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ניתוח מדדים
סקירה שבועית – הבורסה בת"א סיכמה שבוע מסחר שלילי במיוחד .המדדים המובילים ירדו בכ 3% -בממוצע כל אחד,
כשמצד אחד מדד הנדל"ן החזיק מעמד וירד בצורה מתונה ,בעיקר בזכות מניית אלוני חץ שזינקה בכמעט ( 01%משקלה במדד
 .)0..1%מצד שני ,מדד הגז ונפט צנח בכ 1.4% -כשברקע מניית מודיעין קרסה בכ 44% -ומניות הכשרה אנרגיה והזדמנות
ישראלית צנחו בכ 34% -כל אחת .במדד ת"א  ,011בלטו לרעה מניות דסק"ש ,פלוריסטם ואפריקה שירדו בכ 01% -כל אחת.
מנגד ,מניות אלקו החזקות ,ביג ופרוטרום עלו בכ 1% -כל אחת.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה חיובית .מדדי התל בונד רשמו עליות שערים של כ 1.4% -בממוצע .אגרות החוב
הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה חיובית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) רשמו עליות שערים של כ1.4% -
במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך ומדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו לאורך כל העקום ובמיוחד בשיעור של כ-
 1.8%במח"מ הארוך לאחר הורדת הריבית המפתיעה בתחילת השבוע .מחזורי המסחר נחלשו מעט ועמדו על כ 011 -מיליון
ש"ח בממוצע ליום ,למעט יום חמישי בו נרשם מחזור של  ..2מיליארד  ₪בעקבות פקיעת אופציות המעו"ף לחודש דצמבר.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,3% -מדד ת"א  54ירד ב ,0.81% -מדד הבנקים ירד ב ,3.03% -מדד הנדל"ן  04רשם
השבוע ירידה של  1.01%ומדד נפט וגז ירד ב .1.41% -בשוק המט”ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,ירידה שבועית של 1.3%
לרמה של  3.534ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף ירד בסיכום שבועי בכ 3% -במהלך השבוע החולף וסגר ברמה של  0081נקודות .המדד נתמך ביום
חמישי מעל רמת התמיכה החשובה השוכנת באזור  0024הנקודות (ראה גרף) והתהפך כלפי מעלה ,וכעת נראה כי הוא מסוגל
להמשיך ולעלות אל עבר ההתנגדות השוכנת באזור  0.11-0.14נקודות .כל עוד המדד לא שובר את רמת התמיכה המדוברת
לא יתקבל איתות מכירה לטווח הבינוני-ארוך אולם אם זה יקרה המדד יכול לרדת בצורה מהירה כ 5% -נוספים.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש מול השקל גם בשבוע החולף ונסחר כעת (שישי) סביב רמה של  3.534ש"ח לדולר.
ביום חמישי המסחר בניו-יורק ננעל בירידות שערים קלות לאחר שלקראת סופו של יום המסחר הבורסות התחילו לתקן מעלה
בעקבות מספר נתוני מאקרו חיוביים בארה"ב שפורסמו .מספר דורשי דמי אבטלה השבוע ירד לעומת השבוע הקודם .השבוע
ירד מספר דורשי דמי האבטלה לרמה של  341אלף לעומת  320אלף השבוע הקודם כאשר הצפי עמד על  324אלף .מכירות
הבתים החדשים לחודש דצמבר עלו יחסית לחודש הקודם  .המדד עמד על  355אלף לעומת  328אלף כאשר האנליסטים צפו
שהמדד יעמוד על  354אלף .מנגד מדד אמון הצרכנים יצא שלילי .המדד הראה שאמון הצרכנים החודש ירד לעומד החודש
הקודם  .החודש עמד המדד על  24.0לעומת  53.5כאשר האנליסטים ציפו שהמדד יעמוד על ( 51קרדיט ל  .)Iforexמהבחינה
הטכנית ,הדולר שבר בשבוע שעבר את רמת התמיכה המהותית באזור  ₪ 3.81לדולר כפי שניתן לראות בגרף השבועי
המצורף ,ומכאן בהמשך לצפי שלנו הוא אכן ממשיך להחלש מול השקל אל עבר היעד הבא השוכן ברמה של  ₪ 3.51לדולר.
