הסקירה השבועית של ספונסר 01.01.4102 -
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 סיכמה שבוע מסחר קצר בימים ומקוצר בשעות עקב חול המועד ,מלווה בירידות שערים
חדות .המדדים המובילים ירדו בכ 2% -כל אחד בממוצע ,כשמדדי המניות הקטנות סבלו במיוחד .מדדי היתר והביומד ירדו
השבוע בכ 5.4% -ו 7.6% -בהתאמה .במדד ת"א  011בלטו לרעה מניות פוטומדקס ,סיליקום וטאואר שירדו בכ02% -
בממוצע כל אחת .מנגד ,מניית לייבפרסון רשמה עליות שערים של כ 8.8% -בסיכום שבועי .מכלל מניות הבורסה בלטו לטובה
מניות מיי סייז וסקיילקס שעלו בכ 08% -בממוצע כל אחת .מנגד ,מניות רדהיל ואקסטיאל ירדו בכ 01% -בממוצע כל אחת.
מחזורי המסחר היו גבוהים יחסית לימי חול המועד המקוצרים ,ועמדו על כמיליארד ש"ח ליום בממוצע.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה מעורבת עם נטייה לעליות שערים .מדדי התל בונד עלו בכ 1.0% -בממוצע בסיכום
שבועי .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) ירדו מעט במח"מ
הקצר ועלו בכ 1.4% -במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ 0.2% -במח"מ
הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,4.12% -מדד ת"א  64ירד ב ,2.21% -מדד הבנקים ירד ב ,0.22% -מדד הנדל"ן  04רשם
השבוע ירידה של  ,4..0%מדד נפט וגז ירד ב 2...% -ומדד הביומד ירד בכ .....% -בשוק המט”ח ,הדולר נסחר בתנודתיות
גבוהה ,והתחזק בסיכום שבועי בכ 1.6% -מול השקל ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  3.71ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף ירד בכ 2% -בסיכום השבוע החולף ,וסיים את המסחר ביום חמישי ,ברמה של
 0533נקודות .כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף ,מדד המעו"ף רשם לאחרונה שיא חדש שמהווה כעת את ההתנגדות
הקרובה ,ברמה של  0561נקודות .למרות התנודתיות הגבוהה והירידות האחרונות ,רק ירידה מתחת לרמה של  0521נקודות,
תהווה איתות טכני שלילי לטווח הבינוני.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק מעט בסיכום שבועי מול השקל ,ונסחר היום (שישי) ברמה של  3.71ש"ח לדולר.
אתמול (חמישי) ,המדדים המובילים בבורסת ניו-יורק ננעלו ללא שינוי מהותי לאחר יום רביעי תנודתי במיוחד .אתמול פורסמו
נתוני התביעות השבועיות הראשוניות לדמי אבטלה ,שעמדו על  275אלף לעומת צפי לכ 211 -אלף .שלשום (רביעי) פורסם
ספר הבז' ,שמודד את הפעילות הכלכלית ב 02-מחוזות הפד .על פי הדוח ,בכירי הפד מאמינים שהצמיחה ממשיכה להיות
מתונה עד בינונית ,כאשר הוצאות הצרכנים צומחות בקצב דומה .כמו כן ,הדוח הצביע על כך שתנאי שוק העבודה משתפרים.
בזירת המאקרו התפרסמו מספר נתונים מהותיים .המכירות הקמעונאיות בארה"ב ירדו בחודש ספטמבר ב ,1.3%-לראשונה
מזה שמונה חודשים .עוד פורסמו נתוני המחירים הסיטונאיים ,שירדו בספטמבר אף הן .מדד המחירים ליצרן ירד ב.1.0%-
מדובר בירידה הראשונה מזה כשנה .כלכלנים צפו עלייה של ( .1.0%קרדיט ל .)iFOREX -מהבחינה הטכנית ,ניתן לראות
בגרף המצורף שאכן הדולר עלה חזק מאוד בשבועות האחרונים בהמשך לצפי שלנו ,וכעת נתקל ברמת התנגדות באזור של
 3.64ש"ח לדולר .תיקון טכני כלפי מטה מאוד סביר ברמות אלו ,אולם הוא לא צפוי לשנות את המגמה העולה.
מדד הבנקים – בשבועיים האחרונים מדד הבנקים המשיך להסחר סביב אזורי הגבוה האחרון שנפרץ ברצועה של 0357746
נקודות .מבנה המחירים במדד עדיין נשאר עולה וגם תיקון קרוב לשפל האחרון סביב  0306נקודות לא ישנה עובדה זו .מי
שמחפש חבירה למדד רצוי שיעשה זאת ביציאה קדימה עם יצירה של שפל עולה ולא לפני.
