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ניתוח מדדים
סקירה שבועית – הבורסה בת"א סיכמה שבוע מסחר תנודתי במגמה מעורבת .מדד המעו"ף הצליח לסיים בעלייה ,בעיקר
בזכות מניות מלאנוקס וכי"ל שעלו בכ 6% -כל אחת .שאר המדדים סיימו בירידות שערים ,כשמעל כולם בלט לשלילה מדד
הנדל"ן שירד בכמעט  4%בהובלת מניית אפריקה שצנחה בכ .21% -במדד ת"א  ,211בלטו לטובה מניות בבילון שזינקו בכ-
 26%נוספים והשלימו מהלך מדהים של כ 071% -מתחילת השנה ומניית כלכלית ירושלים שתיקנה מעט ועלתה בכ.9% -
מנגד ,מניות דיסקונט השקעות המשיכו לצלול ,והפעם רשמו ירידה חדה של כ 27% -והשלימו ירידה של  12%מתחילת השנה.
באפיק הסולידי נרשמה השבוע מגמה מעורבת .מדדי התל בונד ירדו בכ 1.6% -בממוצע .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו
במגמה חיובית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו בצורה חדה של כ 2.1% -במח"מ הארוך (משך חיים ממוצע)
ומדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו ב 1.9% -במח"מ הארוך .מחזורי המסחר עלו במעט ועמדו על כ 911 -מיליון ₪
ליום למעט יום חמישי בו התרחשה פקיעת האופציות ונרשם מחזור של כ 2.7 -מיליארד ש"ח.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,22.2% -מדד ת"א  71ירד ב ,.2.2% -מדד הבנקים ירד ב ,.20.% -מדד הנדל"ן  21רשם
השבוע ירידה של  .22.%ומדד נפט וגז ירידה של  .02.0%בשוק המט”ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,עליה שבועית של כ.% -
לרמה של  4.11ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף עלה בכ 2.1% -במהלך השבוע החולף וסגר ברמה של  2190נקודות .ניתן לראות בגרף היומי המצורף
כי המדד ממשיך לדשדש לאורך זמן בטווח מסחר רחב ,אולם בטווח הקצר ניתן לראות שהמדד פרץ ביום חמישי רמת התנגדות
עם עלייה יפה במחזור יחסית גבוה אך ישנה התנגדות נוספת באזור רמת  2211הנקודות ורק אם יפרוץ אותה יתקבל איתות
קניה משמעותי עם יעד גבוה באזור רמת  2271הנקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק בצורה משמעותית מול השקל גם בשבוע החולף ונסחר כעת סביב רמה של 4.11
ש"ח לדולר לאחר שאמש (חמישי) המסחר בוול סטריט התנהל בעליות על רקע מבול הדוחות של החברות האמריקאיות.
הפרסום כי בכירים בפדרל ריזרב מתקרבים יותר ויותר לקראת הנקודה בה הם יאלצו להתערב בכלכלה האמריקנית בצורה של
הפעלת אמצעי תמרוץ נוספים ,הצליח להרים את המדדים המובילים מהשפל שלהם לקראת סוף יום המסחר .באירופה ,כלכלת
בריטניה הצטמצמה ברבעון השני ב 1.7%-לעומת הרבעון הראשון .הנתון פספס בהרבה את תחזיות הכלכלנים שציפו לירידה
של  1.1%בלבד בתמ"ג .הסקטור שחטף מכה היה הבנייה עם ירידה של  ,1.1%הייצור קטן ב 2.0% -ומגזר השירותים התכווץ
ב .1.2%-עם פרסום הנתונים מתרבים הסימנים להחרפת המיתון וגובר הלחץ על ראש הממשלה ,דיוויד קמרון ,לנקוט בצעדים
נוספים להגדיל את הצמיחה( .קרדיט ל .)Iforex -מהבחינה הטכנית ,הדולר נמצא במגמה עולה ברורה בשבועות האחרונים
לאחר שפרץ את רמת ההתנגדות אותה ציינו פעמים רבות ברמה של  ₪ 4לדולר ,וכעת אם לא יקרה משהו מפתיע הוא ימשיך
להתחזק לכיוון רמות של  ₪ 4.11-4.01לדולר.
