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ניתוח מדדים
סקירה שבועית – הבורסה בת"א סיכמה שבוע מסחר רגוע יחסית ,מלווה במגמה מעורבת במדדים המובילים .מדד המעו"ף
עלה בכאחוז וסיים בשיא חדש ,לאחר שנסחר בשלב מסוים מעל רמת  0011הנקודות .מדד הגז ונפט עלה בכ ,4.0% -ומנגד
מדד הביומד צלל בכמעט  ,0.4%בעיקר בגלל ירידות שערים חדות בסקטור הביוטכנולוגיה בארה"ב .במדד ת"א  011בלטו
לטובה מניות בי קומיוניקיישנס ואבגול שעלו בכ 9% -בממוצע כל אחת .מנגד ,מניות קומפיוג'ן וכלל ביוטכנולוגיה רשמו ירידה
חדה של כ ,01% -ומניית סיליקום ירדה בכ 00% -לאחר שפרסמה תשקיף מדף .מבין כל מניות הבורסה בלטה לטובה מניית
מנופים שזינקה בכמעט  ,04%לאחר שפורסם כי איש העסקים ,מרכוס וובר ישקיע בחברה כ 011 -מיליון ש"ח נוספים לפי שווי
גבוה משמעותית משווי החברה בבורסה .מנגד ,מניית בבילון המשיכה לרדת ,והשילה מערכה כ 04.1% -השבוע .מחזורי
המסחר התחזקו מעט ועמדו על כ 0.0 -מיליארד ש"ח בממוצע ליום.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה מעורבת .מדדי התל בונד ירדו בכ 1.4% -בממוצע .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו
במגמה מעורבת .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) ירדו בכ 1..1% -במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך .מדדי
אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ 1.4% -במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,6..1% -מדד ת"א  51ירד ב ,...1% -מדד הבנקים עלה ב ,6.11% -מדד הנדל"ן 01
רשם השבוע עליה של  ,..10%מדד נפט וגז זינק ב 1..6% -ומדד הביומד ירד בכ .....% -בשוק המט”ח ,הדולר התחזק בכ-
 1.5%מול השקל ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  4.091ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף עלה בכ 0% -בסיכום השבוע החולף ,וסיים את המסחר ביום חמישי ,ברמה של
 0494נקודות ,שמהווה שיא סגירה חדש .כפי שחזינו בשבועות האחרונים ,המגמה השלילית באירופה ובארה"ב בימים
האחרונים אכן כמעט ולא השפיעה על המסחר בבורסה המקומית ,ומתחילת השנה ניתן לראות עליות שערים של כ4% -
במדדים המקומיים ,לעומת ירידות שערים באירופה ותשואה אפסית בארה"ב .בשורה התחתונה ,כל עוד מדד המעו"ף לא
ישבור חזרה כלפי מטה את רמת  0441הנקודות ,הוא צפוי להמשיך ולעלות ,כשהיעדים הקרובים נמצאים ברמות  ,0011ו-
 0011נקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק מול השקל בסיכום שבועי ,ונסחר היום (שישי) ברמה של  4.091ש"ח לדולר .אתמול
(חמישי) ,מדדי המניות בוול סטריט נסחרו במגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים קלות .נתוני המאקרו שפורסמו במהלך
יום חמישי ,היו מעורבים .מספר הבתים בהליך מכירה לחודש פברואר ירד ב .1.4% -הצפי בשוק היה לגידול של  1.0%במספר
הבתים ,בדומה לנתון שפורסם בחודש הקודם .מספר הדרישות הראשוניות לדמי אבטלה בארה"ב בשבוע החולף עמד על 400
אלף ,פחות מהצפי בשוק ל 4.4-אלף דרישות חדשות ,ולעומת  4.0אלף דרישות שנרשמו בשבוע הקודם .התוצר המקומי
הגולמי בארה"ב ברבעון הרביעי של השנה צמח ב ,..4%-מתחת לצפי בשוק לצמיחה של  ..5%ולעומת צמיחה של ..0%
ברבעון הקודם( .קרדיט ל  .)iFOREXמהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף המצורף שהדולר מדשדש כבר תקופה ארוכה,
אולם רק אם ימשיך לרדת וישבור את אזור  4.01ש"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 דשדש במקום גם בשבוע החולף ברמות  4111-4411הנקודות .רק פריצה של שיא כל
הזמנים סביב רמות  4411-4911נקודות ,תהווה איתות קניה מחודש .התמיכה הקרובה נמצאת ברמה של  4111נקודות.