מדד  DAXגרמניה  -מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את  31החברות 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 השבועי המצורף מדד
המניות הגרמני רשם שבוע חיובי שישי ברציפות ואף פרץ את רמת ההתנגדות החשובה באזור  5411הנקודות .כעת ,כל עוד
המדד לא יורד מרמה זו הוא צפוי להמשיך ולעלות אל עבר שיא כל הזמנים באזור  8111הנקודות ,אליו הגיע המדד בשנים
 ,.111ו..115 -
מדד נדל"ן  – 21מדד הנדל"ן מתבסס בשבועיים האחרונים מעל אזור  311-313נקודות אשר שימש עד לאחרונה כרמת
התנגדות מהותית בתקופה של  0.החודשים שחלפו .טכנית ההתבססות סביב אזור ההתנגדות מגדילה את האפשרות להמשך
מהלך עולה במדד אל עבר רף ה 3.4 -נקודות אשר הפך לרמת התנגדות מפתח בגל היורד שהחל את דרכו בתחילת ..100
רף  .02נקודות משמש כתמיכה וכל עוד המדד נסחר מעל רמה זו התבנית החיובית בתוקף.
מדד תא ביטוח – מדד הביטוח נסחר במגמה חיובית ,ובשבוע המסחר שחלף הפגין עוצמה אל מול מגמת השוק .טכנית המדד
מתבסס מעל רף  0,081נקודות והתצורה הגרפית מלמדת על אפשרות להמשך מהלך עולה לתקיפת רמת ההתנגדות סביב
רמה של  0,.13נקודות ,הגבוה של אוקטובר .100

ניתוח מניות

אבנר יה"ש ( - ).10022החברה אבנר חיפושי נפט ,הינה שותפות מוגבלת ,אשר הוקמה לצורך חיפושי נפט וגז בישראל.
ניתוח טכני – מראה כי יה"ש נסחרות במדד ת"א  ,.4ולאחרונה נתנה תיקון עולה חד שהתבטא עד להגעה לאזור התנגדות
כפול ומשמעותי ,של קו מהלך יורד ראשי לטווח הבינוני ,ובמקביל גם קו אופקי חשוב ברמת  ..33לאחרונה השכילה היה"ש
לפרוץ את רמת ההתנגדות המהותית הנ"ל ,והמשמעות איתות לונג ברור להמשך .רמת  .33עוברת להיות כעת התמיכה
החשובה למהלך העולה הנוכחי .אזור  .21מהווה כעת יעד קרוב .גם השבוע לא הצליחה המניה לנעול ,מעל רמת .21
שמשמעותו חיזוקו כרמת התנגדות חשובה .התמונה הטכנית הגבוהה החלה להתממש השבוע ורמת  .11מהווה תמיכה
קרובה.
בזן ( - ).120.50החברה בתי זיקוק לנפט -מקבוצת החברה לישראל ,עוסקת בשלושה תחומים עיקריים :זיקוק ,פולימרים,
וארומטיים .החברה פועלת בארץ ובחו"ל .מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א ..4
ניתוח טכני – ניתן לראות כי המניה ,ביצעה לאחרונה תיקון עולה מרמות השפל האחרונות ואף הגיעה לאחרונה ,לרמת
התנגדות מהותית על  004אופקית .ברור שרק יכולת פריצת התנגדות זו תאשר איתות חיובי ,המשכי למהלך התיקון העולה
האחרון שראינו .נציין כאן ,כי לרמת  .01מעל לרמת ההתנגדות הנוכחית ,משמעות מיוחדת מעבר לטווח הקצר .רק יכולת
נעילה מעל  .01בהמשך תאשר איתות לונג מעבר לטווח הקצר .כאמור ,לטווח הקצר ,המניה מתכנסת מתחת לרמת 004
אופקית ,בליווי תמיכה קרובה על  .001ניכר ,לאחרונה כניסת כסף למניה.
