הסקירה השבועית של ספונסר 12.00.1026 -
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ניתוח מדדים
סקירה שבועית – הבורסה בת"א נסחרה בשבוע המסחר החולף במגמה מעורבת עם נטייה לעליות שערים במדדים המובילים.
מדדי המעו"ף ות"א  011עלו בכ 1.3% -בממוצע כל אחד .מדד הביומד זינק בכ ,2.8% -בהובלת מניית מנקיינד שזינקה בכ-
 ,82%ומנגד מדד התקשורת ירד בכ .8.2% -במדד ת"א  011בלטו לטובה מניות ביוטיים ואופקו שעלו בכ 00.2% -בממוצע כל
אחת .מנגד ,מניית טאואר ירדה השבוע בכמעט  .2%מכלל מניות הבורסה בלטה לטובה מניית יוניטרוניקס שקפצה בכ.33% -
מנגד ,מניית אור סיטי רשמה ירידה חדה נוספת של כ ,82% -לאור הכותרות השליליות שהשתלטו על התקשורת השבוע על
החברה .מחזורי המסחר היו ממוצעים ,ועמדו על כ 0.3 -מיליארד ש"ח ליום בלבד בממוצע.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה מעורבת .מדדי התל בונד נותרו כמעט ללא שינוי בסיכום שבועי .אגרות החוב
הממשלתיות נסחרו במגמה שלילית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) ירדו במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך בכ-
 .1.22%מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) ירדו בכ 1.0% -במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב 0.21% -מדד ת"א  22עלה ב ,2.61% -מדד הבנקים ירד ב ,0.22% -מדד הנדל"ן  02רשם
השבוע עלייה של  ,0..1%מדד נפט וגז עלה ב 0.72% -ומדד הביומד זינק ב 1.22% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר
נחלש בכ 0.6% -מול השקל ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  3.232ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף עלה בכ 1.8% -בסיכום שבוע מסחר יציב יחסית ,וסיים את המסחר ברמה של
 0223נקודות .ניתן לראות בגרף המצורף שמדד המעו"ף פיתח מהלך עולה בתקופה האחרונה ,ובשבועיים האחרונים נתמך
מעל רמת  0221הנקודות החשובה להמשך הדרך .פריצה של אזור  0211הנקודות ,תהווה איתות קניה משמעותי לשבועות
הקרובים.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש בכ 1.3% -מול השקל בסיכום השבוע החולף ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.232
ש”ח לדולר .אתמול (חמישי) ,נרשמה יציבות בארה"ב ,והמדדים המובילים סיימו כמעט ללא שינוי .בזירת המאקרו פורסמו
התביעות הראשוניות לדמי אבטלה שנותרו בהתאם לצפי ללא שינוי בשבוע החולף על  832אלף .עוד פורסמו נתוני ההזמנות
למוצרים בני קיימא ( )Durable goodsלחודש פברואר ,שירדו  8.2%בפברואר ,טיפה פחות מהצפי לירידה של  8.2%לאחר
עלייה של  2.2%בחודש הקודם .מהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף היומי המצורף שהדולר שבר את התמיכה של התעלה
העולה ,והוא צפוי להמשיך לרדת לכיוון היעד הבא השוכן ברמה של  3.21ש"ח לדולר.
מדד ה  DAXהגרמני  -מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את  31החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בגרמניה ביניהם ,BMW
מרצדס ,אדידס ,דויטשה בנק חברת התרופות מרק ועוד .הבורסה בפרנקפורט מהווה גורם חשוב ואינדיקטור עיקרי לכל
השווקים בעולם במהלך יום המסחר בישראל ובטרם נפתח המסחר בארה”ב .כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף ,המדד
הגרמני עדיין נסחר סביב רמת  01111הנקודות ,לאחר שהתחיל להסחר במגמה עולה עם תחתיות עולות .פריצה ברורה מעל
רמת  01111הנקודות תהווה אישור סופי למגמה עולה ,שצפויה להמשך לכיוון השיא שנקבע בסוף נובמבר.
מדד הבנקים – מדד הבנקים אכן הצליח להתקדם קדימה בשבועיים האחרונים .פריצת אזור ההתנגדות  082100311הביאה
השבוע לגבוה שבועי סביב  0331נקודות ,רמה שלא נראתה מאז תחילת השנה .שני ימי המסחר האחרונים הביאו למימוש
במניות הבנקים וירידה שמחקה את כל העלייה השבועית .אזור של  082100311הינו אזור תמיכה וכל עוד המדד יצליח
להיתמך מעליו טרם סיימנו את המהלך העולה.
