הסקירה השבועית של ספונסר 29.05.2016 -
את הגרפים והניתוחים הטכניים המלאים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilבאגף סקירה שבועית,
תחת הקטגוריות "ניתוח מדדים"" ,ניתוח מניות" ו" -על רגל אחת".

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – הבורסה בת"א נסחרה בשבוע המסחר החולף במגמה חיובית .מדדי המעו"ף ות"א  100עלו בכ 2.3% -כל
אחד ,ומדדי הגז ונפט והביומד עלו בכ 4.4% -בממוצע כל אחד .במדד ת"א  100בלטה לטובה גם השבוע מניית מזור רובוטיקה
שזינקה בכ 30% -נוספים ,לאחר שדיווחה בשבוע שעבר על הסכם השקעה עם חברת מדטרוניק ,והתחייבות שלה לרכישה של
 15מערכות במהלך שנת  .2016מניות טאואר וכלכלית ירושלים עלו בכ 10% -כל אחת .מנגד ,מניית אל על ירדה השבוע בכ-
 ,11.2%לאחר שאכזבה את המשקיעים בדו"חות הרבעון הראשון ,בהם הפתיעה לרעה כשדיווחה כי הפסידה  21מיליון דולר.
מכלל מניות הבורסה בלטה לטובה מניית משאבי טבע שזינקה בכ .166% -מניות נקסט ג'ן ואמניס עלו בכ 28% -ובכ20% -
בהתאמה כל אחת .מנגד ,מניית אלון רבוע כחול צנחה בכ , 66% -לאחר הגשת בקשה לאישור הסדר נושים שכולל דילול מלוא
החזקות הציבור בחברה .מחזורי המסחר היו גבוהים מהממוצע ,ועמדו על כ 1.6 -מיליארד ש"ח ליום בממוצע.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה מעורבת .מדדי התל בונד נסחרו בעליות של כ 0.2% -בממוצע בסיכום שבועי .אגרות
החוב הממשלתיות נסחרו במגמה שלילית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) ירדו במח"מ (משך חיים ממוצע)
הארוך בכ .0.4% -מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) ירדו בכ 0.3% -במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב 2.29% -מדד ת"א  75עלה ב ,2.75% -מדד הבנקים עלה ב ,1.50% -מדד הנדל"ן 15
רשם השבוע עלייה של  ,3.89%מדד נפט וגז עלה ב 4.62% -ומדד הביומד עלה ב 4.18% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח,
הדולר נחלש בכ 1% -מול השקל ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  3.833ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף עלה בשבוע החולף בכ ,2.3% -וסיים את המסחר ברמה של  1430נקודות.
ניתן לראות בגרף המצורף שמדד המעו"ף התבסס ונתמך מעל אזור  1390הנקודות ,וכל עוד אזור  1380-1390הנקודות לא
יישבר כלפי מטה ,אין איתות טכני שלילי על המדד.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש בכ 1% -מול השקל בסיכום השבוע החולף ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  3.833ש”ח
לדולר .אתמול (חמישי) ,וול סטריט נסחרה במגמה מעורבת ללא שינוי מהותי ,כשברקע התפרסם דוח מבקשי דמי האבטלה
השבועי .מהנתונים עולה כי מספר דורשי דמי האבטלה השבועיים ירד ב 10,000 -ל 268 -אלף בעוד האנליסטים צפו שמספר
המבקשים שיפורסם בדוח יעמוד על  275אלף ,כאשר בשבוע שעבר נרשמה קריאה של  278אלף מבקשים .מהבחינה הטכנית,
ניתן לראות בגרף היומי המצורף שהדולר הצליח לשמור על הרמה הטכנית החשובה סביב איזור של  3.75ש"ח לדולר ולעלות
משם בצורה חדה ומהירה ,וכעת הוא צפוי לדשדש באזור  3.80-3.90ש"ח לדולר בשבועות הקרובים.
מדד ה  DAXהגרמני  -מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את  30החברות 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 מדשדש במקום בשבועות האחרונים ,לאחר שהגיע עד רמה של  10500נקודות והתקפל כלפי מטה .כעת ,התמיכות
הקרובות נמצאות ברמות של  9700ו 9500 -נקודות ,ורק שבירה שלהן תהווה איתות שלילי.
