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ניתוח מדדים
סקירה שבועית – הבורסה בת"א סיכמה את שבוע המסחר במגמה מעורבת עם נטייה לעליות שערים .מדד המעו"ף סיים
כמעט ללא שינוי אולם מדדי ת"א  ,57הנדל"ן והבנקים עלו בכ 5.7% -בממוצע כל אחד .במדד ת"א  511בלטו לטובה מניות
קומפיוג'ן ,אבגול ופרולור ביוטק שעלו בכ 51% -בממוצע כל אחת .בין היתר ,השבוע פורסם כי פרולור נמכרה השבוע בפרמיה
של כ 01% -מעל מחיר השוק ,לפי שווי של כ 081 -מיליון דולר .מנגד ,מניות אפריקה ,פמס ומלאנוקס ירדו בכ 6% -כל אחת.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה מעורבת עם נטייה לעליות שערים .מדדי התל בונד עלו בכ 1.5% -בממוצע כל אחד.
אגרות החוב הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) רשמו ירידות שערים קלות
בעיקר במח"מ (משך חיים ממוצע) הקצר .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו לאורך כל העקום ובכ 1.0% -בממוצע.
מחזורי המסחר התייצבו ועמדו על כ 911 -מיליון  ₪ליום.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,21..% -מדד ת"א  57עלה ב ,.134% -מדד הבנקים עלה ב ,.10.% -מדד הנדל"ן 57
רשם השבוע עליה של  .1.4%ומדד נפט וגז ירד ב .2140% -בשוק המט”ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,ירידה שבועית של
 21.3%לרמה של  6.616ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף נותר כמעט ללא שינוי במהלך השבוע החולף וסגר ברמה של  5017נקודות .המדד מדשדש כבר שישה
חודשים ברצף בין רמות  5567-5071נקודות ,ללא שום כיוון .רק אם וכאשר תגיע פריצה ברורה כלפי מעלה יתקבל איתות
קניה .לדעתנו ,המדד מראה חולשה משמעותית בשבועיים האחרונים ,בעיקר לעומת המגמה החיובית סה"כ שנרשמת בשאר
שווקי המניות בעולם.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש מול השקל בשבוע החולף ,ונסחר כעת (שישי) סביב רמה של  6.616ש"ח לדולר.
בורסות וול סטריט נסחרו אמש (חמישי) במגמה חיובית ונרשמו עליות שערים בכל המדדים של כ 1.7% -בממוצע .בדומה
לימים האחרונים אנו רואים את אהבת הסיכון מצד המשקיעים אשר תורמים לסנטימנט החיובי בשווקים .כיוון המסחר הושפע
רבות הן מעונת הדו" חות אשר נמצאת בשיאה והן מנתון המאקרו המעודד בדמות נתון "דורשי דמי האבטלה השבועיים"
שהפתיע לטובה את האנליסטים .באירופה ,למרות העליות בשווקים המצב לא מעודד כמו בארה"ב ,ונתוני המאקרו מעידים על
כך .האבטלה בספרד גואה ומגיעה ל ,05.0% -שיא כל הזמנים .מפתיע שהקשר בין שוק ההון האירופאי לא תואם את נתוני
המאקרו והמצב העגום של הכלכלות הגדולות באירופה דוגמת ספרד ואיטליה (קרדיט ל  .)iFOREXמהבחינה הטכנית ,הדולר
המשיך להפגין חולשה לאחר ששבר את רמת התמיכה של  ₪ 6.51לדולר ולעת עתה הוא קרוב לרמת התמיכה הבאה השוכנת
ברמות של  6.75-6.61ש"ח לדולר ושבירה שלה תהווה איתות מכירה נוסף.
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 היומי המצורף מדד המניות הצרפתי נתמך בצורה יפה כפי שציפינו ברמת  6611הנקודות ומשם זינק כלפי מעלה,
אל עבר ההתנגדות הקרובה והחשובה באזור  6851הנקודות ,פריצה כאן תהווה איתות קניה מחודש עם יעד באזור של 0571
נקודות.
מדד הבנקים – גם השבוע המדד המשיך בדיוק לפי הצפי שלנו ובתחילת שבוע המסחר גם שבר את אזור התמיכה החשוב
סביב  5511ונסחר תחתיו בימים שני ושלישי .רמת  5511קריטית בעיקר ברמה השבועית כשנעילת שבוע ברורה מתחת לרמה
זו יכולה להביא להמשך תיקון בשוק בפרט ובבנקים בכלל .טכנית נעילת השבוע התבצעה מעל רמה זו ואף עלינו ביום המסחר
האחרון לאזור של  5566נקודות שהוא הנמוך האחרון שנשבר בסיום שבוע המסחר הקודם ,כך שההכרעה תתקבל ביום
המסחר הבא או המשך עליות לעבר  5571ו  5011או חזרה ובדיקה נוספת של  5511נקודות בטווח הקצר.
מדד נדל"ן  – .1הרנדומאליות בשוק ממשיכה להקשות על המסחר וגם במדד הנדל"ן לאחר שפל חדש בשבוע שעבר מתחת
ל  605ושבירה של קו המגמה העולה לטווח הקצר ,חזר ב  0ימי המסחר האחרונים את כל הדרך חזרה למעלה ונבלם סביב
התנגדות נקודתית ברמה של  660נקודות ,מעל נמצאת רמת השיא סביב  666.7נקודות שסגירה מעליה תביא לעוד התחזקות
במדד .רמת  658001היא הרמה הקריטית ורק שבירה שלה תביא למהלך יורד מהותי.
מדד ת"א  – .1למרות נעילה שלילית מתחת לרמת התמיכה אותה ציינו בסקירה בשבוע שעבר סביב  576נקודות ,קבלנו
היפוך מיד לאחר מכן מעל לאזור תמיכה לא פחות חשוב סביב  505נקודות .אפשר לציין שכל האזור של  576-505מהווה