מדד  DAXגרמניה – מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את  01החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בגרמניה ביניהם ,BMW
מרצדס ,אדידס ,דויטשה בנק חברת התרופות מרק ועוד .הבורסה בפרנקפורט מהווה גורם חשוב ואינדיקטור עיקרי לכל
השווקים העולם במהלך יום המסחר בישראל בטרם נפתח המסחר בארה"ב .כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף מדד
המניות הגרמני נסחר ללא כיוון ברור כשכל ידיעה חדשה מזיזה אותו בצורה חדה למעלה או למטה .כעת ,איזור  6611הנקודות
נראה כמשמעותי כשמלמטה ישנה תמיכה חשובה באזור  6411הנקודות.
מדד הבנקים – המדד המשיך במומנט החיובי שלו גם השבוע כשהוא פורץ בתחילתו את אזור ההתנגדות שציינו סביב 106
נקודות .בהמשך השבוע המדד גם בודק את אזורי הפריצה של  111ו  106וממשיך לעבר היעד הראשון אותו ציינו סביב 111
נקודות .ביום המסחר האחרון סיים המדד בירידות שערים וכל שנותר זה לבדוק את עומק התיקון במדד כדי לראות האם נראה
יעדים חדשים וגבוהים יותר.
מדד ת"א  – 27המדד לא הצליח לייצר מהלך עולה בשבועות האחרונות וממשיך להיסחר בצמוד לאזור התמיכה בו נבלם
השנה ובשנה שעברה סביב  611נקודות .טכנית ,הקרבה לסטופ קרוב יכולה להצדיק חשיפה למדד לטובת תיקון עולה שכאמור
טרם הגיע.
מדד אייבקס  .7ספרד – המדד המשיך את הפריצה שלו בסיום השבוע שעבר ובתחילת השבוע אולם נבלם סביב 7611
נקודות ,עדיין הפריצה של אזור ההתנגדות סביב  7111הביאה למהלך עולה של  1.1%במדד בזמן דיי קצר .בימים שלאחר מכן

ונכון ליום ה' האחרון המדד ביצע נסיגה לאזור הפריצה ( .)7111חשוב להמתין ולראות האם יחזיק מעל אזור  7111ויוכל
להוציא מהלך עולה מחודש.
מדד הנסד"ק  – 200המדד פרץ השבוע את אזור השיא השנתי סביב  1791נקודות ואף נסחר מעליו בשעות הראשונות של
המסחר אולם המוכרים הגיעו מעל רמה זו "וקפלו" את המדד אל מתחת לשיא האחרון .בימים שלאחר מכן רואים מימוש
בתצורה חיובית מתחת לרמות השיא .במידה והמימוש ימשיך בתצורה הנוכחית סביר שנראה פריצה של השיא כבר בשבוע
הבא .למעקב צמוד.
זהב – הזהב פרץ השבוע אזור התנגדות אופקי קשה מאוד סביב  2601דולרים לאונקיה כמו גם התכנסות בדמות משולש
סימטרי שאורכו מעל  4חודשים .יעד מלא של התבנית נמצא סביב רמה של  2711001דולרים לאונקיה ,כשבדרך ישנו טווח
התנגדות לא פשוט סביב  261102711דולר לאונקיה.

ניתוח מניות
הראל השקעות ( - )707020החברה ,הראל השקעות בביטוח ופיננסים בע"מ ,עוסקת באמצעות חברות בנות ,בשבעה תחומי
פעילות עיקריים :ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך ,ביטוח רכב רכוש ,ביטוח רכב חובה ,ביטוח בריאות ,ביטוח חבויות ,ביטוח
רכוש אחר ותחום שוק ההון והפיננסים.בנוסף לתחומי הפעילות שנמנו לעיל ,לקבוצת הראל פעילות משנית בנדל"ן מניב.
פעילותה של הראל עצמה הינה בניהול ,פיקוח ובקרה על החברות הבנות ,תכנון שוטף של פעולות הקבוצה ויזום מהלכים
והשקעות הן במישרין והן באמצעות חברות הקבוצה.
