הסקירה השבועית של ספונסר 12.02.1026 -
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 גם בשבוע המסחר החולף במגמה שלילית בעקבות המשך ירידות השערים בעולם.
מדדי המעו"ף ות"א  011ירדו בכ 1.7% -בממוצע כל אחד .מדדי הנדל"ן והגז ונפט בלטו השבוע לשלילה כשירדו בכ7.7% -
בממוצע כל אחד .במדד ת"א  011בלטו לרעה מניות נבידאה ונורסטאר שירדו בכ 07.7% -ובכ 01.1% -בהתאמה כל אחת.
מניות פרוטרום ואבוג'ן ירדו בכ 9% -בממוצע כל אחת .מנגד ,מניית כי"ל עלתה בכ .01% -מכלל מניות הבורסה בלטה לרעה
מניית ספיץ' מודלס שצנחה בכ ,70% -לאחר שדיווחה כי תפטר את שאר עובדי המחקר ופיתוח בחברה ,לאור מצבה הכספי
הרעוע והעדר היכולת לשלם את שכר העובדים .מנגד ,מניית מודיעין נסחרה בתנודתיות גבוהה מאוד ,ועלתה בסיכום שבועי
בכמעט  011%לאחר שפורסם כי ישנו פוטנציאל למציאת גז ברישיונות דניאל בהיקף מצטבר של  .TCF 1.9מחזורי המסחר
היו נמוכים יחסית ,ועמדו על כ 0.7 -מיליארד ש"ח ליום בממוצע.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה שלילית .מדדי התל בונד ירדו בכ 1.73% -בממוצע בסיכום שבועי .אגרות החוב
הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה שלילית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) ירדו במח"מ (משך חיים ממוצע)
הארוך בכ .1.43% -מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) ירדו בכ 1.0% -במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב 0.60% -מדד ת"א  73ירד ב ,0.06% -מדד הבנקים ירד ב ,9.13% -מדד הנדל"ן  03רשם
השבוע ירידה של  ,9..2%מדד נפט וגז ירד ב 9..2% -ומדד הביומד ירד ב 1..2% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר
התחזק בכ 0.0% -מול השקל ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  7.963ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף ירד בכ 1.7% -בסיכום שבוע מסחר תנודתי שהסתיים בעליות קלות ביום
חמישי ,וסיים את המסחר ברמה של  0441נקודות .ניתן לראות בגרף המצורף שמדד המעו"ף נסחר במגמה שלילית כבר
תקופה ארוכה ,ובכל פעם קובע תחתית נמוכה יותר .כעת ,אזור  0403הנקודות אמור להוות תמיכה ומכאן צפוי לצאת לדרך
תיקון חד של כמה אחוזים כלפי מעלה.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק בכ 1.7% -מול השקל בסיכום השבוע החולף ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 7.963
ש”ח לדולר .אתמול (חמישי) ,נרשמה מגמה חיובית מתונה בארה"ב והמדדים המובילים עלו בכ 1.3% -בממוצע .ברקע פורסם
כי תביעות האבטלה השבועיות קפצו ב 01,111 -לרמה של  097אלף ,שיא שלא נראה מאז יולי  .0103בשוק ציפו לירידה
לרמה של  079אלף .באירופה נרשמו עליות חדות לאחר שנגיד הבנק המרכזי האירופי ,מריו דראגי ,אמר כי בשל הסיכונים
הגוברים "יהיה הכרחי לבחון מחדש את מדיניות ה -ECBבפגישה הבאה" .דראגי למעשה רמז כי ישקול לבצע הרחבה כמותית
נוספת כדי להתמודד עם הסיכונים בשווקים .מהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף היומי המצורף שהדולר פרץ השבוע את רמת
 7.93ש"ח לדולר ומכאן צפוי להמשיך ולעלות לעבר היעד הבא השוכן ברמה של  4.13ש"ח לדולר.
מדד ה  DAXהגרמני  -מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את
מרצדס ,אדידס ,דויטשה בנק חברת התרופות מרק ועוד.
השווקים בעולם במהלך יום המסחר בישראל ובטרם נפתח
הגרמני נעצר והתהפך כצפוי כלפי מעלה מעל רמת התמיכה
כלפי מעלה אל מעבר לרמת  01111הנקודות.