תמיכה חשובה לא רק מהזמן האחרון אלא גם ברמה היותר היסטורית .אזור התנגדות נמצא סביב הגבוהים האחרונים ברמה
של  55105וההכרה תצא רק ביציאה ברורה מהתחום הנ"ל.

ניתוח מניות
רציו ( – )3042.1השותפות המוגבלת ,רציו חיפושי נפט ( ,)5990עוסקת בתחום חיפושי נפט וגז בישראל .רציו חיפושי נפט
נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת שנחתם בין רציו נאמנויות (הנאמן כשותף מוגבל) מצד אחד ,ובין רציו חיפושי נפט
(השותף הכללי) מצד שני .רציו חיפושי נפט אינה מעסיקה עובדים .השותף הכללי מנהל את עסקי השותפות.
ניתוח טכני – מאז דיווחה על התעניינותה של חברת וודסייד האוסטרלית בכניסה כשותפה בקידוח ליוויתן בתחילת דצמבר
אבדה החברה כ  01%מערכה .אזור תמיכה סביב  60.8שהחזיק בחודשים האחרונים נשבר בתקופה האחרונה ובשבוע
האחרון הואצה המגמה השלילית במניות השותפות והגעה לאזור תמיכה חזק סביב  61אג' .טכנית וגם פסיכולוגית המשך טרנד
שלילי בתקופה הקרובה ואף שבירה של אזור התמיכה שצוין יכול להאיץ את המגמה השלילית ,מנגד ,התבססות והיפוך ברור
יכול להביא לכניסה אגרסיבית לסוחרי טווח קצר עם יעד לאזור של  60-66אג'.
אפריקה ( - ).223424החברה ,אפריקה ישראל להשקעות בע”מ ,הינה חברת השקעות ואחזקות העוסקת בשבעה תחומי
פעילות עיקריים :פיתוח מקרקעין בישראל :ייזום של פרויקטים המיועדים למגורים ,למשרדים ולמסחר בישראל .נכסים מניבים
בישראל :ייזום ,הקמה ,השכרה ותפעול של מבנים בעיקר בייעוד לתעשייה ,משרדים ומסחר בישראל .פיתוח מקרקעין ונכסים
מניבים -קבלנות בניה :עבודות בניה למגורים ושלא למגורים .קבלנות תשתיות :קבוצת אפריקה פועלת בארץ ובחו”ל כזכיין או
כקבלן מבצע של תשתיות נתיבי תחבורה כגון כבישים ,מסילות רכבת וגשרים .פלדה .קרמיקה.
ניתוח טכני – השבוע דיווחה החברה על הנפקת מניות דרך זכויות (בהמשך למתווה הסדר החוב של בעל השליטה לב לבייב)
לבייב התחייב להזרים את חלקו בסך של  510מיליון של וסך התמורה המלאה שיכולה להתקבל הינה  066מיליון  ₪דילול של
מלא של כ 58% -ביחס לסגירת המסחר ביום ה' האחרון (בהנפקה יתקבלו גם אופציות סדרה  .)8טכנית הבשורה בתחילה
התקבלה בחיוב אולם לאחר מכן סבלה המניה ממימוש כבד לנמוך שנתי חדש .אזורי תמיכה קרובים קיימים באזור של ,581
 501ורמה חשובה של  511נקודות .בשלב זה טכנית המניה נראת לא טוב למרות שהבשורה הדיי צפויה של הנפקת מניות
דרך זכויות הייתה דיי ידועה .למי שמחפש כניסה למניה רצוי לעשות זאת לאחר ההנפקה ,אנו נעקוב אחרי המניה בשבועות
הקרובים.
כיל ( - )02.2.4החברה פועלת בעיקר בתחום הדשנים ,והכימיקלים המיוחדים .לחברה  6מגזרים ראשיים :כיל דשנים ,כיל
מוצרים תעשייתיים ,וכיל מוצרי תכלית .בנוסף לחברה תחומים נוספים ,כמו :התפלת מים וייצור מגנזיום.
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי המניה ,שברה לאחרונה תמיכה עולה ראשית  ,וכמו כן את רמת התמיכה האופקית ברמת .0658
לכן המניה כעת תחת איתות שלילי ,השבוע התבצע תיקון עולה ,אולם בסיום השבוע שבה המניה אל אזור התמיכה של השפל
שנוצר לאחרונה באזור  .0051סביר כי רמה זו תיבדק ביום המסחר הבא ,והאיתות הבא יתקבל ביכולת המניה להתמודד עם
תמיכה זו .איתות חיובי לתיקון עולה נוסף ,יתקבל רק ביכולת נעילה מעל רמת ההתנגדות הקרובה על .0658
בריינסוויי ( - )..22..2החברה עוסקת במחקר ופיתוח של מכשיר רפואי לטיפול לא פולשני ,להפרעות נפוצות,בתפקוד המוח.
מניות החברה נסחרות במדד ת"א ייתר .71
ניתוח טכני  -ניתן לראות ,כי לאחרונה ,לאחר מימוש דיי חריף מרמת השיא השנתי ,נכנסה המניה לתחום ברור של התכנסות
מחירים ברורה ,כאשר איתות על מהלך חד נוסף יתקבל ביציאה מתחום התכנסות המחירים הנוכחית .נכון להיום ,פריצה
תיחשב ,נעילה מעל רמת  ,7971בעוד ששבירת ההתכנסות ,תאשר נעילה מתחת לרמת אזור  .7011נציין כי יציאה ברורה
מתחום ההתכנסות יאותת על תנועה בת כ 01-אחוז ,לכיוון הרלוונטי של האיתות .שווה מעקב ,כי האיתות כנראה ,בהחלט
קרוב.
בבילון ( - )..2....החברה עוסקת בפיתוח ומכירה של פתרונות תרגום,ופירוש מונחים בשני תחומים :תוכנה ,ושיווק ופרסום
באינטרנט.
ניתוח טכני  -המניה שנסחרת במדד ת"א  ,511שנמצאת לאחרונה לאחר מימוש עמוק ,וירידה דרסטית ,ולאחרונה ניתן לראות
כי תבנית התכנסות מחירים  ,דמוי יתד שוורית ,נפרצה השבוע .בשלב זה המניה הגיעה עד ליעד התיקון העולה הראשון על
רמת אזור  , 0051בינתיים נבלמה סביב אזור זה .אין להמעיט ,כעת בפריצת התבנית היורדת ארוכת הטווח ,אולם שילוב של
תמונה טכנית מעט גבוהה בייחוד באינדיקטורים הקצרים יכול להוציא דשדוש עם תמיכה על  .0181בכל מקרה נעילה מעל
 0081עתידי ,יאשר איתות נוסף להמשך התיקון העולה .נציין כי בגרפים ארוכי הטווח ,ניכרים איתותים חיובים בחלק לא
מבוטל מהאינדיקטורים.

