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ניתוח מדדים
סקירה שבועית – מגמה שלילית במיוחד נרשמה בבורסה בת"א בסיכום שבוע המסחר המקוצר עקב חג השבועות .המדדים
המובילים סיימו את שבוע המסחר בירידות שערים של כ 5% -בממוצע .מדדי היתר ,הנדל"ן ות"א  75ירדו בכ 8% -בממוצע
ומדד הביומד צנח בכ 12% -נוספים .במדד ת"א  100בלטו לרעה כמעט כרגיל בתקופה האחרונה מניות הנדל"ן כשבראשון
מניית אפריקה שצנחה בכמעט  27%ובכך השלימה צלילה של מעל  53%מתחילת השנה ,עוד בלטו לרעה מניות אלביט
הדמיה ,כלל ביוטכנולוגיה ,כור וכלכלית ירושלים שצללו בכ 16% -בממוצע כל אחת .מנגד ,מניות שופרסל ופז נפט הן היחידות
שהצליחו לסיים את השבוע בטריטוריה החיובית .באפיק הסולידי ,מדדי התל בונד נסחרו במגמה שלילית בסיכום שבועי וסיימו
את השבוע בירידות שערים קלות .באג"ח הממשלתי נרשמה מגמה חיובית גם השבוע עם נטייה לעליות שערים חדות בעיקר
בטווחים הארוכים ,שערי אגרות החוב הצמודות למדד רשמו עליות של עד  0.9%בטווחים הארוכים ומדדי אגרות החוב
השקליות )השחרים( עלו עד  .0.7%מחזור המסחר הממוצע היה גבוה יחסית ועמד על כ 2.2 -מיליארד ש"ח ליום.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,4.60% -מדד ת"א  75ירד ב ,8.02% -מדד הבנקים ירד ב ,4.94% -מדד הנדל"ן  15רשם
השבוע ירידה של  9.06%ומדד התל-טק  15רשם ירידה שבועית של  .7.62%בשוק המט"ח הדולר היציג רשם עליה שבועית
של כמעט  2%לרמה של  3.825ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף ירד בכ 4.6% -בסיכום שבועי וסגר ברמה של  1101נקודות בדיוק מעל רמת תמיכת משמעותית
השוכנת באזור  1100נקודות .שבוע המסחר נפתח והסתיים בירידות שערים חדות במיוחד במניות השורה השניה והשלישית.
כעת ,שבירה ברורה של התמיכה החזקה באזור  1100נקודות תהווה איתות שלילי משמעותי נוסף עם יעד ברמה של 1000
נקודות .מנגד ,היפוך מעל רמה זו יכול להביא תיקון שצפוי להעצר באזור רמת  1180נקודות המהווה כעת התנגדות חשובה
ורק פריצה של רמה זו תהווה סימן משמעותי חיובי ותסמן שיא חדש כיעד.
שקל-דולר – הדולר התחזק בצורה משמעותית בשבוע המסחר החולף והגיע לאזור התנגדות משמעותי להמשך ברמות של
 3.83-3.85ש"ח לדולר ,רק פריצה ברורה של אזור זה תהווה איתות קניה משמעותי עם יעד מיידי ברמה של  4ש"ח לדולר.
כפי שהדגשנו בכל תחזיות האחרונות התמיכה הקרובה החשובה שנמצאת ברמות של  3.63-3.65ש"ח לדולר לא צפויה
להשבר בחודשים הקרובים ומשם הגיע התיקון הנוכחי כלפי מעלה.
מדד  FTSEבריטניה  -המדד כולל את  100החברות בעלות שווי השוק והסחירות הגבוהים ביותר בבורסה בבריטניה .כפי
שניתן לראות בגרף השבועי המצורף מדד המניות הבריטי רשם סיבוב נוסף של ירידות שערים חדות בשבוע החולף עד לרמת
התמיכה החשובה שהוכיחה את עצמה בפעם השלישית באזור  5000הנקודות .רק שבירה של רמה זו תהווה איתות שלילי
מחודש עם יעד נמוך באזור  4600נקודות.
