הסקירה השבועית של ספונסר – 23.08.2015
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 שלילית .מדדי ת"א  25וה 100 -ירדו בכ 0.9% -בממוצע כל אחד,
ומדדי הבנקים והגז ונפט ירדו בכ 2.4% -בממוצע כל אחד .מנגד ,מדד היתר  ,50היה היחיד שהצליח להשאר בטריטוריה
החיובית ועלה בכ .1.2% -במדד ת"א  100בלטו לטובה מניות אידיבי פיתוח ואיזיצ'יפ שעלו בכ 11.5% -בממוצע כל אחת.
מנגד ,מניות נפטא וארפורט סיטי ירדו בכ 6% -בממוצע כל אחת .מכלל מניות הבורסה בלטה לטובה מניית קרדן יזמות שקפצה
בכמעט  , 30%בעקבות הצטרפותם של גיל דויטש ורוני בירם והחלפתם בגרעין השליטה את יוסף גרינפלד שמתקשה לעמוד
בחובותיו .מנגד ,מניית אפיו אפריקה ירדה בכ 22% -ומניות ווטיפי ובריינסוויי ירדו בכ 16% -כל אחת.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה מעורבת .מדדי התל בונד ירדו בכ 0.4% -בממוצע בסיכום שבועי .אגרות החוב
הממשלתיות נסחרו במגמה חיובית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך בכ-
 .0.45%מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ 0.9% -במח"מ הארוך.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף ירד בכ 1% -בסיכום שבועי ,וסיים את המסחר ברמה של  1695נקודות .לאחר
שהמדד רשם בתחילת החודש שיא חדש ברמת  1729הנקודות ,הוא מדשדש ברמות הנוכחיות בשבועיים האחרונים ללא
תנודות חדות בהמתנה ומעקב אחרי שווקי המניות בעולם .כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף ,המדד כאמור עדיין לא
הצליח לפרוץ בצורה אמינה את השיא הקודם ורק אם יירד מרמת  1695הנקודות יתקבל איתות שלילי לטווח הקצר עם יעד
ראשון ברמה של  1635נקודות.
מדד הבנקים – מניות יצאה לתיקון יורד השבוע על רקע דוחותיהם לרבעון השני של השנה .המדד התממש בחדות לא לפני
שקבע גבוה חדש ביום שני ברמה של  1533נקודות .טכנית ,לחובבי קווי המגמה המדד שבר קו מגדמה עולה מחודש פברואר
אחרון אבל עדיין לא שבר מבנה מחירים עולה שכן השפל האחרון קיים סביב  1450נקודות ,כך שלמרות הירידות השבוע המדד
עדיין נסחר במבנה מחירים עולה.
מדד ת"א  – 75מדד מניות השורה השנייה נסחר השבוע בתצורה חיובית ואף הגיע סמוך מאוד ליעד ולאזור ההתנגדות אותו
ציינתי סביב  926נקודות (גבוה שבועי  .)919טכנית ,המדד התממש בחדות ביומיים האחרונים של השבוע והחזיר את המהלך
החיובי של תחילת שבוע המסחר .אזור של  880-890נקודות הינו אזור תמיכה טכני לטווח הקצר וצריך להמתין ולראות האם
הקונים יופיעו שם.
מדד הנדל"ן  – 15המדד קבע גבוה השבוע סביב רמה של  465נקודות ומשם יצא לתיקון יורד .למעשה ניתן לראות שהמדד
ביצע תיקון זהב (פיבו  )61.8%למהלך היורדת האחרון מרמות השיא סביב  490לשפל ב  418נקודות .אזור של  462/5נקודות
היינו אזור טכני חזק מאוד שמגדיר אם המדד יחזור לשיאים חדשים או שמכאן נראה דשדוש ואו תיקון יורד מחודש .תמיכה
קיימת סביב  437נקודות והיא המהותית יותר לטווח הקצר.