על רגל אחת
בזק ( )0322..המניה שנמצאת תחת מהלך עולה מתקן ,עדיין נותרת תחת מהלך עולה זה  ,כאשר רמת התמיכה החשובה
בשלב זה ,עומדת על  ,710ואילו הקרובה על  .750מנגד ,רמת  ,771היא התנגדות מהותית להמשך ,ואיתות חיובי מהותי
המשכי ,יתקבל רק בנעילה מעל רמה זו.

ישראמקו ( )0302..יחידת ההשתתפות ,נסחרת כידוע ,תחת מדד ת"א  .07מבט טכני מראה כי ,התנועה העולה עדיין
שרירה ,וזאת למרות המימוש שאנו רואים בשבועות האחרונים .התמיכה הקרובה והמהותית ,בשלב זה נמצאת על תמיכה
עולה ברמת אזור  65שהיא תמיכה עולה ראשית .רמת ההתנגדות הקרובה עומדת באזור .60
דלק קבוצה ( ).224.02מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .07מבט טכני מבהיר כי לאחרונה הגיעה המניה עד לרמת
שיא באזור  ,511111ומשם יצאה למימוש שהיה צפוי להגיע עקב תמונה טכנית גבוהה ,אזור  ,88011מהווה כעת את התמיכה
המהותית גם במונחים מעבר לגרף היומי ,כך שחשיבותו רבה כעת .כל עוד אין שבירת רמה זו ,אזי אין איתות שלילי
מהותי\המשכי במניה .יכולת נעילה ברורה מעל רמת השיא שהוזכרה ,יאשר איתות חיובי לקביעת שיא נוסף.
אפריקה (  )...2.0ניתן לראות כי מניות החברה ,טכנית ,שברו את הדשדוש סביב רמת  ,911לאחרונה .ואכן ,איתות
שלילי שהגיע ,נתן יעד לתמיכה הבאה באזור ,867 ,שגם הוא נשבר ביום המסחר האחרון .אם כן ,רמת  867כעת מהווה
התנגדות מהותית קרובה ,לכל תיקון עולה ,ואילו התמיכה הבאה הינה ברמת ,אזור .571
קמהדע (  ).204..0מניות החברה שנסחרות תחת מדד ת"א  ,511נמצאות בקו תנועה עולה ,כאשר לאחרונה נקבע לה יעד
באזור  ,0161-0511יעד שהושג השבוע .איתות ברור להמשך עולה יתקבל רק ביכולת נעילה ברורה מעל אזור התנגדות זה.
איתות שכזה יאשר יעד לאזור שיא כל הזמנים על .0711

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.

