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ניתוח מדדים
סקירה שבועית – הבורסה בת"א סיכמה שבוע מסחר תנודתי במגמה מעורבת .מדד המעו"ף הצליח לסיים בעלייה ,בעיקר
בזכות מניות מלאנוקס וכי"ל שעלו בכ 6% -כל אחת .שאר המדדים סיימו בירידות שערים ,כשמעל כולם בלט לשלילה מדד
הנדל"ן שירד בכמעט  4%בהובלת מניית אפריקה שצנחה בכ .21% -במדד ת"א  ,211בלטו לטובה מניות בבילון שזינקו בכ-
 26%נוספים והשלימו מהלך מדהים של כ 071% -מתחילת השנה ומניית כלכלית ירושלים שתיקנה מעט ועלתה בכ.9% -
מנגד ,מניות דיסקונט השקעות המשיכו לצלול ,והפעם רשמו ירידה חדה של כ 27% -והשלימו ירידה של  12%מתחילת השנה.
באפיק הסולידי נרשמה השבוע מגמה מעורבת .מדדי התל בונד ירדו בכ 1.6% -בממוצע .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו
במגמה חיובית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו בצורה חדה של כ 2.1% -במח"מ הארוך (משך חיים ממוצע)
ומדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו ב 1.9% -במח"מ הארוך .מחזורי המסחר עלו במעט ועמדו על כ 911 -מיליון ₪
ליום למעט יום חמישי בו התרחשה פקיעת האופציות ונרשם מחזור של כ 2.7 -מיליארד ש"ח.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,22.1% -מדד ת"א  71ירד ב ,.2.0% -מדד הבנקים ירד ב ,.20.% -מדד הנדל"ן  21רשם
השבוע ירידה של  .21.%ומדד נפט וגז ירידה של  .02.9%בשוק המט”ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,עליה שבועית של כ.% -
לרמה של  4.11ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף עלה בכ 2.1% -במהלך השבוע החולף וסגר ברמה של  2190נקודות .ניתן לראות בגרף היומי המצורף
כי המדד ממשיך לדשדש לאורך זמן בטווח מסחר רחב ,אולם בטווח הקצר ניתן לראות שהמדד פרץ ביום חמישי רמת התנגדות
עם עלייה יפה במחזור יחסית גבוה אך ישנה התנגדות נוספת באזור רמת  2211הנקודות ורק אם יפרוץ אותה יתקבל איתות
קניה משמעותי עם יעד גבוה באזור רמת  2271הנקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק בצורה משמעותית מול השקל גם בשבוע החולף ונסחר כעת סביב רמה של 4.11
ש"ח לדולר לאחר שאמש (חמישי) המסחר בוול סטריט התנהל בעליות על רקע מבול הדוחות של החברות האמריקאיות.
הפרסום כי בכירים בפדרל ריזרב מתקרבים יותר ויותר לקראת הנקודה בה הם יאלצו להתערב בכלכלה האמריקנית בצורה של
הפעלת אמצעי תמרוץ נוספים ,הצליח להרים את המדדים המובילים מהשפל שלהם לקראת סוף יום המסחר .באירופה ,כלכלת
בריטניה הצטמצמה ברבעון השני ב 1.7%-לעומת הרבעון הראשון .הנתון פספס בהרבה את תחזיות הכלכלנים שציפו לירידה
של  1.1%בלבד בתמ"ג .הסקטור שחטף מכה היה הבנייה עם ירידה של  ,1.1%הייצור קטן ב 2.0% -ומגזר השירותים התכווץ
ב .1.2%-עם פרסום הנתונים מתרבים הסימנים להחרפת המיתון וגובר הלחץ על ראש הממשלה ,דיוויד קמרון ,לנקוט בצעדים
נוספים להגדיל את הצמיחה( .קרדיט ל .)Iforex -מהבחינה הטכנית ,הדולר נמצא במגמה עולה ברורה בשבועות האחרונים
לאחר שפרץ את רמת ההתנגדות אותה ציינו פעמים רבות ברמה של  ₪ 4לדולר ,וכעת אם לא יקרה משהו מפתיע הוא ימשיך
להתחזק לכיוון רמות של  ₪ 4.11-4.01לדולר.
מדד  DAXגרמניה – מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את  01החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בגרמניה ביניהם ,BMW
מרצדס ,אדידס ,דויטשה בנק חברת התרופות מרק ועוד .הבורסה בפרנקפורט מהווה גורם חשוב ואינדיקטור עיקרי לכל
השווקים העולם במהלך יום המסחר בישראל בטרם נפתח המסחר בארה"ב .כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף מדד
המניות הגרמני נסחר ללא כיוון ברור כשכל ידיעה חדשה מזיזה אותו בצורה חדה למעלה או למטה .כעת ,איזור  6611הנקודות
נראה כמשמעותי כשמלמטה ישנה תמיכה חשובה באזור  6411הנקודות.

ניתוח מניות
ישראמקו יה"ש ( – )...020השותפות ישראמקו –נגב  ,1נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת ,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 – יחידת ההשתתפות הנסחרת במדד ת"א  ,11נמצאת עדיין תחת מימוש  ,דבר המתבטא בברור בהמצאותה
מתחת קו מהלך יורד ברור ,מרמת השיא .עם זאת ניתן לראות כי יש לנו דשדוש על תמיכת אזור  44ובמקביל יש התכנסות
מחירים בתחום התמיכה לקו המגמה היורד ברמת  .47האיתות הבא יתקבל בשבירת  44או בפריצת  47כאמור .למעקב.