 71החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בגרמניה ביניהם ,BMW
הבורסה בפרנקפורט מהווה גורם חשוב ואינדיקטור עיקרי לכל
המסחר בארה”ב .כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף ,המדד
החשובה השוכנת באזור של  9711הנקודות ,וכעת צפוי תיקון חד

מדד הבנקים – מדד הבנקים נכנע השבוע לחולשה בשוק והתאים עצמו לירידות החדות .לאחר הבדיקה של  0741031מלמטה
חזר המדד לרדת והשבוע גם השלים את היעד אותו ציינתי בסקירות האחרונות סביב  0031041נקודות .מהבחינה הטכנית כל
עוד מבנה המחירים שלילי ההנחה צריכה להיות כל עליה לצורך ירידה ,יחד עם זאת נציין שבגלל העוצמה היחסית מול ת"א 03
סביר מאוד שבמידה ותיקון בשוק יגיע הוא יתבסס בעיקר על הבנקים ולכן אם כבר הולכים לחפש תחתיות אז בסקטור שהוא
יחסית חזק יותר מהמדדים האחרים.
מדד ת"א  – 0.גם היעד היומרני והמלא של הדגל הדובי (אותו ציינתי בשבועות האחרונים) לאזור של  711נקודות הגיע
השבוע (נמוך שבועי  )710.3ומשם המדד תיקן מעט ביום המסחר האחרון .מהצד הטכני ,מבנה המחירים במדד שלילי ולכן כל
עוד זה כך ,כל עליה תהיה לצורך ירידה ,יעד לתיקן עולה ראשוני קיים ל  701נקודות פתח גאפ פתוח ואם תהיה רוח חיובית
וחדוות קניות יהיה אפשר לראות גם סגירה של גאפ סביב  741נקודות.

מדד הנדל"ן  - 2.מניות הנדל"ן נכנעו למגמה השלילית בשוק וגם הם מחקו סופית את הראלי של תחילת  0103וקבעו נמוך
חדש מתחת ל  777נקודות .המדד נראה רע מאוד ועשה קריסה רצינית מהשיא של אפריל סביב  491לרמה של  711נקודות.
יחד עם זאת תיקון עולה מתבקש בתקופה הקרובה ,עליה מעל  7770711תהיה חיובית עם פוטנציאל תיקון ראשוני לרמה של
 791נקודות.
מדד  – S&P500השבוע קבלנו המשך ישיר לנעשה מתחילת ( 0106יותר נכון משבוע המסחר האחרון של  .)0103המדד
המשיך להתפרק בתחילת השבוע אולם קבלנו יום אדום ויום ירוק דבר שהראה על ניסיונות בלימה וקונים שהגיעו בשפלים
האחרונים מאוגוסט וספטמבר .ביום רביעי הקונים נכנעו כשהמדד שובר את התמיכה בפראות אולם מתקן במהלך המסחר חלק
ניכר מהירידות .חזרה מעל אזור התמיכה סביב  0173ורצוי מעל  0111יכול להביא רגיעה קלה בשווקים וסיכוי לא רע להפוגה
של שבועיים שלושה .חשוב לציין שההפוגה תהיה בעיקר לסידור תיקים ולקיחת הגנות למי שנרדם בשמירה.

