הסקירה השבועית של ספונסר – 04.12.2016
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 בשבוע המסחר החולף במגמה מעורבת .מדדי המעו"ף ות"א  100ירדו בכ-
 0.7%בממוצע כל אחד .מדד הנדל"ן בלט לטובה כשעלה בכ ,3% -בהובלת מניית שיכון ובינוי שזינקה בכמעט .16%
מנגד ,מדד הביומד ירד בכ ,5.5% -בהובלת מניית נבידאה שצנחה בכ .25% -במדד ת"א  100בלטה לטובה מניית מיטב
ד"ש שקפצה בכ ,21% -לאחר שפורסם כי נמכרה לקרן  XIOמלונדון .מניית חלל תקשורת עלתה בכ 17.3% -בסיכום
שבועי .מנגד ,מניות מנקיינד וביוטיים שנסחרות גם במדד הביומד ,ירדו בכ 12% -בממוצע כל אחת .מכלל מניות הבורסה
בלטה לטובה מניית פוטומדקס שזינקה בכ .56% -מנגד ,מניות אורתם סהר ומדיגוס ירדו בכ 36% -ובכ 32% -בהתאמה
כל אחת .מחזורי המסחר היו סביב הממוצע ,ועמדו על כ 1.2 -מיליארד ש"ח ליום למעט יום רביעי.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים .מדדי התל בונד נסחרו כמעט ללא שינוי בסיכום
שבועי .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו במגמה שלילית מתונה .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) ירדו בכ-
 0.1%במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) ירדו בכ 0.3% -במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב 0.81% -מדד ת"א  75עלה ב ,0.57% -מדד הבנקים ירד ב ,0.43% -מדד הנדל"ן 15
רשם השבוע עלייה של  ,2.96%מדד נפט וגז עלה ב 2.01% -ומדד הביומד צנח ב 5.55% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח,
הדולר נחלש בכ 1.2% -מול השקל ,ונסחר כרגע (ראשון) ברמה של  3.825ש"ח לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף ירד בכ 0.8% -בשבוע החולף ,וסיים את המסחר ברמה של  1438נקודות.
ניתן לראות בגרף המצורף שמדד המעו"ף פרץ בשבוע שעבר את ההתנגדות הנקודתית סביב רמת  1440הנקודות ,וכעת
תיקן כלפי מטה ונעצר על רמת התמיכה .במידה והמדד ישבור כלפי מטה יתקבל איתות שלילי עם יעד נמוך ברמה של
 1380נקודות .מנגד ,במידה והמדד ייתמך מעל רמה זו ,הוא צפוי לחזור לעלות לכיוון רמת  1480הנקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש בכ 1.2% -מול השקל בסיכום השבוע החולף ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של
 3.825ש”ח לדולר .אתמול (חמישי) ,וול סטריט נסחרה במגמה מעורבת ,כשברקע בגזרת המאקרו פורסם כי מספר
האמריקנים שהגישו בקשה לקבל דמי אבטלה בשבוע שחלף זינק ב 17-אלף לרמה מנוכת עונתיות של  268אלף .קונצנזוס
האנליסטים צפה רמה של  253אלף דרישות ראשוניות לעומת נתון של  251אלף מהשבוע הקודם שנותר ללא שינוי .מדד
מנהלי הרכש בתעשיית הייצור עמד על  53.2נקודות וזאת לאחר שהתחזיות ציפו לקריאה של  52.1נקודות .נזכיר שכל
נתון מעל  50נקודות מעיד על צמיחה .מהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף היומי המצורף שהדולר נסחר בתקופה
האחרונה במגמה חיובית למרות התיקון כלפי מטה בימים האחרונים ,כשהתמיכה הקרובה נמצאת ברמה של  3.80ש"ח
לדולר.

