הסקירה השבועית של ספונסר – 12.10.2102
את הגרפים המצורפים לניתוחים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilתחת המדורים "ניתוח מדדים" ו" -ניתוח
מניות".

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – הבורסה בת"א סיכמה שבוע מסחר חיובי במדדי המניות .המדדים המובילים נעלו את השבוע בעליות של 1%-
 .1.1%בלטו לחיוב מדד מניות התקשורת שהתחזק בכ 6% -ומדד מניות הגז ונפט שעלה ב  .1.1% -במדד ת"א  ,111בלטה מעל
כולן מניית בבילון שתקנה את הירידות החדות מתחילת החודש והתחזקה ב ,82% -עוד נציין את מניית הוט שעלתה השבוע ב
 18%בעקבות הצעת הרכש המלאה מצד בעל השליטה פטריק דרהי במחיר של  ₪ 73למניה .מנגד בלטו לשלילה מניית עזריאלי
שנחלשה ב 1% -למחיר שפל מאז שהונפקה בבורסה ביוני  8111ומניית כיל שהתממשה ב 1% -בשבוע החולף .עונת הדוחות
הגיעה לסיומה השבוע כשביום רביעי דיווחה אפריקה ישראל על הפסד צפוי של  341מיליון  ₪רובו מירידת ערך מנכסים ברוסיה,
מניות הבנקים הגדולים פועלים ולאומי דיווחו ביום ה' על ירידת ברווחיות ,פועלים הרוויח  616מיליון  ₪ברבעון השני ,ירידה של
 14%ביחס לרבעון המקביל אשתקד ,לאומי הרוויח  821מיליון  ₪צניחה של מעל  11%ברווח הנקי רובו מיוחס לירידת ערך של
תיק המניות של הבנק .ביום רביעי לאחר המסחר פרסמה ועד צמח את מסקנותיה לפיהן מאגר "ליוויתן" יוכל לייצא עד  31%מהגז,
מניות הקבוצה (רציו ,אבנר יה"ש ודלק קידוחים) הגיבו בעליות שערים חדות ביום המסחר האחרון של השבוע.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,0.10% -מדד ת"א  31עלה ב ,4.22% -מדד הבנקים ירד ב ,1.22% -מדד הנדל"ן  11רשם
השבוע עליה של  2.12%ומדד נפט וגז עליה של  .2.20%בשוק המט”ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,עליה שבועית של 1.42%
לרמה של  4.147ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף עלה בכ 1% -במהלך השבוע החולף וסגר ברמה של  1181הנקודות .ניתן לראות בגרף היומי המצורף כי
המדד ממשיך לדשדש בטווח הקצר בטווח של  1116-1184נקודות  .פריצה בימים הקרובים של רמת  1184נקודות בצורה ברורה
תביא להמשך עליות שערים לטווח הקצר עם יעד קרוב ב  1131נק' .מנגד חוסר יכולת לפרוץ תשאיר את המדד בטווח הדשדוש
עם אפשרות בדיקה של רמת  1121נק'.
מדד הבנקים – המדד בניגוד למדדי המניות האחרים בבורסה ,התממש השבוע קלות לאחר עליות שערים נאות בשבועיים
האחרונים .אזור התנגדות סביב  221-611נקודות מקשה על המדד לטווח הקצר מנגד אזור של  276641הביא עד כה קונים.
טכנית יציאה מטווח שצוין ייתן מהלך של כ –  41נקודות לכיוון הפריצה6שבירה.
מדד ת"א  – 22כפי שציינו בסקירה הקודמת ,הקרבה לרמות התמיכה לטווח הקצר הצליחה להוציא מהלך עולה של  4%בסיכום
השבועי ונעילה סביב  614נקודות .לדעתנו המגמה החיובית במדד צפויה להמשך לטווח הקצר עם יעד קצר סביב  631621שהוא
אזור ההתנגדות הקרוב.
מדד קאק צרפת – המדד שבר ביום חמישי האחרון את אזור של  7411נקודות וזהו איתות שלילי ראשוני לטווח הקצר .חוסר
יכולת לחזור מעל רמה זו ככל הנראה תעמיק את התיקון במדד הצרפתי לעבר רמת התמיכה המהותית השוכנת מעט מתחת ל
 7711נקודות.
מדד הנסד"ק  – 011גם השבוע המדד המשיך להתקשות סביב רמה של  8361נקודות שהיא השיא השנתי .ניתן לראות שביום
חמישי האחרון המדד התממש בחדות ביחס לימי המסחר האחרונים ונעל סמוך לאזור תמיכה לטווח הקצר ב  8311נקודות .נעילה
שבועית מתחת לרמה זו יכולה להתחיל גל מימוש ראשוני עם יעד מהיר לכיוון  8611נקודות.
שקל -דולר – המטבע האמריקאי נותר ללא שינוי מול השקל בשבוע החולף ונסחר כעת סביב רמה של  4.188ש"ח לדולר.
מהבחינה הטכנית ,הדולר נמצא במגמה עולה ברורה בשבועות אחרונים למרות הירידה בשבועיים האחרונים וכעת הוא מדשדש
סביב רמה של  ₪ 4לדולר ,שם צפויה להבחן המשך דרכו למעלה או למטה.
מדד  DAXגרמניה  -מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את  71החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בגרמניה ביניהם  ,BMWמרצדס,
אדידס ,דויטשה בנק חברת התרופות מרק ועוד .הבורסה בפרנקפורט מהווה גורם חשוב ואינדיקטור עיקרי לכל השווקים העולם
במהלך יום המסחר בישראל בטרם נפתח המסחר בארה"ב .כ פי שניתן לראות בגרף היומי המצורף מדד המניות הגרמני נסחר
החל מחודש יוני במתווה של מגמה עולה (שיאים ושפלים עולים) כאשר בשבועיים האחרונים המדד רושם תיקון יורד לאחר שנבלם
סביב  3,111נקודות בתצורה חיובית אשר מצביעה על אפשרות להמשך המגמה החיובית .הטריגר יתקבל בפריצה כלפי מעלה של
רף ה 3,111 -נקודות 6,261 .מהווה תמיכה נקודתית בטווח הקצר.

