדד הנדל"ן  – 25גם מניות הנדל"ן נכנעו למגמה השלילית במניות השורה השנייה ועברו מימוש השבוע .מהבחינה הטכנית
אין הרבה מה לחדש ,המדד מתממש בצורה מינורית תוך כדי תנועה הצידה ,דבר שמראה על החוזק של המדד .תמיכה בטווח
הקצר קיימת בשפלים השבועיים ברמה של  .63082התנגדות קיימת סביב .661866.
מדד  – S&P500בשורה התחתונה אין הרבה מה לחדש על מדד המניות המוביל בארה"ב ,המדד נסחר באותם אזורי מחיר
פלוס מינוס מסוף מרץ האחרון .אמש (יום חמישי) המדד ביצע היפוך נאה מאוד מירידות של כ  0%לנעילה חיובית וזה לאחר .

ימי מסחר שליליים רצופים .כמו תמיד השוק האמריקאי הגיב באיחור לדו"ח התעסוקה החלש וביצע מימוש מגבוה שנתי שנקבע
שבוע לפני כן .טכנית אין חדש ,אמש הקונים הגיעו ברמה של  21.1נקודות .כל הרצועה של  212.8.1הינה אזור תמיכה חזק,
ירידה ממנו יכול להביא לתיקון עמוק יותר במדד .היום (שישי) תתקיים פקיעת אופציות וחוזים לחודש יוני ולכן צפויה תנודתיות
במסחר.
מדד ה  DAXהגרמני  -מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את  31החברות 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 ירד בצורה חדה בימים האחרונים ,וכעת הוא נמצא מעל תמיכה חשובה לטווח הקצר סביב  1.11הנקודות .שבירה כאן
תשלח את המדד לנמוך השנתי השוכן ברמה של  2511נקודות.

ניתוח מניות
אבנר יה"ש ( - )16.022החברה הינה שותפות מוגבלת אשר נוסדה ע"פ הסכם בין אבנר נפט וגז,כשותף כללי מצד אחד,ובין
אבנר נאמנויות מצד שני כשותף מוגבל .השותפות מבצעת חיפושים פיתוח והפקה של נפט וגז טבעי במים הטריטוריאליים של
ישראל וקפריסין .היה"שים נסחרים במדד ת"א .2.
ניתוח טכני – יחידות ההשתתפות נסחרו לאחרונה בתנועה יורדת רציפה ומהותית .בגרף השבועי ניתן לראות זאת היטב.
בחודשים האחרונים ראינו תמונת התכנסות מחירים  ,אשר נפרצה כידוע עוד לפני כשלושה שבועות כצפוי.אפשרות לפריצה זו
הועלתה כאן טרם פריצתה עקב איתות מהגרף השבועי .כעת אין לנו שינוי בגרף היומי והיעד שננקב סביב רמת  251ממשיך
להיות תקף ,כעת היה"ש נמצא תחת מימוש ושבירת  261ביום המסחר האחרון מאשר את התמיכה הבאה על  222לטווח
הקרוב.
ישראמקו יה"ש ( - )111020השותפות ישראמקו -נגב  ,2נוסדה ע"פ הסכם שותפות שנחתם בין ישראמקו כשותף כללי ,לבין
הנאמן ישראמקו ניהול כשותף מוגבל .ישראמקו יה"ש עוסקת בתחום חיפושי והפקת נפט וגז בישראל .יחידות ההשתתפות
נסחרות במדד ת"א .2.
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי לאחרונה נפרצה תבנית תנועה רוחבית של החודשים האחרונים,ברמת מחיר . 43.1רמה זו עולה
מן הסתם לתמיכה הקרובה החשובה כעת במונחי נעילה .יעד הראשון הנגזר מהפריצה נקוב ברמת , 42כאשר רמת  44היא
התנגדות ביניים .כל עוד שנמצאים מעל לרמת הפריצה היעד תקף .בשבוע החולף ראינו דשדוש צר מעל רמת הפריצה.
ההכרעה כאן קרובה כי יש לנו תמונת התכנסות מחירים כעת בסוף התבנית.
טבע  – TEVAהחברה הינה חברת תרופות גלובאלית,העוסקת בייצור תרופות גנאריות ,תרופות ייחודיות וממותגות ובייצור
חומרי גלם לתעשייה הפרמצבטית .מניות החברה נסחרות במדד ת"א  2.וכן בארה"ב.
ניתוח טכני – המניה כפי שניתן לראות על הגרף נמצאת לאחרונה במהלך שלילי,וכעת מנסה לפתח תיקון עולה .תיקון עולה זה
נבלם כעת בקו מהלך יורד ראשי באזור מחיר  .6.1דולר,המשמעות היא אין איתות תיקון עולה המשכי כל עוד רמה זו אינה
נפרצת במונחי נעילה .התמיכה הקרובה כעת נקובה ברמת  .2דולר.
דיסקונט ( – )612121בנק דיסקונט פועל בתחומים העיקריים הבאים :שירותי בנקאות ישירה,בנקאות מכוונת ואינטרנט,ניהול
תיקים ,השקעות ריאליות וחיתום.לבנק גם שלוחות באירופה ובארה"ב .מניות הבנק נסחרות במדד המעוף.
ניתוח טכני – המניה לאחרונה נמצאת במהלך רוחבי יחסית צר וזאת לאחר מהלך יורד .טווח המהלך הרוחבי 411-4.3 ,כאשר
בשבוע החולף ראינו היפוך ברור על תמיכת רצועת הדשדוש עם יעד לעבר תקרת הטווח על  4.3כאמור .יכולת פריצת הטווח
יאשר איתות נוסף בגובהה של כ . -אחוז נוספים לעבר רמת  .411ביום המסחר האחרון ראינו פריצה שכזו ,והמשמעות יעד
 411כעת .רמת הפריצה במונחי נעילה ,עולה כעת לתמיכה הקרובה.
בזן ( – )15101..החברה עוסקת בשלושה תחומי פעילות עיקריים .זיקוק נפט וחומרי ביניים ,פולימרים ייצור פוליאטילן וכן
ארומטיים ,ייצור חומרים ארומטיים המשמשים כחומרי גלם .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .011
ניתוח טכני  -לאחרונה ראינו מהלך יורד במניה עד לאזור תמיכה ,033-03.מאז יש לנו דשדוש רוחבי בתחום התמיכה לאזור
התנגדות סביב  .061-062דשדוש זה נמשך כבר כ 5-שבועות ומביא את רצועות בולינגר להתכווצות וכנראה לפני מהלך חד.
בשבוע החולף ראינו הגעה שוב לתחתית התבנית והיפוך עליה .יכולת כעת לבצע יעד לתקרת תבנית ואף מעל  062בהחלט על
הפרק ואני לא יופתע מכך אם זה יקרה.