ניתוח טכני – המניה מתבססת בשבועות האחרונים מעל רמה של  9111נקודות ,ניתן לראות השבוע שישנם מוכרים סביב רמה
של  21111נקודות שהיא התנגדות מינורית לטווח הקצר .הקרבה לסטופ קצר מתחת לרמות פריצה קרובה יכולה להצדיק
כניסה אגרסיבית למניה .נעילה מעל רמת  21111נקודות תביא ליעד ראשון סביב  21411ומעל .21111
כיל ( - ).02022החברה ,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 מעבדת את 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
המבוססות בעיקר על הברום -.כיל מוצרי תכלית :ניקוי חלק מהחומצה הזרחתית החקלאית המיוצרת בכיל דשנים ,רכישת
חומצה זרחתית נקייה ממקורות אחרים וכן ייצור חומצה זרחתית תרמית.נוסף על המגזרים הנ"ל ,לכיל פעילויות אחרות
הכוללות התפלת מים וייצור מגנזיום.
ניתוח טכני – לאחר דשדוש ברוב השנה יצאה המניה למהלך עולה מרמה של  0111ל  4111שם נעצרה לאחרונה ואינה
מצליחה להמשיך את המומנט החיובי .ניתן לראות בגרף את אזור ההתנגדות של השבועות האחרונים סביב  4111061שם
ישנם מוכרים רבים ,רק פריצה ברורה של אזור זה יביא להמשך המהלך העולה.
עזריאלי קבוצה ( - )2220220החברה ,קבוצת עזריאלי בע"מ ,עוסקת הן בעצמה והן באמצעות חברות בנות וחברות מוחזקות
שלה ,בעיקר בתחום הנדל"ן המניב בישראל  -כאשר מרבית פעילותה העסקית של קבוצת עזריאלי הינה בתחום מרכזי המסחר
והקניונים בישראל ובתחום שטחי השכרה למשרדים ואחרים בישראל.בנוסף ,עוסקת קבוצת עזריאלי באמצעות החזקתה
בגרנית הכרמל ,בתחום פעילות הכולל בחובו תזקיקי נפט בשיווק ישיר ,מתחמי תדלוק ומסחר ,צבע וגמר בניה ואחרים.
ניתוח טכני – למרות שבוע חיובי בשוק המקומי מניית עזריאלי לא הצליחה לייצר מומנט חיובי מהותי ועדיין ממשיכה להתבסס
סביב רמות התמיכה על  7711נקודות .ניתן לראות בגרף המצורף שפל עולה ראשון בטווח המאוד קצר שיכול להביא למפנה
חיובי במניה ,טכנית חשוב לראות נעילה חיובית ביום המסחר הבא כדי להראות את כוחם של הקונים סביב הרמות הנוכחיות.
דלק קבוצה ( – )20022.0החברה ,הינה חברת אחזקות וניהול .בין פעילותיה ניתן לראות  ,את תחומי הזיקוק ,תחנות הדלק,
אנרגיה ,נדלן  ,רכב ,פיננסים וביטוח וכן תחום הביוכימיה.
ניתוח טכני – מראה כי המניה שנסחרת במדד ת"א  ,11השבוע ,נסחרה בתיקון עולה בתחום  .61111- 11111אזור רוחבי זה
הינו תחום התנועה כעת ,כאשר איתות יציאה מתחום זה יאשר על האיתות הבא לטווח הקצר .מעל נמצאת התנגדות 61111
ומתחת .11111
פועלים ( – )22.7.2התאגיד בנק הפועלים ,פועל במכלול תחומי הבנקאות השונים .לבנק  1חטיבות מרכזיות העיסקית
והקמעונאית.
ניתוח טכני – מניות הבנק נסחרות תחת מדד ת"א  .11השבוע ,המשיכה המניה במסלול המתקן העולה ואף פרצה את רמת
קו המגמה היורד ,לאחר שפרצה קודם את רמת  2111החשובה .רמת  2171הינה רמת ההתנגדות הקרובה ,כאשר רק נעילה
מעל יאשר המשך התיקון העולה במניה .התמיכה החשובה נותרת על תחום  2217-2111-בשלב זה.