ישראמקו ( - ).0.022השותפות ,ישראמקו נגב  ,.נוסדה ע"פ הסכם שותפות מוגבלת .ישראמקו יה"ש ,עוסקת בתחום
חיפושי הנפט והגז ,והפקתו בישראל .מניות החברה נסחרות במדד ת"א ..4
ניתוח טכני – ניתן לראות כי המניה נעה בברור בתחום תבנית עולה ,כתעלה ארוכת טווח ברורה .לאחרונה הגיעה ,כצפוי
לרמת התנגדות באזור  ,2.שהיא גם תקרת התבנית ארוכת הטווח כאמור .ניתן לשער לדעתנו ,כי לאחר המהלך העולה
האחרון ,היה"ש ייצא לאוורור ,כך נאמר בשבוע שעבר .ואכן ,השבוע המניה יצאה למימוש כצפוי ,כאשר רמת אזור  21מהווה
את התמיכה הקרובה במונחי נעילה .רמה זו נבדקה ביום המסחר האחרון .איתות מחודש חיובי יינתן רק בעת פריצת רמת
השיא האחרון באזור .2.
כלל ביוטכנולוגיה ( - )2205.00החברה ,כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע”מ ,הינה חברת השקעות המחזיקה ומשקיעה בחברות
שונות הפועלות בתחום מדעי החיים .כל אחת מחברות הפורטפוליו נמצאת בשלבי פיתוח שונים של מוצריה .כלל תעשיות
ביוטכנולוגיה הינה בשליטה של כלל תעשיות והשקעות ,שהינה חברה בשליטה של אידיבי פיתוח.
ניתוח טכני – מניית כלל ביו נסחרת במגמה שלילית ובשלב זה מתמודדת עם אזור  011נקודות אשר מהווה אזור תמיכה
נקודתית ופתח הגאפ שנפער בסוף חודש ספטמבר האחרון .טכנית המניה מראה סימני בלימה של הירידות ובשלב זה
התבססות מעל אזור  011-0.1נקודות תגדיל את האפשרות לתחילתו של גל עולה מתקן .אזור  0104מהווה התנגדות קרובה
ומלמטה  8.1נקודות כרמת תמיכה מפתח לטווח זמן הבינוני

על רגל אחת
בבילון ( - )2202111מניות החברה ,נסחרות תחת מדד ת"א  .011ניתן לראות טכנית לאחרונה ,כי המניה שהייתה
בהתכנסות מחירים ברורה ,שברה את התכנסות המחירים הנ"ל ,והמשמעות הפעלת איתות שלילי למניה ,כאשר כעת רמת
אזור  .001מהווה תמיכה נקודתית .רק יכולת נעילה מעל לרמת  ,.111ויותר חשוב מעל רמת  ,.4..תאשר איתות לסיום
המהלך היורד הנוכחי .השבוע נכשלה המניה בפריצת רמת  .4..כך שלמעשה האיתות השלילי נותר בעינו.
אל על ( - )20020.5מניות החברה נסחרות תחת מדד ייתר  .41לאחרונה נרשמה התעוררות במניות החברה ,משתי סיבות:
שיפור בדוחות האחרונים ,ושמועות על הכנסת משקיע חדש .טכנית ,לאחר מהלך מתקן עולה ,שהגיע לרוויה פתחה המניה
במימוש ,עד כדי נעילת הגאפ כצפוי ברמת  .18.4השבוע ,המניה המשיכה במימוש ואף שברה את קו המהלך העולה הראשי
של התיקון האחרון ,ולכן היא כעת תחת איתות שלילי ,עם תמיכה קרובה על רמת  .14רמת  ,18.4עוברת להיות ההתנגדות
הקרובה.
בריינסוויי ( - )2200220מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .011ניכר כי המניה נסחרת בגדול רוחבית לאחרונה  ,כאשר
לאחרונה ,ניתן להבחין ביצירת קו מהלך יורד ברור לטווח הקצר-בינוני .רק יכולת פריצת רמת אזור  ,.201-.5.1יאשר איתות
חיובי המשכי .לדעתנו ,המניה בשלה שוב למימוש ,כאשר אזור  .111הינה התמיכה הקרובה.
בזק ( - ).00022מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  ..4מבט טכני מראה כי המניה יצאה למימוש לאחרונה ושבירת
רמת  138אופקית החשובה אישרה מימוש זה .כעיקרון ,סיום המימוש יתרחש רק בעת נעילה מעל טווח  .138-111התמיכה
הקרובה כעת נותרת על רמת .112

כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנות finance.sponser.co.il - sponser charts
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סקירה זו מבטאת את נקודת הר אייה 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.