מדד ה  DAXהגרמני  -מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את  30החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בגרמניה ביניהם
 , BMWמרצדס ,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 מדשדש בשבועות האחרונים כמעט ללא תנועות חדות ,ונמצא קרוב להתנגדות הקרובה
שהשפיעה עליו לרעה כמה פעמים בחודשים האחרונים ,ונמצאת באזור  10800הנקודות .רק פריצה שלה תהווה איתות
טכני חיובי.
מדד הבנקים – מדד הבנקים נסחר השבוע בתנועה צידית מעל לשיא הקודם ברמה של  1533נקודות .המדד נראה טוב
ועל פניו יש סיכוי לא רע שהוא בונה תבנית להמשך עליות בשבועות הקרובים ולפני סיום השנה .נעילה מעל 1564/5
נקודות תביא להמשך עליות בטווח הקצר ויעד עולה לקידומת של  1600נקודות .ירידה מתחת ל  1530נקודות תיתן
איתות שלילי ראשוני עם סיכוי מימוש לאזור של  1480/1500נקודות .הצפי שלי נשאר בעינו כל ירידה לצורך שיאים
חדשים.
מדד ת"א  – 75שבוע מסחר של דשדוש בתנודתיות נמוכה עבר על מדד מניות השורה השנייה .המדד נדבק לאזור
ההתנגדות סביב  884/6נקודות ולא הצליח לפרוץ אותו בצורה ברורה וחד משמעית .בשלב זה ההערכה הטכנית ממשיכה
להיות חיובית והצפי הוא לפריצה קדימה .תמיכה קרובה קיימת ברמה של  872/3נקודות וכל תיקון יורד לשם יהיה טבעי
לחלוטין .במקרה של פריצה קדימה יפתח יעד עולה גבוה לאזור של  950נקודות ,כמון שבדרך יהיו עוד משוכות לעבור.
מדד הנדל"ן  – 15נעל שבוע מסחר חיובי ועלה כ  .3%טכנית המדד נועל את שבוע המסחר בצורה חיובית מאוד ומעל
 458/60נקודות אשר היוותה להתנגדות על הגרף .מהבחינה הטכנית יש עוד לאן לעלות בטווח הקצר והיעד של התבנית
נמצא סביב  473נקודות .יהיה מעניין לבחון את המדד בשבועות הקרובים ,האם הרע מאחורינו או שזה עוד גל מתקן
במבנה היורד של החודשים האחרונים.

ניתוח מניות
בזק ( – )230011חברת התקשורת עוסקת במספר תחומים עיקריים :תקשורת פנים ארצית נייחת תקשורת
סלולארית,בזק בינלאומי וטלוויזיה רב ערוצית .מניות החברה נסחרות במדד המעוף.
ניתוח טכני – המניה לאחרונה היתה במהלך שלילי ברור  ,ופרט לתיקוני ביניים המניה עדיין ממשיכה לשהות בתחום
השלילי .בשלב זה המניה עדיין נמצאת מתחת קו מהלך יורד ראשי ,שבשבוע החולף שוב כשלה בפריצתו ,כל עוד שכך
המניה בתחום היורד .רמת התנגדות קו המגמה נמצא כעת סביב אזור  ,706ואילו התמיכה הקרובה כעת נקובה ברמת
.679
אלביט מערכות ( - )1081124החברה עוסקת במגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות ,אלקטרוניות ואלקטרו אופטי
מתקדמות ,עבור השוק הביטחוני בארץ ובעולם .בנוסף עוסקת החברה בהשבחת פלטפורמות צבאיות קיימות ופיתוח
טכנולוגיות ויישומים מתקדמים לתחומים צבאיים .מניות החברה נסחרות במדד ת"א  ,25וכן בארה"ב.
ניתוח טכני  - :המניה נמצאת כידוע בתמונה עולה ברורה ,כאשר כעת התמונה העולה עדיין שרירה למרות היציאה כעת
למימוש מחירים .המניה נמצאת לפני מכלול תמיכות קרובות שהמהותית נמצאת על קו תמיכה עולה ארוך טווח באזור
 .36000מעל התמיכות הינם בתחום אזור מחירים  .36900-37400בשבוע החולף ראינו בדיקת התמיכה הקרובה .כדאי
כאן לחכות לראות נר היפוך ברור לפני החלטה על סיום המימוש .כמו כן כל עוד התמיכה הקרובה נשמרת אזי היעד על
רמת  42000תקפה.

דלק קבוצה (- )1084128החברה הינה חברת ניהול אחזקות ,בעלת מיגון השקעות בתחומים :גז נפט ,זיקוק ,תחנות
דלק ,פיננסים ,ביטוח ,התפלה .מניות החברה נסחרות במדד המעוף.
ניתוח טכני  :מניות החברה נמצאות בשלב זה בתנועה עולה למימוש האחרון שראינו .בשבוע החולף ראינו יכולת פריצת
תבנית מחירים עם יעד של כ 10-אחוז מנקודת הפריצה כלומר סביב מחיר  .87200אזור המחיר  78600עולה כעת
לתמיכה הקרובה ,וכל עוד נשמר ,היעד תקף .רמת  ,82455הינה כעת התנגדות הקרובה.

שיכון ובינוי ( –)1081942החברה פועלת בתחום הנדל"ן והתשתיות על תחומיהם השונים ,בארץ ובחו"ל .מניות החברה
נסחרות במדד ת"א .100
ניתוח טכני  :מניות החברה נסחרות לאחרונה בתיקון עולה למהלך השלילי האחרון .למעשה ראינו לאחרונה תנועה
רוחבית בחודשים האחרונים .בשבוע החולף ראינו את המניה בהיפוך ברור על תחתית תבנית ,והשלמת יעד ראשון
לרמת תקרת תבנית ואף מעבר .הדבר החשוב כעת הינו פריצת תבנית מחירים ברורה עם יעד של  13אחוז תנועה מעלה,
כלומר יעד על רמת  .!825אזור  720-33הוא אזור תמיכה וכל עוד נשמר היעד תקף.

