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ניתוח מדדים
סקירה שבועית – הבורסה בת"א סיכמה שבוע מסחר רגוע נוסף ,מלווה בעליות שערים קלות במדדים המובילים ,למעט מדדי
הבנקים והגז ונפט שסגרו בצד האדום .מניית טבע המשיכה במומנטום החיובי ,ורשמה השבוע עליה חדה של כ ,5.9% -ובכך
השלימה את העלייה הגדולה ביותר במעוף מתחילת השנה  .22% -במדד ת"א  011בלטו לטובה מניות מיטב דש ובי
קומיוניקיישנס ,שעלו בכ 01% -בממוצע כל אחת .מנגד ,מניית בז"ן המשיכה להפגין חולשה ,כשירדה בכ .5.9% -מחזורי
המסחר נחלשו ועמדו על כ 511 -מיליון ש"ח בלבד בממוצע ליום למעט ימים ראשון ושני.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה מעורבת .מדדי התל בונד ירדו בכ 1.2% -בממוצע .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו
במגמה מעורבת .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) ירדו בכ 1.3% -במח"מ (משך חיים ממוצע) הקצר-בינוני ,לאחר
ירידה מפתיעה של  1.5%במדד המחירים לצרכן .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ 1.0% -במח"מ הבינוני-ארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,020.% -מדד ת"א  59עלה ב ,22.2% -מדד הבנקים ירד ב ,0223% -מדד הנדל"ן 09
רשם השבוע עליה של  ,22.4%מדד נפט וגז ירד ב 22.4% -ומדד הביומד עלה בכ 222.3% -בשוק המט”ח ,הדולר התחזק
מעט מול השקל ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  3.90ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף עלה בכאחוז בסיכום השבוע החולף ,וסיים את המסחר ביום חמישי ,ברמה של
 0321נקודות .במהלך השבוע טיפס המעו"ף כמעט עד לרמת ההתנגדות הקרובה השוכנת ברמה של  0329נקודות .מלמטה,
קיימת תמיכה חזקה מאוד באזור  0259-0251הנקודות ,שלא אמורה להשבר בשום שלב .כעת ,רק פריצה של ההתנגדות
ברמה של  0329נקודות תהווה איתות קניה מחודש עם יעד באזור  0391-0399נקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש בכ 1.1% -מול השקל ,ונסחר היום (שישי) ברמה של  3.919ש"ח לדולר .אתמול
(חמישי) ,מדדי המניות בוול סטריט נסחרו במגמה חיובית ,ורשמו עליות שערים נאות של  1.5%בממוצע .אתמול (חמישי)
התפרסם נתון דורשי דמי האבטלה השבועי שרשמו ירידה של  3,111לרמה של  335אלף .כמו כן ,התפרסם מדד המחירים
לצרכן שעלה בינואר ב .1.0% -בנוסף ,התפרסם מדד מנהלי הרכש של הסקטור היצרני אשר הגיע לרמה של  95.5נקודות ,זו
רמתו הגבוהה ביותר מזה  1שנים( .קרדיט ל  .)iFOREXמהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף המצורף שהדולר מדשדש כבר
תקופה ארוכה ,ורק פריצה של אזור  3.95ש"ח לדולר תהווה איתות קניה טכני ,כשהתמיכה הקרובה נמצאת באזור  3.15ש"ח
לדולר.
מדד  CACצרפת  -מדד קאק 11הינו מדד המניות המרכזי בבורסה הצרפתית יורונקסט ,שמקומה בפאריז .את מדד הקאק
מרכיבות  11המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה היורונקסט .בין המניות הבולטות במדד ניתן למצוא את סאנופי
אוונסיס (חברת התרופות) BNP ,פאריבס (הבנק הצרפתי הגדול בעולם) ואת חברת התקשורת פראנס טלקום .כפי שניתן
לראות בגרף היומי המצורף לאחר שמדד המניות הצרפתי נתמך שוב מעל התמיכה החזקה באזור  1011הנקודות ,הוא זינק
כלפי מעלה ועלה בכ 5% -מתחילת החודש ,ובכך שוב הגיע להתנגדות החזקה השוכנת באזור  1391הנקודות ,ורק פריצה
ברורה של התנגדות זו תהווה איתות קניה.
מדד הבנקים – מדד הבנקים נסחר במגמה שלילית השבוע ואבד  0.1%מערכו .טכנית ,המדד חזר לבדוק גאפ עולה משבוע
שעבר סביב  0232נקודות לאחר שנבלם בשבועיים האחרונים מספר פעמים סביב  0251נקודות שם יש התנגדות בטווח
הקצר .יציאה מהטווח הדשדוש הקצר תוציא מהלך של כ  11נקודות לאותו הכיוון.
