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ניתוח מדדים
סקירה שבועית – הבורסה בת"א סיכמה שבוע מסחר תנודתי במגמה מעורבת .מדד המעו"ף הצליח לסיים בעלייה קלה,
בזכות מלאנוקס שפרסמה דו"חות מעולים שהפתיעו את כל האנליסטים בתוספת העלאת התחזיות קדימה וזינקה בכ.54% -
שאר המדדים סיימו בירידות שערים ,כשמעל כולם בלט לשלילה מדד הבנקים שהשיל כ 6% -נוספים .במדד ת"א  ,011בלטו
לטובה מניות מודיעין יה"ש וטבע שעלו בכ 5.4% -ו .3.7% -מנגד ,מניות כלל ביוטכנולוגיה צנחו בכ 07% -והשלימו ירידה של
כ 55% -מתחילת השנה .עוד בלטו לרעה מניות התקשורת של סלקום ופרטנר שירדו גם השבוע בכ 00% -נוספים כל אחת.
באפיק הסולידי נרשמה השבוע מגמה חיובית מלווה בעליות שערים נאות .מדדי התל בונד עלו בכ 1.8% -בממוצע .אגרות
החוב הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה חיובית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו ב 1.5% -במח"מ הארוך
(משך חיים ממוצע) ומדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו ב 1.4% -במח"מ הארוך .מחזורי המסחר המשיכו להיות
נמוכים ועמדו על כ 811 -מיליון  ₪ליום למעט יום חמישי בו נרשם מחזור של כמעט  2מיליארד ש"ח.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,2221% -מדד ת"א  34ירד ב ,0200% -מדד הבנקים ירד ב ,12.1% -מדד הנדל"ן  04רשם
השבוע ירידה של  2210%ומדד נפט וגז ירידה של  .22.1%בשוק המט”ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,עליה שבועית של 220.%
לרמה של  5.174ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף עלה בכ 0.04% -במהלך השבוע החולף וסגר כמעט ברמה של  0181נקודות .ניתן לראות בגרף היומי
המצורף כי המדד ממשיך ל דשדש לאורך זמן בטווח מסחר רחב ועד שלא נראה שבירה שלו כלפי מטה או פריצה מעלה
הסטטוס-קוו הנוכחי יישמר .כרגע ,רמת ההתנגדות החשובה נמצאת באזור  0181-0011הנקודות ורק במידה והמדד יפרוץ אל
מעבר לרמה זו יתקבל איתות חיובי לטווח הקצר עם יעד באזור רמת  0034הנקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק מול השקל גם בשבוע החולף ונסחר כעת סביב רמה של  5ש"ח לדולר לאחר שאמש
(חמישי) וול סטריט סיימה את המסחר בעליות שערים של כחצי אחוז בממוצע .מסתמן שהמשקיעים ממתינים למהלך מוניטארי
משולב של בנקים מרכזיים בעולם לתמרוץ השווקים .נראה שהשוק מנותק לגמרי מנתוני המאקרו השוטפים המתפרסמים
לאורך היום ומונע בעיקר מצד שני גורמים :האחד ,עונת הדו"חות שנמצאת בעיצומה בארה"ב והשני ,הציפייה להתערבות מצד
אירופה וארה"ב על רקע דבריו של יו"ר הפד ,בן ברננקי ביום רביעי .כאמור ,נתוני המאקרו ממשיכים לאכזב בארה"ב ,גם
בגזרת שוק התעסוקה שם רמת דורשי דמי האבטלה עלתה גם השבוע ,וכן בגזרת הנדל"ן שם מכירות בתים יד-שנייה אכזבו
גם הפעם( .קרדיט ל .)Iforex -מהבחינה הטכנית ,הדולר נמצא במגמה עולה בשבועות האחרונים ורק שבירה חזרה כלפי מטה
של רמת התמיכה הקרובה ברמה של  7.51ש"ח לדולר תהווה איתות טכני שלילי .מנגד ,פריצה ברורה ותמיכה מעל רמת ₪ 5
לדולר ,שמהווה בעיקר התנגדות פסיכולוגית תשלח את הדולר לבקר ברמות גבוהות בהרבה.
מדד  DAXגרמניה  -מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את  71החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בגרמניה ביניהם ,BMW
מרצדס ,אדידס ,דויטשה בנק חברת התרופות מרק ועוד .הבורסה בפרנקפורט מהווה גורם חשוב ואינדיקטור עיקרי לכל
השווקים העולם במהלך יום המסחר בישראל בטרם נפתח המסחר בארה"ב .כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף מדד
המניות הגרמני רשם מהלך עולה משמעותי בשבועיים האחרונים ,ואף פרץ את רמת ההתנגדות ששכנה באזור  6611הנקודות.
כעת ,סביר להניח שהמדד ימשיך לעלות עד שייתקל באזור התנגדותי משמעותי ברמות של  6841-3211נקודות ורק פריצה
ברורה שם תהווה איתות טכני מחודש ,כשבינתיים המגמה העולה כאמור אמורה להשמר.
