הסקירה השבועית של ספונסר 42.10.4102 -
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 סיכמה שבוע מסחר רגוע יחסית במגמה מעורבת .מדדי הגז ונפט והבנקים בלטו לרעה וירדו
כ 3.2% -בממוצע כל אחד .מנגד ,מדד ת"א  57עלה בסיכום שבועי כ .5.7% -במדד ת"א  511בלטו לרעה מניות כלל
ביוטכנולוגיה ,דלק קידוחים ופריון נטוורקס שירדו בכ 6% -בממוצע כל אחת .מנגד ,מניות אפריקה נכסים ובז"ן עלו בכ9% -
בממוצע כל אחת ,ומניית טבע עלתה בכמעט  ,8%ובכך השלימה מהלך עולה של  01%מתחילת השנה .מכלל מניות הבורסה
בלטה לרעה מניית זד בי איי שצנחה בכ 91% -לאחר המיזוג של חברת היירקס לשלד החברה .מנגד ,מניות אגרי ,אלספק
וליבנטל זינקו בכ 02% -כל אחת במהלך השבוע החולף .מחזורי המסחר התייצבו ועמדו על כ 871 -מיליון ש"ח ליום בממוצע.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה חיובית .מדדי התל בונד עלו בכ 1.27% -בממוצע בסיכום שבועי .אגרות החוב
הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה חיובית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו בכ 1.0% -במח"מ (משך חיים
ממוצע) הארוך .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ 1.3% -במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,1.57% -מדד ת"א  57עלה ב ,0.77% -מדד הבנקים ירד ב ,4.41% -מדד הנדל"ן  57רשם
השבוע עליה של  ,0.22%מדד נפט וגז ירד ב 4..0% -ומדד הביומד ירד בכ .1..0% -בשוק המט”ח ,הדולר נסחר בתנודתיות
גבוהה ,והתחזק בסיכום שבועי בכ 5.7% -מול השקל ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  2.757ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף ירד בכ 1.57% -בסיכום השבוע החולף ,וסיים את המסחר ביום חמישי ,ברמה
של  5259נקודות .כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף ,מדד המעו"ף נסחר במגמה שלילית בחודש האחרון ,ונמצא בתעלה
יחסית צרה שנוטה כלפי מטה .התמיכה הקרובה והמשמעותית נמצאת באזור  5261-5267נקודות ,ובהעדר אירועים קיצוניים
המדד צפוי להמשיך "לנזול" ולבקר שם בשבועות הקרובים .כל עוד המדד לא יפרוץ כלפי מעלה את קו המגמה היורד ,ירידות
השערים צפויות להמשך.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק בסיכום שבועי אולם נחלש לקראת סוף השבוע מול השקל ,ונסחר היום (שישי) ברמה
של  2.757ש"ח לדולר .אתמול (חמישי) ,המדדים המובילים בבורסת ניו-יורק ננעלו במגמה חיובית ובעליות שערים של כ-
 1.2%בממוצע .נתוני הדרישות הראשוניות לדמי אבטלה של השבוע שעבר ירדו מתחת ל 211-אלף ,בפעם השלישית זה
חמישה שבועות ,עדות נוספת לשיפור בשוק התעסוקה האמריקאי .מספר הבקשות ירד ב 50-אלף ל 398-אלף ,פחות מצפי
האנליסטים המוקדם שעמד על  213אלף בקשות .עוד פורסם אמש (חמישי) כי הבקשות החוזרות לדמי אבטלה ירדו ב09-
אלף ,לרמה של  3.7מיליון ,בקשות אלה הן של אנשים שמקבלים דמי אבטלה ,ושמעוניינים בהמשך קבלתם( .קרדיט ל-
 .)iFOREXמהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף המצורף שאכן הדולר עלה חזק בהמשך לצפי שלנו ,אולם נתקל ברמת
התנגדות חשובה ברמה של  2.77ש"ח לדולר .התמיכה הקרובה כרגע נמצאת ברמה של  2.71ש"ח לדולר.
מדד  FTSEבריטניה  -מדד המניות המוביל של אנגליה והוא כולל את  511המניות בעלות שווי השוק הגדול ביותר הנסחרות
בבורסה בלונדון .בין המניות הבולטות במדד ניתן למצוא את בנק  HSBC,וודאפון ובריטיש פטרוליום .כפי שניתן לראות בגרף
היומי המצורף מדד המניות הבריטי תיקן ועלה בצורה חדה בתקופה האחרונה ,וכעת נתקל בקו מגמה יורד ,כשמעליו נמצאת
רמת ההתנגדות המשמעותית ביותר ,בדמות השיא סביב רמת  6911הנקודות.