על רגל אחת
גזית גלוב ( - )216022מניות החברה נסחרות במדד המעוף .טכנית ,המניה נמצאת בתחום תיקון עולה שאת האיתות הראשון
לכך קיבלנו בזמנו ,בפריצת רמת  .3111כעת נמצאת המניה במימוש מחירים כאשר ,רמת  3611עולה כעת לתמיכה ואילו
רמת  3651כהתנגדות הקרובה ,שם קו מהלך יורד לטווח הקצר .יכולת פריצת רמה זו יאשר איתות לסיום המימוש האחרון
וחזרה לתמונת התיקון העולה.
דלק קבוצה ( – )20..21.מניות החברה נסחרות במדד המעוף .טכנית ,לאחרונה המניה פרצה תבנית מחירים וכן את רמת
ההתנגדות סביב  .51111רמה זו כעת תמיכה קרובה וביום המסחר האחרון ננעלה בקרוב לתמיכה זו .נציין כי התמיכה היותר
חשובה נקובה ברמת  42111שם קו מגמה עולה של כל התיקון העולה האחרון .איתות חיובי נוסף יתקבל רק ביכולת פריצת
רמת .53241

ננו דיימנשן ( – )052011מניות החברה לאחרונה נתנו תנועה חדה מעלה,עקב הודעה פונדמנטאלית .טכנית  ,הגיעה המניה
להתנגדות כפולה באזור מחיר על  433ומאז החלה במימוש.כך נכתב בזמנו .יש לציין שבירת תמיכה קרובה על רמת 411
לאחרונה ,מה שגרם להמשך מימוש ואפילו רמת  ..1נשברה כעת .כל עוד שאין חוזרים מעל רמת השבירה האחרונה,בצורה
ברורה,המניה באתות שלילי .נציין תמיכה חשובה בדמות קו מהלך עולה לטווח הקצר בינוני באזור ..1.
כלכלית י-ם ( – )21.020מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011טכנית המניה פרצה לאחרונה תמונה טכנית רוחבית בשילוב
בולינגר מכווץ .בשלב זה ראינו ביום המסחר האחרון כי המניה שברה תמיכת  511לטווח הקצר,ועקב כך יש לנו איתות שלילי
המשכי כאן .תמיכה הבאה נמצאת ברמת .432
קמה דע ( – )201.221מניות החברה נסחרות לאחרונה בתנועה רוחבית כאשר זה כשבועיים נראה דשדוש סביב רמת אזור
תמיכה מהותי סביב  .0611-0631השבוע ראינו פריצת טווח ההתנגדות והגעה עד לקו המגמה היורד סביב רמת  .0..1היות
ולא ראינו כאן פריצה נוספת החל מימוש במניה וכעת 0611 ,שוב מהווה תמיכה קרובה ואילו אזור  0.35קו מגמה יורד
מתנגד.
אל על ( – )20.0.1.מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011לאחרונה ראינו כאן מימוש מחירים כאשר למעשה התמיכה כעת
נקובה ברמת  261וחשוב לומר ,במונחי נעילה.גם השבוע ראינו היפוך מעל תמיכה זו ,כאשר רמת אזור  250קו מגמה יורד
חשוב ,מהווה כעת התנגדות חשובה ויעד הקרוב.
סלקום ( – )220251.מניות החברה הנסחרות במדד ת"א  ,011נמצאים תחת מימוש מחירים בימים האחרונים,שלא נגיד
שעברה למעשה למהלך יורד ברור .עם זאת המניה ביום המסחר האחרון הגיעה עד לאזור  2.11רמה שמהווה תמיכה סופר
מהותית על כל המשתמע מכך ולכל טווחי הזמן .מעניין לראות איזה איתות נקבל כאן בשבוע הקרוב .רק יכולת נעילה מעל
 2411יאשר יציאה לתיקון עולה ברור.
אלביט מערכות ( – )20.221.מניות החברה הנסחרות במדד המעוף ,נמצאות לאחרונה במימוש מחירים.כעת רמת 35302