זהב – הזהב רשם השבוע נסיגה קלה ,זאת לאחר רצף של שבעה ימי עליות מרף ה 1,611$ -ועד לגבוה ב .1,631$ -טכנית,
הנסיגה חיונית להמשך מהלך עולה כאשר התבנית הנוכחית מצביעה על יעד סביב  1,311$בהנחה שהזהב יפרוץ כלפי מעלה את
רף ה .1,631$ -בטווח הקצר אזור  1,641$מהווה תמיכה נקודתית.

ניתוח מניות
בזן ( - )2201242החברה ,בתי זקוק לנפט בע"מ ,עוסקת בשלושה תחומי פעילות -:זיקוק :רכישת נפט גולמי וחומרי ביניים,
זיקוקם והפרדתם למוצרים שונים .כמו כן ,עוסקת בתי זיקוק במכירת מוצרי דלק מוגמרים ומוצרי ביניים ללקוחותיה בארץ ובחו"ל,
וכן מספקת שירותי חשמל וקיטור ושירותי תשתית -.פולימרים :ייצור פוליאתילן ופוליפרופילן ,שהם חומרי הגלם העיקריים
בתעשיית הפלסטיק - .ארומטים :ייצור חומרים ארומטיים ,אשר משמשים כחומרי גלם בייצור מוצרים אחרים.
ניתוח טכני – הנייר אבד החודש מעל  13%מערכו זאת לאחר דוח רבעון שני חלש מהציפיות .בגרף היומי ניתן לראות על סימני
בלימה סביב רמה של  14162נקודות שהיא אזור ת מיכה ארוך וחשוב גם בגרף השבועי .הנעילה החיובית של יום חמישי יכולה
להביא תיקון ראשוני במניה עם יעד קצר לכיוון  161נקודות.
כיל ( - )220104החברה ,כימיקלים לישראל בע"מ ,הינה חברה הפועלת בעיקר בתחומי הדשנים והכימיקלים המיוחדים ,בשלושה
מגזרים -:כיל דשנים :הפקת אשלג מים המלח וכן כריית והפקת אשלג ומלח ממכרות תת קרקעיים בספרד ואנגליה .כיל דשנים
מעבדת את האשלג לסוגיו ומשווקת אותו ברחבי העולם .כן משתמש המגזר בחלק מהאשלג לייצור דשנים מורכבים -.כיל מוצרים
תעשייתיים :ייצור ברום מתמיסה הנוצרת כתוצר לוואי של תהליך ייצור האשלג בסדום ותרכובות המבוססות בעיקר על הברום -.כיל
מוצרי תכלית :ניקוי חלק מהחומצה הזרחתית החקלאית המיוצרת בכיל דשנים ,רכישת חומצה זרחתית נקייה ממקורות אחרים וכן
ייצור חומצה זרחתית תרמית.נוסף על המגזרים הנ"ל ,לכיל פעילויות אחרות הכוללות התפלת מים וייצור מגנזיום.
ניתוח טכני – כפי שחשבנו אזור של ( 4341631לאחר הדיבידנד) סומן כאזור התנגדות מהותי למניה .השבוע התממשה המניה
בכ 1% -ואף שברה ביום ה מסחר האחרון את אזור התמיכה סביב  4411נקודות ,חוסר יכולת לחזור מעל רמה זו יכול להעמיק את
המימוש במניה לרמות מחיר של  481164811לטווח הקצר.
דלק קבוצה (  - ) 0124022החברה  ,הינה חברת אחזקות וניהול .בין פעילותיה ניתן לראות ,את תחומי הזיקוק ,תחנות הדלק,
אנרגיה ,נדלן  ,רכב ,פיננסים וביטוח וכן תחום הביוכימיה.
ניתוח טכני -מראה כי המניה שנסחרת במדד ת"א  ,81השבוע ,המשיכה להיסחר ,בתיקון עולה בתחום  .61,111- 11,111אזור
רוחבי זה הינו תחום התנועה כעת ,כאשר איתות יציאה מתחום זה יאשר על האיתות הבא לטווח הקצר .מעל נמצאת התנגדות
 61,111ומתחת .11,111
פועלים (  - ) 222222התאגיד בנק הפועלים פועל במכלול תחומי הבנקאות השונים .לבנק  8חטיבות מרכזיות העיסקית
והקמעונאית.
ניתוח טכני -מניות הבנק נסחרות תחת מדד ת"א  .81לאחרונה המשיכה המניה במסלול המתקן העולה ואף פרצה את רמת קו
המגמה היורד ,לאחר שפרצה קודם את רמת  1811החשובה .רמת אזור 1831 -1861-הינה רמת ההתנגדות הקרובה ,כאשר רק
נעילה מעל יאשר המשך התיקון העולה במניה .התמיכה החשובה נותרת על תחום  1123-1811-בשלב זה.
חברה לישראל (  - ) 222102החברה ,הינה חברת אחזקות  ,העוסקת בייזום ,קידום ופיתוח של עסקים בארץ ובחול .תחומים
מרכזיים :כימיקלים ,ספנות ,אנרגיה וטכנולוגיה מתקדמת.
ניתוח טכני -ניתן לראות כי המניה שנסחרת במסגרת מדד ת"א  ,81ממשיכה לשהות מתחת קו מהלך יורד ראשי ברור ,ולכן כל
עוד שכך אין בשלב זה איתות חיובי ארוך טווח .עם זאת ניכרת התכנסות מחירים כפי שנראה על הגרף ,כאשר התמיכה הקרובה
נמצאת ברמת  .881,111רק יכולת נעילה מעל רמת  841,111יאשר בברור איתות חיובי משמעותי להמשך עולה.

