הסקירה השבועית של ספונסר 21.06.2015 -
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 השבוע במגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים .מדדי הגז ונפט ,הנדל"ן ות"א 75
הובילו את המגמה החיובית ועלו בכ 3% -בממוצע כל אחד .מנגד ,מדדי הבנקים ות"א  25ירדו בכ 0.8% -כל אחד .במדד ת"א
 100בלטו לטובה מניות אלון רבוע כחול וכלכלית ירושלים שעלו בכמעט  12%כל אחת .מנגד ,מניות קנון ופרוטליקס ירדו בכ-
 7%בממוצע כל אחת .מכלל מניות הבורסה בלטו לטובה מניות אקסלנז ובונוס שעלו בכ 32% -ו 21% -בהתאמה כל אחת.
מנגד ,מניות דירום והדסית ביו ירדו בכ 28% -בממוצע כל אחת .מחזורי המסחר נחלשו מעט ועמדו על כ 1.2 -מיליארד ש"ח
בממוצע ליום.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה חיובית .מדדי התל בונד עלו בכ 1.3% -בממוצע בסיכום שבועי .אגרות החוב
הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה חיובית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו במח"מ (משך חיים ממוצע)
הארוך בכ .0.9% -מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ 0.65% -במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב 0.72% -מדד ת"א  75עלה ב ,2.21% -מדד הבנקים ירד ב ,0.91% -מדד הנדל"ן  15רשם
השבוע עליה של  ,2.87%מדד נפט וגז עלה ב 3.58% -ומדד הביומד ירד ב 0.59% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר
נותר כמעט ללא שינוי מול השקל ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  3.825ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף ירד בכ 0.7% -בסיכום שבועי ,וסיים את המסחר ברמה של  1685נקודות .כפי
שניתן לראות בגרף היומי המצורף ,המדד מדשדש בשבועות האחרונים ללא כיוון ברור ,אולם עדיין נמצא במגמה חיובית.
מלמעלה ,ההתנגדות הקרובה בדמות שיא כל הזמנים שוכנת באזור רמת  1720הנקודות .מלמטה ,רמת התמיכה נמצאת
באזור  1665הנקודות ורק שבירה שלה תהווה איתות שלילי משמעותי.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נותר כמעט ללא שינוי מול השקל בשבוע החולף ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  3.825ש”ח
לדולר .אתמול (חמישי) ,מדדי ארה"ב נסחרו בעליות שערים נאות ,כאשר מדד הנאסד"ק עלה לשיא כל הזמנים במסחר התוך-
יומי .זאת ,על רקע הודעת הריבית של הפדרל ריזרב אמש ,שהמשקיעים מפרשים אותה בחיוב  -העלאה הדרגתית בלבד של
הריבית השנה ,ולא מהלך חד .גם המאמצים להגיע להסכם בין יוון לנושיה השפיעו על השווקים ,בנוסף לנתוני מאקרו מעודדים
שפורסמו בארה"ב .מהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף היומי המצורף שהדולר מדשדש בחצי השנה האחרונה ,אולם נתמך
לעת עתה מעל התמיכה באזור  3.80ש"ח לדולר .רק שבירה של רמה זו כלפי מטה תהווה איתות שלילי מחודש.
מדד ה  DAXהגרמני  -מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את  30החברות 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 נסחר במגמה שלילית ובתעלה יורדת ,ובמקביל מנסה להשאר מעל אזור התמיכה השוכן ברמה של  11000נקודות .רק
עלייה מעל אזור  11500הנקודות תהווה איתות חיובי לטווח הקצר.
מדד הבנקים – מניות הבנקים נסחרו השבוע ביציבות עם נטייה לירידות קלות .טכנית ,התבנית במדד לאחר שבוע המסחר
האחרון נותרת שורית ביותר ,כל עוד נשמרת רמת  1430/35נקודות לטווח הקצר .מעל הגבוהים התקופתיים  1462נקודות
היעד הוא אזור שיא כל הזמנים ברמה של  1489ו  1500רמה טכנית עגולה.
מדד ת"א  – 75מדד ת"א  75התאושש השבוע וחזר מעל לרמת  850נקודות .טכנית ,המצב במדד מתחלק ל  2אפשרויות.
האחת עליה לטובת שיא יורד נוסף וחזרה לרמות נמוכות .השנייה פריצת קו מגמה יורד לטווח הקצר ונעילה מעל  890נקודות
שסמן את השבירה של  850נקודות בשבירת שווא.