מדד היתר  – 50מדד היתר  50לא אכזב גם בשבוע המסחר הנוכחי וסגר את היעד אותו הצבתי בשבועות האחרונים מפריצת
המשולש הסימטרי והוא ברמה של  630נקודות (גבוה שבועי נתן עוד  20נקודות נוספים) .סוחר ממושמע היה צריך לנעול
רווחים לתוך העליות ולספוג את התיקון החד של הימים רביעי חמישי בצורה חלקית ואף לחסל שם את הפוזיציה על המדד
בטווח הקצר .טכנית המדד חיובי מאוד וגם ירידה לאזור של  600/6נקודות שהוא אזור אופקי תהיה סבירה לחלוטין שם ניתן
יהיה לחבור למדד.
מדד  – S&P500ביום חמישי האחרון נעלו מדדי ארה"ב את המסחר במגמה שלילית ובירידות שערים חדות מאוד .טכנית,
השאלה שצריכה להשאל היא האם קבלנו הכרעה במדד לאחר חודשים רבים של דשדוש וניסיונות לגבוהים חדשים?
בגרף של הסקירה ניתן לראות שביום חמישי קבלנו שבירה של אזור תמיכה חזק סביב  2040נקודות מזה המון חודשים .טכנית
המדד שובר תעלה אופקית ונותן יעד יורד של כ  110/5נקודות כלפי מטה (כמובן שיש עוד רמות תמיכה בדרך) .לשורטיסטים
חשוב יהיה לראות האם תהיה במשכיות ביום שישי הקרוב ואכן נראה שבירה של התמיכה ואף התרחקות ממנה.

ניתוח מניות
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 .לאחרונה ראינו את תמיכת  135כתמיכה מרכזית
לטווח הקצר ,ושם התהפכה המניה על  .135מאז המניה פרצה תבנית מתכנסת והמהלך העולה הקיים עדיין תקף .בשלב זה
המניה נמצאת מעל תבנית מתכנסת מעבר לטווח הקצר כאשר רמת  160מסומנת כתמיכה הקרובה ואילו אזור תקרת התבנית
הפרוצה ברמת  154היא התמיכה היותר מהותית .כל עוד תמיכות אלה נותרות ,היעד הוא באזור  .200ביום המסחר האחרון
ננעלה המניה בתחום התמיכות שהוזכרו .כללית תנועה עולה תקפה.
אלביט מערכות ( )1081124החברה עוסקת במגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות,אלקטרוניות ואלקטרו אופטי מתקדמות,
עבור השוק הביטחוני ברחבי העולם .תחומי העיסוק בין היתר :מערכות מוטסות,מערכות שליטה,תקשורת,בקרה ,מחשבים
ומודיעין,ומערכות התראה למטוסים.מניות החברה נסחרות במדד ת"א  25ובארה"ב.
ניתוח טכני :מניות החברה נסחרות לאחרונה במימוש מחירים לאחר עלייה נאה בחודשים האחרונים .לאחרונה ,ראינו פריצת
שווא של השיא האחרון  ,ומאז יש לנו מימוש מחירים,גם תמיכת קו המהלך העולה לטווח הקצר נשבר ,ולכן כל עוד שהמניה
מתחתיו היא עדיין במסגרת מימוש .רמת  30390היא התמיכה החשובה הקרובה .רמת  31100תמיכה קרובה .כללית תנועה
עולה תקפה.
ישראמקו יה"ש ( )232017השותפות,ישראמקו נגב  ,2נוסדה ע"פ הסכם שותפות שנחתם בין ישראמקו גז כשותף כללי,ובין
הנאמן ישראמקו ניהול כשותף מוגבל.ישראמקו עוסקת בתחום חיפוש והפקת גז ונפט בישראל .היחידות נסחרות במדד ת"א
.25
ניתוח טכני :יחידות ההשתתפות נסחרות לאחרונה במימוש מחירים המתבטאת בתנועה רוחבית זה מספר שבועות .התחום
הרוחבי יחסית צר ונע במחירים  77-80הכל במונחי נעילה .נציין גם רצועות בולינגר מכווצות ,מה שמותיר אופציה לתנועה
חדה בקרוב .כללית תנועה עולה עדיין שרירה.