מדד הבנקים – מדד הבנקים המשיך להסחר בצורה חזקה מאוד השבוע ודחף מעבר ליעד שציפיתי סביב  04.1נקודות (גבוה
שבועי  .)0441טכנית המדד תיקן כמעט לחלוטין את כל הגל היורד מהשיא האחרון סביב  0441למבואות  .0.11הקרבה
לגבוהים האחרונים אינה משאירה אפסייד במדד לטווח הקצר ולכן הצפי הוא לתיקון יורד בשבוע – שבועיים הקרובים שם יבחנו
הדברים.
מדד ת"א  – 5.בשבוע שעבר צרפתי גרף שבועי לסקירה שמראה את אזור ההתנגדות האופקי סביב  941נקודות שהוא
הגבוה של שנת  .100ו  ..10.גם השבוע לא הצליח המדד להתקדם קדימה כשאזור ההתנגדות סביב  941נקודות בולם ואזור
תמיכה סביב  914041נקודות תומך .הדשדוש במדד קיים למעשה מזה כחודש ימים והוא נסחר במחזורי מסחר ערים סביב

רמות שיא ובטווח מסחר צר .יציאה קדימה מעל  941תסמן יעד לכיוון  ,01.1041מנגד יציאה למטה תסמן על תחילתו של גל
מתקן לעליות האחרונות כל מה שניתן לעשות הוא להמתין להכרעה.
מדד הנדל"ן  – 6.מדד הנדל"ן ממשיך להבלם על קו אלכסוני עולה ואינו מצליח להתקדם קדימה גם בשבוע המסחר שעבר.
טכנית ,למרות גבוה חדש סביב  011נקודות המדד שוב ושוב נבלם באזורי קו ההתנגדות סביב  49404נקודות .יציאה קדימה
תסמן יעדים עולים ח דשים מנגד הבלימה הנוכחית יכולה להוציא תיקון יורד במדד כשהתמיכה הקרובה אותה ציינו בשבוע
שעבר סביב  491נקודות החזיקה בשלב זה.
מדד הביומד – המוכרים הכריעו את הכיוון בשבוע המסחר האחרון בעקבות הירידות החדות של מדד הנסד"ק ביוטכנולוגיה
מעבר לים .טכנית השבירה של  0011נקודות הוציאה תיקון יורד ואנו מתקרבים לאזורי תמיכה פוטנציאלים לטווח הקצר סביב
 00110.1נקודות .יחד עם זאת במידה והטרנד השלילי בסקטור ימשיך בחול אנו נמשיך לראות גם כאן ירידות שערים.

ניתוח מניות
חברה לישראל ( – ).51.65החברה הינה חברת החזקות הפועלת בייזום ,קידום ופיתוח של עסקים בישראל ובחו"ל .החברה
פועלת באמצעות מערך של תאגידים מוחזקים ,בעיקר בענפי הכימיקלים ,הספנות ,האנרגיה והטכנולוגיה המתקדמת .כמו כן,
פועלת החברה לישראל לייזום ופיתוח עסקים נוספים.
ניתוח טכני – לאחר דשדוש צר של מספר חודשים יצאה המניה לגל עולה מאזורי תמיכה סביב  041111נקודות לאזור של
 .10111שהוא הגבוה השבועי .ביום חמישי האחרון פרסמה החברה את דוחותיה לשנת  .104ודווחה על הפסדים  4.1מיליון
דולר .טכנית ,המניה ירדה ביום חמישי האחרון מתחת ל  .11111הפסיכולוגית רצועת תמיכה קיימת סביב 095111-.11111
נקודות ורמת  091111היא תיקון  11%למהלך העולה האחרון ולכן המניה מעניינת עם אפשרות חבירה בבלימה והיפוך סביב
הרמות שצוינו.
שיכון ובינוי ( - )6..64.0החברה שיכון ובינוי בע”מ פועלת בישראל ובחו”ל בענף הנדל”ן והתשתיות על תחומיהם השונים
לרבות רכישה ,תכנון ,השבחה ופיתוח של מקרקעין הכולל החזקה והכשרה של נכסים מניבים וגם כולל יצור של חומרי גלם
לענף הבנייה.
ניתוח טכני – המניה המשיכה בתחילת שבוע המסחר להתבסס מתחת לרמת ההתנגדות סביב  454נקודות .ביום רביעי
האחרון ראינו ניסיון פריצה קדימה שנכשל עם סגירה גבולית וחזרה מתחת לגבוה האחרון .טכנית המניה בהמתנה ולקראת
הכרעה או המשיך לשיא חדש ויעדים סביב  9010.1נקודות או המשך דשדוש ובדיקת תמיכה נקודות סביב  401נקודות.