מדד הבנקים – מדד הבנקים ממשיך לדשדש בטווח מסחר צר יחסית וחסר תנודתיות ,אזור שיא סביב  5271ואזורי תמיכה
סביב  5351081נקודות .בסיום שבוע המסחר האחרון ולאחר הדוחות התהפך המדד סמוך לאזור התמיכה ותיקן כלפי מעלה
נראה שלשבוע שבועיים הקרובים הכיוון הוא שוב לאזור .5231021
מדד ת"א  – 57המדד שהיה חלש בתקופה האחרונה נבלם בשבוע שעבר והשבוע הוציא תיקון עולה לאחר שחזר מעל השפל
האחרון ברמת  .875.7טכנית לאחר התיקון היורד האחרון וכל עוד המדד נמצא מעל לשפל שצוין הוא מאוד מעניין לטווח הקצר
עם פוטנציאל תיקון עולה לאזור של  897-911נקודות.
מדד הנדל"ן  – 07מדד הנדל"ן אינו מצליח לחזור לטווח המסחר שנשבר לפני כשלושה שבועות ומעל  287נקודות .חזרה
לטווח המסחר תהיה חיובית עם פוטנציאל לאזור עליון של הטווח .מנגד המשך דשדוש עולה יכול להביא למכה נוספת למטה.
מדד הביומד – המדד המשיך לקרוס גם השבוע כשהוא מגיע לאזורי נמוכים חדשים על הגרף לפחות לשנתיים האחרונות.
אזור תמיכה שיכול לעצור את המדד נמצא סביב  578-561נקודות .ניתן לראות גם בגרף את תבנית הדגל היורד שיצאה לפועל
לאחר העצירה מלפני מספר שבועות שיעדה לאזור של  521נקודות (ייתכן שלא תסגר באופן מלא).

ניתוח מניות
רציו ( – ).02107השותפות המוגבלת ,רציו חיפושי נפט ( ,)5993עוסקת בתחום חיפושי נפט וגז בישראל .רציו חיפושי נפט
נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת שנחתם בין רציו נאמנויות (הנאמן כשותף מוגבל) מצד אחד ,ובין רציו חיפושי נפט
(השותף הכללי) מצד שני .רציו חיפושי נפט אינה מעסיקה עובדים .השותף הכללי מנהל את עסקי השותפות.
ניתוח טכני – המניה נסחרת בתנודתיות נמוכה יחסית לתקופות מהעבר הבינוני .טכנית ,השבוע המניה הגיעה לאזור תמיכה
סביב  06.9-06.3שהיא רצועת תמיכה חזקה על הגרף מתחילת השנה .סוחרים אגרסיביים יכולים לחפש אפשרות כניסה עם
סטופ ברור ונוח .שבירת תמיכה יביא לאזור של  03-02נקודות שם קיימים מספר גאפים פתוחים מדצמבר האחרון.
אלביט מערכות ( - )0100042החברה,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 .37
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי מניות החברה ,כצפוי ביצעו לאחרונה מהלך עולה ,מהלך שהתבטא בתבנית עולה ברורה.השבוע
ולאחר מהלך של מימוש מחירים ,בתוך התבנית,מסיימת המניה מתחת לתבנית,ושוברת אותה למעשה .עקב כך המניה
מקבלת אתות שלילי,כאשר התמיכה הבאה נמצאת באזור  .31331רק יכולת המניה לחזור אל מעל קו המגמה של תחתית
התבנית שנשבר (כיום באזור , )31571יאשר אתות חיובי מחודש,כאמור בשלב זה המניה תחת אתות שלילי עם תמיכה קרובה
שהוזכרה.
כיל ( - )400102החברה פועלת,בעיקר במגזר הדשנים והכימיקלים המיוחדים.בין הייתר,הפקת אשלג בארץ ובחו"ל ,ייצור
ברום ,התפלת מים וייצור מגנזיום .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .37
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי בגדול המניה שברה לאחרונה ,קו מגמה עולה של התיקון העולה האחרון.וכמו כן גם שברה אופקית
חשובה על רמת ,3939לאחרונה ,בשלב זה המניה שבאתות שלילי נסחרת מתחת קו מגמה יורד ברור וכל שכך האתות השלילי
תקף .נוסיף עובדה נוספת חשובה ,והיא שביום המסחר האחרון נעצרה המניה על תיקון יורד פיבו חצי ,באזור , 3511שהוא
תיקון יורד מהותי לכל המהלך העולה שראינו מאז אוקטובר שנה שעברה.יכולת שבירת תמיכה זו יאשר אתות שלילי
נוסף.כאמור,כל עוד שהמניה נמצאת מתחת קו מהלך יורד ,כיום באזור ,3811אזי היא שלילית.