מדד הנסד"ק -המדד הינו מדד הכללי של בורסת הנסד"ק שהיא הבורסה הממוחשבת הגדולה ביותר בארה"ב .בבורסה זו
נסחרות מניות בשיטה הממוחשבת האוטומטית אין זירת מסחר בניגוד לבורסת ה ,NYSE -המניות שנסחרת בבורסת הנסד"ק
באותן ברובן מתחום הטכנולוגיה אך יש גם מתחומים אחרים .ניתן לראות בגרף המחירים שהמדד ירד בעוצמה רבה בימים
האחרונים והגיע סמוך לאזור תמיכה אופקי חזק מאוד מהעבר סביב רמה של  2180/200נקודות ,בנוסף באזור זה המדד סוגר
יעד ירידות קצר טווח ולכן סביר מאוד שנראה את רמת התמיכה מצליחה להחזיק גם הפעם .מאידך שבירה של רמה זו תיתן
עוד איתות שלילי נוסף.
מדד  Bovespaברזיל -מדד המניות המרכזי של בורסת סאו פאולו הברזילאית .המסחר במניות המדד משקף  80%מסך כל
פעילות הבורסה בברזיל .המדד מכיל בין  50-60מניות ומתעדכן כל  4חודשים )ינואר ,מאי וספטמבר( .כפי שניתן לראות בגרף
מדד המניות של בורסת ברזיל שובר השבוע את רמת התמיכה החשובה סביב רמת  60000נקודות ובכך למעשה מתקבל
איתות מכירה למדד .סביר מאוד שנראה תיקון עולה ובדיקה של אזור  60000מלמטה ,אך בשלב זה לדעתנו הסיכון נישאר
גבוה מאוד ואין סיבה להמשיך להחזיק פוזיציית לונג עליו.

ניתוח מניות
כיל ) - (281014החברה ,כימיקלים לישראל בע”מ ,הינה חברה רב לאומית הפועלת בעיקר בתחומי הדשנים והכימיקלים
המיוחדים ,בארבעה מגזרים  -דשנים ,מוצרים תעשייתיים ,מוצרי תכלית ומטלורגיה .פעילות כיל בישראל מתבססת ,בעיקרה,
על משאבי הטבע  -אשלג ,ברום מגנזיום ומלח מים המלח וסלע פוספט מהנגב .עוד מתבססת הפעילות על מכרות אשלג ומלח
בספרד ובאנגליה .כיל עוסקת בהפקת מינרלים אלה ,במכירתם ברחבי תבל ,וכן בפיתוח ,ייצור ושיווק של מוצרי המשך
המבוססים בעיקר על חומרי גלם אלו.
ניתוח טכני – המניה ממשיכה במימוש הרווחים של התקופה האחרונה כאשר השבוע עושה שפל יורד נוסף ומתקרבת לרמת
התמיכה המשמעותית ב  4120נקודות ,שבירת התמיכה הנ"ל תהווה איתות טכני מאד שלילי לנייר .מלמעלה רמת ההתנגדות
החשובה שוכנת ב  ,4555פריצתה תהיה סנונית חיובית ראשונה ואפשרות לתיקון עולה משמעותי יותר.
לאומי ) - (604611התאגיד ,בנק לאומי לישראל בע”מ ,עוסק בפעילות בנקאית פיננסית וריאלית מגוונת ,בישראל ובעולם.
בהתאם לאסטרטגיה העסקית ,מאורגן בנק לאומי ב 4-קווי עסקים :הבנקאות העיסקית מתמקדת במתן שירותים לחברות
גדולות ובינלאומיות ,הבנקאות המסחרית מתמקדת במתן שירותים לחברות בינוניות ,הבנקאות הפרטית מיועדת ללקוחות
עתירי נכסים הזקוקים לפיתרונות השקעה ברמת מורכבות גבוהה ,והבנקאות הקמעונאית מתמקדת במתן שירותים בנקאיים
למשקי בית ועסקים קטנים .חלק מהשירותים הפיננסיים ניתנים באמצעות חברות בנות בתחומי כרטיסי האשראי ,בשוק ההון ,
משכנתאות ,חתמות ועוד.