מדד ת"א  – 27מדד ת"א  22פרץ בשיום השבוע שעבר שבועיים וחצי של דשדוש מתחת לאזור של  221נקודות והתקדם
קדימה .בשבוע המסחר האחרון המדד כמעט ונעל את היעד אותו ציינתי סביב  221נקודות כיעד מיידי לפריצה .לאחר עליה של
כ  011נקודות מהשפל של חודש פברואר ועד לגבוה השבועי נראה שהמדד צריך לעשות תיקון או מנוחה כלשהי לפני המשך
עליות שערים.
מדד הנדל"ן  – 27מדד הנדל"ן התנהג הרבה מעבר למה שציפיתי בשבועיים האחרונים ,היעד העולה היה לאזור של 213
הגיע כבר בסיום השבוע הקודם והשבוע ראינו אזור שיא סביב  202נקודות ,רמה שלא נראתה במדד מאז חודש דצמבר
האחרון .גם כאן המדד נמצא לאחר עליות שערים של כ  21נקודות מהשפל של פברואר .ונראה שיצטרך לעשות תיקון בשבועות
הקרובים למהלך העולה האחרון.

מדד  – S&P500שוק המניות בארה"ב המשיך קדימה בשבועיים האחרונים כשפריצת אזור  8111הנקודות הפסיכולוגי הביא
לעליה נוספת של קצת יותר מ  21נקודות .שבוע המסחר בארה"ב הסתיים כשביום שישי (היום) לא יתקיים מסחר לרגל יום
שישי הטוב .בשבוע המסחר האחרון ראינו מוכרים ברמות של  8121נקודות וביומיים האחרונים הם האיצו את השוק ונראה
שהוא החל תיקון כלשהו .התמיכה הכי מהותית על הגרף היומי קיימת סביב  8111נקודות ומעניין יהיה לראות את התנהגות
השוק במידה ויגיע לשם.

ניתוח מניות
דלק קבוצה ( - )2014211החברה,פועלת בין היתר ,בתחומי הגז והנפט ,הזיקוק,תחנות דלק ,פיננסים וביטוח ,התפלה,תחנות
כח וביוכימיה .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .82
ניתוח טכני  -מנית החברה נסחרות לאחרונה במהלך שלילי ברור .לאחרונה ,המניה הגיעה לתמיכה רבת משמעות ,באזור
 .21111רמה זו היא תמיכה אופקית וקו תמיכה עולה ראשי,ולכן הוא מהותי.והיות והמניה ננעלה בגרף השבועי ,מתחת לרמה
זו והמשמעות ,איתות שלילי עדיין קיים ,ויכולת פתיחת שינוי כיוון מגמתי יתקבל אך ורק ביכולת נעילה מעל רמת השבירה
כלומר מעל רמת  .21111כל תיקון עד לרמת ההתנגדות אינו מהווה איתות לשינוי מהותי .לאחרונה בגרף היומי המצ"ב ,נראית
תנועה של דשדוש מחירים מעל תמיכת  .22311כאשר בשבוע החולף ראינו פריצת קו מהלך יורד מה שלא מונע את המשך
הדשדוש בשלב זה .רק יכולת נעילה מעל רמת  33221יאשר איתות יציאה מעלה מהדשדוש.
כיל ( - )112024החברה עוסקת בהפקת חומרי גלם ובעיבודם לתחומי המזון ,חקלאות והחומרים המורכבים .בין הייתר ,ייצור
ושיווק אשלג ,הפקת ברום,ומוצרי תכלית אחרים .מניות החברה נסחרות בת"א במדד המעוף ,וגם בארה"ב.
ניתוח טכני  -מניות החברה נמצאות במסגרת מהלך יורד זה תקופה ארוכה.לאחרונה,ניתן לראות בגרף השבועי,כי המניה
שברה תבנית מחירים כלפי מטה .החודש הצליחה המניה שבועית ,לחזור אל מעל לקו המגמה התחתון של
התבנית,והמשמעות איתות חיובי מעבר לטווח הקצר כעת .הפעם נעלה את הגרף החודשי שם ניתן לראות תבנית שורית כאשר
המהלך המתפתח כעת הוא לתקרת התבנית סביב מחיר  .8011בגרף היומי התקבל איתות למימוש כעת כאשר כעת רמת
 0221-0311הינו אזור תמיכה ורמת  0322יורדת להתנגדות הקרובה.
סלקום ( - )2202704החברה הינה חברת תקשורת סלולארית המספקת מגוון שירותים ,בין היתר :שירותי טלפון סלולארי
ונייח,שירותי נדידה לתיירים,וללקוחות החברה וכן שירותים נוספים.מניות החברה נסחרות במדד ת"א  82וכן בארה"ב.
