הסקירה השבועית של ספונסר 00.0..1025 -
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 השבוע במגמה שלילית במיוחד לאחר קריסה במדדי המניות בעולם בסוף השבוע
שעבר .מדדי ת"א  52וה 011 -צנחו בכ 2.2% -בממוצע כל אחד ,ומדדי הביומד והגז ונפט ירדו בכ 4.6% -ובכ8.7% -
בהתאמה כל אחד .במדד ת"א  011בלטה לרעה מניית אלון רבוע כחול שקרסה בכ 51% -והשלימה ירידה של כ82% -
מתחילת השנה .עוד בלטו לרעה מניות דלק קבוצה ודלק קידוחים שירדו בכמעט  05%כל אחת לאור המשך הדחייה של מתווה
הגז .מנגד ,מניית סלקום הצליחה לסגור את השבוע בעלייה של כמעט  4%לאחר שחברת גולן טלקום הודיעה כי היא עומדת
למכירה .מכלל מניות הבורסה בלטו לטובה מניות אפיו אפריקה ווו.טי.פי שעלו בכ 85% -ובכ 61% -בהתאמה כל אחת .מנגד,
חברת ג'ובוקיט החזקות צללה בכ 54% -בשבוע החולף .מחזורי המסחר היו גבוהים מהממוצע בעקבות הטלטלה בשווקים,
ועמדו על למעלה מ 5 -מיליארד ש"ח ליום בממוצע.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה מעורבת .מדדי התל בונד ירדו בכ 1.4% -בממוצע בסיכום שבועי .אגרות החוב
הממשלתיות נסגרו כמעט ללא שינוי למרות תנודתיות גבוהה יחסית במהלך השבוע .שערי אגרות החוב הצמודות למדד
(הגלילים) עלו במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך בכ .1.0% -מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ 1.10% -במח"מ
הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב 5..2% -מדד ת"א  82ירד ב ,4% -מדד הבנקים ירד ב ,5..4% -מדד הנדל"ן  02רשם
השבוע ירידה של  ,0.51%מדד נפט וגז ירד ב 6..7% -ומדד הביומד ירד ב 7.40% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר
התחזק בכ 2.0% -מול השקל ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  0.25ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף ירד בכ 2.7% -בסיכום שבועי ,וסיים את המסחר ברמה של  0224נקודות,
לאחר שאף נגע בשלב מסוים ברמת  0221הנקודות .בימים ראשון ושני ,שווקי המניות המקומיים רשמו ירידה חדה וחריגה של
כמעט  7%ירידה במדדים המובילים ,אולם לאחר מכן תיקנו חלק מהירידות .כעת ,רמת  0221הנקודות הופכת להיות רמת
תמיכה חשובה לטווח הקצר ,ומנגד רק פריצה חזרה כלפי מעלה של רמת  0422הנקודות תהווה איתות טכני חיובי ללונג.
מדד הבנקים – המדד סיים השבוע את מבנה המחירים העולה שלו שהחל מחודש פברואר האחרון .ביום ראשון המדד שבר
את הנמוך האחרון סביב  0621נקודות וצלל מטה יחד עם כל שוק המניות בעקבות הירידות החדות בשווקים .טכנית ,נעילת
השבוע מציבה סימן שאלה וסביב אזור של  0082071נקודות שהוא השיא האחרון שנפרץ ביוני .תמיכה קרובה נוספת קיימת
ברמה של  0061השפל השבועי ,התנגדות קרובה  060105פתח גאפ פתוח.
מדד ת"א  – 65מה שהחל במימוש בסיום השבוע הקודם החל במפולת ביומים ראשון שני בחסות הירידות החדות בבורסות
העולם .טכנית קשה לנתן מדד שעלה קרוב לחודשיים מ  752עד ל  204וקבל גבוה שנתי חדש והחזיר הכל ב  6ימי מסחר עם
צלילה לאזור  711נקודות .המדד נועל את השבוע סביב  721נקודות ,אזור של  722028התנגדות גבוה שבועי ופתח גאפ מיום
א' ,מעל סביר שנראה תיקון עולה כל עוד מתחת הסיכוי לראות רמות נמוכות יותר נשאר גבוה.
מדד הנדל"ן  – 25גם מדד הנדל"ן יעד בשלושה ימים את כל המהלך העולה מ  642נקודות ל  .602לא סתם אומרים על השוק
"השור עולה במדרגות והדב קופץ מהחלון" מי שלא מימש רווחים ודילל לתוך עליות בראשון0שני החזיר רווחים של חודשיים
לשוק .טכנית ,המדד נבלם סביב  602051נקודות גבוה קודם של השנה שעברה ורמת תמיכה מסוף חודש יוני ,שנפרץ בסערה
השנה והביא את המדד לשיא של חמש שנים סביב  621נקודות.