חברה לישראל ( )576017החברה הינה חברת אחזקות שהעיקריות בהחזקותיה הינם ,כיל ובזן .שניהם פירסמו בשבוע החולף
דוחות עם צפי טוב להמשך .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .25
ניתוח טכני :ניתן לראות כי המניה נמצאת לאחר מהלך יורד חד בשערה בתקופה האחרונה .בשבועיים האחרונים,אנו רואים כאן
דשדוש מעל אזור תמיכה על  ,124000מול התנגדות באזור  .128200האפשרות שדשדוש זה מכין רצועת תמיכה ,לקראת
תחילת תיקון עולה יותר משמעותי ,בהחלט על הפרק .בכל מקרה שבירת , 124000מה שכאמור בסיכוי קטן ,לדעתנו ,יאשר
איתות שלילי נוסף.

על רגל אחת
בזק ( )230011מניות החברה נסחרות במדד המעוף .טכנית ,המניה נמצאת במסגרת עולה ולאחר מהלך עליה יפה,שלווה
כאן בסקירות האחרונות .השבוע הגיעה המניה עד לתקרת תבנית באזור  764ויצאה כצפוי למימוש .היות וראינו ביום המסחר
האחרון שבירה של תמיכה ראשונה על רמת  ,740אזי רמה זו יורדת כעת להתנגדות קרובה ואילו התמיכה הבאה נקובה
ברמת אזור  .710-16המניה כאמור כעת במסגרת מימוש מחירים.
אבוגן ( )1105055מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100טכנית יש לנו כאן מהלך מתקן עולה ,לאחר קריסה במחיר
לאחרונה .השבוע נפרצה תנועת תמיכה רוחבית ברמת , 3473ומיד הושלם היעד על  ,3655כגובהה התנועה שנפרצה .משם
שוב המניה יצאה למימוש וכעת טווח המחירים הינו  .3655-3473,יציאה מתחום זה יאשר איתות המשכי .בשלב זה התנועה
העולה המתקנת שרירה,כל עוד התמיכה נשמרת.
 – NICEנייס מניות החברה נסחרות במדד המעוף ,וגם בנאסדק .היות ושערה נקבע בחו"ל ,אזי הניתוח הטכני מתייחס לגרף
חו"ל ,שם רואים כי לאחרונה המניה נמצאת במסגרת מימוש מחירים ,כאשר ראינו תנועה רוחבית צרה מתחת להתנגדות על
רמת  65.33דולר .לאחרונה ,במקביל לפרסום הדוחות,נפרצה התנועה הרוחבית הצרה ,ולכן רמת  65.3דולר עולה כעת
לתמיכה הקרובה ,בעוד יעד מסומן באזור  68דולר .ס"ה אנו כעת רואים דשדוש מעל ההתנגדות שנפרצה ,וכל עוד רמה זו
נותרת ללא שבירה במונחי נעילה,המניה חיובית.
עזריאלי קבוצה ( ) 1119478מניות החברה שנסחרות במדד ת"א  ,25היו במימוש מחירים לאחרונה .ניתן לראות בברור כי
ראינו התכנסות מחירים ברורה בתחום מחירים ,15800-15100,כאשר לאחרונה ,נפרצה התכנסות מחירים זו ,עם יעד לרמת
השיא השנתי באזור  .17200רמת  15840תקרת תבנית פרוצה מהווה כעת תמיכה חשובה,וכל עוד אינה נשברת היעד
שהוזכר תקף .התנגדות קרובה כעת נמצאת ברמת .16500

אל על ( )1087824מניות החברה לאחרונה ,פתחו בתנועה עולה אגרסיבית,בגיבוי של ירידת מחירי הדלקים המהווים מרכיב
חשוב בהוצאות החברה .בשלב זה טכנית ,המניה מתחילה להראות סימנים לשחרור תמונה טכנית רוויה במיוחד ,ורמת
התמיכה החשובה הקרובה נקובה ברמת  . 148כל עוד שאין כאן שבירה מתחת לרמה זו ,ורצוי שבועית ,אין איתות שלילי
מהותי.
