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ניתוח מדדים
סקירה שבועית – שבוע מסחר חיובי נוסף מלווה בשיא כל הזמנים חדש במדד המעו"ף ועליות נאות בכל המדדים עבר על
המשקיעים בבורסה בת"א .בסיכום שבועי סיימו המדדים המובילים בעליות של כ 1.5% -בממוצע למעט מדד הבנקים שנותר
ללא שינוי בעיקר בגלל מניית בנק לאומי שסיימה את השבוע לצערם של המשקיעים באדום .במדד ת"א  100בלטו מניות נס
טכנולוגיות ,בי קומיוניקיישנס ,דלק ישראל ואלרוב שסיימו בעלייה ממוצעת של כ 11% -כל אחת .מנגד ,מניית רציו המשיכה
להתממש בעקבות הפרסומים השליליים בתקשורת וירדה בכ 4.5% -נוספים.
באפיק הסולידי ,מדדי התל בונד רשמו עליות שערים נאות גם השבוע כשמדד תל בונד  40הגדיל לעשות כשעלה בכאחוז.
באג"ח הממשלתי נרשמה גם כן מגמה חיובית אם כי מתונה יותר ,שערי אגרות החוב הצמודות למדד רשמו עליות שערים של
עד כ 0.5% -בטווחים הארוכים ומדדי אגרות החוב השקליות )השחרים( עלו לאורך כל העקום בכ .0.2% -מחזורי המסחר היו
ממוצעים ועמדו על כ 1.8 -מיליארד ש"ח בממוצע ליום.
בסיכום שבועי מדד המעו“ף עלה ב ,1.21% -מדד ת“א  75עלה ב ,1.63% -מדד הבנקים סיים ללא שינוי ,מדד הנדל“ן 15
רשם השבוע עליה של  1.74%ומדד התל-טק  15עלה ב .0.96% -בשוק המט“ח הדולר היציג רשם השבוע עליה שבועית של
 1.5%לרמה של  3.635ש“ח לדולר .
תחזית – מדד המעו"ף עלה בכ 1.5% -בשבוע החולף תוך כדי כך שהוא רושם שיא כל הזמנים חדש ומסיים ברמה של 1272
נקודות .כזכור ,כתוצאה מהפריצה של השיא הקודם באזור  1250נקודות התקבל איתות קניה טכני ברור עם יעדים גבוהים
ברמות  1300ו 1350 -נקודות וכנראה שנגיע אליהן עוד השנה.
תזכורת – בשלושת החודשים האחרונים מרמה של  1060נקודות ,הופיע המשפט הבא בכל תחזית שבועית שניתנה כאן באופן
קבוע – "לדעתי ישנו סיכוי טוב שנראה עוד השנה ראלי נוסף ושיאים חדשים במדד המעו“ף" .מאז מדד המעו"ף רשם עליות של
כמעט  20%ושיא חדש.
שקל-דולר – הדולר שינה כיוון השבוע בעזרתו של הנגיד שקונה מאות מיליוני דולרים כמעט מידי יום אולם עד כה לא הצליח
לעצור את המגמה השלילית .הדולר רשם עלייה חדה יחסית של כ 1.5% -והוא מתקרב לרמת ההתנגדות המאוד קשה וחשובה
להמשך הדרך באזור רמה של  3.65ש"ח לדולר .רק פריצה ברורה של אזור זה תהווה איתות קניה למטבע האמריקאי שכן
כשלון וירידה חזרה תהווה איתות שלילי במיוחד.
מדד  DAXגרמניה  -המדד מורכב ממניות  30החברות הגדולות ביותר בבורסת פרנקפורט שבגרמניה .המדד הינו אחד המדדים
המובילים באירופה במונחי שווי שוק וסחירות במניות המרכיבות אותו .כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף מדד המניות הגרמני
המשיך להסחר במגמה חיובית ורשם עליות שערים חדות בשבועיים האחרונים לאחר שפרץ את אזור ההתנגדות הקשה
ברמות של  6350-6400נקודות ובכך נרשם גם השבוע שיא שנתי חדש והתקבל איתות קניה חד משמעי וברור.