מדד הבנקים – מדד הבנקים ממשיך לדשדש כבר חודש בטווח קצר של  1280-1320נקודות ללא כיוון ברור .גם דוחות לא
טובים ואכזבה של השוק לא גרמו למדד לרדת והוא פשוט עומד במקום בחוסר עניין .טכנית ,השבוע ראינו נמוך ברמה של
 1272נקודות אולם הסגירה של היום הייתה באזור הטווח שצוין לעיל .רק יציאה מהטווח תביא למהלך לכיוון ,עד אז דשדוש.
מדד ת"א  – 75מדד מניות השורה השנייה ניסה לתקוף בסיום השבוע את אזור ההתנגדות סביב  800נקודות אולם נעל את
יום המסחר האחרון מתחת לרמה זו .טכנית ,התבנית המתגבשת במדד מאוד מעניינת אולם מוקדם עדיין לקבוע האם היא
תתקיים ותצא אל הפועל .רמת  800הינה התנגדות חשובה מאוד לטווח הקצר ,תמיכה קיימת ברמה של  768נקודות.
מדד הנדל"ן  – 15מדד הנדל"ן את העוצמה שלו מתחילת פברואר והשבוע עושה גבוה חדש ופורץ את רמת  440נקודות מאז
אוגוסט האחרון .מהבחינה הטכנית המדד חזק מאוד וכל עוד ישמור על רמת הפריצה  437/440נקודות היעד העולה עומד על
אזור של  455נקודות בטווח זמן הקרוב.

מדד  – S&P500הנדנדה במדד המוביל בארה"ב מגיעה השבוע לסוג של "שיא" ,ביום המסחר האחרון (חמישי) ראינו כבר
שבירה של אזור  2035-40נקודות אולם רמת  2025הכניסה קונים ומיתנה את ירידות השערים .מהצד הטכני התבנית שנוצרת
במדד היא סוג של פסגה לטווח הקצר .עד שלא נראה שבירה ברורה ורצוי כמה שיותר חזקה נמשיך לראות תנועה צידית וחוסר
עניין .לדעתי המדד משדר חולשה ואני נוטה להעריך שנראה שבירה בסופו של דבר ויעד לכיוון  1970לערך.

ניתוח מניות
אבנר יה"ש ( )268011החברה הינה שותפות מוגבלת אשר נוסדה ע"פ הסכם בין אבנר נפט וגז,כשותף כללי מצד אחד,ובין
אבנר נאמנויות מצד שני כשותף מוגבל .השותפות מבצעת חיפושים פיתוח והפקה של נפט וגז טבעי במים הטריטוריאלים של
ישראל וקפריסין .היהשים ,נסחרים במדד ת"א .25
ניתוח טכני – יחידות ההשתתפות נסחרו לאחרונה בתנועה יורדת רציפה ומהותית .בגרף השבועי ניתן לראות זאת היטב.
בחודשים האחרונים ראינו תמונת התכנסות מחירים  ,אשר נפרצה כידוע עוד בשבוע החולף.אפשרות לפריצה זו הועלתה כאן
טרם פריצתה עקב איתות מהגרף השבועי .כעת אין לנו שינוי בגרף היומי והיעד שננקב סביב רמת  270ממשיך להיות
תקף,ולמעשה כבר השלמנו כמחצית מהיעד מאז הפריצה .תמיכה קרובה עולה לרמת .238
ישראמקו יה"ש ( )232017השותפות ישראמקו -נגב  ,2נוסדה ע"פ הסכם שותפות שנחתם בין ישראמקו כשותף כללי ,לבין
הנאמן ישראמקו ניהול כשותף מוגבל .ישראמקו יה"ש עוסקת בתחום חיפושי והפקת נפט וגז בישראל .יחידות ההשתתפות
נסחרות במדד ת"א .25
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי לאחרונה ניכרת תנועה רוחבית מתכנסת במחירי יחידות ההשתתפות .כאשר היה"ש נמצאת בחלק
העליון של הטווח הרוחבי ,ובנוסף ניתן לראות רצועות בולינגר מתחילות להתקרב ביניהם ,מה שאומר על יכולת תנועה חדה
בקרוב .כך נכתב בסקירה הקודמת .השבוע קיבלנו פריצת הטווח הרוחבי כאשר רמת הפריצה על  65.7עולה כעת לתמיכה
קרובה .יעד קרוב על אזור ,68שנבדק מלמטה השבוע ,יכולת פריצתו מאשר איתות חיובי נוסף.
דיסקונט ( )691212התאגיד,הינו בנק המציע ללקוחותיו שירותים בנקאיים מקיפים בכל תחומי הפעילות הפיננסית.בין השאר
דרך בנקאות ישירה,מקוונת ואינטרנט .תחומים נוספים הינם :חיתום,השקעות ריאליות וניהול תיקים .מניות הבנק נסחרים
במדד המעוף.