מדד היתר  – 50מדד היתר  21פתח גם הוא את השבוע בקריסה וירידה מתחת לרמות הפריצה שהיא  41104נקודות .טכנית,
גם כאן קשה להעריך מדד שיורד ב  0ימי מסחר משיאים שנכבשו (לא שיא כל הזמנים) לרמות שפל מחודש מרץ האחרון.
רצועת תמיכה חזקה קיימת ברמה של  26507כשהחלק העליון הוא נמוך של מרץ ונמוך שבועי התנגדות  414נקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק מול השקל בסיכום השבוע החולף בכ ,0.0% -ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 0.25
ש”ח לדולר .אתמול (חמישי) ,מדדי ארה"ב נסחרו במגמה חיובית ובעליות שערים חדות ,כשרקע פורסם כי הכלכלה האמריקנית
צמחה בקצב מהיר יותר של  0.8%ברבעון השני ,זאת ,לעומת ההערכה הראשונית שעמדה על  .5.0%בנוסף ,פורסמו נתוני
תביעות האבטלה השבועיות  -אלה נפלו ב 4,111 -ל 580 -אלף תביעות .מדובר בירידה הראשונה לאחר  6שבועות רצופים של

עלייה .מהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף היומי המצורף שהדולר פרץ את רמת התנגדות חזקה באזור  0.70ש"ח לדולר
ובכך התקבל איתות קניה טכני ,שצפוי להמשיך ולדחוף את הדולר ליעד הבא השוכן ברמה של  6ש"ח לדולר.
מדד ה  DAXהגרמני  -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 בעולם במהלך יום המסחר בישראל ובטרם נפתח המסחר בארה”ב .כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף ,המדד
הגרמני צלל בתחילת השבוע במקביל למגמה השלילית בכל העולם ,אולם תיקן בימים האחרונים כמחצית מהירידות.
התנודתיות הגבוהה צפויה להמשיך בשבוע הקרוב וקשה לסמן כרגע את הכיוון של המדד בטווח הקצר.
מדד  – S&P500בשבוע שעבר ציינתי שעוד ביום חמישי שקבלנו שבירה של אזור התמיכה סביב  5161נקודות ויצאנו
מדשדוש של מעל חצי שנה במדד .השאלה שנשאלה היא האם השבירה הגבולית תיתן המשכיות? ואכן קבלנו כזאת עם יום
שישי מדמם במיוחד ויום שני עוד יותר .הרבה שנים השוק בארה"ב לא התנהג כמו שהתנהג בסיום השבוע הקודם ותחילת
השבוע הנוכחי .טכנית ,נמוך אחרון  0781שהוא עצירה "באוויר" מעל אזור של  0282021נקודות רצועת תמיכה שנשברה ונכון
לסגירה של חמישי נבדקה מלמטה .הדבר החשוב ביותר לסוחרי המדדים והמניות בחול הוא ירידת התנודתיות ,כל עוד
המדדים עושים תנועות של  5-6אחוזים בתוך יומי רמת הסיכון גבוהה מאוד.

ניתוח מניות
דלק קבוצה ( - )20.421.חברת אחזקות בשליטת יצחק תשובה ( .)40.88%החברה מנהלת השקעות בארבע יבשות
ומתמקדת בשלושה מגזרים :אנרגיה ותשתיות ,שירותים פיננסים וייבוא כלי רכב .מניות החברה הנסחרות תחת מדד ת"א .52
ניתוח טכני  -מניות החברה נסחרו בירידות שערים השבוע כשגם מתווה הגז התקוף שלא עובר את אישור הממשלה מעיב על
הסקטור מעבר לטרנד השלילי שקיים בשוק .אזור תמיכה חזק וכפול נמצא סביב  ₪ 0110015למניה .גם רמת תמיכה אופקית
שנפרצה וגם תיקון זהב של  40.7למהלך העולה האחרון מ  21שח למניה לגבוה השנתי סביב  050שח למניה.
גזית גלוב ( – )217022החברה ,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 ו0או חברות הפועלות בתחומי עיסוקה ו0או בתחומים משיקים ,באזורי פעילותה
ובאזורים אחרים
ניתוח טכני – המניות החברה שגם ככה היו חלשות בשנים האחרונות ורוב הזמן זזו התנועה צידית סביב  6111כתמיכה ו
 6411התנגדות (פרט לתחילת השנה בה המניה פרצה את השיא ואף קבעה גבוה רב שנתי חדש ברמה של  2511נקודות).
