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ניתוח מדדים
סקירה שבועית – שבוע מסחר שלילי מלווה בירידות שערים חדות עבר על הבורסה המקומית .המדדים המובילים סיימו
בירידות שערים של כ 3.5% -בממוצע כשמדד המעו"ף ירד מעט פחות בעיקר בזכות מניית טבע שסיימה את השבוע בעלייה
של כ .2%-במדד ת"א  100בלטה לטובה מניית גולף שעלתה בכ .4% -מנגד ,בצד השלילי בלטו מניות לייבפרסון ופרולור
ביוטק שירדו בכ 13% -בממוצע כל אחת.
באפיק הסולידי נרשמה מגמה חיובית ,מדדי התל בונד נסחרו בעליות שערים של כ 0.2% -בממוצע .באג"ח הממשלתי נרשמה
מגמה מעורבת עם נטייה לעליות שערים .שערי אגרות החוב הצמודות למדד )הגלילים( רשמו עליות שערים קלות של כ0.2% -
בטווחים הקצרים-בינוניים ומדדי אגרות החוב השקליות )השחרים( עלו בכ 0.3% -בטווח הארוך .מחזורי המסחר המשיכו
להיות נמוכים יחסית לממוצע ועמדו על כ 1.5 -מיליארד ש"ח.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,2.84% -מדד ת“א  75ירד ב ,3.76% -מדד הבנקים ירד ב ,3.57% -מדד הנדל“ן  15רשם
השבוע ירידה של  3.35%ומדד נפט וגז רשם ירידה של  .3.79%בשוק המט“ח הדולר היציג לשם שינוי רשם עליה שבועית של
כ 1% -לרמה של  3.435ש“ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף ירד בכ 2.8% -בסיכום השבוע החולף ,וסגר ברמה של  1277נקודות .כפי שניתן לראות בגרף היומי
המצורף ביום חמישי המדד הגיע ואף שבר במקצת כלפי מטה את רמת התמיכה החשובה סביב  1280הנקודות לאחר שזו
תמכה כבר מספר פעמים במדד בעבר .אישור לשבירה בתחילת השבוע הקרוב וירידה נוספת יוציאו איתות שלילי במיוחד עם
יעד ברמה של  1220נקודות .מנגד ,תמיכה וחזרה כלפי מעלה יאשרו את המשך הדשדוש.
שקל-דולר – הדולר עלה בכ 1% -בסיכום שבועי וזאת למרות מגמה שלילית ברוב ימות השבוע .התיקון החד למעלה נבע
מהמשך קניות אגרסיביות של הנגיד במקביל להתחזקות משמעותית של הדולר בעולם ונפילת מחירי הסחורות .מהבחינה
הטכנית הדולר שבר תמיכה מאוד חשובה באיזור  3.50-3.52ש"ח לדולר והוא צפוי להמשיך ולנזול כלפי מטה לכיוון רמת 3.20
ש"ח לדולר כאשר נוצרה רמת תמיכה נקודתית ברמה של  3.36ש"ח לדולר.
מדד הבנקים -בהמשך לשבוע שעבר גם השבוע מדד הבנקים הוביל את ירידות השער בבורסה המקומית עם ירידה של 3.6%
בליווי מחזורי מסחר ערים .המדד חלש ,ביום חמישי ראינו מוכרים נחושים ונר אוגף מכוער שכיסה את כל העליות של יום רביעי,
השפל השבועי נמצא סביב רמת  1290נקודות ושיברתו ככל הנראה תשלח את המדד לאזור הנמוך התקופתי סביב 1250
נקודות.
מדד נדל"ן  -15מדד הנדל"ן סבל אף הוא השבוע מירידות שערים חדות ושבר את השפל האחרון אותו ציינו בשבוע שעבר
סביב רמת  348נקודות ,אזור תמיכה שבלם את המדד השבוע נמצא ברמה של  342נקודות הוא חלק עליון של גאפ פתוח,
סגירת מלאה של הגאפ תתבצע ברמה של  339נקודות .סביר מאוד שנראה מהאזור הזה קונים שירימו מעט את המדד לפני
המשך טרנד יורד )אם בכלל( שבירה של  338/9ככל הנראה יעמיקו את המימושים עם יעד ראשון סביב  330ו  320בהתאמה.