מדד ת"א  – .7מדד מניות השורה השנייה המשיך להפגין חולשה במהלך השבועיים האחרונים ,לא רק שלא הגיע לאזור של
 127נקודות ,הוא יצר שני שיאים יורדים על הגרף ,אחד סמוך ל  121השני סביב  105נקודות .בשבוע שעבר נסחר המדד
בצורה שלילית ושבר את הרצועה של  811-111בצורה ברורה מאוד ונראה שהכיוון הכללי הוא הנמוכים האחרונים סביב 841
נקודות.
מדד הנדל"ן  – 07מדד הנדל"ן למרות היותו אחד המדדים החזקים בבורסה של ת"א גם הוא נכנס לטרנד השלילי .המדד יצר
יתד דובית7תעלה עולה בחודש וחצי האחרונים (טווח זמן מעט קצר ליתד) ויצא מגבולותיה כלפי מטה ביום המסחר האחרון,
אזור תמיכה חזק נמצא סביב  514נקודות ושבירתו תיתן איתות שלילי נוסף.
מדד היתר  – 71מדד היתר  41זז בשנה וחצי האחרונות בריינג מסחר רחב מאוד ,אזור התנגדות סביב  711-481ואזורי
תמיכה חזקים מאזור של  421ל  411נקודות .טכנית המדד נפל במהלך החגים לטווח תמיכה עליון סביב  421נקודות ומחק את
כל הראלי של סוף אוגוסט תחילת ספטמבר .ההגעה לאזורי תמיכה מעניינת מאוד למעקב אחרי המדד עם אפשרות להיפוך
סביב רמות מחירים אלה.

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  HSBC,וודאפון ובריטיש פטרוליום .כפי שניתן לראות בגרף
היומי המצורף מדד המניות הבריטי צלל בצורה חדה כלפי מטה בתקופה האחרונה ,לאחר ששוב נתקל בהתנגדות העיקשת
באזור  7111הנקודות ,ואף שבר את התמיכה שהייתה באזור  7511הנקודות ,ובכך התקבל איתות טכני שלילי מאוד עד
להודעה חדשה.

ניתוח מניות
מגדל ביטוח ( – )01100.7חברת מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים פועלת במספר תחומים :ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח,
ביטוחי בריאות ,ביטוח כללי ,שירותים פיננסים ועוד .החברה נסחרת במדד תא .24
ניתוח טכני – המניה הצליחה לבצע היפוך סביב רמת תמיכה אופקית חזקה ב  40172נקודות (מתואם דיבידנד) וזה בשוק
תנודתי ושלילי .נעילה מעל  451נקודות יכול להביא להמשך תיקון עולה לטווח עליון סביב  47172נקודות.
אלוט תקשורת ( – )0111.72החברה אלוט תקשורת עוסקת בפיתוח של טכנולוגיה לניהול ואופטימיזציה של רוחב פס ואיכות
השירות ברשתות תקשורת נתונים .החברה הינה חברה דואלית ונסחרת במדד ת"א  64ובארה"ב תחת הסימול .ALLT
ניתוח טכני – המניה נקבעת בארה"ב ולכן הניתוח הטכני יתייחס לפי הגרף האמריקאי .המניה נסחרת במגמה שלילית ולאחר
ששברה אזור תמיכה סביב  02דולר ירדה ל  01דולר ,חזרה לאזור  02בדקה אותו שוב וירדה לשפל של  3שנים במחיר סביב
 1.4דולר (שם נתמכה ב  2100פעמיים) .בחג האחרון המניה הצליחה להפגין עוצמה נגד המגמה הכללית בשוק וחזרה מעל
 01דולר .טכנית החזרה המהירה מראה שהייתה לנו כאן שבירת שווא ולכן קיימת אפשרות חזרה לאזור  02דולר בתקופה
הקרובה .חשוב לציין שהמניה תפרסם את דוחותיה לרבעון השלישי של השנה ב .5.00.05
כיל ( - (410102החברה הינה יצרנית גלובלית של דשנים ומוצרים מיוחדים המספקת את הצרכים החיוניים של אוכלוסיית
העולם .החברה מפיקה ומעבדת חומרי גלם לתחומי החקלאות המזון וחומרים מורכבים .השנה רשמה החברה את מניותיה
למסחר גם בארה"ב תחת הסימול .ICL
ניתוח טכני – ההנפקה של המניה בארה" ב במחיר נמוך יחסית שלחה את המניה לירידות שערים ובדיקה של רמות נמוכות על
הגרף המקומי .נכון לכתיבת שורות אלה ולאחר שירדה את מחיר ההנפקה הטרנד השלילי במניה הואץ .למרות בלימה במחיר
בגרף המקומי סביב  2411721נקודות (פתח גאפ) נראה שאין מנוס מלרדת עוד מדרגה אחת למטה לנעילה מלאה של גאפ
מלפני כשנה באזור של  .2571חשוב לזכור שהירידות בשנתיים האחרונות יביאו בסופו של דבר להזדמנות עבור המשקיעים
אולם היא עדיין קיימת לדעתי.