ניתוח מניות
בזק ( - )190022החברה הישראלית לתקשורת ,עוסקת בין היתר ,בתקשורת פנים ארצית נייחת ,תקשורת סלולארית ,בזק
בינלאומי וטלוויזיה רב ערוצית .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .03
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי המניה למעשה נסחרת לאחרונה בסמוך לרמת השיא השנתי .כאשר רמת  141הייתה תמיכה
קרובה ,שנשברה ביום המסחר האחרון ,בשבוע החולף המניה הגיעה כצפוי ולפי הנאמר כאן עד לאזור השיא והחלה בנסיגה.
כאמור 141 ,כעת יורדת לרמת התנגדות כאשר  101תמיכה קרובה ואילו אופקית  797מהווה תמיכה מהותית .המניה יצאה
למימוש מחירים.
פרוטארום ( - )20.20.1החברה עוסקת בייצור ,פיתוח ושיווק של טעמים וחומרי גלם ייחודיים המשמשים בין היתר בייצור
המזון ,משקאות והפארמה .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .03
ניתוח טכני  -מניות החברה לאחרונה,נסחרות בתנועה עולה ברורה וקרובים לרמת השיא השנתי .בשלב זה המניה תחת מימוש
מחירים ,כאשר השבוע בדקה המניה קו תמיכה עולה מעבר לטווח הקצר באזור מחיר  .07911-01111בשני ימי המסחר
האחרונים השכילה המניה להישאר מעל תמיכה עולה זו ובשילוב עם תמונה טכנית נמוכה כעת ,יש סיכוי טוב שנראה שוב תיקון
עולה כאשר יעד קרוב נקוב ברמת מחיר .09111
דלק קבוצה ( - )20.221.החברה,פועלת בין היתר ,בתחומי הגז והנפט ,הזיקוק,תחנות דלק ,פיננסים וביטוח ,התפלה,תחנות
כח וביוכימיה .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .03
ניתוח טכני  -מנית החברה נסחרות לאחרונה במהלך שלילי ברור .לאחרונה ,המניה הגיעה לתמיכה רבת משמעות ,באזור
 .11111רמה זו היא תמיכה אופקית וקו תמיכה עולה ראשי ולכן הוא מהותי.והיות והמניה ננעלה בגרף השבועי ,מתחת לרמה
זו והמשמעות ,איתות שלילי עדיין קיים ,ויכולת פתיחת תיקון עולה משמעותי יתקבל אך ורק ביכולת נעילה מעל רמת השבירה
כלומר מעל רמת  .11111כל תיקון עד לרמת ההתנגדות אינו מהווה איתות לשינוי מהותי .ראינו בשבועיים האחרונים ניסיונות
לתיקון עולה שבינתיים כשלו בפריצת  11111בנר שבועי .זאת ועוד ,לאחרונה ,ננעלה המניה מתחת  71111ורמה זו בגרף
היומי יורדת להתנגדות קרובה,וכל עוד מתחת אין סיבה להיות שם נכון לעכשיו.
כיל ( - )1.2022החברה עוסקת בהפקת חומרי גלם ובעיבודם לתחומי המזון ,חקלאות והחומרים המורכבים .בין היתר ,ייצור
ושיווק אשלג ,הפקת ברום ומוצרי תכלית אחרים .מניות החברה נסחרות בת"א במדד ת"א  03וגם בארה"ב תחת סימול .ICL
ניתוח טכני  -מניות החברה נמצאות במסגרת מהלך יורד זה תקופה ארוכה.לאחרונה,ניתן לראות בגרף השבועי,כי המניה
שברה תבנית מחירים כלפי מטה.עקב כך המניה שלילית כל עוד שבועית ,אינה מצליחה לפחות לחזור מעל רמת אזור השבירה
סביב מחיר  .0611בגרף היומי רמת  0611היא התנגדות קרובה יורדת בשלב זה.
ישראמקו יה"ש ( - )191020השותפות ישראמקו נגב  ,0נוסדה על פי הסדר שותפות בין ישראמקו כשותף כללי מצד אחד ,לבין
הנאמן ישראמקו ניהול כשותף מוגבל מצד שני .ישראמקו עוסקת בחיפושי והפקת נפט וגז בישראל .מניות החברה נסחרות
במדד ת"א .03
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי יחידות ההשתתפות נסחרות לאחרונה בתנועה יורדת ברורה .השבוע ניכר כי הגיעו עד לתמיכת
תבנית מתכנסת יורדת באזור  .60.4היות וכך ,עולה הסיכוי כעת לתיקון עולה בתוך התבנית הנוכחית לעבר רמת  64בשלב
ראשון .במקרה של שבירת התבנית ,יתקבל איתות שלילי נוסף ,לעבר אזור .39
לאומי ( - )602622התאגיד בנק לאומי לישראל,עוסק בפעילות בנקאית פיננסית וריאלית מגוונת .בנקאות עיסקית,בנקאות
פרטית ,בנקאות מסחרית ובנקאות קמעונאית .מניות הבנק נסחרות במדד ת"א .03
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי לאחרונה מניות הבנק נמצאים במהלך יורד ברור .עם זאת וכפי שנראה על הגרף המצ"ב ,שכעת
מחיר המניה מגיע לאזור מהותי כתמיכה בתחום מחיר  .0060 -0711ביום המסחר האחרון ננעלה המניה בסמוך לתקרת אזור
התמיכה המצוין .כעת למעקב ,כדי לראות היפוך על תמיכה או שבירה מהותית.

על רגל אחת
 TEVAטבע  -מניות החברה נסחרות במדד המעוף אצלנו ,וגם בארה"ב .לפי גרף חו"ל ניתן לראות כי המניה לאחרונה נסחרה
בתיקון עולה ,למהלך היורד האחרון .אי יכולת פריצת אזור ההתנגדות על  66דולר פתח מימוש ברור במניה ששבר תמיכת 60
דולר .רק יכולת נעילה מעל רמת השבירה יאשר חזרה האיתות לתנועה העולה .אזור  61דולר תמיכה קרובה.