ניתוח טכני – טווח מסחר נוכחי לנייר בין רמת  1630מלמעלה לרמת  1530מלמטה ,פריצה או שבירה של אחד הצדדים הנ"ל
יתנו את האיתות להמשך ,כאשר מקרה של שבירה יהווה איתות טכני שלילי לטווח הקצר והבינוני לדעתי.
פועלים ) - (662577התאגיד ,בנק הפועלים בע”מ ,פועל במכלול תחומי הבנקאות השונים .עבודתו של הבנק מול עיקר
לקוחותיו מתבצעת באמצעות שתי חטיבות :העסקית והקמעונאית .החטיבה העסקית מתמקדת בעיקר בתחום החברות
הגדולות והבינוניות ,לעומת החטיבה הקמעונאית המשרתת בין השאר לקוחות משקי בית ,בנקאות פרטית ועסקים קטנים.
ניתוח טכני – המניה ממשיכה במימוש הרווחים של התקופה האחרונה וביום המסחר האחרון עושה שפל יורד חדש ובכך
מקבלת איתות טכני שלילי נוסף .רמת התמיכה הקרובה שוכנת ב  1400בשילוב עם גאפ פתוח היסטורי ,מלמעלה רק חזרה
מעל  1450ע"ב נעילה תאותת על יציאה לתיקון עולה.
פריגו ) (PRGOהחברה ,פריגו קומפני ,פועלת בתחום מוצרי הבריאות ) (HEALTH CAREהכולל תרופות ללא מרשם רופא
ותוספי מזון בריאותיים הנמכרים על ידי רשתות פרמה  (PRIVATE LABEL).בנוב’  2004חתמה החברה על הסכם מיזוג עם
פריגו פרמצבטיקה )לשעבר אגיס תעשיות( ,לפיו היא תהפוך לחברת בת בבעלות מלאה של החברה .עם השלמת המיזוג ,חדלו
מניותיה של פריגו פרצבטיקה להיסחר בבורסה בתל אביב .במקביל נרשמו מניות פריגו למסחר כחברה דואלית ,כאשר הן כבר
נסחרות בבורסת ה -NASDAQ.נציין כי פריגו פרמצבטיקה עוסקת בתחום הפרמצבטיקה והמוצרים הרפואיים וכן בענף מוצרי
הצריכה הכולל מוצרי קוסמטיקה ,טואלטיקה ,סבונים ,דטרגנטים ,מוצרי נקיון .מניות החברה נסחרות במדד ת”א  25וכן
בארה”ב  ,לכן המנייה הינה מניית ארביטראז’ ונקעת ע”פ המסחר בנאסד”ק.
ניתוח טכני – לאחר שנכשלה פעמיים בפריצת השיא השנתי ממשיכה המניה במימוש הרווחים כאשר ביום המסחר האחרון
ישנה החמרה בתמונה הטכנית עם שבירה של רמת התמיכה ב  .$57.22בשלב זה התמיכה הקרובה שוכנת ברמת  54ואחריה
ברמת  $51.8בשילוב עם מ.נ 100 .ועל פניו נראה שיעדים אלו יגיעו בטווח הקצר .פריצה מחודשת של  57.22תהיה איתות
הרגעה לאפשרות לחזרה למעלה.
חברה לישראל ) - (576017החברה ,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 .מניות החברה נסחרות תחת מדד ת”א . 25
ניתוח טכני – המניה ממשיכה להסחר בתעלה יורדת ובעצם לטווח הקצר הינה עדיין תחת מימוש רווחים של המהלך העולה
מהשנה שעברה .ביום המסחר האחרון נועלת המניה מתחת לרמת  2800ובכך מקבלת איתות טכני שלילי עם יעד יורד לרמת
 ₪ 2646למניה .היפוך במחזור גבוה וחזרה מעל  2800יהוו איתות ליציאה לתיקון עולה.