מהצד הטכני ,המניה ירדה השבוע בחסות התיקון בשווקים והגיע לרמת התמיכה הרבה שנתית סביב  6111נקודות שהיא רמה
אופקית ופסיכולוגית .נמוך שבועי קיים ב  0221שהוא תמיכה קרובה בנוסף .אזור התנגדות קיים סביב  6561ורק מעל יכול
לצאת תיקון מהותי כלשהו.
בזן ( - )15.014.החברה ,בתי זיקוק לנפט ,עוסקת בשלושה תחומי פעילות .זיקוק ,פולימרים ,וארומטיים .מניות החברה
נסחרות במדד ת"א .011
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי המניה שנמצאת בתוך תנועה עולה מתקנת ,פרצה לאחרונה את מניפת פיבו שני שליש ,ומאז
התחדד האיתות החיובי .רמת השיא השנתי שנקבע הינו כעת באזור  ,042ומשם יצאה המניה למימוש .במסגרת מימוש זה
ראינו בדיקת המניפה מלמעלה וסיום שבועי בנר פטיש .בגרף היומי המצ"ב ניתן לראות כי המניה נתמכת עדיין גם מעל תמיכה
עולה ברורה ,ולמעשה כל עוד כך התנועה העולה שרירה .כאמור ,תמיכה באזור  061ויעד לאזור השיא בשלב זה.
אלביט מערכות ( - )20.2214החברה עוסקת במגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות,אלקטרוניות ואלקטרו אופטי מתקדמות,
עבור השוק הביטחוני ברחבי העולם .תחומי העיסוק בין היתר :מערכות מוטסות,מערכות שליטה ,תקשורת ,בקרה ,מחשבים
ומודיעין ומערכות התראה למטוסים .מניות החברה נסחרות במדד ת"א  52ובארה"ב.
ניתוח טכני  -מניות החברה נסחרות לאחרונה במימוש מחירים לאחר עלייה נאה בחודשים האחרונים .השבוע נבדקה תמיכת
ממוצע  ,511שכרגע יושב ברמת  ,58072ומשם קיבלנו היפוך ברור .כעת המניה נעה לעבר קו מגמה יורד של המימוש הנוכחי
באזור  00111ושם ייקבע האיתות ההמשכי.
ישראמקו יה"ש ( - )101026השותפות,ישראמקו נגב  ,5נוסדה ע"פ הסכם שותפות שנחתם בין ישראמקו גז כשותף כללי ובין
הנאמן ישראמקו ניהול כשותף מוגבל .ישראמקו עוסקת בתחום חיפוש והפקת גז ונפט בישראל .היחידות נסחרות במדד ת"א
.52
ניתוח טכני  -יחידות ההשתתפות נסחרו לאחרונה במימוש מחירים המתבטאת בתנועה רוחבית זה מספר שבועות .תנועה זו
נשברה בשבוע האחרון ושבירת רמת  88שכעת התנגדות חשובה מציינת את האיתות השלילי שקיבלה .תמיכה כעת נקובה
ברמת  , 85.6מול רמת התנגדות על  88כאמור .כל עוד נמצאים מתחת רמת  88אין כאן איתות חיובי.
 – NICEנייס  -החברה פועלת בשלושה תחומים עיקריים .מתן פתרונות למרכזי קשר עם לקוחות ,פתרונות הקלטה דיגיטאלית
במעגל סגור וכן פתרונות הקלטה דיגיטאלית לשדות תעופה ,ולמערכות מודיעין .מניות החברה נסחרות במדד ת"א ,52
ובנאסדק.
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי לאחרונה המניה נמצאת במימוש מחירים ,לאחר מהלך עולה נאה וקביעת שיא חדש.המימוש
האחרון נעצר על תמיכה חשובה ברמת . 28.2רמה זו היא מהותית ומשמעותית כתמיכה.מאז התמיכה נראה כי המניה מבשלת

תיקון עולה כאשר התנגדות קרובה נקובה ברמת  , 45ומעל רמת השיא על אזור  .47שבירת התמיכה ,מה שלא נראה שיקרה,
יאשר איתות שלילי ברור.