כלכלית –ים ( )198010מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100המניה שראתה מהלך ירידות חד  ,הגיעה עד לתמיכת אזור
 , 1100ומשם פתחה במהלך עולה מתקן ,עקב שמועות על מכירתה  .בשלב זה טכנית ,המניה לפני התנגדות על  ,1300מול
תמיכה עולה ברמת  .1200האיתות הבא לטווח הקצר יתקבל ביציאה מהטווח שהוזכר .ביום המסחר האחרון,
פרטנר ( )1083834מניות חברת התקשורת נסחרות במדד ת"א  .100לאחרונה ולאחר מהלך יורד חד ,פתחה המניה בתנועה
עולה אגרסיבית ,המבטאת צפי פונדמנטאלי,לשיפור התוצאות  ,ולאחר צעדי ייעול ,והגעה ,כנראה ,לרמות מחירים המשקפת
יכולת שיפור עתידי .טכנית ,ראינו כי המניה בגרף השבועי,לאחרונה ,ננעלה מעל רמת ההתנגדות השבועית על  .1610מכלול
התמונה הטכנית גם מראה כי יש איתותים חיוביים במיוחד בתמונה ארוכת הטווח.עקב כך היעד לעבר רמת  2000בהחלט לא
משהוא יוצא דופן לטווח הבינוני,ואכן ראינו בינגו ,המניה הגיעה עד ליעד הרחוק במהירות ,ומשם יצאה למימוש בריא .בשלב זה
המניה נותרת עדיין באיתות חיובי למרות המימוש האחרון כאשר רמת התמיכה כעת יורדת ל-אזור  .1610רק יכולת שבועית,
לנעול מתחת לרמה זו יחסל את האיתות החיובי הכללי במניה.
כיל ( )281014מניות החברה נסחרות במדד ת"א  . 25השבוע שוב ראינו את המניה מגיעה עד עד לאזור תמיכה מהותי סביב
רמת  . 2400ושוב ראינו ניסיון לתיקון עולה .עם זאת רק יכולת נעילה מעל רמת  ,2530שם יעד קרוב יאשר איתות חיובי ,לתיקון
עולה יותר מהותי.
פועלים ( )662577מניות הבנק נסחרות במדד ת"א  .25טכנית ,ראינו לאחרונה מהלך עולה נאה במניה ,ובימים האחרונים
פתיחת מימוש יחסית חד .בשלב זה ביום המסחר האחרון,הגיעה המניה על לתמיכת תבנית עולה באזור  ,2119והנעילה
הייתה סביב רמה זו .לכן ,יום המסחר הבא יאשר אם נראה כאן שבירה והמשך איתות שלילי למימוש ,או היפוך על תחתית
תבנית עולה כאמור .ל מ ע ק ב .
שטראוס ( )746016מניות חברת המזון ,נסחרות במדד ת"א  . 25ראינו לאחרונה מהלך יורד ברור מרמת השיא האחרון של כ-
 20אחוז .לאחר פרסום הדוחות לרבעון השני השבוע ,הבנו בדיוק ,למה המניה ירדה .אין ספק שהטכני כאן נתן איתות ברור
קדם פרסום הדוח ות .פונדמנטאלית,יש לציין כי הדוח החלש נבע בחלקו ממספר אירועים חד פעמיים ,כך שסביר שלא נראה
אותם בהמשך ,לכן השאלה העולה כאן היא האם הירידה במניה מגולמת במלואה לאור הדוח האחרון .הטכני מראה כאן כי
המניה הגיעה עד לתמיכה מרכזית ומהותית סביב אזור  .5600לכן אנו נמשיך כאן במעקב כדי לראות האם יש לנו כאן היפוך
ברור על תמיכה או שבירתו והמשך איתות שלילי .רק אציין כי איתות לתיקון עולה יתקבל רק בנכונות המניה לחצות את רמת
 .5835בהחלט שווה כאן מעקב.
קנון ( )1134139מניות החברה נסחרות במדד ת"א ,100וכן בארה"ב .טכנית  ,אנו רואים לאחרות מהלך של מימוש
מחירים,כאשר התמיכה הקרובה כית היא ברמת  .5900יכולת נעילה כאן מעל  6000יאשר בברור פתיחת תיקון עולה למימוש
האחרון שראינו .הסיכוי כאן בהחלט טוב לדעתנו .רק נציין את התמיכה המהותית כאן על .5800
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.

