הסקירה השבועית של ספונסר 01.00.4102 -
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 סיכמה שבוע מסחר חיובי מלווה בשיא חדש במדד המעו"ף .מדד התקשורת הוביל את
העליות בבורסה ,בהובלת מניית בזק שזינקה בכ .5.8% -מדדי היתר והבלוטק קפצו בכ 3% -כל אחד ,ומדדי ת"א  58ות"א
 011עלו בכ 0.8% -כל אחד .מנגד ,מדד הגז ונפט סיים בטריטוריה השלילית למרות יום חמישי חיובי .במדד ת"א  011בלטו
לטובה מניות טאואר ואפריקה שעלו בכ 08% -ו 01% -בהתאמה כל אחת .מנגד ,מניות דסק"ש ופוטומדקס השילו כמעט 51%
מערכן כל אחת .מכלל מניות הבורסה בלטו לטובה מניות קווינקו שעלו בכ 85% -ומניות אלגומייזר וכן פייט ביופארמה שעלו
בכ 55% -ו 51% -בהתאמה כל אחת .מנגד ,מניית גבעות המשיכה לרדת וצנחה בכמעט  51%בשבוע החולף ,ובכך השלימה
ירידה חדה של כ 33% -מתחילת השנה .מחזורי המסחר גדלו בצורה משמעותית ועמדו על כ 0.8 -מיליארד ש"ח ליום בממוצע,
למעט יום ראשון.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה מעורבת ללא שינוי מהותי .מדדי התל בונד ירדו בכ 1.5% -בממוצע בסיכום שבועי.
אגרות החוב הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו בכ 1.5% -במח"מ (משך
חיים ממוצע) הארוך .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) נותרו כמעט ללא שינוי.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,0..1% -מדד ת"א  58עלה ב ,1.11% -מדד הבנקים עלה ב ,0.42% -מדד הנדל"ן 08
רשם השבוע עלייה של  ,1.14%מדד נפט וגז ירד ב 1.54% -ומדד הביומד עלה בכ .0.02% -בשוק המט”ח ,הדולר התחזק
בכ 0.5% -מול השקל ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  3.593ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף עלה בכ 0.5% -בסיכום השבוע החולף ,וסיים את המסחר ביום חמישי ,בשיא
חדש ברמה של  0855נקודות .כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף ,מדד המעו"ף רשם עליות שערים נאות בימים רביעי
וחמישי ,ופרץ את רמת השיא הקודמת באזור  0851הנקודות .כעת ,כל עוד המדד לא שובר חזרה כלפי מטה רמה זו ,הוא צפוי
להמשיך ולעלות כשהיעד הבא נמצא ברמה של  0851נקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי המשיך להתחזק ,ורשם עלייה נוספת של כ 0.5% -מול השקל ונסחר כרגע (שישי) ברמה של
 3.593ש"ח לדולר .אתמול (שישי) ,לא היה מסחר בוול סטריט לרגל חד ההודיה .המסחר בבורסות אירופה ננעל אמש (חמישי)
בעליות שערים ,על רקע נאום דראגי ופרסום נתוני מאקרו כלכלה ביבשת .בגרמניה התפרסמו נתוני האבטלה לחודש נובמבר,
שיעור האבטלה ירד ב 1.0%-ל 3.3%-לעומת צפי לרמה של  .3.5%בגוש האירו דווח על עלייה מפתיעה במדד אמון הצרכנים
והעסקים לרמה של  011.5נק' בנובמבר לעומת  011.5נק' באוקטובר ולעומת צפי כלכלנים ל 011.3-נקודות .המדינות החברות
באופ"ק סיכמו בפגישתן בווינה לא לקצץ בתפוקת הנפט ,מה ששלח את הנפט לירידות נוספות במחירו  -בכ 3.3%-למחיר של
כ 39-דולר לחבית .הנפט מסוג ברנט ירד בשיעור דומה ל 55.5-דולר לחבית( .קרדיט ל .)iFOREX -מהבחינה הטכנית ,ניתן
לראות בגרף השבועי המצורף שאכן הדולר עלה חזק מאוד בשבועות האחרונים בהמשך לצפי שלנו ,ולאחר שפרץ גם את רמת
ההתנגדות באזור של  3.58ש"ח לדולר ,הגיע בהתאם לצפי אל עבר המטרה הבאה שנמצאת ברמה של  3.91ש"ח לדולר.
