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ניתוח מדדים
סקירה שבועית – הבורסה בת"א סיכמה שבוע מסחר מקוצר ורגוע יחסית במגמה חיובית .המדדים המובילים עלו מעט,
בהובלת מדד הביומד שקפץ בכ .5.3% -במדד ת"א  011בלטו לטובה מניות מזור טכנולוגיות ואלוט תקשורת שעלו בכ01% -
בממוצע כל אחת .מנגד ,מניית סיליקום צנחה בכ 01% -לאחר פרסום מאכזב של הדו"חות הרבעוניים .מבין כל מניות הבורסה
בלטו לטובה מניות רבד והכשרה אנרגיה שזינקו בכ 55% -כל אחת .מנגד ,מניית איתמר ירדה בכ 9% -למרות עליות נאות
בתחילת השבוע ,לאחר שפורסם חשד להרצת המניה ע"י אדם פרטי בתקופה האחרונה .מחזורי המסחר היו נמוכים למעט יום
חמישי ,בו נרשם מחזור ער של כ 0..3 -מיליארד ש"ח.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים .מדדי התל בונד נותרו כמעט ללא שינוי .אגרות
החוב הממשלתיות נסחרו במגמה שלילית מתונה .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) ירדו בכ 1.1% -במח"מ (משך
חיים ממוצע) הבינוני-ארוך .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) ירדו בכ 1.5% -במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,0402% -מדד ת"א  53עלה ב ,0420% -מדד הבנקים עלה ב ,0420% -מדד הנדל"ן 03
רשם השבוע עליה של  ,044.%מדד נפט וגז עלה ב 0462% -ומדד הביומד עלה בכ 474.4% -בשוק המט”ח ,הדולר נותר
כמעט לא שינוי מול השקל ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  5.153ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף נותר כמעט ללא שינוי בסיכום השבוע החולף ,וסיים את המסחר ביום חמישי,
ברמה של  0591נקודות .ככל הנראה ירידות השערים האחרונות מהוות תיקון טכני מתבקש ותו לא ,וכל עוד המדד לא יורד
וסוגר בצורה ברורה מתחת לאזור התמיכה השוכן באזור  0531הנקודות ,הוא צפוי לחזור ולעלות בשבועות הקרובים ולרשום
שיאים חדשים .במקרה של פריצה של השיא הקודם שנמצא באזור  0111-0113נקודות היעד הבא נמצא ברמה של 0151
נקודות.
מדד הבנקים – מדד הבנקים ממשיך להיות לא מעניין וחוזר שוב לאזור הנמוכים של השבוע שעבר סביב  0511נקודות שם יש
תמיכה נקודתית .טכנית לדעתי המדד לא מעניין ברמות האלה ולא רק לטווח הקצר אלא הבינוני .אני מעריך שנראה ניסיון עולה
נוסף לעבר הגבוהים האחרונים בשבוע או בשבועות הקרובים וזה ייתן אפשרות להורדת חשיפה ברמות מחירים נוחות מאוד
בראיה מעט ארוכה יותר.
מדד ת"א  – 40המדד ממשיך להראות לא טוב ,בגרף ישנם  1פערי מחיר יורדים ,האחד ראשוני והשני למעשה המשך של הגל
היורד המתקן במדד .טכנית ,בשבוע המסחר האחרון המדד הפגין חולשה וממשיך לבנות תבנית דובית המשכית להמשך תיקון
יורד בתצורה המזכירה דגל .נעילה מתחת לנמוך התקופתי סביב  913נקודות תמשיך את התיקון היורד במדד ויעד מהיר לכיוון
 3930911נקודות בטווח הקצר.
מדד הנדל"ן  – 20המדד ממשיך להי סחר בתוך טווח המחירים הצר שלו מהחודשיים האחרונים .אזור תמיכה חשוב לטווח
הקצר נמצא סביב  591נקודות ,התנגדות נמצאת בגבוה האחרון מעט מתחת ל  113נקודות .התנודתיות הנמוכה מקשה על
המסחר במדד אפילו עם תעודות סל ממונפות .ולכן רק יציאה מהטווח יוכל להביא למהלך כלשהו.
מדד הביומד – הקונים אכן הגיעו למדד בשבוע המקוצר האחרון והביאו לתיקון עולה בעקבות התיקון העולה בסקטור הביומד
בארה"ב .ה תיקון העולה התרחש ביום מסחר אחד בלבד ובעליה חדה מאוד במניות הסקטור .טכנית הסגירה השבועית ביום
המסחר האחרון אינה נראת טוב וסביר שנראה שוב בדיקה של הנמוכים האחרונים סביב  0111ואף נמוך מכך .טכנית המדד
לאחר הגל היורד האחרון לא נראה טוב ולדעתי כל עליה תהיה לטובת הורדת חשיפה לסקטור שעלה לא מעט בחודשים
האחרונים בארץ ובשנים האחרונות בארה"ב וככל הנראה הגיע לרוויה מסוימת.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נותר ללא שינוי מול השקל בסיכום שבועי ,ונסחר היום (שלישי) ברמה של  5.153ש"ח לדולר.