שיכון ובינוי ( - )20.2321מניות החברה הנסחרות במדד נדלן  ,03נמצאות טכנית ,במהלך יורד ברור .לאחרונה גם נשברה
התמיכה העולה ארוכת הטווח באזור מחיר  .673רמה זו מהווה כעת רמת התנגדות מהותית ומשמעותית .במיוחד בתמונה
השבועית.בשבועות האחרונים נכשלה פריצת ההתנגדות במסגרת תיקון עולה ,זאת ועוד ניסיון תיקון עולה נכשל עת המניה
ננעלת מתחת רמת  611שהיא רמת ההתנגדות הקרובה כעת .תמיכה קרובה כעת ברמת אזור .336
בזן ( - )1.3012.מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011טכנית כעת המניה נשענת בביטחון על קו מהלך עולה לטווח הקצר-
בינוני בתמיכה סביב רמת מחיר על  .030כל עוד התמיכה נשמרת התנועה העולה שרירה וקיימת .רמת  063.3מהווה כעת
התנגדות שיא ורק יכולת פריצתה ישיב למניה איתות חיובי מהותי.
אל על ( - )20.0.12מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011המניה שנמצאת בתנועה עולה וחדה יחסית לאחרונה,נמצאת
בשלב זה עדיין תחת מימוש מחירים .כעת ,עדיין נשמרת התמיכה העולה ברמת  , 074והאופקית ברמת  ,061כולם במונחי
נעילה ,וכל עוד שכך המימוש במניה מוגבל עד לתמיכות אלה .יכולת חציית רמת  ,711בנעילה,יאשר חזרה לתנועה העולה
במניה.
פמס ( - )92.020מניות החברה נסחרות במדד ת"א ייתר  .31המניה לאחרונה נמצאת במהלך עולה ברור ,אך כעת נכנסה
למימוש מחירים .כל עוד אזור מחיר  1311נשמר במונחי נעילה,התנועה העולה תקפה .רמת  9011היא כעת התנגדות קרובה
ורק יכולת פריצה כאן יחזיר האיתות החיובי.
שופרסל ( - )000090מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011המניה לאחרונה נמצאת תחת תנועה עולה,עם מימושי ביניים.
כעת ,אנו בשלב המימוש שהתמיכה הקרובה נקובה ברמת מחיר  ,0011רק יכולת שבירה כאן בנעילה יאשר מימוש יותר
עמוק.
אלביט מערכות ( - )20.2212מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .03טכנית ,המניה כעת תחת מימוש לאחר שקבעה
לאחרונה שיא של שנה אחרונה .בשלב זה המימוש הגיע עד בסמוך לקו מהלך עולה לטווח הבינוני באזור מחיר  .70911איתות
שלילי נוסף יתקבל רק בשבירת תמיכה חשובה זו .מנגד רמת  77111מהווה כעת התנגדות קרובה ויכולת פריצתה יאשר חזרה
לתנועה החיובית.
אבנר יה"ש ( - )16.022יחידות ההשתתפות,נסחרות במדד המעוף .טכנית ,המחיר כאן נמצא בנסיגה מתמשכת.לאחרונה
המחיר אף שבר את תמיכת  ,001שיורדת כעת לרמת התנגדות הקרובה ,כל עוד מתחתיו האיתות השלילי תקף.
ויקטורי ( - )2219000מניות החברה הנסחרות במדד היתר ,נסחרת לאחרונה בתנועה עולה .לאחרונה אנו רואים במניה
,תמונה רוחבית על תמיכה באזור מחיר  .7131כל עוד אזור זה לא נשבר אין כאן איתות שלילי .איתות חיובי חדש יתקבל
ביכולת להינעל מעל רמת .7091
בי קומיוניקשנס ( - )2200669מניות החברה הנסחרות במדד ת"א  ,011לאחרונה ראינו את המניה בתנועה עולה ברורה ,אך
השבוע תוך פתיחת מימוש במניה שברה את קו המגמה העולה הראשי .עקב כך המניה כעת באיתות שלילי כאשר רמת אזור
 9311יורדת כעת להתנגדות קרובה ,ואילו התמיכה הבאה נמצאת באזור .1731
פרטנר ( - )20.92.2מניות חברת התקשורת ,נסחרות במדד ת"א 011ראינו בשבועות האחרונים תנועה רוחבית במניה,כאשר
בסיום השבוע האחרון הגענו עד לתמיכת תנועה רוחבית זו ברמת  .0673כל עוד רמה זו אינה נשברת היכולת להוציא תנועה
עולה כתיקון לפחות בהחלט על הפרק .רמת התנגדות קרובה נקובה על רמת .0773
אסם ( - )902022מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .03ראינו כאן לאחרונה מהלך עקבי יורד שהגיע כעת לאזור תמיכה על
רמת  ,3941כאן כאמור התמיכה החשובה .מנגד יש לנו קו מהלך יורד לטווח הקצר באזור מחיר  , 6361ורק יכולת פריצה כאן
יאשר איתות לתיקון עולה מהותי.

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.