מדד היתר  -50גם מדד היתר נחלש השבוע ביחד עם כל מדד השוק וירד כ .3% -כפי שכתבנו בסקירה שבוע שעבר שבירה
של השפל האחרון סביב רמת  422תעמיק את הירידות במדד ואכן זה קרה השבוע כשהמדד נעצר ביום חמישי ברמת 415
נקודות .תצורת הנרות מראה על בלימה סביב אזור זה ועל תיקון קצר אפשרי יחד עם זאת היעד היורד המלא למהלך עומד
סביב  400נקודות.
מדד  -S&P 500מדד משוקלל של שערי כל  500המניות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בניו-יורק .רשימת המניות במדד זה
כוללות  425מניות של חברות בענף התעשייה ו 75 -מניות של חברות בענף התחבורה .ביום שיש הקודם עוד עלה המדד
עליות קלות אולם לא הצליח לסגור את היעד המלא אותו הצבנו למהלך העליות הנוכחי שנמצא סביב  .1380/90השבוע כשהוא
קרוב ליעד )השיא של יום שני  1370נק'( החלו להופיע מוכרים במדד שהביאו אותו נכון לאתמול )יום חמישי( לסגירה מתחת
לשיא שנפרץ .המדד עדיין בתחום תיקון בריא למהלך העולם האחרון אולם סגירה שבועית מתחת ל  1340ויתרה מכך ,מתחת
ל  1330סביר שתחסל את המהלך העולה האחרון ותפתח מהלך מתקן לכל הגל העולה האחרון.

מדד  FTSEבריטניה  -המדד כולל את  100המניות ,בעלות שווי השוק הגדול ביותר ,הנסחרות בבורסה בלונדון .כפי שניתן לראות
בגרף היומי המצורף מדד המניות הבריטי שוב רשם ירידות שערים חדות בימי המסחר האחרונים לאחר שלא הצליח לפרוץ את
רמת ההתנגדות החזקה סביב  6100נקודות .רק פריצה ברורה כלפי מעלה תהווה איתות קניה מחודש.
כסף – שבוע מסחר אלים מאוד עובר על הסחורות ובעיקר על המתכות היקרות ,לאחר שבועות וחודשים של מהלך עליות אלים
מאוד הגיעו לקיצם עליות השערים במימוש האגרסיבי ביותר ב  30שנה האחרונות .הכסף כפי שניתן לראות בגרף השבועי
המצורף לסקירה ,איבד נכון לבוקר יום שישי כ 27% -אחוזים מערכו .תגובה כזאת אלימה מצביעה בעיקר על פיצוץ בועת
מחירים שאפיינה את הכסף ודובר עליה לא פעם בתקשורת הכלכלית ,לאחר ירידה חדה סביר שנראה תיקון עולה אלים
בהתאם אך ניתן להסיק את המסקנה שהטרנד העולה שם הסתיים לתקופה של החודשים הקרובים.
נפט – גם הנפט אבד אתמול )יום חמישי( אחוזים נכרים מערכו כשירד מעל ל  9%במסחר אלים במיוחד בבורסת הסחורות,
האפקט מהמתכות היקרות הגיע גם לנפט ,אזור תמיכה נמצא סביב אזור של  95-96דולר לחבית שם יכולים להופיע הקונים.

ניתוח מניות
חברה לישראל ) - (576017החברה ,החברה לישראל בע“מ ,הינה חברת החזקות הפועלת בייזום ,קידום ופיתוח של עסקים
בישראל ובחו“ל .לשם ביצוע השקעותיה ,החברה לישראל ,לרבות באמצעות חברות בנות ,בוחנת מעת לעת הזדמנויות השקעה
בתאגידים ומיזמים בתחומים שונים ,ובכלל זה ,מיזמים זרים או כאלו בעלי פעילויות בינלאומיות ,תוך התמקדות בגופים בעלי
היקף פעילות רחב או פוטנציאל להיקף כזה ,ותוך שאיפה להחזיק בשיעורי החזקה משמעותיים בהם .החברה לישראל פועלת,
באמצעות מערך של תאגידים מוחזקים ,בעיקר בענפי הכימיקלים ,הספנות ,האנרגיה והטכנולוגיה המתקדמת .כמו כן ,פועלת
החברה לישראל לייזום ופיתוח עסקים נוספים .מניות החברה נסחרות תחת מדד ת“א .25
ניתוח טכני – בהמשך לניתוחים האחרונים ,הנייר ממשיך להיסחר בין רמת  4000מלמטה לרמת  4400מלמעלה ,איתות טכני
ואפשרות לטרייד יתקבלו ביציאה מהטווח הנ"ל .מי שמחפש טרייד יותר אגרסיבי יכול לדעתי לרכוש כבר עכשיו ולהציב את
הסטופ במקרה של נעילה מתחת לרמת  ₪ 4000למניה.