אתמול (חמישי) ,מדדי המניות בוול סטריט נסחרו במגמה מעורבת .נתוני המאקרו שפורסמו במהלך יום חמישי ,היו מעורבים.
אכזבה בשוק התעסוקה  -בשבוע החולף נרשמו  519אלף דרישות חדשות לדמי אבטלה ,מעל לצפי האנליסטים ל 519-אלף
בקשות ,ולעומת  511אלף בקשות בשבוע שלפני כן .לעומת זאת ,נרשמה הפתעה לטובה בצריכה הפרטית  -מכירות המוצרים
בני קיימא לחודש מרץ הראו גידול של  .1..%מעל לצפי האנליסטים לגידול של  1.0%בהיקף המכירות ,ולעומת גידול של
 1.1%בחודש שעבר( .קרדיט ל  .)iFOREXמהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף המצורף שהדולר מדשדש כבר תקופה
ארוכה ,אולם רק אם ימשיך לרדת וישבור את אזור  5.13ש"ח כלפי מטה ,יתקבל איתות שלילי מאוד שיגרור החלשות נוספת
של המטבע האמריקאי.

מדד  FTSEבריטניה  -מדד המניות המוביל של אנגליה והוא כולל את  011המניות בעלות שווי השוק הגדול ביותר הנסחרות
בבורסה בלונדון .בין המניות הבולטות במדד ניתן למצוא את בנק  ,HSBCוודאפון ובריטיש פטרוליום .כפי שניתן לראות בגרף
היומי המצורף מדד המניות הבריטי נתמך שוב בימים האחרונים ע"י קו מגמה עולה ורשם עליות שערים נאות .כעת ,בידה
והמדד יפרוץ את רמת  .511הנקודות ,ישנו סיכוי גבוה שימשיך לעלות לכיוון שיא כל הזמנים סביב רמות  .331-.911נקודות.

ניתוח מניות
אלביט מערכות ( - )206221.החברה,אלביט מערכות,עוסקת במגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות,אלקטרוניות ,ואלקטרו
אופטיות משולבות,עבור השוק הביטחוני בארץ ובעולם.בין תחומי העיסוק,נמצאים,מלטים,מערכות בקרה ושליטה,מערכות
מוטסות ,תקשורת ומודיעין .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .13
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי מניות החברה (כצפוי) נכנסו לתחום מהלך עולה בחודשים האחרונים ועדיין מהלך זה תקף.
לאחרונה המניה פרצה תנועה רוחבית באזור  10111-311דבר שלמעשה אישר יעד על  .11111היות והשבוע המניה שבה
חזרה אל מתחת רמת הפריצה האחרונה קריא 10111-אזי היעד שננקב מתבטל כעת .זאת ועוד המניה שברה השבוע קו
מהלך עולה לטווח הקצר ולכן כעת היא תחת איתות של מימוש בתחום התנועה העולה הכללית .רמת התמיכה הקרובה הינה
כעת על  ,11131מול ההתנגדות כאמור על  10111-311רמה שנשברה השבוע ורק יכולת חזרה מעליה בשילוב קו המהלך
העולה שנשבר יחזיר האיתות החיובי שוב .נציין כי בתמונה היותר רחבה עדיין התנועה העולה שרירה.
ישראמקו יה"ש ( – )171024השותפות ישראמקו-נגב  ,1נוסדה ע"פ הסכם שותפות מוגבלת ,שנחתם בין ישראמקו אויל אנד
גז,כשותף כללי מצד אחד,ובין הנאמן ישראמקו ניהול כשותף מוגבל מצד שני.ישראמקו יה" ש עוסקת בתחום חיפושי והפקת נפט
וגז בישראל.
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי יחידות ההשתתפות לאחרונה פרצו את רמת השיא של כל הזמנים במניה ולמעשה נתנו איתות
חיובי נוסף .כעת יעד המהלך לטוו ח הקרוב הינו קו מגמה עולה מתנגד של תקרת תבנית באזור  .5...לאחרונה ,הושג כצפוי
יעד זה והמניה יצאה משם למימוש כאשר התמיכה החשובה לטווח הקצר נמצא ברמת  .51.3השבוע בדקה המניה את
התמיכה הקרובה ועדיין אין לנו אינדיקטור אם נראה שבירה או היפוך על תמיכה זו .בכל מקרה התמונה העולה הראשית
בשלב זה שרירה.