ניתוח טכני  -המניה בתקופה האחרונה נמצאת כידוע בתנועה יורדת ברורה .בחודשים האחרונים ניכר עצירת התנועה היורדת
ומעבר לתנועה רוחבית .עוד ניכר קו מהלך יורד ראשי,באזור התנגדות סביב רמת  .637יכולת פריצה כאן בצורה ברורה יאשר
איתות חיובי ותחילת תיקון עולה במניה כאשר יעד קרוב נקוב על רמת  .653רמת  620הינה כעת תמיכה קרובה .עוד נציין
צמצום מרווח ברצועת בולינגר דבר שעלול להביא בקרוב כאן תנועה חדה.
טבע  TEVAהחברה הינה חברת תרופות גלובאלית,העוסקת בייצור תרופות גנאריות,תרופות יחודיות וממותגות ובייצור חומרי
גלם לתעשיה הפרמצבטית .מניות החברה נסחרות במדד ת"א  25וכן בארה"ב.
ניתוח טכני  -המניה כפי שניתן לראות על הגרף נמצאת לאחרונה במהלך שלילי,ולאחרונה ראינו במניה אף שבירה חשובה של
רמת אזור  ,53.5דולר  ,ואף קו מגמה עולה שנוצר עם התיקון העולה האחרון במניה .כעת המניה נמצאת בניסיון תיקון עולה אך
כל עוד אין יכולת חזרה מעל אזור השבירה קרי-רמת  53.5דולר,אזי אין איתות חיובי נוסף ,ולמעשה האיתות השלילי תקף.
התנגדות קרובה כעת על רמת  52דולר במונחי נעילה.
פרטנר ( )1083484חברת התקשורת הינה מפעיל המספק שירותי תקשורת ניידת ,נייחת ושירותי אינטרנט  .מניות החברה
נסחרות במדד ת"א  .100וכן בארה"ב.
ניתוח טכני  -המניה נמצאת לאחרונה כללית בתנועה עולה ,למרות שראינו דשדוש מחירים בחודשיים האחרונים .כעת ניתן
לראות בברור קו תמיכה עולה ברור ,שבסיסו כעת בתמיכת רמת אזור  ,1900והמשמעות ,תבנית עולה שרירה כל עוד תמיכה
זו נשמרת .בשבוע החולף ראינו בדיקת התמיכה מלמעלה .יעד קרוב בתבנית העולה נקוב על .2095

על רגל אחת
שיכון ובינוי ( - )1081942מניות החברה הנסחרות במדד נדלן ,15נמצאות לאחר  ,תיקון עולה במחיר  ,תיקון שהחל בחודשים
האחרונים .השבוע ראינו דשדוש מחירים במניה כאשר ביום המסחר האחרון נפרץ הדשדוש ברמת  700שעולה כעת לתמיכה
הקרובה 741 .יעד קרוב כעת.
אמות ( - )1097278מניות חברת הנדל"ן נסחרות במדד ת"א  .100טכנית ,ראינו לאחרונה,כפי שהוזכר כאן ,פריצת דשדוש
מחירים לטווח הבינוני עם פריצת תבנית שורית חשובה .לטווח הקצר קיבלנו כזכור יעד ברמת ,1390שכבר הושג לאחרונה ,עוד
נציין כי לטווח הארוך יש לנו תבנית שורית עם יעד על  .1450אם נעקוב אחר הסקירות כאן בשבועות האחרונים לגבי המניה
נראה כי האיתות בגין התבנית השורית הפרוצה שהובאה כאן כבר נתן לנו מעל 10-אחוז .בשבוע הקודם גם יעד זה הושג.כעת
המניה נמצאת מעל ליעד שננקב אך עם הזדקרות טכנית,העלולה להביא למימוש בקרוב.

בי קומיוניקשנס ( - )1107663מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100המניה שנמצאת במהלך עולה ברור ,יצאה לאחרונה
למימוש מחירים .ניתן לראות תמיכה אופקית חשובה באזור מחיר  10250-300כאשר ביום המסחר האחרון ,נשבר אזור
תמיכה זה ולכן המניה באיתות המשך מימוש .אזור  9100תמיכה מאוד חשובה הבאה.