מדד הנדל"ן  – 15מדד הנדל"ן המשיך להיות חלש בתחילת השבוע אולם התאושש לאחר מכן .ההגעה לרמת  435שהיא
סגירת יעד יורד ותיקון פיבונצ'י  50%לגל העולה מתחילת השנה אותם ציינו בשבוע שעבר הכניסו קונים למדד בימים רביעי
וחמישי והביאו לתיקון עולה .טכנית ,צריך לבחון בשבוע שבועיים הקרובים לאן פנינו האם גל יורד נוסף או לגל מתקן למעל
היורד האחרון שהיה עמוק יחסית.

מדד היתר  – 50מדד היתר  50המשיך לעמוד במקום בשבוע המסחר האחרון .שבירת תבנית הרו"כ עדיין תקפה אולם רמת
הטריגר ותמיכה סביב  560ממשיכה להחזיק את המדד .חשוב לראות בשבועיים שלושה הקרובים את התנהגות המדד ,האם
אנו עולים לצבור כוחות בשביל רמות נמוכות יותר או שסכנת השבירה והמשך הטרנד השלילי חלפה והסתיימה.
מדד  – S&P500השבוע היינו העתק מדויק של שבוע המסחר הקודם כשגם הוא נפתח הטרנד שלילי לאזור התמיכה סביב
 2070נקודות ובהמשך ראינו תיקון עולה חזרה .את יום המסחר של חמישי המדד נועל בקצה העליון של הריינג' סביב 2120
נקודות על רקע הפקיעה של החוזה העתידי לחודש יוני .בגדול אין שינוי ,קרי דשדוש מעיק ,תמיכה קרובה  2070ואחריה
 ,2040התנגדות .2120/35

ניתוח מניות
אבוג'ן ( – )1105055חברת אבוג’ן בע”מ ולחברת הבת שלה שני מגזרי פעילות עיקריים אחת מהם הוא מחקר ופיתוח של גנים
ורציפי ד.נ.א אחרים לצורך שיפור תכונות בזרעים של מגוון גידולים חקלאיים ,והשני לצורך פיתוח של כימיקלים לחקלאות כגון
קוטלי עשבים ופיתוח ומסחור של זרעים לגידולים חקלאיים.
ניתוח טכני – גרף המניה בחודשים האחרונים נותן תמונה מעניינת מאוד למי שמחפש פוזיציה מעט ארוכת טווח עם פוטנציאל
עליות נאה .המניה ירדה השבוע שוב לאזור תמיכה סביב  3480-3500נקודות ונתמכה עליו .למרות נעילה מתחת ל 3680
נקודות השבוע ,נראה שהאזור של  3500הינו אזור תמיכה חזק מאוד .למי שמחפש טרייד לטווח הקצר יכול להכנס למניה עם
סטופ קצר יחסית ויעד עולה לאזור של  3900/4000נקודות.
בזן ( - )2590248החברה ,בתי זיקוק לנפט ,עוסקת בשלושה תחומי פעילות .זיקוק ,פולימרים ,וארומטיים .מניות החברה
נסחרות במדד ת"א .100
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי המניה עברה בסוף  2014מימוש לא קטן עד לתמיכה באזור , 100שם התהפכה בתחילת השנה
הנוכחית .השבוע אנו ממשיכים עם הגרף יומי ,לאחר שבסקירות הקודמות ראינו גרף שבועי עם התנגדות מניפת פיבו ש"ש על
אזור  ,150ואכן התנגדות מהותית זו נתנה אותותיה,והמניה החלה במימוש .השבוע התהפכה המניה על תמיכת  135שהוזכרה
בסקירה האחרונה ,ונראה כי בשלב זה כיוונה לעבר אזור  144-5שם התנגדות קו מגמה יורד ומניפת פיבו שני שליש בגרף
הארוך טווח ,כלומר התנגדות מהותית .
אבנר יה"ש ( )268011החברה אבנר חיפושי נפט,הינה שותפות מוגבלת אשר נוסדה על פי הסכם בין אבנר נפט וגז ,לבין
אבנר נאמנויות מצד שני כשותף מוגבל .השותפות מבצעות פעולות חיפושים ,פיתוח והפקה של נפט וגז טיבעי,במים הכלכליים
של ישראל וקפריסין.