כיל ( - )16202.החברה פועלת,בעיקר במגזר הדשנים והכימיקלים המיוחדים.בין היתר,הפקת אשלג בארץ ובחו"ל,ייצור ברום
,התפלת מים וייצור מגנזיום .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .13
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי בגדול המניה נמצאת בדשדוש ארוך בחודשים האחרונים וזאת לאחר מהלך יורד חד .לטווח הקצר
המניה פרצה לאחרונה התכנסות מחירים ,מהלך שהוציא תנועה יפה של מספר אחוזים כצפוי ואף יצאה מתחום הדשדוש
מעלה .כעת רמת אזור  1931מהווה תמיכה אופקית מהותית קצרה במונחי נעילה וכל עוד אין היא נשברת היעד נותר על רמת
אזור  .5111אציין כי ברמת  511.יש גאפ פתוח .בנוסף ,נראית לאחרונה על הגרף פריצת מניפת פיבו שני-שליש מה שמותיר
איתות חיובי תקף .הצפי הוא דשדוש מעל תמיכה כדי להמשיך שחרור תמונה טכנית גבוהה ולאחר מכן המשך תנועה עולה.
נזכיר עוד כי בגרפים ארוכי הטווח התקבל לאחרונה איתות חיובי במניה מכמה אינדיקטורים חשובים.
מטריקס ( – )..0020החברה עוסקת בארבעה תחומי פעילות.בפתרונות תוכנה-פיתוח מערכות תוכנה ומתן שירותים נלווים
לרבות ביצוע פרויקטים של מיחשוב .ושיווק והטמעת מוצרי תוכנה-הפצת מוצרי תוכנה מחו"ל ומתן תמיכה מקצועית במוצרים
אלו.פתרונות אינטגרציה ותשתיות מחשב .והפעלת מרכזי הדרכה והכשרה בתחום ההיי-טק.
ניתוח טכני  -גרף המנייה מראה על התנגדות שהופכת לתמיכה ברמת  0,9.3נקודות עם מבנה מחירים עולה לאורך כל השנה
שעברה .שרמת התמיכה החדשה מקבלת עוצמה עם שמונה נגיעות מעל רמה זו עם נרות עוצמתיים דבר המעיד על שליטת
הקונים ברמת המחיר הנ"ל .בשבוע המסחר האחרון פרצה המנייה גם את רמת ההתנגדות החדשה של  1,011נקודות עם
סגירה מעל רמה זו וניראה שגם בשבוע המסחר הקרוב תייצר המנייה שיאים חדשים.
אבגול ( – )2200004החברה אבגול תעשיות  0,935בע"מ והחברות בנות שלה עוסקות בשוק הבד הלא ארוג.המשמשים
בעיקר לייצור חיתולים,תחבושות ומוצרים רפואיים חד פעמיים.
ניתוח טכני – גרף המנייה מראה על התנגדות שהופכת לתמיכה מאוד חזקה שלאורך כל השנה שעברה לא הצליחה לפרוץ את
רמת  5.1הנקודות ובחודש האחרון פרצה המנייה את רמת  5.1הנקודות לערך בעוצמה ועלתה עד לרמת  111נקודות .המניה
ירדה חזרה לבדוק את רמת התמיכה החדשה ויצרה מודל טכני ברור להמשך הטרנד לעליות כשאפשרות הכניסה לשבוע
המסחר הקרוב יכול להיות בפריצת רמת  111נקודות לערך ואת הסטופ נניח ברמת התמיכה של  5.1נקודות .
יואל ( – )067027החברה יואל ירושלים אקספלוריישין בע" מ פועלת בשלושה תחומי פעילות בארץ ובחו"ל .נדל"ן מניב,נפט
וגז,וביצוע עבודות בנייה.
ניתוח טכני – מניית יואל במגמת עלייה ברורה מה שנקרא בשפה הטכנית טרנד בריא כששלוש פעמים התנגדות הופכת
לתמיכה פעם אחת ברמת  00,131נקודות פעם שנייה ברמת  05,111נקודות ופעם שלישית ברמת  01,.11נקודות כשברמה
זו שברה המנייה את רמת  01,.11נקודות וירדה חזרה לבדוק את רמת התמיכה החדשה ונעצרה על רמה זו עם מודל טכני
ברור להמשך עליות לשבוע המסחר הקרוב ואפשרות הכניסה למנייה יכולה להיות בשבירת קו המגמה היורד האחרון ברמת
 0.,111נקודות לערך.