מדד הנדל"ן  – 04מדד הנדל"ן דשדש השבוע ובסיכום שבועי דיי נסחר במקום .טכנית המדד נמצא סמוך לאזור התנגדות
נקודתי סביב  312נקודות .תמיכה מהותית וחשובה נמצאת סביב  35159נקודות ,שבירתה תביא למהלך יורד ותבנית רו"כ
(ראש וכתפיים) עם יעד יורד נמוך מאוד ,אולם עד ששבירה כזאת לא תגיע המדד למעשה ימשיך לדשדש סביב רמות המחירים
האלה.
מדד הביומד – המדד חזר השבוע לאזור הגבוה האחרון סביב  0099נקודות שם נוצר שיא יורד ראשון למהלך העולה החזק
של תחילת השנה .טכנית ,המדד כשל השבוע במהלך העולה ונבלם כאמור סביב  0099נקודות .לדעתי המדד יכול לעשות
המשך תיקון ובדיקה של אזור  0001שהוא אזור פתח גאפ מהשבוע שעבר ואולי אף סגירתו סביב  0011נקודות.

ניתוח מניות
בזן ( - ).432...החברה ,בתי זקוק לנפט בע”מ ,עוסקת בשלושה תחומי פעילות .זיקוק :רכישת נפט גולמי וחומרי ביניים,
זיקוקם והפרדתם למוצרים שונים .כמו כן ,עוסקת בתי זיקוק במכירת מוצרי דלק מוגמרים ומוצרי ביניים ללקוחותיה בארץ
ובחו”ל ,וכן מספקת שירותי חשמל וקיטור ושירותי תשתית .פולימרים :ייצור פוליאתילן ופוליפרופילן ,שהם חומרי הגלם
העיקריים בתעשיית הפלסטיק .ארומטים :ייצור חומרים ארומטים ,אשר משמשים כחומרי גלם בייצור מוצרים אחרים .
ניתוח טכני – המניה ממשיכה להיות חלשה והשבוע ראינו עד כמה .המניה חזרה ברוורס את כל המהלך העולה האחרון ולא
השכילה להחזיק מעל קו המגמה שנפרץ .טכנית ,המניה נבלמה בסיום השבוע סמוך ל  55נקודות שהוא הנמוך האחרון ,היפוך
מעל ,תיתן אפשרות כניסה אגרסיבית .המשך ירידות בתחילת השבוע ונראה את אזור התמיכה סביב  52נקודות נבדק בקרוב.
אלביט מערכות ( - )02.00..החברה,אלביט מערכות,עוסקת במיגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות,אלקטרוניות ,ואלקטרו
אופטיות משולבות,עבור השוק הביטחוני בארץ ובעולם.בין תחומי העיסוק,נמצאים,מלטים,מערכות בקרה ושליטה,מערכות
מוטסות ,תקשורת ומודיעין .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .29
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי מניות החברה קיבלו בתקופה האחרונה כידוע זה זמן איתות לשינוי מגמה ארוך טווח ויציאה מתחום
המהלך היורד המגמתי ,לעבר מהלך לונג ברור גם מעבר לטווח הקצר .במסגרת איתות זה ובהתייחס לגרף היומי ,ניתן לראות
כי בתקופה האחרונה ,המניה,פרצה כמה רמות התנגדות חשובות ,ביניהם את  ,05011 ,01111הכל לפי הצפי שעלה כאן
בשבועות האחרונים .המניה כעת עדיין נותרת תחת מסלול עולה כאשר לאחרונה נכנסה למסגרת של מימוש ברור ולאחרונה
סימנה את אזור  05011כתמיכה קרובה .היפוך על תמיכה זו אישר פתיחת תיקון עולה למימוש האחרון .כעת,המניה פרצה קו
מהלך יורד אולם נבלמה ברמת  21911כעת .רמת  21111הינה כעת תמיכה קרובה .השבוע ראינו דשדוש בתוך התחום הזה,
כאשר איתות יתקבל ביציאה.
דיסקונט ( - ).30.0.התאגיד בנק דיסקונט לישראל בע"מ ,מציע שירותים בנקאיים בכל תחומי הפיננסים,בארץ .כמו כן לבנק
מספר סניפים בחו"ל.
