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ניתוח מדדים
סקירה שבועית – הבורסה בת"א סיכמה שבוע מסחר תנודתי במגמה מעורבת .מדדי המעו"ף ,ת"א  57והגז ונפט ירדו בכאחוז
בממוצע כל אחד ומנגד ,מדדי הבנקים והנדל"ן עלו בכחצי אחוז בממוצע .במדד ת"א  011בלטה לרעה מניית מלאנוקס שצנחה
בכ 01% -לאחר שאכזבה את האנליסטים בדו"חות ובעיקר בתחזיות שפרסמה ,אולם ביום חמישי בלילה המניה יצרה פער
ארביטראז' חיובי של כמעט  01%שצפוי להסגר ביום ראשון הקרוב ,וזאת לאחר שנסחרה בצורה חיובית והחזירה את כל
הירידות בוול סטריט .מנגד ,בצד החיובי נציין את מניות נובה ,ריט 0ואפריקה נכסים שעלו בכ 5% -בממוצע כל אחת.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה חיובית .מדדי התל בונד רשמו עליות שערים קלות של כ 1.0% -בממוצע .אגרות החוב
הממשלתיות נסחרו במגמה חיובית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) רשמו עליות שערים של כ 1.07% -במח"מ
(משך חיים ממוצע) הארוך ומדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בצורה חדה יותר של עד  1.0%במח"מ הארוך .מחזורי
המסחר התחזקו מעט ועמדו על כמיליארד ש"ח בממוצע ליום.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,21.0% -מדד ת"א  57ירד ב ,2123% -מדד הבנקים עלה ב ,21..% -מדד הנדל"ן  07רשם
השבוע עליה של  213.%ומדד נפט וגז ירד ב ..101% -בשוק המט”ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,עליה שבועית של 2121%
לרמה של  9.503ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף ירד בסיכום שבועי בכ 0% -במהלך השבוע החולף וסגר ברמה של  0031נקודות .המדד מדשדש כבר
מתחילת חודש אוקטובר במשך תקופה ארוכה בין רמות  0017-0007נקודות ורק כאשר תגיע פריצה ברורה לכיוון כלשהוא
יתקבל איתות מתאים .לדעתנו ,בסופו של דבר הפריצה תתבצע כלפי מעלה ובכל מקרה כל עוד המדד לא שובר את רמת
התמיכה החשובה השוכנת ברמה של  0017נקודות לא יתקבל איתות מכירה לטווח הבינוני-ארוך.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נותר כמעט ללא שינוי מול השקל בשבוע החולף ונסחר כעת (שישי) סביב רמה של 9.509
ש"ח לדולר .בורסות וול סטריט נסגרו אמש (חמישי) במגמה מעורבת ,כאשר מדד הנאסד"ק הושפע מהירידה בערך מניית אפל
שצנחה בלמעלה מ .00% -לראשונה מאז דצמבר  ,0115מדד  S&P500עבר את רמת ה 0,711-אך בכל זאת ננעל ללא שינוי.
בורסות אירופה נסגרו בשיא של כמעט שנתיים בשל נתונים שפורסמו בארה"ב ,גוש היורו ובסין שהצביעו על שיפור במגזר
הייצור .בית הנבחרים בארצות הברית אישר העלאה זמנית של תקרת החוב של המדינה עד ה 03-במאי ,שתאפשר לממשלה
להמשיך ולשלם את חשבונותיה .מספר תביעות האבטלה השבועי בארה"ב שהתפרסם ב 07:91-שעון ישראל נפל לשפל של
חמש שנים והצביע על ירידה של  7,111במספר התביעות וזאת בניגוד לתחזיות שצפו לעלייה של  ,01,111מספר התביעות
הסתכם על  991אלף .מהבחינה הטכנית ,כפי שצפינו בשבוע שעבר ,הדולר ירד עד לרמת התמיכה של  ₪ 9.51לדולר ולעת
עתה מחזיק מעמד מעליה .לדעתנו ,הדולר צפוי להמשיך בטווח צר של  ₪ 9.51-9..1לדולר בשבועות הקרובים.
מדד הבנקים – מדד הבנקים ירד בחלקו הראשון של השבוע ואף נגע באזור התמיכה החשוב אותו ציינו בשבוע שעבר סביב
 0011נקודות .טכנית ניתן לראות בגרף המצורף שהמדד נכנס לטווח דשדוש ברור בין  0011ל  0031נקודות .איתות מהותי
יהיה ביציאה מהטווח שצוין.
מדד נדל"ן  – .1השבוע ראינו בדיקה של התמיכה שצוינה סביב  9158.נקודות וחזרה למעלה בימים שלאחר מכן .טכנית
המדד נכנס לטווח של דשדוש ,התנגדות סביב  909תמיכה ברמה שצוינה לעיל ,שבירה של התמיכה ייתן איתות שורט לטווח
הקצר עם אפשרות בדיקה של רמת  911נקודות ואף נמוך מכך.
מדד הנסד"ק  – .22המדד אומנם סגר השבוע מעל רמה של  0571נקודות ,אולם ,היום חוזר מתחת לרמה זו בעוצמה
(בעיקר בגלל אכזבה מאפל שירדה מעל  .)01%טכנית ,נראה שהמדד בדרך לאזור תמיכה סביב  0501נקודות כששבירה של
רמה זו תוציא ככל הנראה תיקון מעט עמוק יותר.
מדד  CACצרפת  -מדד קאק 01הינו מדד המניות המרכזי בבורסה הצרפתית יורונקסט ,שמקומה בפאריז .את מדד הקאק
מרכיבות  01המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה היורונקסט .בין המניות הבולטות במדד ניתן למצוא את סאנופי
אוונסיס (חברת התרופות) BNP ,פאריבס (הבנק הצרפתי הגדול בעולם) ואת חברת התקשורת פראנס טלקום .כפי שניתן
לראות בגרף השבועי המצורף מדד המניות הצרפתי נמצא במומנטום חיובי כבר חודשיים ברציפות ,ולאחר שפרץ ונתמך מעל
רמת התמיכה החשובה באזור  9111הנקודות הוא צפוי להמשיך ולעלות אל עבר השיא של השנים האחרונות שנמצא באזור
 0011הנקודות.