מדד היורו-סטוקס  - 41מדד היורוסטוקס  81מורכב מ 81 -החברות הגדולות ביותר בקרב המדינות המרכיבות את גוש האירו.
כפי שניתן לראות במדד היומי המצורף ,המדד נסחר במגמה חיובית מזה זמן רב ,ובסוף השבוע אף רשם שיא שנתי חדש.
כעת ,המדד פרץ כלפי מעלה וצפוי להמשיך ולעלות לכיוון רמת  3811הנקודות ,שהיוותה בעבר הרחוק התנגדות קשה.
מדד הבנקים – מדד הבנקים חלש ביותר למרות שיאים חדשים במעו"ף .טכנית המדד נבלם באזור התנגדות סביב 0598-
 0311נקודות שבלם אותו בשבוע המסחר האחרון ובכל החודש האחרון .נעילה מעל אזור ההתנגדות הנ"ל יביא להמשך תיקון
עולה במדד עם יעד הבא לכיוון  0358031נקודות בטווח זמן הקצר.
מדד ת"א  – 14באופן מפתיע ולאחר קביעת נמוך שנתי חדש ו  85שבועות חדש התאוששו מניות השורה השנייה בעיקר
בזכות סקוויז פקיעת הנגזרים שהתרחש ביום רביעי האחרון .טכנית ,למרות יומיים עולים במדד המדד עדיים נסחר חלש מאוד
ובתצורה יורדת של שיאים ושפלים יורדים ,מחזורי המסחר גם כן נמוכים ואין משביעים רצון .יחד עם זאת ולאחר שנה גרועה
במדד ייתכן שנקבל כאן איזשהו תיקון עולה ,תמיכות קיימות ב  583ו  ,535התנגדויות קרובות  538ו  553נקודות.
מדד הנדל"ן  – 04מדד הנדל"ן נועל את השבוע באזור העליון של טווח המסחר שהזכרתי בשבוע שעבר  395-810נקודות.
טכנית ,למרות נגיעה ברמה של  391נקודות השבוע המדד שידר חוזק בטח ביחס למדד אשר מוטה מניות שורה שנייה .אזור
 818שיא האחרון שנשבר הינו התנגדות קרובה.

ניתוח מניות
דיסקונט ( – ).10404התאגיד בנק דיסקונט לישראל ,הינו תאגיד בנקאי המציע ללקוחות מגוון שירותים פיננסים באמצעות
בנקאות ישירה ומקוונת .תחומי פעילות הבנק מגוונים ורבים עם זה ע”י ניהול חשבונות עו”ש ואשראי עסקי ופרטי ,משכנתאות,
פעילות כרטיסי אשראי ,ניהול תיקים ועוד .הבנק הינו הבנק הרביעי בגודלו בישראל.
ניתוח טכני – המניה המשיכה בתיקון העולה השבוע ואף נסחרה ביציבות ביום ראשון האחרון מה שלמעשה נתן אפשרות
כניסה נוחה בהתאם לניתוח שעלה .טכנית ,הראלי האחרון מביא את המניה לנעילה של גאפ פתוח ואזור השיא האחרון סביב
 381נקודות כך שהצפי הוא נגיעה בגבוה האחרון ויציאה למימוש0אוורור לפני המהלך הבא ,כך שמי שלקח את העסקה יכול
לשקול על מימוש רווח לטווח הקצר
רמי לוי ( – )0012421חברה ,רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה  5113בע”מ ,עוסקת בשיווק קמעונאי בתחום המזון בישראל.
רוב החנויות אותן מפעילה קבוצת רמי לוי פועלות בשיטת הדיסקאונט ,קרי מכירה במחירים זולים לצרכן הפרטי .קבוצת רמי לוי
גם משווקת מוצרי מזון וניקוי בסיטונאות למרכולים קטנים ,מוסדות ומסעדות באזור ירושלים וכן משווקת מוצרי מזון ,ניקוי וכלי
בית באמצעות זכיינים בסניפיה השונים .
ניתוח טכני – המניה פרסמה את דוחותיה לרבעון השלישי ביום המסחר האחרון של השבוע ובעקבות כך ירדה בחדות לאזור
תמיכה ולנמוכים שנתיים .מבחינת שערי סגירה המניה נעלה את השבוע בנמוך שנתי חדש וכמו שזה נראה הצפי הוא להמשך
מימושים בטווח הקצר וזה יקרה מתחת לרמה של  03111נקודות ,אזור של  08381תמיכה קרובה ומתחת יש בור עמוק בלי
תמיכה ברורה שנראת על הגרף.