 – TSEMטאואר -החברה עוסקת בטכנולוגיות דיגיטאליות ואמצעי תקשורת עבור ניהול ספקים .מניות החברה נסחרות
בארץ במדד ת"א  ,100וכן בארה"ב.
ניתוח טכני :מניות החברה נסחרות לאחרונה בתנועה עולה ,כידוע כאן מהסקירות הקודמות .השבוע המניה עולה עם גרף
והפעם כדי להמחיש את היעד לטווח היותר מהקצר .ניתן לראות כי המניה לאחרונה פרצה תבנית מחירים ברורה כאשר
היעד כעת נקוב ברמת  22דולר.

על רגל אחת
קמה דע (- )1094119מניות החברה הנסחרות במדד הייתר  ,50פרצו לפני כחודש תבנית מתכנסת לטווח הקצר-בינוני
וגם תבנית ארוכת טווח .לאחרונה המשיכה המניה במהלך החיובי  ,ולאחר נעילת תבנית קצרה על אזור  ,1970החלה
במסע לעבר היעד לטווח הארוך סביב אזור  .2350גם אזור זה הושג ,ולמעשה יש לומר שכאן נגמר הרומן לאחר מהלך
נאה של פריצת תבנית בזמנו שהניב לא פחות מ ! 30-אחוז .כעת המניה תחת מימוש כצפוי,ומשחררת תמונה טכנית
גבוהה .אזור  2000כעת מהווה תמיכה קרובה שנבדקה מלמעלה מספר פעמים לאחרונה ,ולכן אין אתות המשך מימוש
כל עוד תמיכה זו מחזיקה במונחי נעילה.

אל על (- )1087824מניות חברת התעופה נמצאות כעת במימוש מחירים לאחר מהלך עולה נאה לאחרונה שהובא כאן
במלואו בזמנו .בשלב זה רמת  323יורדת להתנגדות הקרובה ,ואילו אזור  300היא התמיכה הקרובה כעת .אתות הבא
יתקבל ביכולת יציאה מהטווח הנ"ל ,במונחי נעילה.

רציו יה"ש ( – )394015יחידות ההשתתפות נסחרות במדד ת"א  ,100טכנית יש לנו כאן תיקון עולה ,כאשר ראינו היפוך
לאחרונה ברמת אזור התמיכה  ,27ומהא מאוד השגת היעד הקרוב על  .30רק יכולת נעילה מעל ל, 30-יאשר אתות חיובי
נוסף כאן .רמת  28.2הינה כעת התמיכה העולה.

אלוני חץ ( – )390013מניית חברת הנדל"ן נמצאת כעת במימוש מחירים כאשר במסגרת מימוש זה נמצאת מתחת קו
מהלך יורד ברור וכל עוד שכך המימוש תקף .בשבוע החולף ראינו סגירה גבולית על קו המגמה היורד  ,אך עם זאת נעילה
מעל תמיכת אזור  3200החשוב .כל עוד נמצאים מעל  3200התמונה היא של תיקון עולה 3300 .התנגדות הקרובה.

כיל ( – )281014מנית חברת הכימיקלים ,נסחרת במדד המעוף .טכנית ,המניה לאחר מהלך יורד ,וכעת נמצאת בנסיונות
תיקון עולה .בשבוע החולף ראינו אחד שכזה כאשר כעת רמת  1513מהווה התנגדות מיידית שנבדקה מלמטה ביום
המסחר האחרון .רק נעילה מעל רמה זו יאשר אתות המשך התיקון העולה .רמת  1478תמיכה קרובה כעת.

פרוטארום ( - )1081082מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .25לאחרונה ראינו פריצת תבנית התכנסות מחירים עם
יעד על אזור  21750כעת .בשבוע החולף ראינו מימוש עד לאזור תקרת תבנית פרוצה סביב רמת  ,20400לכן כל עוד
רמה זו נשמרת כתמיכה במונחי נעילה  ,היעד שננקב לעיל ,תקף.

סלקום (- )1101534מניות חברת התקשורת נסחרות במדד ת"א  .100טכנית המניה כעת נמצאת במסגרת של תיקון
עולה ,כאשר כעת רמת  3150מהווה רמת התנגדות אופקית .רק יכולת נעילה מעל יאשר כאן אתות המשך נוסף .אזור
 3000מסומן כעת כתמיכה חשובה לטווח הקצר.

גזית גלוב ( - )126011מניות חברת הנדל"ן הנסחרות במדד ת"א  ,25נמצאות כעת לאחר מהלך יורד  ,ולטווח הקרוב
יצרה תבנית התכנסות מחירים סימטרית .גבולות התבנית בשלב זה  .3520-3350 :יכולת יציאה במונחי נעילה מהתחום
הנ"ל ,יאשר תנועה של כ 10-אחוז ,בהתאם לכיוון היציאה.

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.