אלביט מערכות ( - )6..660.החברה,אלביט מערכות,עוסקת במיגוון 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 ..1
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי מניות החברה ,כצפוי נכנסו לתחום מהלך עולה בחודשים האחרונים,ועדיין מהלך זה תקף.לאחרונה
המניה נכנסה למימוש שהתבטא במסגרת תנועה רוחבית ,כאשר לאחרונה תקרת התנועה הרוחבית נפרצה ולכן רמת .1411
עוברת כעת לתמיכה עולה חשובה .ואילו רמת  .0111היא התנגדות שיא.השבוע הגיעה המניה עד לתקרת התבנית ונכשלה
ביום המסחר האחרון בפריצתה.תמיכה קרובה נקובה באזור  ..0111יציאה מתחום  ,.0111-.0111יאשר האיתות הבא לטווח
הקצר במניה.
ישראמקו יה"ש ( – )010.65השותפות ישראמקו-נגב ,.נוסדה ע"פ הסכם שותפות מוגבלת,שנחתם בין ישראמקו אוייל 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,השבוע פרצו את רמת השיא של כל הזמנים במניה,ולמעשה נתנו איתות חיובי
נוסף.כעת יעד המהלך לטווח הקרוב הינו קו מגמה עולה מתנגד,של תקרת תבנית באזור ,54..-54.4ולמעשה שם ייקבע
האיתות ההמשכי ביה"ש.
כיל ( - )0.6.6.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 ..1
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 ,.941מהווה תמיכה אופקית מהותית קצרה,במונחי נעילה,וכל עוד שאין היא נשברת היעד נותר על רמת אזור
.4.11נציין כי ברמת ,4..4יש גאפ פתוח.
על רגל אחת
בזק ( - )01..66מניות החברה שנסחרות תחת מדד ת"א  ,.1ראתה בתקופה האחרונה מימוש דיי אגרסיבי ויחסית מתמשך
למניית מעוף .בשלב זה ולאחרונה ניכר היפוך על תחתית באזור  ,141וגם רמת ההתנגדות על  141נפרצה במסגרת תיקון

עולה .השבוע המניה השכילה להינעל שבועית מעל רמת  411המהותית,ואם נראה יכולת נעילה מעל רמה זו גם בגרף
החודשי,נקבל אישור חיובי ברור.אזור ,411כעת הינה רמת ההתנגדות הקרובה החשובה.
כלכלית י-ם ( - )64..6.מניות החברה שנסחרות במדד הנדל"ן  ,01נמצאת תחת מימוש כעת לאחר מהלך עולה של
השבועות האחרונים.פריצת קו מגמה יורד שהושג לאחרונה הביא לתנועה נאה עד להתנגדות באזור ,4511ומשם קיבלנו
מימוש עד לתמיכת קו המגמה היורד שנפרץ לאחרונה,באזור  ,4011רמה שנבדקה ביום המסחר האחרון .בשלב זה עדיין אין
אינדיקציה להיפוך על תמיכת  4011או לשבירתה ,ונצטרך לחכות יום נוסף,להתפתחויות.
דלק קבוצה ( - )6...60.מניות החברה שנסחרות תחת מדד ת"א  .1נסחרה לאחרונה במסגרת מימוש .לאחרונה ניתן
להבחין בברור בתבנית התכנסות מחירים שהשבוע נפרץ .רמת  045011היא רמת היעד כעת,וביכולת פריצתה נקבל איתות ל-
 001111כאזור שיא.
קמהדע ( - )6.4.664מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011טכנית ,המניה נמצאת כעת תחת איתות שלילי שהתחזק
בשבוע הנוכחי.המניה השבוע שברה בברור תמיכות ,כמו קו מהלך עולה ראשי באזור ,1111והגיעה עד לאזור תמיכה חשוב
נוסף סביב  .1.11-1.11הנעילה הגבולית סביב  ,1.11עדיין לא נותן אינדיקציה אם קיבלנו שבירה באזור חשוב זה ,וביום
המסחר הבא נהיה יותר חכמים.בכל מקרה האיתות השלילי במניה קיים.