על רגל אחת
אל על ( - )20.6.14מניות החברה לאחרונה ,פתחו בתנועה עולה אגרסיבית,בגיבוי של ירידת מחירי הדלקים המהווים מרכיב
חשוב בהוצאות החברה .בשלב זה טכנית ",המניה מתחילה להראות סימנים לשחרור תמונה טכנית רוויה במיוחד" ,כך נכתב
כאן בשבוע הקודם ,ואכן ראינו מימוש צפוי עד לרמת  .006מאז חל שוב היפוך והמניה כעת באזור רמת השיא על  .042יכולת
פריצת השיא יאשר כאן איתות חיובי נוסף ,ואילו כישלון שוב יאשר לנו מימוש ,כאשר התמיכה הקרובה נקובה על אזור .021
כלכלית –ים ( - )2..020מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011המניה שראתה מהלך ירידות חד  ,הגיעה עד לתמיכת אזור
 0121-0111וכעת היא מדשדשת על תמיכה זו .רמת תמיכה זו מהותית וחשובה מאוד להמשך .הסיכוי שנראה מכאן תיקון
עולה טכנית ,עולה לטעמי על האפשרות של שבירה .אזור התנגדות קרוב נקוב על  0511והיכולת להגיע לשם היא על הפרק
כעת .כאמור ,שבירת התמיכה שהוזכרה יאשר איתות שלילי ברור וחד.
פרטנר ( - )20.0.04מניות חברת התקשורת נסחרות במדד ת"א  .011לאחרונה ולאחר מהלך יורד חד ,פתחה המניה
בתנועה עולה אגרסיבית ,המבטאת צפי פונדמנטאלי,לשיפור התוצאות  ,ולאחר צעדי ייעול ,והגעה ,כנראה ,לרמות מחירים
המשקפת יכולת שיפור עתידי .טכנית ,בסקירה האחרונה הוזכר כאן על יכולת המשך התנועה החיובית והגעה ליעד באזור
 5111ואכן זה מה שקרה .מאז המניה יצאה למימוש וכעת רמת  0411היא התמיכה הקרובה .התמיכה היותר מהותית נמצאת
באזור  .0621בתמונה הכללית התמונה העולה נותרת בעינה ,למרות המימוש של יום המסחר האחרון.
כיל ( - )1.2024מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .52שוב ראינו את המניה מגיעה עד עד לאזור תמיכה מהותי סביב רמת
 5611ושבירת רמה זו .לכן כל עוד אין חזרה מעל רמה זו המניה באיתות שלילי .רמת  5500מהווה כעת תמיכה נקודתית של
השפל האחרון .הסיכוי לתיקון עולה עד להתנגדות  5611בהחלט קיימת כעת .שבירת התמיכה במונח נעילה יאשר איתות
שלילי נוסף.
פועלים ( - )771566מניות הבנק נסחרות במדד ת"א  .52טכנית ,ראינו לאחרונה מהלך עולה נאה במניה ,ובימים האחרונים
פתיחת מימוש יחסית חד .כעת ,המניה נמצאת מתחת לרמת  5121המהווה התנגדות קרובה חשובה,וכל עוד שאנו מתחתיה,
המניה באיתות שלילי .רמת  5111תמיכה קרובה.
שטראוס ( - )647027מניות חברת המזון ,נסחרות במדד ת"א  .52ראינו לאחרונה מהלך יורד ברור מרמת השיא האחרון של
כ 51-אחוז .לאחר פרסום הדוחות לרבעון השני השבוע ,הבנו בדיוק ,למה המניה ירדה .אין ספק שהטכני כאן נתן איתות ברור
קדם פרסום הדוחות .פונדמנטאלית,יש לציין כי הדוח החלש נבע בחלקו ממספר אירועים חד פעמיים ,כך שסביר שלא נראה
אותם בהמשך ,לכן השאלה העולה כאן היא האם הירידה במניה מגולמת במלואה לאור הדוח האחרון .הטכני מראה כאן כי
כעת המניה נמצאת מתחת רמת התנגדות חשובה במיוחד על  ,2411וכל עוד אין לנו נעילה מעל רמה זו ,אין איתות לתיקון
עולה כלשהוא.
שיכון ובינוי ( - )20.2.41מניות החברה נסחרות במדד נדלן  .02טכנית ,ניתן לראות כי המניה סוגרת את השבוע באיתות
שלילי ,עקב שבירת תמיכת  711אופקית .כל עוד אין חזרה במונח נעילה מעל רמה זו,המניה שלילית .מהצד הפונד .נאמר
השבוע על בעיות מסוימות ועיכובים באחת ממדינות אפריקה.
אבנר יה"ש ( - )17.022יחידות ההשתתפות נסחרות במדד ת"א  .52כעת התנועה הינה שלילית וזאת מאז שבירת 571-576
לאחרונה.רמה זו הינה התנגדות חשובה כעת .תמיכה קרובה נקובה ברמת .541

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.