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי מניות הבנק נמצאות במימוש בשבועות האחרונים כאשר רמות תמיכה חשובות של קו מהלך עולה
א"ט וכן רמת  535נשברו לאחרונה .עם זאת אפשר להבחין בתמיכה על קו מהלך יורד שהבדיל בזמנו בין תקופת העליה
למימוש האחרון .היפוך על קו זה שהתקבל לאחרונה נתן אי תות חיובי למסגרת התיקון העולה שנבלם בשלב זה לפני רמת
ההתנגדות על  .535למעשה כעת יש כישלון בפריצת  ,535אל מול תמיכה באזור  .511מכלול התמונה הטכנית עדיין מצביעה
על המסגרת העולה המתקנת.
מזור רובוטיקה ( - )002..44החברה עוסקת בפיתוח ,ייצור ושיווק של מכשירים רפואיים חדשניים ,לתמיכה בפרוצדורות
כירורגיות בתחום האורטופדיה והנוירוכירורגיה .המניה הינה דואלית ונסחרת בת"א ובארה"ב.
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי בגדול התנועה העולה במניה שרירה וקיימת בשלב זה ולמעשה המניה לאחר כל מהלך עולה
יוצאת לאוורור טכני וממשיכה הלאה .בשלב זה ,המניה קרובה לרמת השיא האחרונה והיא מתממשת ע"י יצירת התכנסות
מחירים ברורה מתחת לרמת השיא כאמור .גבולות ההתכנסות כעת  1111 :מלמעלה ו 1011-כתמיכה קרובה .איתות ברור
ייצא כאשר נראה יציאה מחוץ להתכנסות המחירים הנוכחית ואיתות זה יגרור מהלך של כ 00-אחוז כגובה התבנית הקיימת.

על רגל אחת
אפריקה ( - ).0020.מניות החברה ,שהיו תחת מימוש לאחרונה ,פרצו לאחרונה תבנית יתד שורית וגרמו לעליה חדה ומהירה
בשער המניה .כמו כן הושלם יעד היתד על  111ואף נפרצה רמה זו .לאחרונה רמת אזור  591היוותה התנגדות ובשילוב תמונה
טכנית גבוהה ורוויה משמעותי,מה שהוציא מימוש בשלב זה .תצורת המימוש שכעת הינה תצורה של מגמה עם שיאים-שפלים
יורדים מה שמחדד את האיתות השלילי כעת .רמת  551שהייתה תמיכה קרובה נשברה אל מול  111כהתנגדות מיידית.
הנעילה הגבולית ביום המסחר האחרון מצביע כל כך שככל הנראה נמשיך לראות מימוש במניה שכאמור כעת תחת איתות
שלילי 522 .הינה תמיכה מהותית להמשך.
בזק ( - ).22200מניות החברה שנסחרות תחת מדד ת"א  ,29ראתה בתקופה האחרונה מימוש דיי אגרסיבי ויחסית מתמשך
למניית מעוף .בשלב זה ולאחרונה ניכר היפוך על תחתית באזור  ,31וגם רמת ההתנגדות על  951נפרצה במסגרת תיקון עולה.
השבוע אף נפרץ קו מהלך יורד ראשי ונראה כי בשלב זה פניה של המניה לעבר רמת  511אופקי שם יוחלט לגבי ההמשך.
תמיכה קרובה עולה לרמת אזור .951
פוקס ( - )02.72..מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011טכנית ,תמונה רוויה מאוד,הוציאה מימוש בשלב זה שהיה צפוי
כאשר לאחרונה התמיכה הקרובה ברמת  01511נשברה ואף רמת  01911נשברה גם היא .המימוש הזה נעצר רק בתמיכת
אזור  5111ומשם יש התבססות ויציאה לתיקון עולה .כעת ההתנגדות עומדת על רמת  01111ורק יכולת נעילה מעל יאשר
איתות המשך לתיקון העולה.
כלכלית י-ם ( - )03.202מניות החברה שנסחרות במדד הנדלן  ,09יצאו בשבועות האחרונים למימוש .לאחרונה הגיעה המניה
עד לתמיכה סופר מהותית גם בגרף השבועי באזור  3111שנשברה גם היא .עם זאת השכילה המניה לחזור מעל רמה זו

והחלה בתיקון עולה למימוש האחרון .רמת התמיכה הקרובה עולה כעת ל ,3155-אל מול התנגדות על  3211והכל במונחי
נעילה .האיתות הבא יתקבל ביכולת לצאת מהתחום שהוזכר .נציין שביום המסחר האחרון נבדקה התמיכה על  3155מלמעלה.
 OPKאופקו  -המניה הינה מניית ארביטראז ,והיא נסחרת כאן במדד המעוף ,ובארה"ב .המניה נקבעת שם ולכן התמונה
הטכנית הנגזרת מכך,מראה כי לאחר מהלך יורד ,ניכר ניסיון לפתיחת תנועה עולה מתקנת ,כאשר ההתנגדות הקרובה כעת
נקובה על רמת  5.2דולר ,אל מול התמיכה באזור ,1.05כאשר כעת המניה נמצאת במרכז התחום המצוין .לא נותר אלא לחכות
ליציאה מהתחום כדי לקבל איתות נוסף.