מדד הנסד"ק  -100מדד המורכב ממאה מניות הטכנולוגיה בעלות שווי השוק הגבוה ביותר הנסחרות בבורסת הנסד"ק בניו
יורק .מדד הנסד"ק  100הוא המדד המקומי הגדול ביותר שאינו מורכב ממניות פיננסים .המדד מורכב ממניות תוכנה ,חומרה,
טלקום ,מניות קמעונאות וביוטכנולוגיה .גם השבוע בחרנו להעלות גרף שבועי בו ניתן לראות שמדד הטכנולוגיה שנמצא ברמות
השיא שלפני המשבר פרץ שבוע שעבר את אזור ההתנגדות על  2050/60ונסחר סביב רמות מחיר של  2100נקודות ,בפעם
הקודמת שהיינו באזור זה המדד לא הצליח להחזיק יותר מידי זמן מעמד ומרמות אלה יצא המשבר של  .2008סוחרי טווח קצר
אמורים להיות בלונג כל עוד המדד שומר על הרמות המצוינות לעיל כשאזור של  2200נקודות מהווה אזור ההתנגדות קרוב.
מדד  -s&p 500מדד משוקלל של שערי כל  500המניות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בניו-יורק .רשימת המניות במדד זה
כוללות  425מניות של חברות בענף התעשייה ו 75 -מניות של חברות בענף התחבורה .המדד ממשיך להיות חיובי כשהוא כל
פעם מגיע לאזור מסוים ונעצר שם למספר ימים ולאחר מכן עולה עוד מדרגה ,ההתבססות על רמת  1130/50הביא את המדד
לעלות למדרגה של  ,1166/85שם המדד נמצא נכון לסגירה של יום חמישי .סגירה מעל רמת  1185תביא את המדד לאזור
ההתנגדות הבא סביב .1200/20

זהב – הזהב קוטע השבוע ראלי בין  11שבועות רצופים של עליות שערים ,אולם ניתן לראות שסימנים היו לכך כבר בשבוע
שעבר עם נר אדום שלילי שהגיע מאזור השיא סביב  1385/7דולר .השבוע ראינו המשכיות לסימן הראשוני מהשבוע שעבר עם
נר יורד חזק מאוד שהוריד את המדד מתחת לשיא האחרון שנפץ ב 1365 -נקודות ,אזור תמיכה שבלם עד כה את הזהב נמצא
על רמת  1325דולר לאונקיה למרות שאתמול ראינו רמות נמוכות יותר במסחר התוך יומי ,מתחת יש את אזור היעד הראשון
לתיקון הנוכחי שנמצא סביב רמה פסיכולוגית של  1300דולר.