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי מניות החברה נמצאות לאחר מהלך יורד בחודשים האחרונים .באזור תמיכה סביב  8811המהותי
המניה קיבלה היפוך אגרסיבי כתיקון עולה שעדיין תקף .המניה פרצה כעת קו מהלך יורד של התנועה היורדת האחרונה ויעד
קרוב כנכתב אז ,נקוב באזור .8311בשבוע החולף ראינו הגעה ליעד הנ"ל,וכעת יש לנו דשדוש צר סביב רמה זו.
פרוטארום ( - )2012011החברה מפתחת מייצרת ומשווקת טעמים וחומרי גלם ייחודיים המשמשים בייצור מזון ,משקאות,
תמציות טעם וריח מוצרי פארמה ומוצרים נוספים.
ניתוח טכני  -המניה נמצאת כעת בתחום מהלך עולה  ,ולאחרונה במסגרת מימוש ראינו תצורת התכנסות מחירים במניה ,ניתן
לראות כעת כי בשבוע האחרון קיבלנו היפוך על תחתית תבנית עולה ראשית ,באזור  02311וכאן התמיכה החשובה כעת .יעד
קרוב כעת לאחר ההיפוך נקוב על רמת  81111ונראה כי יכולת פריצה כאן ישלח המניה שוב לאזור השיא השנתי.
פריגו –  - PRGOהחברה הינה חברה גלובאלית הפועלת בתעשייה הרפואית .עוסקת בייצור ,שיווק והפצה במגוון רחב של
מוצרים הכוללים בין היתר ,וויטמינים ,תוספי תזונה,מותגים פרטיים ,תרופות גנריות ,תרופות אתיות וחומרים פעילים למעבדות
ולפרטיים .מניות החברה נסחרות במדד ת"א  82וכן בארה"ב.
ניתוח טכני  -ניתן לראות לאחרונה כי המניה נמצאת המהלך יורד ברור .וכעת בתחום תיקון עולה .בסקירות האחרונות ,נאמר
כאן כי המניה הולכת לבדוק את רמת השבירה באזור  031דולר ואכן זה מה שראינו .לא רק שכך,המניה אף השכילה לפרוץ את
קו המגמה שנשבר לאחרונה,ולכן איתות חיובי המשכי לתיקון העולה .רמת  082דולר עולה כעת לתמיכה העולה וכל עוד
נמצאים מעל,התיקון העולה תקף .אזור  021דולר שם אופקית חשובה,מהווה כעת התנגדות קרובה.בשבוע החולף ראינו הגעה
עד לרמת  021דולר אופקית ויציאה למימוש שנבלם בתקרה הפרוצה סביב  082דולר והיפוך מעל .לכן התיקון העולה במניה
כעת עדיין תקף.
אלביט מערכות ( - )2012214החברה עוסקת במיגון של טכנולוגיות מתקדמות,אלקטרוניות ואלקטרו אופטיות משולבות עבור
השוק הביטחוני ברחבי העולם .לאחרונה נותרה לבדה במרוץ לרכישת תע"ש מידי המדינה .מניות החברה נסחרות במדד
המעוף וכן בארה"ב.
ניתוח טכני :המניה עלתה בסקירת השבוע החולף ,במדור "על רגל אחד " ונכתב שם במפורש על תבנית שנפרצה בגובהה של
כ 01-אחוז .השבוע ,המניה כמעט השיגה את מלוא היעד  ,כאשר אזור המחירים  ,32211-32321אזור המגלם יעד תבנית
פרוצה וגם תקרת תבנית ,מהווה כעת את היעד המלא לטווח הקצר .התמיכה הקרובה כעת רחוקה יחסית עקב יצירת גאפ של
מספר אחוזים,והיא נקובה ברמת .32211

על רגל אחת
שיכון ובינוי ( - )2012.41מניות החברה הנסחרות במדד נדלן ,02נמצאות לאחר  ,מהלך יורד חד .לאחרונה גם נשברה
התמיכה העולה ארוכת הטווח .ראינו במסגרת התיקון העולה הנוכחי של השבועות האחרונים ,כי המניה הצליחה לחזור מעל קו
המהלך העולה שנשבר לאחרונה .המשמעות,חזרה לתחום העולה והמשך התיקון העולה הנוכחי .רמת אזור  312מסומנת כעת
כתמיכה בגרף היומי ,ואילו רמת  332כהתנגדות קרובה.

חלל תקשורת ( - )20.1047מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011טכנית המניה הייתה במצב של התכנסות מחירים לאחר
מהלך יורד חד לאחרונה .לאחרונה נפרצה תבנית זו ,וראינו יכולת נעילה מעל אזור , 3311 -3322כעת רמת  3221מהווה
התנגדות ,תחתית גאפ פתוח ,ורק נעילה מעל יאשר איתות המשך תיקון עולה 3311 .עולה כעת לתמיכה.