ישראמקו יה"ש ( - )4.4105השותפות ישראמקו-נגב ,3נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת בין ישראמקו גז,כשותף כללי
מצד אחד ,לבין הנאמן ישראמקו ניהול כשותף מוגבל מצד שני.ישראמקו יה"ש עוסקת בתחום חיפוש והפקת נפט וגז בישראל .
ניתוח טכני – ניתן לראות כי לאחרונה יחידות ההשתתפות נמצאו תחת מימוש מחירים.השבוע ראינו המשך מימוש ,כאשר ניתן
לראות שבירת קו מגמה עולה ראשי ,וכן את התמיכה האופקית על .52.5רמה זו יורדת כעת להתנגדות קרובה וכל עוד אין
נעילה מעל המניה תחת אתות שלילי.תמיכה קרובה נקובה באופקית .53.8

על רגל אחת
בזן ( - )4701420מניות החברה שנסחרות במדד ת"א  ,511נסחרים כעת בתנועה מתקנת עולה.רמת אזור  -517שהייתה
התנגדות קרובה ,וגם תקרת התכנסות מחירים נוכחית,נפרצה באגרסיביות ובשילוב מחזורים.עקב כך היעד כעת ננקב על רמת
 .558ועוד נציין כי קיבלנו גם פריצת תבנית התכנסות ארוכת טווח שהיעד השני הוא ברמת  .536תמיכה כעת עולה לאזור 510
תקרת תבנית שנפרצה השבוע.
אפריקה ( - ).00104מנית החברה נסחרת כעת בתנועה יורדת ברורה,וההתדרדרות נמשכת  ,ובהתאם לנאמר כאן בשבועות
האחרונים.בשלב זה רמת ההתנגדות שוב יורדת ,וכעת לרמת  .611המצב שלילי כעת כל עוד המניה מתחת ל.611-
דלק קבוצה ( - )0102040מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .37המניה נמצאת זה זמן תחת מימוש מחירים ומתחת קו מהלך
יורד ברור.התנגדות קו המגמה היורד כעת נקוב באזור ,522511וכל עוד אין פריצה,המניה עדיין תחת מימוש0איתות שלילי.אזור
 521111שהיה תמיכה קרובה נשבר השבוע ,ורמת התמיכה הבאה נקובה באזור .533511
בריינסוויי ( - )0011500מניות החברה נסחרות במדד ת"א ייתר  .71טכנית ,המניה לאחרונה שברה תבנית התכנסות
והשלימה במהרה את יעד התבנית באזור  .2897ואף יותר מכך .נציין שבירת קו מהלך עולה ראשי ארוך טווח במניה .בשלב זה
רמת  2897הינו רמת ההתנגדות המיידית,ורק יכולת פריצתו יאשר איתות לתיקון עולה המשכי .אזור  2011מהווה אזור תמיכה
חשוב קרוב.
שטראוס ( - )52.10.מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .37ניתן לראות לאחרונה תנועה יורדת של מימוש מחירים מהשיא
האחרון .המימוש מתבטא ביצירת תבנית יורדת שביום המסחר האחרון הגענו לתחתית התבנית וקיבלנו נר היפוך,המשלב גם
היפוך על אופקית ,6571ששם התמיכה הקרובה .יעד לתיקון כעת נקוב באזור  6011אופקי ושם המניה תיבחן בשנית ,לטווח
הקצר.
בזק ( - )4.1100מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .37ניתן לראות כי המניה נתונה בתוך תבנית עולה בשיפוע קל.לאחרונה
הגענו לתקרת התבנית באזור  ,661ותמונה טכנית גבוהה הביאה למימוש הנוכחי במניה .שבירת  601אופקית בתוך התבנית

העולה ביום המסחר האחרון ,מעיד על איתות שלילי לעבר אזור .631תחתית תבנית עולה .רמת  601יורדת כעת להתנגדות
קרובה.
כלל ביו טכנולוגיה ( - )0012401מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .511המניה שנמצאת במהלך יורד לאחרונה ,התייצבה
בתחום רוחבי  811-888כאשר השבוע נבדקה התמיכה על  811והחזיקה מעמד .התנגדות קרובה מסומנת כעת על – 678קו
מהלך יורד ונראה כי לשם דרכה של המניה לטווח הקצר.

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.