מהווה נקודת התנגדות קרובה ורק יכולת נעילה מעל יאשר ביטול המימוש הנוכחי .רמת  36211היא תמיכה היותר מהותית.
ביום המסחר האחרון ראינו בדיקת התמיכה החשובה מלמעלה ,לכן יום מסחר הבא חשוב לאיתות היפוך או לשבירה ביחס
לתמיכה החשובה כאמור.
פז נפט ( – )2200000מניות החברה הנסחרות במדד המעוף,נמצאים כעת תחת מימוש מחירים לאחר השגת יעד התכנסות
מחירים לאחרונה על אזור  .46111כאמור,מאז חל היפוך ויציאה למימוש.השבוע ראינו גם שבירת התמיכה הקרובה על רמת
 40311ולכן היא יורדת כעת להתנגדות הקרובה ,וכל מתחת האיתות השלילי תקף 41111.היא התמיכה הקרובה כעת.
בזק ( - )110022מניות החברה הנסחרים במדד המעוף ,נמצאים בתחום מהלך יורד עדיין מהלך שנמשך כבר מספר שבועות.
כעת ניתן רק לומר כי כל עוד אין חזרה ברורה מעל רמת , 5.4אין איתות חיובי לשינוי,בתנועה השלילית הקיימת כעת .אזור
 451-421הינה רצועת תמיכה כעת.
בי קומיוניקשנס ( - )2200661מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011המניה כעת במהלך של מימוש מחירים בצורה ברורה
כאשר ,רמת  2.11היא התמיכה הקרובה ואילו רמת  1111המהותית שנשברה לאחרונה מהווה התנגדות חשובה .כל עוד אין
יכולת חזרה מעל  1111המהלך היורד תקף.
ריט  - )201.110( 2מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011טכנית ,המניה נמצאת תחת מימוש מחירים ומתקרבת לנקודת
תמיכה מהותית באזור מחיר  .0021ביום המסחר האחרון ראינו תצורת נר שורי בנעילה מעל לתמיכה מה שמעיד על אפשרות
כעת לתיקון עולה .רמת יעד קרוב נקוב על .00.3
פרוטארום ( - )20.20.1מניות החברה נסחרות במדד ת"א  ,2.כאשר טכנית הם במהלך יורד של מימוש מחירים,ובשלב זה
מתקרבים לאזור תמיכה אופקי חשוב על רמת  .05111סביב רמת התמיכה הזו ,יוכרע לאן פניה לפחות בהמשך הטווח הקצר
,היפוך או שבירה .רק יכולת חזרה מעל רמת  02111יאשר כאן איתות לתיקון עולה ברור.
לאומי ( - )60.622מניות הבנק נסחרים במדד המעוף ,וטכנית ניתן לראות תמונת התכנסות מחירים כאן .רמת  03.1כתמיכה
מאוד חשובה כעת ואילו רמת  0601תקרת התבנית .יכולת יציאה מהתבנית יאשר איתות של  4..אחוז מהלך בהתאם לכיוון
היציאה .ביום המסחר האחרון נבדקה רמת תקרת התבנית במניה.
סאמיט ( - )20.26.6מניות החברה הנסחרות במדד ת"א  ,011נסחרות תוך תנועה עולה כללית .לאחרונה אנו רואים תנועה
רוחבית צרה עד כדי כך צרה ,שרצועות בולינגר מתכווצות חזק יחסית ,ולמעשה מכינים כאן תנועה חדה בקרוב .לאן תהיה
היציאה זאת השאלה .ובכן ,היות והתמונה הטכנית דיי נייטרלית כעת ,קשה לדעת ,מה שכן גבולות הטווח הצר הינם 0111-
 .2121כאמור ,מהלך חד בפתח .ואולי נקבל איזה איתות ראשוני לפני התנועה החדה כדי שיובהרו יותר העניינים.

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.