הראל השקעות ) -(585018החברה ,הראל השקעות בביטוח ופיננסים בע"מ ,עוסקת באמצעות חברות בנות ,בשבעה תחומי
פעילות עיקריים :ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך ,ביטוח רכב רכוש ,ביטוח רכב חובה ,ביטוח בריאות ,ביטוח חבויות ,ביטוח
רכוש אחר ותחום שוק ההון והפיננסים בנוסף לתחומי הפעילות שנמנו לעיל ,לקבוצת הראל פעילות משנית בנדל"ן מניב.
פעילותה של הראל עצמה הינה בניהול ,פיקוח ובקרה על החברות הבנות ,תכנון שוטף של פעולות הקבוצה ויזום מהלכים
והשקעות הן במישרין והן באמצעות חברות הקבוצה.
ניתוח טכני -ממוצע  200משמש כתמיכה קרובה והוא שוכן ברמת  18800נכון לסגירה ביום חמישי ,ניתן לראות כי בעבר הלא
רחוק רמה זאת גם שימשה כרמת תמיכה אופקית בא הגיעו הקונים  ,סטופ לטרייד בשבירה של . 18000צורת הנר ביום
המסחר האחרון מעודדת והמניה זקוקה ליום חיובי נוסף בכדיי לאשר היפוך שיעדו יכול להגיע בשלב ראשון .20000

מטריקס ) -(445015החברה ,מטריקס אי .טי .בע"מ ,פועלת בארבעה תחומי פעילות :פתרונות תוכנה :פיתוח מערכות תוכנה
ומתן שירותים נלווים ,לרבות ביצוע פרויקטים של מחשוב ותוכנה ,וכן שיפור מערכות תוכנה קיימות והרחבתן.שיווק והטמעת
מוצרי תוכנה :הפצת מוצרי תוכנה מחו"ל ומתן תמיכה מקצועית במוצרים אלו ללקוחות ,כולל שיווק והטמעה של מוצרי תוכנה
בתחומים שונים.
 פתרונות אינטגרציה ותשתיות מחשוב.הדרכה והטמעה :הפעלת מרכזי הדרכה והכשרה בתחום ההייטק.בנוסף ,מפעילהמטריקס מרכז פיתוח טכנולוגי המעניק שירותי פיתוח ומרכז ייעוץ אסטרטגי.
ניתוח טכני  -תנועה בתוך תעלה עולה ראשית כאשר שבירה של התעלה בשילוב שבירה של ממוצע  100ותמיכה אופקית על
 1800תיתן איתות יציאה מהמניה כל זמן שמעל ונשמרת התנועה בתעלה המניה חיובית בעניי יודגש כי חוסנה היחסי של
המניה כלפיי מניות ת"א  100הוא חיובי .
מלאנוקס ) -(MLNXהחברה ,מלאנוקס טכנולוגיות בע"מ ,עוסקת בפיתוח מוצרי תקשורת מהירה מבוססי מוליכים למחצה.
מלאנוקס מפתחת שבבים המאפשרים להאיץ את קצב העברת הנתונים בין שרתים ורכיבי אחסון .המוצרים הינם חלק
אינטגראלי מפתרון כולל המתמקד באפליקציות מחשוב ,אחסון ותקשורת ,בהם נעשה שימוש במיזמי מרכז מידע ומערכות
מחשוב מורכבות.
ניתוח טכני  -מניה דואלית שנקבעת בארה"ב ,רמת  $22רמת מפתח ששבירתה תפתח תבנית היפוך מגמה מסוג ראש
וכתפיים ,בשלב זה המניה נתמכה על קו מגמה עולה בשילוב ממוצע  100ורמת תמיכה אופקית יודגש שעל אף סיום שלילי
מאוד במדדי ארה"ב סיימה המניה את שתי ימיי המסחר האחרונים בצורה חיובית מה שמעיד יותר מכל על חוסנה היחסי של
מניה שגם בהשוואה לסקטור בו נסחרת בארה"ב מוגדרת כחזקה מהסקטור .