דלק קבוצה ( – )0152045החברה הינה חברת ניהול החזקות במגוון השקעות בארץ ובחו"ל .הקבוצה פועלת בתחומי הגז
והנפט ,תחנות דלק ,פיננסים וביטוח ועוד .בין אחזקותיה העיקריות ניתן למנות את החברות הציבוריות ,אקסלנס השקעות ,דלק
אנרגיה ,דלק רכב ,דלק קידוחים ,אבנר יה"ש ,פניקס אחזקות ועוד.
ניתוח טכני – המניה נסחרת בתבנית שלילית אולם הצליחה להתהפך השבוע סביב קו מגמה עולה ואזור תמיכה חזק מאוד
ברצועת מחיר של  058111-055511נקודות .באופן כללי ניתן לומר שקיימת רצועת תמיכה אופקית חזקה מאוד על הגרף
סביב  051111-058111נקודות וכל היפוך וכניסה של קונים ברמת מחיר זו לא צריכה להפתיע .טכנית יעד עולה מקסימלי
לתיקון נמצא סביב  033511נקודות תיקון  30.5למהלך היורד האחרון.
חברה לישראל ( - )41.101החברה הינה חברת אחזקות  ,כאשר בין אחזקותיה העיקריות אפשר למצוא את כיל ,צים ,בזן,
טאואר ,כמו כן פועלת החברה בתחום האנרגיה והמים בארץ ובעולם.
ניתוח טכני – ניתן לראות כי לאחרונה המניה נמצאת בתנועה יורדת ולמעשה כמעט חיסלה כמחצית מהתיקון העולה האחרון.
בשלב זה נראה כי המניה נעצרה ברמת  051111אופקית ,ואכן ראינו תיקון עולה נאה מרמת תמיכה זו .המניה אף חצתה את
רמת ההתנגדות על  091111והיא למעשה כעת התמיכה הקרובה העולה כעת .כל עוד שהמניה מעל רמה זו,המשמעות יעד
קרוב בתחום רצועת המחירים  098111-095111שם קווי מגמה וממוצע  511שנשבר לאחרונה .רמת  051111ממשיכה
להיות התמיכה החשובה כעת.
אבנר ( - )4.5100הינה שותפות מוגבלת לפי הסכם בין אבנר נפט וגז לבין אבנר נאמנויות כשותף מוגבל.השותפות מבצעת
חיפושים והפקה של נפט וגז במים הטריטוריאליים של ישראל ושל קפריסין.
ניתוח טכני – ניתן לראות כי לאחרונה המניה נמצאת במימוש מחירים שהגיעה לאחרונה ,עד לקו מהלך עולה ראשי ושם נבלם
המימוש .השבוע ראינו היפוך ברור של המניה על קו המגמה (,וגם של כלל מדד הנפט והגזים) ,כאשר המניה החלה בתיקון
עולה מהיר ואגרסיבי .רמת  381עולה כעת לתמיכה קרובה  ,בעוד רמת  381יעד קרוב.
פועלים ( - )..4411הבנק הינו תאגיד הפועל בתחומי הבנקאות השונים .לבנק  5חטיבות,עסקית וקמעונאית.לבנק גם פעילות
שאינה בנקאית,בתחום כרטיסי האשראי,ניהול קרנות נאמנות ותיקי השקעות.
ניתוח טכני  -ניתן לראות בברור כי מניות הבנק נמצאות בשבועות האחרונים במהלך יורד על הגרף.עם זאת ניתן להבחין כעת
בתצורת התכנסות יורדת ,דמוי יתד שורית .השבוע ,המניה בדקה שוב תחתית התבנית ושבה במהרה לתקרתה ,כך שבעצם
עדיין המניה בתוך התבנית .איתות מהותי יתקבל ביציאה מתוך תבנית זו .רמת  0951כעת שוב ממוקמת בתוך התבנית
כתמיכה קרובה.

על רגל אחת
אפריקה ( - ).00104מנית החברה שנמצאים לאחרונה במהלך יורד ,ממושך וחד,החלו השבוע בתיקון עולה ,כאשר האיתות
הראשון היה חזרה מעל רמת  .811רמה זו עולה כעת לתמיכה קרובה .בשלב זה המניה הגיעה לקו מהלך עולה מתנגד שנשבר
לאחרונה ובניסיון הראשון לא יכלה לו .רמה זו נמצאת באזור  .891לכן תיקון עולה המשכי רק בנעילה מעל  891כאמור.