ניתוח טכני -יחידות ההשתתפות ,נסחרות לאחרונה בתנועה עולה ברורה ,כאשר בשלב זה ניתן לראות כי רמת  330.5מהווה
התנגדות קרובה ,מול תמיכה עולה של קו המגמה העולה של כל התיקון העולה הנוכחי .אזור תמיכה קרוב כעת על .321
יציאה מתחום ההתנגדות\תמיכה שהוזכרו ,יאשר את האיתות הקרוב הבא .ביום המסחר האחרון ראינו נעילה בדיוק על רמת
ההתנגדות .נראה כי יש בכוחה של המניה לפרוץ את ההתנגדות הנוכחית.
אלביט מערכות ( )1081124החברה עוסקת במגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות,אלקטרוניות ואלקטרו אופטי מתקדמות,
עבור השוק הביטחוני ברחבי העולם .תחומי העיסוק בין הייתר :מערכות מוטסות,מערכות שליטה,תקשורת,בקרה ,מחשבים
ומודיעין,ומערכות התראה למטוסים.
ניתוח טכני :מניות החברה נסחרות לאחרונה במימוש מחירים לאחר עלייה נאה בחודשים האחרונים .בשלב זה ולטווח
הקצר,ניתן לראות כי בשלושת השבועות האחרונים,יצאה המניה למימוש והיא בנתה למעשה תבנית יורדת .בשבוע הקודם,
פרצה המניה תבנית יורדת זו ,כאשר יכולת נעילה מעל  ,30270יאשר המשך האיתות החיובי .מהסתכלות טכנית כללית ,נראה
כי יש בכוחה של המניה לפרוץ ההתנגדות הנ"ל.
– TSEMטאואר החברה עוסקת בייצור טכנולוגיות דיגיטאליות ואמצאי תקשורת עבור ניהול ספקים .בין תחומי הפעילות ,
חיישנים עבור מצלמות ,ומעגלים משולבים .מניות החברה נסחרות בישראל ובארה"ב.
ניתוח טכני :מניות החברה נקבעות לפי המסחר בארה"ב ,ולכן הניתוח מתבסס על גרף חו"ל .משם נובע כי המניה לאחרונה
הייתה תחת מימוש מחירים ,ובכלל היא נתונה כעת במסגרת תבנית יורדת .לאחרונה ראינו היפוך על תמיכת התבנית

והחל שוב תיקון עולה .בזמן כתיבת שורות אלה המניה מתמודדת עם התנגדות כפולה באזור  15.8דולר ויכולת
נעילה מעל יאשר איתות לתקרת התבנית .מנגד כישלון ,יאשר איתות שלילי כאשר תמיכה קרובה על  15דולר.

על רגל אחת
דלק קידוחים ( ) 475020יחידות ההשתתפות נסחרות במדד המעוף ,ונסחרות במסגרת תבנית מתכנסת עולה .לאחר שהגיעה
לאחרונה ,לתקרת תבנית,יצאה היה"ש למימוש מחירים כאשר כעת ,לאחר מימוש קל שוב יש תקיפת השיא האחרון ,שפריצתו
נכשלה בשלב זה 1792 .מסומן כהתנגדות קרובה ,מול תמיכה באזור  1730קו תמיכה עולה של תחתית התבנית .איתות
המשך ביציאה מהתחום שהוזכר.
ברינסווי ( )100718מניות החברה נסחרות במדד ת"א ייתר  .50מבט טכני מראה כי המניה לאחרונה באיתות שלילי ואף
שברה לאחרונה תחום מסחר רוחבי .אזור  3070היא רמת התנגדות מהותית כעת וכל עוד אין חזרה מעליה ,המניה שלילית.

אזור  2611מסומן כתמיכה הקרובה כעת .השבוע ראינו ניסיון של תיקון עולה מעל לתמיכה כאשר התנגדות מיידית כעת נקובה
ברמת ,2869ורק יכולת נעילה מעליה ,יאשר איתות המשך תיקון.
אי די בי פיתוח ( )7980204מניות החברה נסחרים לאחרונה תחת תנועת תיקון עולה כאשר בשלב זה רמת  200נפרצה
לאחרונה ועולה לתמיכה הקרובה.לאחרונה  ,ראינו את נעילת הגאפ על  238כצפוי ושם יצאנו שוב למימוש .כאמור אזור 200
תמיכה קרובה חשובה .השבוע ראינו דשדוש מעל לרמת  ,200וייתכן מאוד שזו הכנה לקראת מהלך עולה מתחדש במניה.