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 מדשדשת כבר מספר ימים ברציפות מתחת לרמת  3670נק' אך לא מצליחה בשלב זה לפרוץ אותה .יחד
עם זאת ניתן לראות כי מתפתחת לה תבנית של יתד דובית על הגרף ולהערכתי הסבירות ליציאה לתיקון יורד עולה מאד בשלב
זה .שבירת  5600נק' ביום המסחר הבא תהווה איתות ראשוני לתיקון יורד כאשר רמת התמיכה החשובה ביותר שוכנת ב
 5380נק' וכל זמן שהמחיר מעליה הכיוון הכללי של המניה נשאר עולה .לסיכום ,המגמה עולה וחיובית אך להערכתי תיקון טכני
יורד צריך להגיע לפני המשך עליות.
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 מוגמריםומוצרי 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 ארומאטיים ,אשר משמשים כחומרי גלם בייצור מוצרים אחרים .מניות החברה נסחרות תחת מדד ת“א . 25ניתוח טכני  -המניה נמצאת במגמה עולה ברורה ,נסחרת בתוך תעלה עולה ועושה שיאים ושפלים עולים.בשלב זה ניתן לראות
כי המחיר הגיע לתקרת התעלה העולה ולכן יתכן ונראה מימוש כלשהו בטווח הקצר ,התמיכה הקרובה שוכנת ברמת  220נק',
ואחריה ברמת  ,207ניתן לומר כי כל זמן שהמחיר נותר מעל שתי הרמות הנ"ל הכיוון הכללי של הנייר נשאר 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 – ממשיכה במגמה החיובית שמאפיינת אותה לאחרונה ,לאחר שהצליחה לפרוץ את רמת  ₪ 4000למניה,
ההתנגדות הבאה שוכנת ב  ₪ 4222למניה וכפי שנראה הגרף גדולים הסיכויים שתצליח להגיע אליה .תמיכות נמצאות כעת ב
 4000ו ₪ 3850 -למניה וכל זמן שהמחיר מעליהן הכיוון נשאר למעלה.
בזק ) - (230011החברה ,בזק החברה הישראלית לתקשורת בע“מ ,והחברות בנות שלה עוסקות בארבעה תחומי פעילות עיקריים:
תקשורת פנים ארצית נייחת :שירותי טלפוניה ,שירותי גישה לאינטרנט ושירותי תמסורת ותקשורת נתונים .רדיו-טלפון נייד :שירותי רדיו-טלפון תאי נייד ,שיווק ציוד קצה ,התקנה ,הפעלה ותחזוקה של ציוד ומערכות בתחום התקשורתהסלולארית.
תקשורת בינלאומית ,שירותי אינטרנט ונס“ר )נקודת סיום רשת(.טלוויזיה רב-ערוצית :שירותי שידור טלוויזיה דיגיטליים רב ערוצים באמצעות לוויין ואספקת שירותי ערך מוסף למנויים.באפר‘  2010הושלמה עסקה ,לפיה רכשה בי קומיוניקיישנס )לשעבר סמייל  (012כ 30%-מהון המניות המונפק והנפרע של בזק.
מניות החברה נסחרות תחת מדד ת“א .25
ניתוח טכני – פורצת השבוע את רמת השיא ב  935נק' ,רמה זו הופכת כעת מהתנגדות לתמיכה ולדעתי לא מם הנענע שנראה
ירידה לצורך בדיקת הפריצה לפני המשך עולה .במקרה של שבירת  935ע"ב נעילה יתקבל איתות ראשון לתיקון טכני עמוק
יותר ,כאשר התמיכה הבאה והחשובה ביותר שוכנת ב  877נק'.

ביוקנסל ) – (1098342חברה זרה העוסקת בפיתוח תרופות למחלות סרטניות .פעילות המחקר והפיתוח של ביוקנסל
מבוססות על רישיון בלעדי שניתן לה לשימוש בטכנולוגיות שונות המוגנות בפטנטים ,אשר פותחו ע"י צוות מחקר.
ניתוח טכני – עליה חדה ביום המסחר האחרון ,זאת תוך מחזור גבוה מאד יחסית לממוצע .המניה נדרשת להתמודד בהצלחה
עם רצועת התנגדות קשה בין  398ל  440נקודות ,פריצה של כל האזור הנ"ל תהווה איתות טכני מאד חיובי לטווח הארוך.

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 מדד ת"א .25
ניתוח טכני  -נראה כי היא נמצאת מעל קו מהלך עולה לטווח הבינוני ,כאשר בשבועיים האחרונים נראית התכנסות
\מהלך רוחבי של המנייה בין תמיכת קו המהלך העולה  ,בשילוב ממוצע  ,50כנראה בגרף ,לבין רמת התנגדות אופקית
על  .58.35ביום המסחר האחרון התהפכה המנייה על התמיכה בעלייה נאה בשילוב מחזור והגיעה עד התנגדות קו
מהלך יורד לטווח המיידי\ קצר \ מקווקו על הגרף .יכולת המנייה לפרוץ רמת התנגדות קו המגמה )המקווקו( כלומר סיום
מעל הסגירה של יום המסחר האחרון יאשר לדעתי בשלב הראשון יעד לשיא על  ,58.35ואפ יכולת פריצת התבנית
המתכנסת עם יעד בגובהה התבנית ,עם יעד על  ,68אבל לא נקדים התרופה למכה .סיכום  -תבנית מתכנסת בשלב זה
עם אפשרות פריצה בשבוע הבא.