ניתוח מניות
טאואר ( - ).23032.החברה ,טאואר סמיקונדקטור בע"מ ,עוסקת בייצור טכנולוגיות דיגיטליות ואמצעי תקשורת עבור ניהול
ספקים .תחומי הפעילות של טאואר כוללים פיתוח חיישנים עבור מצלמות דיגיטליות וייצור מעגלים משולבים .בנוסף ,עוסקת
טאואר במתן פתרונות עבור ייצור שבבים מעורבי אותות .טאואר הינה חברה כלולה של החברה לישראל ,ונסחרת הן בבורסת
הנסד"ק בארה"ב ובבורסה בת"א.
ניתוח טכני – השבוע המשיכה המניה להיסחר מתחת לרמה ההתנגדות לטווח הקצר סביב  9001891נקודות והתקשתה לפרוץ
אותה למרות הודעה חיובית שפורסמה ביום ד' על חוזה לייצור שבבים מתקדמים עבור צגים באיכות גבוהה .נעילה מעל הרמה
שצוינה לעיל תיתן איתות קניה לטווח הקצר עם יעד עולה סביב  9711נקודות.
פריגו ( - ).2.0003החברה ,פריגו קומפני ,הינה חברת מוצרי בריאות גלובלית הפועלת בתעשייה הרפואית .פריגו עוסקת
בייצור ,שיווק והפצת מגוון רחב של מוצרים הכוללים מוצרי  OTC,ויטמינים ותוספי תזונה ,מותגים פרטיים ,תרופות גנריות,
תרופות אתיות ,חומרים פעילים וציוד דיאגנוסטי למעבדות ולפרטיים .פריגו רשומה כחברה דואלית ,מניותיה נסחרות הן
בבורסה בתל אביב והן בנאסד"ק תחת הסימון .PRGO
ניתוח טכני – הניתוח של המניה בוצע על גרף חו"ל שם מחירה נקבע .ניתן לראות בגרף המצורף שהמניה מתקשה בשבועות
האחרונים להמשיך את המומנט העולה של השנים האחרונות והיא נסחרת סמוך מאוד לאזור תמיכה חשוב סביב  011דולר.
שבירה של אזור זה יביא לאיתות מכירה לטווח הקצר עם יעד יורד לכיוון  31-.7דולר.

