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ניתוח מדדים
סקירה שבועית – מגמה שלילית מלווה בירידות שערים בכל מדדי המניות המובילים נרשמה בסיכום שבוע המסחר החולף
בבורסה בת"א .במדד ת"א  100בלטו לרעה מניות פמס ,סאני ואפריקה נכסים שירדו בכ 5% -בממוצע כל אחת .מנגד ,מניית
ישראמקו חזרה לכותרות וזינקה בסיכום שבועי בכמעט  10%למרות הירידות ביום חמישי .באפיק הסולידי ,מדדי התל בונד
נסחרו במגמה חיובית וסיימו בעליות שערים של כ 0.7% -בממוצע כשמדד התל בונד  40בלט לטובה כשעלה בכמעט .0.9%
באג"ח הממשלתי נרשמה מגמה חיובית ,שערי אגרות החוב הצמודות למדד רשמו עליות של עד  0.4%בסיכום שבועי ומדדי
אגרות החוב השקליות )השחרים( עלו עד  0.5%בטווחים הארוכים .מחזור המסחר הממוצע עמד על כ 1.7 -מיליארד ש"ח
ליום.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,1.27% -מדד ת"א  75ירד ב ,0.40% -מדד הבנקים ירד ב ,1.00% -מדד מדד נדל"ן 15
רשם השבוע ירידה של  0.47%ומדד התל-טק  15רשם ירידה שבועית של  .1.25%בשוק המט"ח הדולר היציג רשם עליה
שבועית של  1.2%לרמה של  3.74ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף ירד בכ 1.2% -בסיכום שבועי וסגר צמוד לרמת  1200הנקודות .כפי שניתן לראות בגרף המצורף המדד
נחלש בשבועות האחרונים לאחר שכמעט נגע ברמת שיא כל הזמנים השוכנת באזור  1250נקודות .כעת הוא צפוי להמשיך
לדשדש מעט סביב הרמות הנוכחיות מתחת למחירי השיא אולם בסופו של דבר צפוי לפרוץ כלפי מעלה ולרשום שיאים חדשים.
רק ירידה מפתיעה מתחת לרמת  1180הנקודות שמהווה כיום תמיכה חזקה וחשובה להמשך הדרך תהווה איתות שלילי
שיסמן תיקון טכני עמוק יותר כלפי מטה לכיוון  1130נקודות.
שקל-דולר – הדולר שוב הצליח להתחזק בלמעלה מאחוז בשבוע החולף לאחר שקודם לכן ירד בפעם השלישית מתחת לרמה
של  3.70ש"ח לדולר .המצב הטכני לא השתנה ואף מקבל חיזוקים מדי שבוע וכפי שאנחנו מדגישים בתחזיות האחרונות
התמיכה הקרובה החשובה שנמצאת ברמות של  3.63-3.65ש"ח לדולר לא צפויה להשבר בחודשים הקרובים .מנגד ,רק
במקרה של פריצה ברורה והתבססות מעל רמות של  3.83-3.85נקבל איתות קניה משמעותי עם יעד ברמה של  4ש"ח לדולר.
מדד  CACצרפת  -המדד כולל את  40החברות בעלות שווי השוק והסחירות הגבוהים ביותר בבורסה בצרפת .כפי שניתן
לראות בגרף היומי המצורף מדד המניות הצרפתי רשם ירידות שערים שהגיע אולם לא הצליח לחצות את רמת ההתנגדות
השוכנת קרוב לרמה של  4100נקודות ובכך נוצרה בעצם פסגה כפולה .כרגע ,התמיכה נמצאת ברמה של  3900נקודות ומנגד,
ההתנגדות כאמור נמצאת קרוב לאזור  4100הנקודות.
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 .כפי שכתבנו בסקירות האחרונות
המדד אכן הגיע לרמת השיא השנתית ואף פרץ את ההתנגדות ב  .1150ניתן לראות בגרף שגם השבוע רצועת התמיכה סביב
מחיר של  1187תמכה במדד לטווח הקצר בעיקר לאחר תביעת הרשות לני"ע האמריקאית כנגד בית ההשקעות גולדמן זאקס
וירידות החדות שהגיעו בעקבות המקרה ,רמת תמיכה נוספת קיימת סביב מחיר של  1175נקודות .רמת התנגדות שוכנת סביב
השיא השנתי ב  1213/4נקודות.
מדד היורוסטוקס  -50מדד המורכב ממניות  50החברות הגדולות ביותר מקרב מדינות גוש היורו ,המדד הינו אחד המדדים
המובילים באירופה במונחי שווי שוק וסחירות במניות המרכיבות אותו .בגרף ניתן לראות את הסימון במחזורי המסחר
מהשבועיים האחרונים שבימי ירידות מחזורי המסחר היו דיי גבוהים ועצם הקרבה לרמות השיא של המדד מראות על דילול
אחזקה מנייתית מקרב המניות הגדולות באירופה מה שיקשה על מדדי היבשת להגיע לשיאים חדשים ללא תיקון טכני ראוי .כמו
כן לעומת שאר מדדי העולם ובעיקר מדדי ארה"ב שקבעו שיאים שנתיים ותקופתיים חדשים החודש ,דווקא המניות הכבדות
באירופה טרם הצליחו לעשות זאת .אזור תמיכה אופקי נקודתי קיים ברמה של  2860/70ומחת יש עוד אזור סביב 2840/50
שאינו מסומן בגרף ,שבירה של רמה זו ככל הנראה תעמיק את התיקון במדד וכנגזרת גם תיקון במדדים המובילים באירופה
בניהם  ,הקס הגרמני ,הקאק הצרפתי וכמובן הפוטסי הבריטי.