לאומי ) - (604611התאגיד ,בנק לאומי לישראל בע“מ ,עוסק בפעילות בנקאית פיננסית וריאלית מגוונת ,בישראל ובעולם.
בהתאם לאסטרטגיה העסקית ,מאורגן בנק לאומי ב 4-קווי עסקים :הבנקאות העסקית מתמקדת במתן שירותים לחברות
גדולות ובינלאומיות ,הבנקאות המסחרית מתמקדת במתן שירותים לחברות בינוניות ,הבנקאות הפרטית מיועדת ללקוחות
עתירי נכסים הזקוקים לפיתרונות השקעה ברמת מורכבות גבוהה ,והבנקאות הקמעונאית מתמקדת במתן שירותים בנקאיים
למשקי בית ועסקים קטנים .חלק מהשירותים הפיננסיים ניתנים באמצעות חברות בנות בתחומי כרטיסי האשראי ,בשוק ההון,
משכנתאות ,חתמות ועוד.
ניתוח טכני – המניה ממשיכה להתממש השבוע ונסחרת בשלב זה מעל שתי רמות תמיכה חשובות והן  1680ו ,1630 -כמו כן
ניתן לראות כי המחיר נבלם בשלב זה גם על קו מגמה עולה ארוך טווח .להערכתי כל זמן שהמניה נסחרת מעל הרמות
האופקיות שצוינו לעיל ,הכיוון הכללי שלה נשאר עולה כאשר רמת ההתנגדות הקרובה שוכנת ב  1765נק' ,פריצתה תהווה
איתות טכני חיובי עם יעד ראשון ברמת השיא השנתי .לסיכום ,שבירה של התמיכות שצוינו תביא להעמקת המימוש בנייר ,אך
התבססות מעליהן תחזיר את הנייר לעליות ,לדעתי בשלב זה הנייר נמצא באזור קניה נוח עם אפשרות להצבת סטופ קרוב.
פועלים ) - (662577התאגיד ,בנק הפועלים בע“מ ,פועל במכלול תחומי הבנקאות השונים .עבודתו של הבנק מול עיקר
לקוחותיו מתבצעת באמצעות שתי חטיבות :העסקית והקמעונאית .החטיבה העסקית מתמקדת בעיקר בתחום החברות
הגדולות והבינוניות ,לעומת החטיבה הקמעונאית המשרתת בין השאר לקוחות משקי בית ,בנקאות פרטית ועסקים קטנים.
ניתוח טכני – המניה ממשיכה להתממש השבוע ונסחרת בשלב זה בין רמת  1680מלמטה ו  1750מלמעלה ,פריצה או שבירה
של אחת מהרמות הנ"ל יהוו איתות טכני לקראת המהלך הבא ,בנוסף אציין כי במידה ויתקבל נר היפוך ירוק ביום המסחר הבא
זו תהיה לדעתי אפשרות טובה לקניית מנה ראשונה עם סטופ בשבירת  1680וחיזוק בפריצת .1750
בזק ) - (230011החברה ,בזק החברה הישראלית לתקשורת בע“מ ,והחברות בנות שלה עוסקות בארבעה תחומי פעילות
עיקריים:
תקשורת פנים ארצית נייחת :שירותי טלפוניה ,שירותי גישה לאינטרנט ושירותי תמסורת ותקשורת נתונים.רדיו-טלפון נייד :שירותי רדיו-טלפון תאי נייד ,שיווק ציוד קצה ,התקנה ,הפעלה ותחזוקה של ציוד ומערכות בתחום התקשורתהסלולרית.
תקשורת בינלאומית ,שירותי אינטרנט ונס“ר )נקודת סיום רשת).טלוויזיה רב-ערוצית :שירותי שידור טלוויזיה דיגיטליים רב ערוצים באמצעות לוויין ואספקת שירותי ערך מוסף למנויים.באפר‘  2010הושלמה עסקה ,לפיה רכשה בי קומיוניקיישנס )לשעבר סמייל  (012כ 30%-מהון המניות המונפק והנפרע של
בזק.
ניתוח טכני – המניה נסחרת בתנועה צידית בשבועות האחרונים ,כאשר ניתן לראות בבירור את חשיבותה של התמיכה
האופקית על רמת  900נק' ,בשילוב עם מ.נ 200 .שנמצא גם הוא ברמה זו .רמת התמיכה האופקית הבאה גם היא קרובה
יחסית ושוכנת ב  876נק' ולכן לדעתי ניתן לרכוש בשלב זה מנה ראשונה ,להציב את הסטופ בשבירת  876נק' ו/או לחזק במנה
נוספת בפריצת  980נק'.