אלביט מערכות ( - ).23..00החברה ,עוסקת במיגון רחב של טכנולוגיות מתקדמות  ,אלקטרוניות  ,ואלקטרו-אופטיות עבור
השוק הביטחוני בארץ ובחו"ל.
ניתוח טכני – מראה כי המניה שנסחרת במדד ת"א  ,07ולאחרונה  ,נמצאת במימוש  ,בתוך גל עולה  ,ולאחרונה,נראה כי
המניה לאחר שנתמכה על רמת  ,09711מתחילה להתייצב מעל לתמיכה זו ,ואף מעל לתמיכה מעל ברמת  .09311נראה כי
דרכה של המניה בקרוב לרמת ההתנגדות על  00711בשלב הראשון.
כיל ( - )03.2.0החברה ,פועלת במגוון תחומים בתחום הכימיה,כגון:הפקת אשלג,ייצור ברום,וכן מוצרים כימיים נוספים .כ"כ
פועלת החברה בהתפלת מים ,ובייצור מגנזיום ,בארץ ובחו"ל . .מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א .07
ניתוח טכני – ניתן לראות כי המניה ,שנמצאת במסלול עולה לאחרונה ,ולפי הנאמר בסקירה הקודמת ,השכילה לפרוץ
לאחרונה את התכנסות המחירים בו הייתה בימים האחרונים .המשמעות כעת הינה ,יעד על  ,7011כאשר ההתנגדות הקרובה
החשובה שהייתה על רמת  ,0.11נפרצה השבוע ,ולכן רמת התמיכה הקרובה עולה שלב לעבר  0.11כאמור.
אבנר ( - )0.32..החברה הינה שותפות מוגבלת ,אשר הוקמה לשם ביצוע של חיפוש והפקה של נפט וגז בישראל.
ניתוח טכני – ניתן לראות כי לאחרונה הגיע יחידת ההשתתפות ,קרוב לרמת השיא באזור  ,0.0ומשם פתחה במימוש אשר
בתוקף גם כעת .ניתן לראות קו מהלך יורד שנבנה לאחרונה  ,ואשר תוחם את מהלך המימוש הנוכחי .רק יכולת לפרוץ את קו
המגמה הנ"ל ,כלומר את רמת 01. ,נכון להיום ,יאשר איתות חיובי עם יעד לשיא האחרון .התמיכה כעת הינה ברמת  011ורק
יכולת נעילה מתחת לרמה זו יאשר המשך המימוש .ל מ ע ק ב.

על רגל אחת
שמן נפט וגז ( - )..012.0מניות החברה נסחרות תחת מדד יתר  .71ניתן לראות כי המניה הגיעה לאחרונה לתמיכה
מהותית ברמת מחיר .07,תמיכה זו אם תשבר ,יאשר איתות שלילי נוסף .עם זאת ,ולפי תצורת התמונה הטכנית ,נראה כי
הכיוון הקרוב הוא לאזור  .01והיותר מהותי לרמת  ,01.1שם תיבחן בשנית.
דיסקונט השקעות ( - ).3.2.3מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .011מבט טכני מראה כי השבוע המניה נכשלה
בפריצת קו מהלך יורד שנוצר לאחרונה ,ולכן כעת עדיין אין איתות חיובי המשכי .רק יכולת פריצת רמת ,אזור  0911ולייתר
דיוק ,0909 ,יאשר איתות שכזה .התמיכה הקרובה נמצאת ברמת  ,0011ואילו המהותית על רמת .0110
סלקום ( - )..2.130מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .07ניתן לראות כי השבוע המניה שברה תמיכה חשובה ברמת
 ,9111ולכן רמה זו הופכת להיות התנגדות מיידית ,כאשר המניה מקבלת איתות שלילי .התמיכה החשובה הבאה נמצאת על
.0.11
קמהדע ( - ).2.0...מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .011המניה שנמצאת במהלך עולה ברור ,ולאחר שהגיעה
לרמת  9.11כרמת שיא שנתי אחרון ,פתחה במימוש .רמת  9111שהייתה תמיכה חשובה קצרת טווח נשברה ,וכעת רמת
 ,9011הינה התמיכה הקרובה .אזור  ,9911מהווה תמיכה מהותית ומשמעותית  ,מעבר לטווח הקצר ,כל עוד אין כאן שבירה,
אין איתות שלילי מהותי במניה.

בזן ( - )01.2003מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .07ניתן לראות טכנית כי המניה השבוע ,שברה תמיכה כפולה על
 037וקו מהלך עולה ,ומן הסתם מאשרת איתות שלילי ותחילת מימוש למהלך העולה האחרון שראינו .רמת  ,0.1הינה רמת
התמיכה הקרובה בשלב זה ,שם תיבחן המניה בשנית.

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 ו8או מכשירים פיננסים.