גזית גלוב ( – )2.2022החברה ,גזית-גלוב בע"מ ,עוסקת במישרין ובאמצעות חברות בנות ברכישה ,פיתוח וניהול נכסים
מניבים צפון אמריקה ,אירופה וישראל .קבוצת גזית גלוב מתמקדת בעיקר בענף המרכזים המסחריים מעוגני סופרמרקטים.
בנוסף פועלת גזית גלוב בענף הדיור המוגן ובענף מבני משרדים רפואיים בארה"ב .כמו כן ,פועלת גזית גלוב לאיתור ומימוש

הזדמנויות עסקיות בדרך של רכישת נכסים ו0או חברות הפועלות בתחומי עיסוקה ו0או בתחומים משיקים ,באזורי פעילותה
ובאזורים אחרים.
ניתוח טכני – ניתן לראות כי המניה שנסחרת במסגרת מדד ת"א  ,11השבוע ,ובמיוחד ביום המסחר האחרון  ,השכילה לפרוץ
תבנית מתכנסת-רוחבית  -ברורה ועשתה זאת בשילוב מחזורי מסחר יחסית גבוהים .בשלב זה אזור  0111-0146מהווה
תמיכה ברורה לאישור הפריצה ואילו היעד הקרוב הינו רמת  ,4111כאשר היעד הסופי.4211-

על רגל אחת
אפריקה ( – )22202.המניה שנמצאת תחת מהלך של מימוש לאחרונה ובאיתות שלילי ברור ,שברה את תמיכת  , 2111וגם
לאחר מכן את תמיכת אזור  .2211המניה גם נמצאת מתחת לקו מהלך יורד לטווחים הקצר-בינוני .השבוע המניה המשיכה
במסעה השלילי ,כאשר בשלב זה ,רמת  711מסומנת כהתנגדות לכל תיקון עולה המשכי .כל מי שנמצא מחוץ לפוזיציה במניה,
כדאי שימתין להתפתחויות ,ולא יהמר באזור הדמדומים כעת.
.
בבילון ( – )2202222מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .211לאחר מהלך עולה רציף  ,ולאחר הגעה ליעד שנקבע,,
המניה החלה כידוע במימוש ,כאשר במימוש זה הגיעה עד לתמיכה המהותית לטווח הקצר-בינוני באזור ,0207-0217-רמה זו
נשברה לאחרונה ,ובשלב זה נקבעה תמיכה חדשה ברמת , .1111-שגם נשברה השבוע .האיתות השלילי ממשיך כעת כאשר
המניה נמצאת בברור מתחת קו מהלך יורד ,ורק פריצתו ,יאשר איתות ראשוני לתיקון עולה למימוש העמוק הנוכחי .רמת אזור
 1104-1011היא רמת התמיכה כעת .נעילה מעל  ,1111נכון להיום יאשר פריצת קו ההתנגדות היורד.
בזק ( – )..0022מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .11מבט טכני מראה כי המניה עדיין מדשדשת מעל לתמיכת 411
המהותית .כאשר רמת אזור  411הוא אזור התנגדות מהותי .רק יכולת נעילה מעל רמת  411יאשר איתות חיובי להמשך
התיקון העולה ,מעל לתמיכת  411המהותית ,כאמור .השבוע מסיימת המניה כשהיא על רמת ההתנגדות ( 411במונחים
שבועיים).

כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנות finance.sponser.co.il - sponser charts
ובורסה גרף לניתוח טכני – www.bursagraph.com
סקירה זו מבטאת את נקודת הראייה האישית של צוות ספונסר לגבי שוק ההון ואין בסקירה זו בכדי להעיד על התבצעות בפועל
של התרחישים המועלים בה לגבי שוק ההון והן לגבי ניירות ערך ספציפיים.
אין באמור בסקירה זו כל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת בניירות הערך שהוזכרו וכותב הסקירה
עשוי להחזיק בחלק מניירות הערך האמורות דלעיל.
אין בסקירה זו משום המלצה לקנות נייר כלשהו או למכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
אין באמור לעיל משום ייעוץ או המלצה לקנייה או מכירה של ניירות ערך ו0או מכשירים פיננסים.