סלקום ( – )0010722החברה,הינה חברת תקשורת סלולארית המספקת מגוון שירותים כגון :שירותי טלפון סלולארי
ונייח,שירותי נדידה לתיירים בישראל ,ולמנויי סלקום בחו"ל ,וכן שירותים נוספים.
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי המניה לאחרונה נמצאת בתנועה יורדת ברורה,אשר מתבטאת ביצירת תבנית יורדת מזה מספר
חודשים .בשלב זה ,בתוך התבנית ניתן לראות תמיכה חשובה על  5111במונחי נעילה,ונראה כי יש יכולת כעת לצאת לתיקון
עולה כל שהוא ,כאשר רמת  5111היא תמיכת הסטופ במניה כעת .היעד7התנגדות הקרוב נמצא ברמת  .5060יש לקחת
בחשבון כי כל עוד המניה בתוך המסגרת היורדת ,אזי התמונה הראשית היא ירידה כאמור.
בזק ( - )421100חברת התקשורת ,פועלת בכמה מתחומי הפעילות הבאים :תקשורת פנים ארצית נייחת,תקשורת
סלולארית,בזק בינלאומי וטלוויזיה רב ערוצית .
ניתוח טכני – ניתן לראות כי לאחרונה המניה נמצאת במסלול עולה ברור,וכעת קרובה לשיא כל הזמנים .בימים האחרונים נראה
כי המניה נסחרת בתבנית נפתחת כנראה על הגרף,כאשר רמת  778הינה היעד הקרוב כעת ,תקרת תבנית ,מול  737המהווה
את תמיכת התבנית הנוכחית .איתות להמשך תנועה עולה יתקבל ביכולת לצאת מעלה מתוך תבנית זו ,ואילו שבירת 737
יאשר איתות שלילי ראשוני ,כאשר התמיכה היותר מהותית נמצאת ברמת אזור  ,726תקרת הפריצה האחרונה במניה.
מבטח שמיר ( - )04.101החברה הינה חברת השקעות הפועלת בתחומים :נדלן מניב,בארץ ובחו"ל ,וכן בתעשייה בייחוד
בחלקה באחזקת תנובה ביחד עם אייפקס ,שנושא מכירת האחזקות בחברה כעת על הפרק וקרוב כנראה לסיכום.
ניתוח טכני – ניתן לראות כי לאחרונה המניה נסחרת בדיוק רב ,בתחום תבנית מתכנסת יורדת וכעת קרובה לתחתית התבנית
באזור  .01741ברמה זו המניה עשויה לקבל תפנית חיובית לפחות לעבר תקרת התבנית  ,כאשר אופציית שבירת
התבנית,מנגד ,יאשר סטופ ברור .למעקב צמוד בשלב זה.

על רגל אחת
בזן ( - )4711421מניות החברה שנסחרות במדד ת"א  ,011נסחרים כעת בתנועה מתקנת עולה.כאשר לאחרונה ראינו פריצת
התכנסויות מחירים והשלמת יעדים הכל כצפוי ע"פ הסקירות שעלו כאן .בשלב זה המניה נכנסה למימוש מחירים ,כאשר אזור
 031-030היה אזור תמיכה קרוב שנשבר ביום המסחר האחרון ,עקב כך המניה תחת איתות שלילי והתמיכה הבאה כהמשך
למימוש נקוב ברמת אזור  .021רמת השבירה יורדת לרמת התנגדות קרובה.