 – OPKאופקו  -מניות החברה נסחרות במדד המעוף וכן בארה"ב .מבט טכני מראה כי המניה לאחרונה,נסחרה ,באתות של
תיקון עולה למהלך היורד האחרון ,כפי שנכתב כאן בסקירות האחרונות .התיקון העולה כאן נותר תקף ,כאשר רמת 00.32
דולר,שם תחתית גאפ פתוח,הינה ההתנגדות הקרובה כעת ,ואילו רמת אזור  00דולר עולה לתמיכה הקרובה.
ישראמקו יה"ש ( - )101022יחידות ההשתתפות נסחרות לאחרונה במסגרת מתכנסת יורדת ארוכת טווח .לאחרונה השכילה
המניה לפרוץ את התבנית כאשר רמת  32היא כעת היעד הראשון הקרוב .רמת  33.2אזור הפריצה היא התמיכה העולה
כעת.ראינו בימים האחרונים דשדוש צר באזור רמת ההתנגדות.
בזן ( - )17.0141המניה נמצאת כללית תחת מהלך מתקן עולה ,אך לאחרונה במימוש מחירים .לאחרונה ראינו פריצת קו
מהלך יורד ,לעבר התנגדות  022וכישלון המשך התנועה המתפרצת .תמיכה קרובה כעת על  ,021נשברה בשבוע החולף,לכן
האיתות במסגרת המימוש נותר תקף ,ואזור  032-032הוא היעד כעת.
מליסרון ( - )010024מניות החברה נסחרות במדד המעוף( .ת"א  .)82טכנית ניתן להבחין בתנועה רוחבית בשבועות
האחרונים בתחום מחירים , 08111-03111כאשר איתות מהימן לאיתות הבא יתקבל ביציאה מהתחום הנ"ל .לאחרונה השכילה
המניה לפרוץ את אזור ההתנגדות וגם בשילוב קו מהלך יורד .בסקירה האחרונה נאמר כי היעד עומד על  02111ואכן השבוע
קיבלנו ,בול ,את היעד שם קו מהלך יורד ראשי .משם ראינו יציאה למימוש שעדיין תקפה .תמיכה קרובה כעת על אזור .03111
אמות ( - )20.2121מניות חברת הנדלן נסחרות במדד ת"א  .011טכנית  ,ראינו לאחרונה,כפי שהוזכר כאן ,פריצת דשדוש
מחירים לטווח הבינוני עם פריצת תבנית שורית חשובה .לטווח מעל הקצר מקבלים כעת יעד ברמת  ,0321ואילו בגרף היומי
בכל מקרה אזור  0821היא התמיכה המהותית כעת ,וכל עוד נמצאים מעל יעד תקף .יש לשים לב שבשבוע האחרון ראינו כאן
ארוע הטבה,ולכן השערים השתנו בגובה ההטבה.
 – TEVAטבע  -מניות החברה נסחרות במדד ת"א  82וכן בארה"ב .טכנית לפי גרף חו"ל ,ניתן לראות אזור תמיכה בתחום 23-
 23.2דולר ,לכן איתות שלילי מעבר הקיים כעת לא יתחדש ללא שבירת אזור זה .מנגד כל תיקון עד לרמת  23דולר ,לא מבשר
על שינוי ורק יכולת נעילה מעל לרמה זו יאשר יציאה מהאיתות השלילי .רמת  22דולר כעת תמיכה קרובה במונחי נעילה
במסגרת הניסיון לתיקון עולה כל שהוא.
פמס ( - )027020מניות החברה נסחרות במדד ת"א ייתר  .21טכנית ניתן לראות כי לאחרונה המניה הייתה במימוש מחירים
שנעצר ברמת אזור  .2111משם ראינו תיקון עולה שתקף גם כעת .ראינו פריצת קו מהלך יורד ראשי,וכעת רמת  2021הינה
ההתנגדות הקרובה ורק מעל יינתן איתות המשך תיקון .רמת אזור  2211היא תמיכה עולה כעת.
 – NICEנייס -מניות החברה נסחרות במדד המעוף וכן בארה"ב .טכנית ולפי גרף חו"ל ,ניתן לראות תנועה עולה במניה כאשר
לאחרונה ראינו פריצת קו מהלך חשוב באזור  38.2דולר שעולה כעת לתמיכה הקרובה .רמת  32דולר כעת מהווה התנגדות
חשובה ,ויכולת פריצתה יאשר איתות חיובי המשכי לרמת השיא השנתי,באזור . 32

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.