נייר חדרה ) -(632018החברה ,נייר חדרה בע"מ )לשעבר מפעלי נייר אמריקאים ישראליים( ,עוסקת בייצור ומכירה של נייר
אריזה ,פעילות מחזור פסולת נייר ושיווק צרכי משרד  -באמצעות חברות בת .כמו כן ,מחזיקה נייר חדרה בחברות העוסקות
בייצור ובשיווק ניירות כתיבה והדפסה ,בייצור ובשיווק מוצרי נייר ביתיים ,מוצרי הגיינה ,חיתולים חד פעמיים ומוצרים משלימים
למטבח ,אריזות קרטון גלי ,אריזות למוצרי צריכה ובטיפול באשפה מוצקה .פעילות שיווק צרכי המשרד הינה בעיקר לשוק
המוסדי והעסקי הכולל בין היתר מוסדות ממשלה ,בנקים ,קופות חולים ועסקים אחרים.נציין כי בנוסף לבורסה בתל אביב,
נסחרת נייר חדרה גם בבורסה בארה"ב ).(AMEX
ניתוח טכני 28000 -רמת תמיכה אופקית חשובה מאוד ששבירתה בשילוב שבירה של קו מגמה עולה תיתן איתות יציאה
מהמניה  ,ביום המסחר האחרון שברה המניה ממוצע  100וסגרה תחתיו היפוך ברמה הנוכחית ויתקבל איתות כניסה אגרסיבי
.כאשר סטופ ממוקם בשבירה ברורה של .28000
ישראמקו ) - (232017השותפות ,ישראמקו  -נגב  ,2נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת שנחתם בין ישראמקו אויל אנד גז
כשותף כללי מצד אחד ,ובין הנאמן ישראמקו ניהול כשותף מוגבל מצד שני .ישראמקו יהש עוסקת בתחום חיפושי והפקת נפט
וגז בישראל .מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א .100
ניתוח טכני -תמונה טכנית מראה לנו כי המנייה נסחרת בחודשים האחרונים ,תחת מהלך יורד בשיפוע מתון .ביום המסחר
האחרון ,התקרבה המנייה לתמיכה על .רמת  46.9בשילוב קו מגמה עולה א"ט .אין ספק כי זו תמיכה משמעותית ומכאן
המנייה צריכה להחליט לאן פניה לפחות לטווח הקצר .התנהגות המנייה על תמיכה זו יוציא לנו איתות בהתאם .סיכום -המנייה
נמצאת עדיין בתבנית היורדת ,אם כי מתקרבת לרמת תמיכה תחתית התבנית .ההכרעה תתקבל ביעד זה ,למעקב צמוד.
בזן) - (2590248החברה ,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 ארומטיים ,אשר משמשים כחומרי גלם בייצור מוצרים אחרים .מניות
החברה נסחרות במדד ת"א .25
ניתוח טכני -המנייה נמצאת עדיין במהלך עולה ברור בשלב זה .לאחרונה ביצעה המנייה תיקון יורד פיבו חצי לגל העליות
האחרון כאשר התמיכה כעת הינה ברמת  .200במונחי סגירה .בשלב זה מדשדשת המנייה מעל לתמיכת רמת  , 200כאשר
איתות סטופ  ,יתקבל בשבירת רמה זו כאמור .יש לציין כי כל עוד שהמנייה נמצאת מעל קו המגמה העולה ארוך הטווח
המנייה עדיין חיובית .פריצת רמת  210במונחי סגירה יאשר היפוך על תמיכה.

על רגל אחת
טאואר ) - (1082379מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  . 100מבט טכני מראה כי המנייה שברה לאחרונה תמיכת רמת
 582ומי שלא יצא בסטופ פשוט קיבל על הראש....בשלב זה רמת  582הופכת להתנגדות  ,ואילו רמת התמיכה הבאה נמצאת
על -אזור .500
שיכון ובינוי ) (1081942מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100מבט טכני מראה כי המנייה הגיעה שוב לאזור תמיכה
על  700אופקי בשילוב ממוצע  200על  695נכון להיום .רמת אזור זה מהווה מבחנ למנייה בשלב זה ואתות לטווח הקצר
יתקבל לפי התמודדות המנייה עם אזור זה.

כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנות http://finance.sponser.co.il/pps/index.php sponser charts -
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 ו/או מכשירים פיננסים.