אלביט הדמיה ) - (1081116החברה ,אלביט הדמיה בע"מ ,עוסקת בעצמה או באמצעות חברות מוחזקות שלה,
בתחומים הבאים:
 ייזום ,בניה והפעלה של מרכזי בידור וסחר במזרח ובמרכז אירופה וכן בישראל .לקבוצה נכסי מקרקעין המצויים בפולין,צ'כיה ,רומניה ויוון ,המיועדים להקמת מרכזים כנ"ל.
 ייזום ,בניה ,תפעול וניהול של מלונות במרכז ובמערב אירופה. השקעות בתחום טיפול מונחה הדמיה רפואית ,וכן השקעות הון סיכון שונות בעיקר בתחומי התקשורת והביוטכנולוגיה. לאלביט הדמיה החזקה ב-מנגו ,המפיצה ומשווקת בגדי נשים ואביזרי לבוש .מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א.100
ניתוח טכני  -נראה כי כללית המנייה נסחרת בטווח מסחר רוחבי ברור רחב ,בחודשים האחרונים – .6000\4700
לאחרונה ניכר כי המנייה מדשדשת מעל לתמיכת  ,4700כאשר ביום המסחר האחרון -פרצה המנייה תוך מחזור ענק
במיוחד את קו המהלך היורד בתוך הטווח הרוחבי ,ואפ את ממוצע  , 50שהתנגד כמה פעמים בעבר מה שמחזק את
הפריצה בשלב זה .כעת רמת ההתנגדות הקרובה בתוך הטווח הרוחבי הינו  , 5500ופריצתו יאשר יעד לתקרת התבנית
על  6000אופקי .אם לסכם -אזי איתות חיובי התקבל  ,כאשר אישור להמשך יתקבל בפריצת רמת .5500

על רגל אחת
שטראוס )  - ( 746016מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25המנייה עלתה בסקירה האחרונה  ,ואכן השבוע
כצפוי פרצה את רמת ההתנגדות  5600של התבנית המתכנסת השוורית .בשלב זה ההתנגדות הקרובה על רמת השיא
על , 5896-ויכולת פריצת רמה זו יאשר את גובהה היעד שנגזר מהפריצה על .6200
פמס ) - (315010מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100מבט טכני מראה כי המנייה נסחרת רוחבית בשבועיים
האחרונים בתחום 10000-11000 -כאשר יציאה מתחום זה יאשר איתות בהתאם .גובהה היעד הראשון יהיה כגובהה
הטווח הרוחבי .לאחר שהשבוע נתמכה שוב המנייה סביר להניח כי דרכה לרמת  11000סלולה ושם ייקבע ההמשך,
עם אפשרות סבירה לפריצה עקב תמונת המתנדים כרגע.
אלביט מערכות ) - (1081124מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25לאחרונה נסחרות מניות החברה בתצורה
רוחבית פחות או יותר כאשר הדבר הבולט הינו רמת התמיכה החשובה על  18700אופקית .השבוע ביקרנו שוב על
תמיכה זו וניתן לומר שראינו היפוך  ,כאשר רמת אזור  20000וקו מהלך יורד היא רמת ההתנגדות כעת  ,ואם נראה
פריצה נקבל המשך עולה ונקבע יעדים חדשים.
דיסקונט ) - (691212מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25המנייה ממשיכה בתבנית התכנסות שוורית כאשר
רמת  740אופקית הינה רמת ההתנגדות .יכולת פריצה יאשר איתות חיובי ברור עם יעד על רמת  783בשלב ראשון.

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.