ניתוח מניות
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.ניתוח טכני – המניה נמצאת תחת מהלך מתקן קצר טווח במהלכו בנתה תעלה יורדת .בשלב זה ניתן לזהות תמיכה חשובה
ברמת  8000הנקודות ,שם נתמכה המניה מספר פעמים במהלך החודשים האחרונים .איתות שלילי למניה יתקבל במידה ורמה
זו תישבר כלפי מטה ,שבירה שתסמן את  7500כיעד הראשון לירידות .מצד שני ,פריצה של התעלה היורדת וחשוב מכך,
פריצה של רמת ההתנגדות  8500הנקודות תסמן על שינוי לטובה במניה ובמידה וזה יקרה בטווח המיידי ,יכולה גם ליצור
תבנית  Wעם יעד באזור  9100הנקודות .המתנדים שנמצאים בטריטוריה השלילית מתחילים להסתובב וייתמכו במהלך עולה
אם אחד כזה יתחיל בפריצת  8500הנקודות.
דלק נדלן ) -(1093293לחברה ,דלק נדל"ן בע"מ ,שלושה תחומי פעילות:
 השקעות בתחום הנדל"ן המניב בחוץ לארץ :הפעילות מבוצעת באמצעות חברת הבת דלק בינלאומי והחברות המוחזקותשלה בחוץ לארץ.
 פעילות בתחום יזום פיתוח ובניה של פרויקטים למגורים בארץ. פעילות של רכישה ,ייזום ,פיתוח והקמה של מבנים מסחריים ,תחנות דלק ומבני משרדים והשכרתם כנכסים מניבים.ניתוח טכני – המניה נעה במעין תבנית יתד שוורית )בין קו התנגדות יורד לקו תמיכה יורד בשיפוע מתון יותר( ומתחת ממוצע
נע  50המהווה התנגדות בכל פעם בו המניה מגיעה אליו בחודשיים האחרונים .בשלב זה כלל הפרמטרים הטכניים ממשיכים
להראות תמונה שלילית וסוחרי סווינג אמורים לחכות לאיתות להיפוך המגמה היורדת ,למשל בצורת פריצת קו ההתנגדות
ומממוצע נע  .50סוחרי טווח קצר אגרסיביים יותר יכולים לקחת לונג סביב האזור הנוכחי שכן כלל הפרמטרים הקצרים יכולים
לאלץ תיקון בטווח המיידי אך טרייד כזה הוא בסיכון גבוה ויש להתייחס אליו בהתאם )רמת חשיפה SL ,צמוד(.
פמס ) - (315010החברה ,מפעלי פ.מ.ס .מיגון בע"מ ,עוסקת בייצור אריגים ויריעות חד כיווניות המשמשים חומרי גלם
בתעשיית המיגון כנגד איומים בליסטיים .מוצרי פ.מ.ס נמכרים ללקוחות עסקיים ,המוכרים את המוצר הסופי בדרך כלל
ללקוחות מוסדיים )כגון ממשלות ,צבאות ומשטרות( .מוצריה של החברה משמשים בעיקר כחומרי גלם לייצור אמצעי מיגון
שונים ,לרבות ,מיגון אישי ,מיגון רכבים קלים וכבדים ,מיגון תעופתי ומיגון כלי שיט.
ניתוח טכני – המניה שברה השבוע את רמת התמיכה שהייתה לה ברמת  14000הנקודות – רמה ששימשה לה בעבר גם
התנגדות וגם תמיכה לסירוגין ובכך למעשה נתנה איתות שלילי לטווח המיידי .בנוסף ,ניתן לראות כי לאחר שבירת התמיכה
הנ"ל ,המניה בדקה אותה מלמטה וכשלה בפריצתה חזרה ,דבר המחזק את אמינות השבירה .ביום המסחר האחרון ראינו את
המניה בולמת את הירידות ומתייצבת על ממוצע נע  .200בשלב זה ,כל עוד רמת  14000הנקודות אינה נפרצת מחדש כלפי
מעלה ,המניה נמצאת תחת איתות טכני שלילי .כלל הפרמטרים הקצרים יכולים לאפשר מהלך מתקן אך כל עוד הרמה הנ"ל
מחזיקה כהתנגדות ,כל טרייד ללונג הינו ברמת סיכון גבוהה יחסית.
לאומי ) - (604611התאגיד ,בנק לאומי לישראל בע”מ ,עוסק בפעילות בנקאית פיננסית וריאלית מגוונת ,בישראל ובעולם.
בהתאם לאסטרטגיה העיסקית ,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 – ממשיכה בתהליך ההתכנסות של השבועות האחרונים וגם השבוע לא ראינו יציאה מגבולות היתד המתכנסת.
רמת ההתנגדות היתה ונשארה ב  1800נקודות ואילו רמת התמיכה המשמעותית ביותר ב  1585כאשר רמת האיזון ביניהן
שוכנת ב .1700
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 בתנועת הדשדוש הצידי שמאפיינת אותה בשבועות האחרונים ,גבולות הדשדוש הם 1555
מלמטה ו 1660 -מלמעלה כאשר שבירה או פריצה יתנו יעד מיידי בגובה הדשדוש וכמובן איתותי קניה או מכירה לנייר .לעניות
דעתי ההערכה קרובה מאד בנייר ולכן יש להמשיך ולעקוב באופן צמוד.
פריגו  - (PRGO) -החברה ,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 פרמצבטיקה 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 – טווח מסחר נוכחי בין רמת  62.3למעלה לרמת  58מלמטה ,פריצה או שבירה יתנו את האות לכיוון הבא ולכן
בשלב זה יש להמתין ולראות מה הכיוון שיבחר.
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 .מטה החברה
לישראל מספק שרותי ניהול וכן מעורב באופן פעיל בתכנון האסטרטגי ופיתוח עסקי של חברות הקבוצה .כמו כן ,פועלת החברה
לישראל לייזום ופיתוח עסקים נוספים.
ניתוח טכני – את יום המסחר האחרון נועלת המניה מתחת לרמת  300000שהיוותה את רמת האיזון והתמיכה של התקופה
האחרונה ובכך מקבלת איתות טכני שלילי ראשוני .במידה ולא תצליח לחזור מעל לרמת  300-306000נקודות בימי המסחר
הבאים יתקבל יעד יורד ברמה של  264500נקודות ,במידה ואכן תצליח לחזור מעל שתי הרמות שצוינו אפשר יהיה לומר שזו
הייתה שבירת שווא ,בכל אופן לדעתי איתות קניה יתקבל בפריצת ) 327000שיא אחרון( או לחילופין בהינתן נר היפוך בשילוב
מחזור גבוה.