על רגל אחת
הראל השקעות ( – )222102כפי שחשבנו בשבוע שעבר ההתבססות מעל רמת  6111נקודות אכן הכינה מהלך העולה שהגיע
לקראת סיומו של השבוע .המניה פרצה את רמה  11111נקודות ונעלה את המסחר סמוך ליעד הראשון אותו סימנו סביב ,11411
נעילה מעל רמה זו תביא את היעד הבא סביב .11211
עזריאלי קבוצה ( – )0000422המניה כשלה השבוע לשמור על רמת  3311והמשיכה להתדרדר בעוד  1%לרמות שפל שלא נראו
מאז שהונפקה ביוני  .8111בשלב זה המנייה שלילית מאוד וסביר שנראה רמות נמוכות יותר בטווח הקצר.

אפריקה (  - )200102המניה שנמצאת תחת מהלך של מימוש לאחרונה ובאיתות שלילי ברור ,שברה את תמיכת  1,811וגם
לאחר מכן את תמיכת אזור  .1,111המניה גם נמצאת מתחת לקו מהלך יורד לטווחים הקצר -בינוני .השבוע המניה המשיכה
במסעה השלילי  ,כאשר בשלב זה  ,נתמכה על רמת  111ונותנת תיקון עולה מינורי ראשוני  ,שבינתיים לא מעיד על כלום .המניה
עדיין נותרת מתחת קו מהלך יורד ראשי ראשון .רמת  611הינה רמת התנגדות ראשונה  ,כאשר ביום המסחר האחרון נפרצה
רמה זו מה שאומר הליכה לרמת  611שם ההתנגדות הבאה.
בזק (  - )211100מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .81מבט טכני מראה כי לאחרונה המניה עדיין מדשדשת מעל לתמיכת
 411המהותית .כאשר רמת אזור  411הוא אזור התנגדות מהותי בעיקר במונחים שבועיים .השבוע פרצה המניה את רמת ,411
ולכן רמה זו הופכת לתמיכה במונחים שבועיים כאמור והיעד כעת הוא .111
שיכון ובינוי (  - )0120042מניות החברה נסחרות במדד ת"א  . 111ניתן לראות טכנית כי המניה הסתובבה על תמיכה
מהותית  111במונחי גרף שבועי והחלה תיקון עולה .יכולת המשך התיקון העולה יתאפשר רק לכשנראה פריצת אזור ההתנגדות
בטווח .111-131
אלביט מערכות (  - ) 0120024מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .81מבט טכני מראה כי התנועה הראשית היורדת
עדיין בעינה אולם ביום המסחר האחרון נפרצה התנגדות קרובה על רמת  18,866רמה שהופכת לתמיכה כעת .היעד כעת הינו
אזור קו המהלך הראשי היורד באזור מסחר .17711
כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנת בורסה גרף לניתוח טכני – www.bursagraph.com
שיהיה לכולנו שבוע מצוין .
סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית שלנו לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך כותב ההודעה אינו יכול להיות
ב טוח 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 המלצ ה 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 ו6או מכשירים פיננסים.