גזית גלוב ( - )126011מניות החברה נסחרות במדד המעוף .טכנית ,המניה נמצאת בתחום תיקון עולה שאת האיתות הראשון
לכך קיבלנו בזמנו ,בפריצת רמת  .3000כעת נמצאת המניה במימוש מחירים כאשר ,רמת  3345-8מסומנת כעת כתמיכה
הקרובה .רק יכולת שבירה כאן יעמיק המימוש .בינתיים בשבוע החולף ראינו היפוך על תמיכה אך כל עוד אין פריצת  ,3600אין
איתות חיובי מחודש במניה.
טאואר –  - TSEMמניות החברה נסחרות בארץ במדד ת"א  ,100וכן בארה"ב .לפי גרף חו"ל ,נראה כי המניה שנמצאת תחת
מהלך של מימוש  ,נמצאת באזור תמיכה מהותי כעת .כל עוד אין לנו נעילה מתחת  11דולר ,אין כאן איתות שלילי המשכי ,מנגד
ראינו תחילת תיקון עולה ,שכעת מתבטא בהעלאת רמת התמיכה שכעת יושבת על אזור  12.5דולר ,כל עוד אין כאן
שבירה,התיקון העולה תקף .רמת  13אזור התנגדות הקרוב.
אלביט מערכות ( – )1081124מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .25טכנית ,ראינו לאחרונה הגעה עד לתקרת תבנית כצפוי,
ומאז המניה נמצאת במימוש מחירים שנעצרה כעת על תמיכה חשובה אופקית סביב מחיר  .34900לאחר כמה דשדוש ראינו
היפוך ברור על תמיכה זו ,כאשר היעד הקרוב כעת נקוב ברמת  37318שם המניה תיבחן להמשך.
דלק קבוצה ( – )1084128מניות החברה נסחרות במדד המעוף .טכנית ,השבוע המניה פרצה תבנית מחירים וכן את רמת
ההתנגדות סביב  .70000מה שאומר כעת המשך איתות לתיקון עולה המשכי .רמת הפריצה עולה כעת לתמיכה בעוד רמת
היעד נקובה ברמת מחיר סביב .79000
בזן ( – )2590248מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100טכנית המניה שפרסמה לאחרונה דוחות לרבעון הראשון ,חזרה
לבדוק את התמיכה המהותית סביב אזור מחירים  133-135והצליחה להינעל מעל לאזור זה .עם זאת רק נעילה ברורה מעל
רמת  140יוציא כאן איתות חיובי ברור לתיקון עולה יציב .הטווח הרוחבי הזה ממשיך אתנו זה השבוע החמישי ,ובשילוב בולינגר
מתכווץ המזמין תנועה חדה בקרוב.
בזק ( – )230011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .25בשבוע החולף ראינו חוסר יכולת של המניה לפרוץ תבנית מתכנסת,
והמשך שחיקת מחיר לקרקעית התבנית .החברה גם פירסמה דוחות פושרים לרבעון הראשון .כעת ,למעשה כל עוד המניה
אינה חוזרת לפחות לרמת  756לפחות ,אין איתות לשינוי והמניה כעת שלילית.
ננו דיימנשן ( – )751032מניות החברה בשבוע החולף נתנו תנועה חדה מעלה,עקב הודעה פונדמנטאלית .טכנית  ,הגיעה
המניה להתנגדות כפולה באזור מחיר על  633ורק יכולת פריצה ונעילה מעל רמה זו יאשר כאן איתות חיובי נוסף .יש לציין
שבירת תמיכה קרובה על רמת  600ביום המסחר האחרון.
כלכלית י-ם ( – )198010מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100טכנית המניה פרצה בשבוע האחרון תמונה טכנית רוחבית
בשילוב בולינגר מכווץ .בשלב זה רמת  772מסומנת כיעד ואילו  720עולה לתמיכה הקרובה.
– OPKאופקו  - -מניות החברה הנסחרות במדד המעוף וכן בארה"ב .טכנית ולפי גרף חו"ל ,ניתן לראות כי המניה נמצאת
בתחום של תיקון עולה למימוש האחרון .רמת  10.9דולר מסומנת כעת כהתנגדות קו מהלך יורד ואילו רמת  10.57דולר
מסומנת כתמיכה עולה.
דיסקונט השקעות ( – )639013מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100המניה שנמצאת בתחום מהלך עולה הגיעה
לאחרונה עד לרמת התנגדות שנתית על  .902רק יכולת פריצת רמה זו יאשר כאן איתות חיובי המשכי .תמיכה קרובה עולה
כעת לרמת אזור .850
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.