כיל ) -(281014החברה ,כימיקלים לישראל בע"מ ,הינה חברה הפועלת בעיקר בתחומי הדשנים והכימיקלים המיוחדים,
בשלושה מגזרים:
 כיל דשנים :הפקת אשלג מים המלח וכן כריית והפקת אשלג ומלח ממכרות תת קרקעיים בספרד ואנגליה .כיל דשנים מעבדתאת האשלג לסוגיו ומשווקת אותו ברחבי העולם .כן משתמש המגזר בחלק מהאשלג לייצור דשנים מורכבים.
 כיל מוצרים תעשייתיים :ייצור ברום מתמיסה הנוצרת כתוצר לוואי של תהליך ייצור האשלג בסדום ותרכובות המבוססותבעיקר על הברום.
 כיל מוצרי תכלית :ניקוי חלק מהחומצה הזרחתית החקלאית המיוצרת בכיל דשנים ,רכישת חומצה זרחתית נקייה ממקורותאחרים וכן ייצור חומצה זרחתית תרמית.
נוסף על המגזרים הנ"ל ,לחברה פעילויות אחרות הכוללות התפלת מים וייצור מגנזיום .מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א
.25
ניתוח טכני  -המנייה ממשיכה לשהות בהתכנסות מחירים ברורה )דובית( בשלב זה כנראה בגרף המצ"ב .כאשר תמיכה ברמת
) 4538במונחי שערי סגירה( ששבירתה יאשר איתות שלילי ברור להמשך ,בעוד שפריצת ההתכנסות )כלומר סגירה מעל
 (5000יאשר איתות חיובי להמשך .המצב כאן מאוד מעניין ויש לעקוב עד לאיתות המתאים.