מדד נדל"ן  – 21מדד הנדל"ן שבר בתחילת השבוע את אזור התמיכה סביב  244נקודות עליו התבסס בתקופה האחרונה,
למרות השבירה לא ראינו המשך יורד מהותי אלא בלימה נוספת סביב רמת  247נקודות שמעלה גם סגר את השבוע ,תצורת
הבלימה במדד יחד חזרה עם מעל  244נקודות יכולה להוציא תיקון עולה לכיוון  264נקודות בטווח הקצר.
מדד הבנקים – ביום המסחר האחרון המדד שבר באופן סופי את התמיכה סביב  87466נקודות .השבירה הגיעה לאחר העלייה
החדה של מלאנוקס אשר השפיעה בעיקר על מניות הבנקים שסבלו מירידות שערים חדות .טכנית המדד אכן שבר את התמיכה
אולם המקרה של יום חמישי חריג לא רק לבנקים אלא לשאר מניות ת"א  ,24לכן מי שמחזיק את המדד הייתי ממתין לעוד יום
יומיים של מסחר לראות האם הקונים בכל זאת יחזרו למדד ויוכלו להוציא תיקון עולה מהותי מהרמות האלה.
זהב – גם השבוע ניתן לראות בגרף היומי של הזהב נסחר את התכנסות המחירים בה הוא נסחר בחודשיים האחרונים .כמו כן
ניתן לראות את אזורי התמיכה סביב  0441דולרים לאונקיה שהם תחתית ההתכנסות ומנגד את הרף העליון סביב מחיר של
 0621דולרים לאונקיה .פריצה של אחד הכיוונים בצורה ברורה תוציאה מהלך של כ  011דולרים באותו הכיוון.

ניתוח מניות
חברה לישראל ( - )100020החברה ,החברה לישראל בע"מ ,הינה חברת החזקות הפועלת בייזום ,קידום ופיתוח של עסקים
בישראל ובחו"ל .לשם ביצוע השקעותיה ,החברה לישראל ,לרבות באמצעות חברות בנות ,בוחנת מעת לעת הזדמנויות השקעה
בתאגידים ומיזמים בתחומים שונים ,ובכלל זה ,מיזמים זרים או כאלו בעלי פעילויות בינלאומיות ,תוך התמקדות בגופים בעלי
היקף פעילות רחב או פוטנציאל להיקף כזה ,ותוך שאיפה להחזיק בשיעורי החזקה משמעותיים בהם .החברה לישראל פועלת,
באמצעות מערך של תאגידים מוחזקים ,בעיקר בענפי הכימיקלים ,הספנות ,האנרגיה והטכנולוגיה המתקדמת .כמו כן ,פועלת
החברה לישראל לייזום ופיתוח עסקים נוספים.
ניתוח טכני – המניה הגיעה השבוע לאזור התנגדות סביב  228111שהוא טווח הדשדוש העליון בו היא נסחרת בחודשיים
האחרונים .טכנית המניה הפגינה חוזק בתקופה האחרונה ונראה שיכולה להוציא מהלך שיפרוץ את אזור ההתנגדות הנ"ל.
סוחרים אגרסיביים יחפשו כניסה בהיפוך הראשון ואילו סולידיים ימתינו לסגירה ברורה מעל .271111
אפריקה ( - )02202.החברה ,אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ,הינה חברת השקעות ואחזקות העוסקת בשבעה תחומי
פעילות עיקריים:
 פיתוח מקרקעין בישראל :ייזום של פרויקטים המיועדים למגורים ,למשרדים ולמסחר בישראל. נכסים מניבים בישראל :ייזום ,הקמה ,השכרה ותפעול של מבנים בעיקר בייעוד לתעשייה ,משרדים ומסחר בישראל. פיתוח מקרקעין ונכסים מניבים קבלנות בניה :עבודות בניה למגורים ושלא למגורים. קבלנות תשתיות :קבוצת אפריקה פועלת בארץ ובחו"ל כזכיין או כקבלן מבצע של תשתיות נתיבי תחבורה כגון כבישים,מסילות רכבת וגשרים.
 פלדה. קרמיקה.ניתוח טכני – המניה מתבססת כבר שבועיים מעל תמיכה אופקית סביב  0011601שהיא תמיכה חזקה מאוד לטווח הקצר.
טכנית סוחרים ומשקיעים שמחפשים אזור כניסה לנוח למניה יכולים למצוא אותו ברמות האלה עם סטופ קצר וצמוד .שבירה של
 0011ככל הנראה תוציא תיקון עמוק יותר עם אפשרות לנמוך רב תקופתי חדש.