דלק קבוצה ( – )20142.1החברה  ,הינה חברת אחזקות וניהול .בין פעילותיה ניתן לראות  ,את תחומי הזיקוק ,תחנות
הדלק ,אנרגיה ,נדלן  ,רכב ,פיננסים וביטוח וכן תחום הביוכימיה.
ניתוח טכני – מראה כי המניה שנסחרת במדד ת"א  ,11נמצאת בשלב זה עדיין במסלול יורד כאשר בשלב זה אזור 11111
מהווה כעת תמיכה  .בימים האחרונים המניה נעה מעל אזור תמיכה זה  ,ועם יעד לתיקון עולה עד לרמת  .11111יכולת פריצת
 11111יאשר איתות חיובי לפתיחת מהלך עולה מתקן המשכי ,בעוד שבירת  ,11111יאשר המשך המגמה השלילית .למעקב.
פועלים ( – )11.2.0התאגיד בנק הפועלים ,פועל במכלול תחומי הבנקאות השונים .לבנק  1חטיבות מרכזיות העיסקית
והקמעונאית.
ניתוח טכני – מניות הבנק נסחרות תחת מדד ת"א  .11ניתן לראות כי עדיין המגמה הינה יורדת  .עם זאת בשלב זה  ,ניכר כי
תיקון עולה נמצא על הפרק ובמיוחד עקב נעילה ביום המסחר האחרון מעל רמת ההתנגדות הקרובה על  .2202רמה זו הופכת
כעת לתמיכה קרובה .יכולת לשמור על תמיכה זו ,מאשר יעד לרמת  2111שהיא התנגדות מהותית ,ושם תיבחן המניה שוב.
כאמור ,בשלב זה תיקון עולה למגמה יורדת.
גזית גלוב ( – )2.1022החברה ,גזית-גלוב בע"מ ,עוסקת במישרין ובאמצעות חברות בנות ברכישה ,פיתוח וניהול נכסים
מניבים צפון אמריקה ,אירופה וישראל .קבוצת גזית גלוב מתמקדת בעיקר בענף המרכזים המסחריים מעוגני סופרמרקטים.
בנוסף פועלת גזית גלוב בענף הדיור המוגן ובענף מבני משרדים רפואיים בארה"ב .כמו כן ,פועלת גזית גלוב לאיתור ומימוש
הזדמנויות עסקיות בדרך של רכישת נכסים ו/או חברות הפועלות בתחומי עיסוקה ו/או בתחומים משיקים ,באזורי פעילותה
ובאזורים אחרים.
ניתוח טכני – ניתן לראות כי המניה שנסחרת במסגרת מדד ת"א  ,11נמצאת כעת במימוש ,ובתבנית התכנסות רחבה,
שקרובה לידי סיום .רמת ההתנגדות נמצאת על  0111ויכולת נעילה מעל רמה זו יאשר איתות חיובי המשכי לתיקון עולה .מנגד,
רמת התמיכה עומדת על רמת אזור  ,0611ושבירת תמיכה זו יאשר המשך המימוש במניה .סביר להניח כעת כי ההתנגדות
תיבדק בשבוע הבא  ,וכאמור יוכרע אם תיפתח תנועה עולה המשכית או חזרה לתמיכה שהוזכרה.

על רגל אחת
אפריקה ( – )12202.המניה שנמצאת תחת מהלך של מימוש לאחרונה ובאיתות שלילי ברור ,שברה את תמיכת  , 2111וגם
לאחר מכן את תמיכת אזור  .2111רק יכולת המניה בשלב ראשון לחזור אל מעל רמת  2111יאשר איתות חיובי ראשוני לאיזה
תיקון עולה מתפתח ,כל עוד שזה לא קורה ,לדעתנו אין להיכנס למניה בשלב זה.
.
בבילון (  – )2202111מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .211לאחר מהלך עולה רציף ,נכנסת המניה כצפוי לתחום
התכנסות מחירים כאשר תמיכתה ברמת  .0101לאחר דשדוש מעל התמיכה פרצה המניה את רמת ההתנגדות על 0771
ונתנה איתות חיובי להמשך .רמה זו מהווה כעת תמיכה חשובה לטווח הקצר .יעד הפריצה נמצא על רמת  4011רמה שנבדקה
ביום המסחר האחרון ,כל שלמעשה המניה השיגה את יעד הפריצה ,ובדיקת התמיכה הקרובה שהוזכרה –לא תהווה הפתעה.
רציו ( – ).94022מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .211מבט טכני מראה כי המניה עדיין נותרת תחת מגמה יורדת
ומתחת קו מהלך יורד ברור בשלב זה .רק יכולת נעילה מעל רמת 17,יאשר שינוי וקבלת איתות לתחילת תיקון עולה במניה.
התמיכה הקרובה נמצאת ברמת .11
בזק ( – )..0022מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .11מבט טכני מראה כי המניה עדיין מדשדשת מעל לתמיכת 411
המהותית .בשלב זה רק יכולת נעילה מעל רמת  421-יאשר איתות להמשך תיקון עולה לעבר רמת  .411שבירת  411במונחי
נעילה מהווה איתות שלילי מהותי.

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 ו/או מכשירים פיננסים.