אפריקה ( - ).00104מנית החברה שנמצאים במהלך יורד ,כעת שברו ביום המסחר האחרון את התמיכה האופקית על רמת
,702ולכן רמה זו יורדת כעת במונחי נעילה לרמת התנגדות .התמיכה הקרובה הבאה נמצאת על קו מגמה עולה באזור .481
טאואר  - TSEMמניות החברה נסחרות גם בת"א במדד ת"א  ,011וגם בארה"ב .בשבוע הקודם המניה שברה בחו"ל את
תמיכת  01דולר המהותית .נאמר אז ,כי זהו איתות שלילי ברור להמשך ,ואכן המניה המשיכה דרומה .כעת המניה נמצאת
מתחת לרמת  1דולר והיא למעשה ההתנגדות המיידית כעת .אוסיף כי נוצר במניה קו מהלך יורד וכל עוד שנמצאים מתחתיו
התנועה יורדת כעת .התנגדות קו המגמה היורד כעת נמצא באזור  1.7דולר.
אלביט מערכות ( - )0110042מניות החברה שנסחרות במדד ת"א  ,24לאחרונה פרצו תבנית מחירים מתכנסת ,עם יעד
בגובהה של כ 00-אחוז כגובהה התבנית .בשבוע האחרון השלימה המניה במלואה את יעדי התבנית שנגזרו בזמנו ויצאה
למימוש מחירים עקב טכני רווי מאוד .כעת,רמת  23111מהווה תמיכה קרובה ואילו היותר מהותית על  .22371רמת השיא
נקובה על אזור ,23711שם ההתנגדות כעת.
ברייסוויי ( - )0011.01מניות החברה נסחרות במדד ת"א יתר  .41ניתן לראות טכנית ,כי המניה נמצאת לאחרונה בתנועה
יורדת  ,ואף שברה ביום המסחר האחרון את אופקית ,3711לכן רמה זו יורדת להתנגדות מיידית כעת .התמיכה הבאה נמצאת
על השפל ברמת .3503
מליסרון ( - )242102מניות החברה הנסחרות במדד ת"א  ,011נסחרות כעת בסמוך לשיא השנתי ,ולאחר שקבעו שיא חדש
לאחרונה יצאו למימוש ,עקב תמונה טכנית רוויה .בשלב זה המניה נמצאת עדיין מעל קו תמיכה עולה המשמש כעת כתמיכה
קרובה ,באזור  01141ולמעשה שם ייקבע ההמשך.
דיסקונט השקעות ( - ).21102מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011לאחרונה המניה שברת התכנסות מחירים ברורה ואף
את רף  .2811כתוצאה מכך היעד הנגזר מכך הינה רמת  ,2711כצפוי וכנאמר כאן בסקירה הקודמת ,יעד זה הושג במלואו
השבוע .כאמור  2711מהוה כעת תמיכה קרובה למניה  ,מול אזור  2634כרמת התנגדות קרובה –קו מגמה יורד לטווח הקצר.
כלכלית י-ם ( - )011101מניות החברה נסחרות במדד נדלן  ,04כאשר טכנית הם המהלך יורד ובתבנית מתכנסת יורדת .רמת
 2111מסומנת כעת כתמיכה בתוך התבנית מול  3111כהתנגדות כעת .האיתות המהותי במניה יתקבל כאשר נתקרב לתקרת
או לתמיכת היתד ונראה את התגובה לאיתות הבא.
דלק קבוצה ( - )0112041מניות החברה שנסחרות במדד ת"א  ,24נסחרות בשבועות האחרונים בתחום של תבנית מתכנסת
עולה .תבנית זו הביאה לתיקון עולה במניה בתגובה למימוש העמוק שראינו בה לאחרונה .ביום המסחר האחרון בדקה המניה
את תחתית ההתכנסות ויכולת נעילה מעל רמת  037111יאשר איתות לתקרת התבנית שוב באזור  051411מנגד שבירת
התמיכה באזור  035111יוציא איתות ברור לתחילת מהלך יורד שוב.
אבנר יה"ש ( - )4.1100יחידות ההשתתפות נסחרות במדד ת"א  .24תמונה טכנית מראה כי הם נמצאים בסמוך לשיא
האחרון ויצאו בימים האחרונים למימוש מחירים .בשלב זה רמת  344מסומנת כתמיכה במונחי נעילה ,וביום המסחר הבא נדע
על היפוך או שבירת התמיכה .תמונה טכנית במניה בתחום יורד כעת.
יואל ( - )712102מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011טכנית המניה נמצאת בשלב של מימוש מחירים כאשר כעת קרובה
לתמיכה אופקית מהותית באזור  .05138כאן תיבחן המניה להמשך ,כאשר שבירה יעמיק את המימוש בעוד היפוך על תמיכה
יאשר יעד לרמת אזור  05541שם קו מגמה יורד.

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.