על רגל אחת
בזק ( - )170022מניות החברה שנסחרות תחת מדד ת"א  ,13ראתה בתקופה האחרונה מימוש דיי אגרסיבי ויחסית מתמשך
למניית מעוף .לאחרונה ,התהפכה המגמה והמניה החלה להחזיר חלק ניכר מהמימוש שהוזכר .נכון לעכשיו המניה תחת איתות
חיובי עדיין ,כאשר לאחרונה נתקלה בקו מהלך עולה של תקרת תבנית והחלה במימוש בינתיים מינורי .התמיכה כעת נקובה על
 .01ורק יכולת שבירתה בנעילה יאשר איתות להמשך מימוש .אין כרגע איתות שלילי כל שהוא כל עוד כאמור אין שבירת
התמיכה הקרובה .
כלכלית י-ם ( - )206020מניות החברה שנסחרות במדד הנדלן ,03נסחרת כעת בתנועה עולה ברורה ,למרות הדשדוש משהו
לאחרונה .רמת  5311מסומנת כעת כרמת התנגדות שיא אחרון ,מול תמיכה עולה כעת לרמת  .5.11איתות הבא יתקבל
ביכולת יציאה מתחום זה .נציין כי יכולת נעילה מעל  5311שבועית יאשר איתות חיובי מעבר לטווח הקצר.
קמהדע ( - )200.220מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011טכנית ,המניה נמצאת לאחר מהלך יורד יחסית חד מרמת
השיא על  ..111עם זאת לאחרונה ,התקבל איתות חיובי ראשוני מאזור תמיכה בתחום ,1331-1911אזור המהווה תמיכה של
קו מגמה עולה ארוך טווח .רמת  3111מסומנת כעת כאזור התנגדות קרוב במונחי נעילה ויכולת נעילה מעל יאשר איתות חיובי
נוסף להמשך תיקון עולה .המניה ננעלה ביום המסחר האחרון גבולית על רמת ההתנגדות שצוינה.
פרטנר ( – )2007.6.מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .13טכנית ,המניה לטווח הקצר,פרצה התכנסות מחירים
לאחרונה כאשר היעד הסופי הוא בגובהה של כ 01-אחוז,מהסגירה של רמת הפריצה.בשלב זה ולטווח הקצר המניה חוזרת
לבדיקת רמת תקרת הפריצה באזור  .5111ורק שבירה בנעילה של רמה זו יבטל את היעד שהוזכר .המניה השבוע ננעלת
בסמוך לאזור התמיכה שהוזכר.
דלק קבוצה ( - )206.216מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .13המניה כעת תחת מימוש לאחר שפרצה לאחרונה את רמת
השיא הקודם על  .011151היות והשבוע חזרה המניה מתחת לרמה זו,אזי התקבל איתות להמשך מימוש ורמת ההתנגדות
יורדת לרמת  011151כאמור .בשלב זה התמיכה הבאה נמצאת על רמת אזור  053111-05.111כאשר הסבירות להגעה
לשם בהחלט על הפרק .נציין כי בשלב זה התמונה הכללית נותרת עולה.
כלל ביו טכנולגיה ( - )220.160מניות החברה שנסחרות תחת מדד ת"א  ,011נמצאים עדיין תחת מימוש מחירים לאחר
העליה המטאורית לאחרונה .בשלב זה רמת  0013מהווה בגרף היומי תמיכה מהותית קצרה,ורק יכולת נעילה מתחת יאשר
איתות שלילי להמשך יורד .נציין כי בגרף החודשי רמת  0111חשובה כתמיכה .
רציו יה"ש ( - )70.020יחידות ההשתתפות נסחרות תחת מדד ת"א  ,011וניכר כי השבוע הגיעו עד לתקרת תבנית באזור
 31.5ושם נכשלה פריצה להמשך עולה .יכולת פריצה יאשר המשך תנועה עולה מול שבירת תמיכה קרובה על  30.5שיאשר
המשך מימוש כתוצאה מכישלון הפריצה השבוע .הצפי נתון יותר לאפשרות של מימוש בשלב זה לטווח הקצר.
מזור רובוטיקה ( - )2202600מניות החברה שנסחרות תחת מדד ת"א  ,011עברו לאחרונה מימוש עמוק וחד.באזור רמת
 5111ניכר היפוך ועצירת התנועה היורדת והחל להתפתח תנועה עולה מתקנת.כעת,רק יכולת נעילה מעל רמת  ,5359יאשר
איתות חיובי להמשך תיקון עולה ,נציין כי ביום המסחר האחרון נכשלה המניה בפריצת רמה זו.
שיכון ובינוי ( - )20620.1מניות החברה שנסחרות תחת מדד ת"א  ,011נמצאים תחת מהלך עולה ברור,כאשר לאחרונה פרצו
תבנית עולה .התמיכה כעת נקובה ברמת הפריצה סביב אזור  ,333מול התנגדות ברמת ,91.והאיתות הבא לטווח הקצר
יתקבל ביכולת יציאה מתחום זה.

כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנות sponser charts - http://finance.sponser.co.il/pps/index.php
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 ו0או מכשירים פיננסים.