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 -נסחרת לאחרונה תחת מהלך רוחבי ובצמוד לרמת השיא .תחום המהלך הרוחבי הינו 921-985 -כאשר בנוסף
המנייה גם נתמכת על קו מגמה עולה לטווח הבינוני .יש לציין כאן כי ביום המסחר האחרון סגרה המנייה מתחת לממוצע , 50
אולם עדיין למרות זאת  ,נמצאת כאמור בתחום הרוחבי ועל תמיכת קו המגמה  .היפוך כאן על התמיכה ייתן אתות לפחות עד
לרמת השיא  ,בעוד ששבירה יאשר המשך המימוש.

כלכלית י-ם ) -(198010החברה ,כלכלית ירושלים בע"מ ,פועלת בעצמה ובאמצעות חברות מאוחדות ,בתחומי הנדל"ן השונים,
לרבות השכרת נדל"ן מניב למטרות מסחר ,מלאכה ,תעשיה ,היי טק ,משרדים ולוגיסטיקה וכן למגורים ולמלונאות ,רכישת
קרקעות ופיתוחן ,הקמת מבנים המיועדים בעיקר להשכרה בישראל ובחו"ל )נכון לנוב'  2009בארה"ב ,קנדה ,גרמניה ,צרפת,

הולנד ,פולין ,שוויץ ,פורטוגל ,אוקראינה ,רוסיה ,בלארוס ,ליטא ,סרביה ,הודו ותאילנד( .מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א
.100
ניתוח טכני המניה שנמצאת במימוש בשלב זה ,קרובה לתמיכת קו מגמה עולה חשוב בשילוב עם רמת ממוצע -.200ברמת -
 2684נכון ליום המסחר האחרון .היפוך על תמיכה בשבוע הבא בשילוב מחזורים ייתן איתות חיובי ראשוני לטווח הקצר,
כאשר ההתנגדות הקרובה נמצאת באזור  .3000מנגד שבירה יאשר המשך מימוש.

על רגל אחת
ברן ) -(286013המניה נמצאת בתוך תעלה אופקית בין רמות  2600-2920הנקודות ורק יציאה ברורה לאחד הכיוונים תיתן את
האינדיקציה להמשך .בינתיים ניתן לסחור את הטווח ע"י קנייה קרוב לתמיכה עם  SLצמוד ומכירה קרוב להתנגדות.
אפריקה ) – (611012המניה נמצאת תחת קו התנגדות יורד וכל עוד שכך ,לטווח הבינוני תחת איתות שלילי .לטווח הקצר ,ניתן
לזהות איזור תמיכה סביב  4000הנקודות שם ניתן לקחת לונג אגרסיבי למסחר קצר .פריצת  4290בימים הקרובים תוכל ליצור
תבנית  Wעם יעד באזור ההתנגדות .4580
ישראמקו ) - (232017מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100טכנית המנייה עדיין נשענת על תמיכת קו המגמה העולה
ארוך הטווח  ,וכל שכך המנייה עדיין חיובית .לאחרונה המנייה נמצאת בטווח מסחר רוחבי  ,כאשר ההתנגדות על רמת .62.7
יש לציין כאן  ,שכעת נוצר קו התנגדות דיי חזק גם ברמת  , 60.6לכן  ,תחום המסחר בין קו המגמה העולה לרמת  60.6הינו
התחום כעת ויציאה ממנו יוביל לאיתות הבא .תמיכת קו המגמה העולה נמצאת ברמת . 56.7
טאואר ) - (1082379מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100מבט טכני מראה כי המנייה עדיין משייטת בתחום מהלך
רוחבי ,652\582 ,כאשר איתות לטווח הקצר יתקבל ביציאה מתחום רמות אלה .בשלב זה נמצאת סמוך לתמיכה.

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.