טבע ) -(629014החברה ,טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ ,שבסיסה בישראל ,הינה חברת תרופות גלובלית העוסקת בייצור
תרופות גנריות ,תרופות ייחודיות וממותגות ובייצור חומרי גלם פעילים לתעשייה הפרמצבטית .המוצרים הייחודיים והממותגים
של טבע מתמקדים בתחומי הנוירולוגיה ,הנשימה ובריאות האישה ,כמו גם בתחום התרופות הביולוגיות .בין המוצרים
הייחודיים של טבע ,קופקסון הוא המוצר המוביל בתחומו לטיפול במחלת הטרשת הנפוצה .מניות החברה נסחרות גם בארץ
במדד ת"א  25וגם בבורסת הנסד"ק בארה"ב ,היות והיא נקבעת בחו"ל ,הניתוח הטכני יתבסס על גרף חו"ל.
ניתוח טכני  -מהגרף המצ"ב אנו רואים ,כי התמונה השלילית במנייה עדיין קיימת בשלב זה ,והדבר הבולט הינו הימצאותה,
מתחת קו מהלך יורד ברור .קו יורד זה בשילוב עם  GAPפתוח בתחום 44.7 -ל 48.7 -ובשילוב רמת ממוצע  50הינם רמות
ההתנגדות החשובות כעת .רק יכולת פריצה  -יאשר איתות חיובי ראשוני כלשהוא .מנגד התמיכה הקרובה נותרת ברמת 46.6
דולר  ,מתחתיה רמת  , 45ואילו המהותית = קו מהלך עולה א"ט באזור  .44לסיכום -המנייה עדיין תחת איתות שלילי ובשלב
זה הינה רק למעקב.
דיסקונט השקעות ) - (639013התאגיד ,חברת השקעות דיסקונט בע"מ ,הינה חברת אחזקות העוסקת בתחומים שונים,
ביניהם :תקשורת ,טכנולוגיה ,נדל"ן ,מסחר ושירותים .בין אחזקותיה העיקריות של דיסקונט השקעות ניתן למנות בין היתר את
החברות הציבוריות סלקום ,נטוויז'ן ,אלרון ,גיוון ,שופרסל ,כור ,מכתשים אגן ונכסים ובנין .מניות החברה נסחרות תחת מדד
ת"א .25
ניתוח טכני -נראה כי המנייה נסחרת תחת מהלך רוחבי בשלב זה בתחום  ,6300-7230ברור שרק יציאה מתחום זה יאשר
איתות מהותי להמשך .רמת ממוצע  50באזור  6800היא רמת האיזון בתוך המהלך הרוחבי העכשווי ,למעקב.

על רגל אחת
ישראמקו ) - (232017מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי המנייה הגיעה במסגרת התיקון העולה
למימוש האחרון  ,להתנגדות כפולה על רמת  . 45.53רק יכולת לפרוץ רמה זו ,יאשר איתות חיובי המשכי ,עם יעד לאזור .50
התמיכה המיידית נותרת ברמת .42
כלל ביוטכנולוגיה ) - (1104280מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100מבט טכני מראה כי המנייה נסחרת על קו
תמיכה עולה טווח קצר ,כאשר בשבוע האחרון נסחרה קרוב לתמיכה זו באזור רמת  .2100שבירת רמת  2100יאשר איתות
שלילי ראשוני עם תמיכה קרובה על רמת  ,2000מנגד ממוצע  50ברמת  2229נכון להיום -מהווה את ההתנגדות הקרובה.
רציו ) - (394015מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100מבט טכני מראה כי המנייה נמצאת לפני התנגדות קו מהלך
יורד ברור לטווח הקצר ברמת .45.6-ככלל עדיין המנייה נתונה תחת מימוש ורק יכולת פריצת קו המהלך היורד יאשר איתות
חיובי ראשוני כל שהוא עם יעד קרוב על .48.4-התמיכה הקרובה על רמת  .42.6-למעקב.

כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנות http://finance.sponser.co.il/pps/index.php sponser charts -
ובורסה גרף לניתוח טכני – www.bursagraph.com
סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך
כותב ההודעה אינו יכול להיות בטוח בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל.
לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור בהודעה זו המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות
שהוזכרו ,כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות .
אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
אין באמור לעייל משום ייעוץ או המלצה לקנייה או מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסים.