חלל תקשורת ( - )6.401..מניות החברה שנסחרות תחת מדד ת"א  ,011מושפעת פונדמנטאלית מהעמדתה על המדף
למכירה .טכנית ,המניה משייטת ברמות שיא שנתית ,כאשר רק יכולת נעילה מעל רמת  5011יאשר איתות חיובי נוסף .אזור
 4411מהווה אזור תמיכה קרוב,במונחי נעילה.בשבועיים האחרונים אנו רואים דשדוש בתחום שצויין,ומחכים להכרעה.התנועה
הרוחבית גורמת לשחרור תמונה טכנית רוויה כמעט באופן מלא ולמעשה מכינה "בשר" להמשך עולה לפני קבלת ההחלטה על
המכירה הצפויה.
כלל ביו טכנולוגיה ( - )66..0..מניות החברה כידוע,נמצאות באיתות חיובי,ולמעשה סימנו היפוך ממגמה יורדת לעולה,זה
מכבר.במסגרת התנועה העולה,המניה רצה קדימה כמעט ללא מעצורים לאחרונה,ומטבע הדברים הינה רוויה.השבוע ניתן מבט
בגרף השבועי,שם יותר קל לראות איפה התמיכה המהותית לתנועה הקיימת ומנגד את ההתנגדות-יעד הקרוב .לפי גרף זה
התמיכה המהותית נותרת ברמת  ,0.11ואילו היעד על קו מהלך יורד ראשי באזור  01.1לערך.נציין כי השבוע המניה ננעלה
בסמוך לתמיכה החשובה סביב  0.11ולכן הימים הבאים ,קריטיים לקבלת איתות המשך,שבירה או היפוך במניה.
ביוליין ( - )66.6.6.מניות החברה נעו לאחרונה על תמיכה מהותית באזור  ,44-49לאחר מהלך יורד חד לאחרונה.שבירת
אזור תמיכה מהותי זה שהתקבל לאחרונה,הוציא למעשה איתות שלילי,ורק יכולת לחזור בברור מעל רמה זו ,יבטל את האיתות
השלילי .צוין בזמנו גאפ פתוח על רמת ,40.41גאפ שננעל השבוע במלואו.אזור  41מהווה כעת אזור תמיכה קרוב.
פרטנר ( - )6..1...מניות החברה שנסחרות במדד המעוף,נמצאות כעת עדיין בתנועת מימוש מהשיא האחרון,למעשה
בימים האחרונים אנו רואים דשדוש בתחום ,4111-4.11כאשר השבוע נכשלה המניה בפריצת  .4.11עדיין אין אינדיקציה אם
נקבל מימוש או פריצה כעת ,עם זאת התמיכה הקרובה נקובה על רמת .4041
מזרחי טפחות ( - )14.1.5מניות הבנק נסחרות במדד ת"א  ..1השבוע המניה המשיכה את האיתות של פריצת התכנסות
המחירים לאחרונה,והיא למעשה מתקרבת לעבר היעד על  .0411סביר עד מאוד כי בשלב הגעה ליעד המניה תצא למימוש של
מספר אחוזים כדי לשחרר תמונה טכנית רוויה במיוחד.
פניקס ( - )515.60מניות חברת הביטוח שנסחרות במדד ת"א  ,011מתקרבות לעבר השיא השנתי באזור  0011במונחי
נעילה.רק יכולת נעילה מעל רמה זו יאשר איתות חיובי נוסף במניה,ומנגד התמיכה הקרובה נקובה ברמת  0411אופקית.
רמי לוי ( - )66..0.4מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .011ניתן לראות כי לאחר מהלך של מימוש המניה פרצה השבוע
קו מהלך יורד ונתנה איתות חיובי.עם זאת רק יכולת נעילה ברורה מעל  .1111יאשר איתות חיובי נוסף,בעוד שהתמיכה
הקרובה עולה לרמת  09411אופקית.
בזן ( - )0.4.0..מניות החברה שנסחרות במדד ת"א  ,011מתחילות להתבסס מעל תמיכת 91אופקית כעת.בשלב זה אזור
 94-94..היא רצועת התנגדות חשובה קרובה ורק יכולת נעילה מעל יאשר איתות יותר ברור לתנועה עולה מתקנת
המשכית.כמובן שאיתות מהותי יינתן ביציאה מתחום ההתנגדות\תמיכה שהוזכרו לעיל.
מזור רובוטיקה ( - )66.1...מניות החברה נסחרות עדיין תחת מימוש ומתחת קו מגמה יורד ברור.גם השבוע המניה כשלה
בפריצת קו מהלך זה ושוב יצאה למימוש,כאשר תמיכה קרובה וחשובה נמצאת ברמת  0111אופקית ,שם יוכרע האיתות
ההמשכי.
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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.