גזית גלוב ( )2.0022החברה ,גזית-גלוב בע"מ ,עוסקת במישרין ובאמצעות חברות בנות ברכישה ,פיתוח וניהול נכסים מניבים
צפון אמריקה ,אירופה וישראל .קבוצת גזית גלוב מתמקדת בעיקר בענף המרכזים המסחריים מעוגני סופרמרקטים .בנוסף
פועלת גזית גלוב בענף הדיור המוגן ובענף מבני משרדים רפואיים בארה"ב .כמו כן ,פועלת גזית גלוב לאיתור ומימוש
הזדמנויות עסקיות בדרך של רכישת נכסים ו6או חברות הפועלות בתחומי עיסוקה ו6או בתחומים משיקים ,באזורי פעילותה
ובאזורים אחרים.
ניתוח טכני – המניה התהפכה ביום המסחר האחרון סביב אזור תמיכה אופקי חזק מאוד סביב  7641נקודות בליווי מחזור
מסחר גבוה (בדומה למחזור הער שהיה בכלל השוק) ,העוצמה של המניה ביום שכל מניות ת"א  24נסחרו בירידות חדות (פרט
למלנוקס) מחזק את התמיכה כחזקה מאוד .לכן יש כאן אפשרות כניסה נוחה ללונג על הנייר עם סטופ נוח.
בזק ( – ).10022החברה ,בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ,והחברות בנות שלה עוסקות בארבעה תחומי פעילות
עיקריים:
 תקשורת פנים ארצית נייחת :שירותי טלפוניה ,שירותי גישה לאינטרנט ושירותי תמסורת ותקשורת נתונים. רדיו-טלפון נייד :שירותי רדיו-טלפון תאי נייד ,שיווק ציוד קצה ,התקנה ,הפעלה ותחזוקה של ציוד ומערכות בתחום התקשורתהסלולרית.
 תקשורת בינלאומית ,שירותי אינטרנט ונס"ר (נקודת סיום רשת). טלוויזיה רב-ערוצית :שירותי שידור טלוויזיה דיגיטליים רב ערוצים באמצעות לוויין ואספקת שירותי ערך מוסף למנויים.באפר'  2101הושלמה עסקה ,לפיה רכשה בי קומיוניקיישנס (לשעבר סמייל  )102כ 71%-מהון המניות המונפק והנפרע של
בזק.
ניתוח טכני – המניה חזרה השבוע שוב לאזור תמיכה אופקי סביב  511נקודות ולמרות שסגרה בירידות ביום המסחר האחרון
הצליחה המניה להיתמך מעל רמה זו .סוחרים אגרסיביים שמחפשים טרייד בסיכון נמוך (יחסית) יכולים לחפש לונג סביב רמה
זו עם סטופ בסגירה מתחת ל .754

על רגל אחת
אלביט מערכות ( – )20122.1המניה נסחרת בחודשיים האחרונים בטווח מסחר אופקי ברור ,רצועת תמיכה סביב 02811
ועליונה סביב  .07811המניה בעלת תנודתיות נמוכה ביחס לשוק ולכן ניתן לסחור את הטווח עם לונג ושורט בקצוות .עוד נציין
כי השבוע יפורסם הדוח הרבעון השני.
רמי לוי ( – )2201.1.העוצמה שהייתה במניית רמי לוי נעלמה ברבעון האחרון כשהמניה אבדה כ  23%מהרמות הגבוהות
בהן נסחרה מוקדם יותר השנה .המניה הגיעה לרמות מחירים שטרם נראו מאז ספטמבר שנה שעברה .ונראה שהמומנט בה
הפך כיוון ,אזור של  5411נקודות מהווה תמיכה חזקה מאוד שאמורה לבלום את הירידות האחרונות .שבירה של רמה זו

תבשר רעות ויכולה לשלוח את המניה לתיקון עמוק הרבה יותר .מנגד היפוך יכול לתת אזור כניסה נוח עם סטופ קצר לטובת
תיקון עולה בשלב ראשון
כיל ( – ).12021המניה נמצאת בטרנד עולה מתחילת יוני כשהיא עולה כ  04%מרמות שפל תקופתיות לרמות התנגדות חזקה
סביב  5541681נקודות שם נבלמה בשבוע המסחר האחרון .טכנית המניה חזקה ביחס לתקופה האחרונה אולם לאחר המהלך
העולה האחרון צריך לבדוק את עומק התיקון כדי לגזור יעדים חדשים.
עזריאלי קבוצה ( – )222.101המניה הגיעה בימים האחרונים לרצועת תמיכה אופקית חזקה מאוד סביב  821168711נקודות.
גם כאן קיימת אפשרות כניסה נוחה עם היפוך מעלה רצועת התמיכה שצוינה לעיל.

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 ש ל 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.
אין באמור בסקירה זו כל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת בניירות הערך שהוזכרו וכותב הסקירה
עשוי להחזיק בחלק מניירות הערך האמורות דלעיל.
אין בסקירה זו משום המלצה לקנות נייר כלשהו או למכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
אין באמור לעיל משום ייעוץ או המלצה לקנייה או מכירה של ניירות ערך ו6או מכשירים פיננסים.