סלקום ( - )0010402מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .58מבט טכני מראה כי,המניה לאחרונה עברה מהלך מחירים יורד ,
אם כי נראה כי בשבועיים האחרונים יש התייצבות סביב רמת  .3811המניה החלה בניסיון לתיקון עולה וכעת ,יכולת נעילה מעל
אזור  ,3381יאשר כיעד המשך את אזור .3511

עזריאלי קבוצה ( - )0001215מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .58מבט מהיר על הגרף מראה כי לאחר קביעת שיא חדש
לאחרונה ותמונה טכנית גבוהה יצאה המניה למימוש כצפוי.לאחרונה ראינו ,דשדוש על תמיכה קרובה שמסומנת ברמת
.05511ובימים האחרונים ,השכילה המניה לצאת מתחום הדשדוש מעל  ,05511כאשר היעד הקרוב כעת נקוב ברמת השיא
סביב .03111
פרוטארום ( - )0150154מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011טכנית ,המניה לאחר קביעת שיא לאחרונה ויציאה למימוש
,בשלב זה המניה משייטת רוחבית מתחת לרמת השיא האחרון ורק יכולת פריצת רמת  ,01531יאשר איתות חיובי נוסף.
שטראוס ( - )12.10.מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .58מבט טכני מראה כי המניה לאחר מימוש מחירים לא קטן,
ותמיכה לאחרונה על אופקית מהותית על אזור  3011והיפוך מעליה .התיקון העולה הנוכחי בשלב זה עלה שלב כאשר רמת
התמיכה הקרובה עולה לעבר  3811אופקית עם יעד קרוב לעבר .3311
קומפיוגן  - CGEN -מניות החברה נסחרות במדד ת"א  011וכן בנאסדק.היות והמניה נקבעת בחו"ל,הניתוח מבוסס על גרף
חו"ל .שם ניתן לראות היפוך לאחרונה על תמיכה באזור  3.55דולר ,לאחר מהלך יורד  ,ויעד קרוב על רמת  5.5דולר ,שם היעד
הקרוב ולמעשה יעד זה הושג השבוע .איתות חיובי לתיקון עולה המשכי יושג רק ביכולת נעילה מעל  5.5דולר כאמור.
אל על ( - )0151542מניות החברה שנסחרו לאחרונה בתנועה רוחבית צרה סביב , 85פרצו לאחרונה תחום זה ויצאו לתיקון
עולה.בשלב זה ,השבוע המניה ננעלה מעל רמת  ,31מה שמעלה כעת את רמה זו לתמיכה קרובה .כלעוד שהמניה מעל לרמה
זו האיתות החיובי תקף ,ורק נעילה מתחתיה יאשר איתות למימוש ,מהמהלך החד האחרון..
בזק ( - )401100מניות חברת התקשורת נסחרות במדד ת"א  .58לאחרונה ראינו מימוש במניה עד לתמיכה עולה באזור ,311
שם התהפכה המניה והחלה בתיקון עולה.בשלב זה ניתן לראות כי המניה גמעה את כל הדרך עד לתקרת תבנית באזור ,391
רמה שהושגה ביום המסחר האחרון.הסבירות שנראה כאן מימוש הוא גבוה כעת.
דלק קידוחים יה"ש ( - )214141יחידות ההשתתפות נסחרות במדד ת"א  .58טכנית ניתן לראות כי לאחר מימוש ,חל היפוך
השבוע עת חזרו להיסחר מעל רמת  0585שנשברה לאחרונה.בשלב זה היעד הקרוב לתיקון עומד על רמת  ,0981ואילו אזור
 0911עולה לתמיכה קרובה.
יואל ( - )450100מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011ניתן לראות לאחרונה מימוש דיי עמוק במניה ,ובימים האחרונים,
ניסיון לפתח מהלך עולה שלא צולח בשלב זה .כל עוד אין איתות לנעילה מעל רמת , 08111אין איתות חיובי ולו ראשוני.
התמיכה הקרובה באזור .03811
לאומי ( - ).12.00מניות הבנק נסחרות במדד ת"א  .58טכנית ראינו נסיגת מחירים לאחרונה שנעצרה סביב רמת 0311
אופקית ,ומשם ראינו פתיחת איתות ברור לתיקון עולה .כעת עולה רמת התמיכה לתיקון הנוכחי לעבר  ,0381מול יעד קרוב על
.0811

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.