רציו יה"ש ( )394015יחידות ההשתתפות נסחרות במדד ת"א  .100טכנית התמונה היא של תיקון עולה מדוד עם תיקוני
ביניים,כאשר רואים שיאים-שפלים עולים .בשלב זה המניה שבה מעל תמיכת , 40עם זאת איתות חיובי המשכי יתקבל רק
ביכולת נעילה מעל רמת  ,42.3שיא עולה אחרון.
גזית גלוב ( )126011מניות החברה נסחרות במדד המעוף .טכנית ,ראינו מימוש בימים האחרונים במניה כאשר את השבוע
נועלת המניה מעל תמיכה אופקית סופר חשובה באזור מחירים  .4600-4620שבירה כאן במונח נעילה יאשר איתות שלילי
חשוב .מנגד היפוך כאן יאשר איתות חיובי לתיחת תיקון עולה.התנגדות קרובה על  .4800לפי הצפי בסקירה האחרונה ,נראה
כי התחלנו מהלך מתקן עולה כאשר רמת  4800מסומנת כיעד קרוב ,ושם ייקבע האיתות ההמשכי.
טבע  TEVAמניות החברה נסחרות בארץ ובארה"ב .לפי גרף חו"ל ,ניתן לראות בשבועות האחרונים תמונה רוחבית צרה
בתחום מחירים  59.4-59.7דולר כאזור תמיכה,מול  62כאזור התנגדות .השבוע ראינו מגמה של חזרה מתקרת תבנית לעבר
אזור התמיכה .בשעת כתיבת שורות אלה,המניה בודקת את אזור התמיכה.
בזק ( )230011מניות החברה נסחרות במדד המעוף .טכנית ,המניה נמצאת בתיקון עולה לאחר המהלך היורד האחרון .כעת
ניתן לרא ות בברור תנועה עולה הנשענת על קו תמיכה עולה ברור לטווח הקצר,כאשר התמיכה כעת נקובה ברמת אזור ,652
עם יעד על  680כיעד ראשון.
כיל ( )281014מניות החברה נסחרות במדד המעוף .טכנית ,המניה נסחרת רוחבית בשבועות האחרונים .לטווח הקרוב
התמיכה כעת נקובה ברמת  2620ואילו ההתנגדות הקרובה על  .2700השבוע ראינו נגיעה בתמיכה הקרובה .איתות להמשך
יתקבל ביציאה מהתחום שצויין.
מזרחי טפחות ( )695437מניות החברה נסחרות במדד המעוף .טכנית ראינו לאחרונה כמה ימי עליות רצופים במניה .ביום
המסחר האחרון ראינו ניצני מימוש קרובים ,עם זאת רק יכולת נעילה מתחת לרמת  , 4763יאשר איתות שלילי ראשון .כל עוד
שזה לא קורה אין איתות שלילי במניה 4885 .התנגדות קרובה.
 -OPKאופקו הילת מניות החברה נסחרות במדד המעוף בארץ ,ובארה"ב .היות ושערה נקבע בחו"ל ,הניתוח מתבסס בהתאם
,ומה שאנו רואים שם,זה הגעה לאחר מימוש של השבועיים האחרונים,לרמת תמיכה אופקית מהותית באזור מחירים 15-15.2
דולר .יש בהחלט כאן סיכוי שנראה תיקון עולה כלשהוא ,כאשר רמת ההתנגדות הקרובה נקובה על  16.6דולר .ברור שמנגד
שבירת התמיכה יוציא איתות שלילי המשכי.
מבני תעשיה ( )226019מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100טכנית המניה שנמצאת במהלך יורד לאחרונה ,החלה השבוע
תיקון עולה כאשר אף חצתה את רמת  400שעוברת במונחי נעילה לתמיכה קרובה חשובה .יעד קרוב על  425בשלב זה.
פרטנר ( )1083484מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100טכנית ,המניה שנמצאת במהלך יורד ,הגיעה לאחרונה שוב,
לאזור תמיכה סביב מחיר , 850כאן בהחלט יכול להתפתח תיקון עולה כל שהוא ,כאשר התנגדות קרובה לבחינת תיקון עולה כל
שהוא נקוב ברמת אזור  .950תיקון עד לרמה זו לא משנה מהותית את התצורה השלילית ,אך כתיקון בהחלט על הפרק.
שבירת  850יהיה איתות שלילי במונח נעילה.
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.