דלק קבוצה ( - )02..0..מניות החברה שנסחרות תחת מדד ת"א  29עדיין נמצאות במסגרת מימוש .לאחרונה ניתן להבחין
בברור בתבנית מתכנסת כאשר יציאה מתחום  021111-ל 031111-יאשר איתות המשכי חשוב .רמת הביניים בתוך התחום
נקוב על  031111וכעת המניה מתחת לרמה זו.
אבוגן ( - )0024244מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .011התנועה העולה הכללית במניה נשמרת בשלב זה כאשר
לאחרונה נפרצה רמת  5911והיא עולה כעת להיות תמיכה קרובה חשובה ,אל מול יעד על  .5111השבוע נבדקה התמיכה
העולה וביום המסחר האחרון ראינו נעילה גבולית על תמיכה זו ,מה שאומר שביום המסחר הבא נקבל איתות שבירה או היפוך
על תמיכה.
אסם ( - )22.20.מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .29טכנית ,המניה נכשלה לאחרונה בפריצה ברורה של רמת התנגדות
 1111אופקית ויצאה להמשך מימוש .כעת התמיכה הקרובה נקובה ברמת  5511שהיא גם קו תמיכה עולה חשוב וכאן יוכרע
האיתות ההמשכי.
בי קומיוניקשינס ( - )0027..2מניות החברה שעברו מימוש די אגרסיבי לאחרונה פתחו בתיקון עולה .כעת רמת 9331
שהיוותה התנגדות קרובה נפרצה ביום המסחר האחרון ,מה שהופך אותה לתמיכה עולה כעת עם יעד לקו המהלך היורד
הראשי של כל המימוש האחרון באזור .9511
פרטנר ( - )02.2...מניות חברת התקשורת,נסחרות במדד ת"א  .29טכנית ,המניה נסחרת במסגרת מימוש לאחרונה כאשר
כעת נסחרת בימים האחרונים בטווח צר ומתחת קו מהלך שנשבר לאחרונה .רק יכולת נעילה מעל קו מגמה זה באזור 3021
יאשר איתות חיובי ,לתיקון עולה.
קמהדע ( - )023.003מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011טכנית ,המניה נמצאת בתנועה עולה למימוש האחרון ולמעשה
כמעט השלימה את מלוא הירידה האחרונה .בשלב זה הגיעה המניה עד להתנגדות באזור  9191במונחי נעילה .רק יכולת
נעילה מעל יאשר איתות המשכי חיובי .התמיכה הקרובה נמצאת ברמת  .9511כל השבוע נסחרה המניה בתוך הטווח לעיל.
חלל תקשורת ( - )023.2.4מניות החברה שנסחרות תחת מדד ת"א  ,011מושפעת פונדמנטאלית מהעמדתה על המדף
למכירה .טכנית ,השבוע ראינו מימוש עד לתמיכה חשובה ברמת  5311ושם ביצעה המניה היפוך ביום המסחר האחרון.
ההתנגדות כעת על  5155רמת השיא האחרון שהושג.
ישראמקו יה"ש ( - ).2.207היה"ש נסחרות במדד ת"א  .29לאחרונה משייטת היחידה מתחת להתנגדות על  51במונחי
נעילה .התמונה הטכנית כעת מראה שכנראה המניה חיסלה את האופציה לפריצה כעת והיא תרד כנראה לרמת התמיכה
הקרובה באזור  55.9שם תיבחן בשנית.
שיכון ובינוי ( - )02.03..מניות החברה נסחרות במדד נדלן  .09טכנית המניה במסגרת עולה בתבנית ארוכת טווח ,כאשר
בתוך התבנית רואים לאחרונה תצורת מימוש .יציאה מהמימוש תתאפשר רק ביכולת פריצת קו מהלך יורד על  ,129מול תמיכה
קרובה על  .111תמיכה מהותית תחתית תבנית עולה על .511

כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנות sponser charts - http://finance.sponser.co.il/pps/index.php
ובורסה גרף לניתוח טכני – www.bursagraph.com
סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך
כותב ההודעה אינו יכול להיות בטוח בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל.
לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור בהודעה זו המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות
שהוזכרו ,כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות .
אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
אין באמור לעייל משום ייעוץ או המלצה לקנייה או מכירה של ני"ע ו5או מכשירים פיננסים.

