הסקירה השבועית של ספונסר – 15.01.2017
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 ,עם נטייה לירידות שערים במדדים
המובילים .מדדי המעו"ף ות"א  100ירדו בכ 1.4% -בממוצע כל אחד ,אולם מנגד ,מדדי הבנקים והנדל"ן עלו בכ0.6% -
בממוצע כל אחד .במדד ת"א  100בלטו שוב לרעה מניות הפארמה טבע ופריגו שירדו בכ 9.5% -כל אחת .מנגד ,מניית
אבוג'ן רשמה עלייה של כ 8.5% -בסיכום שבועי .מכלל מניות הבורסה בלטו לטובה מניית אפליי שזינקה בכ 120% -ללא
שפרסמה דיווח מהותי .מניית סלקט עלתה בכ .30% -מנגד ,מניות קדימהסטם ,נקסט ג'ן ופוטומדקס ירדו בכ19% -
בממוצע כל אחת .מחזורי המסחר היו סביב הממוצע ,ועמדו על כ 1.4 -מיליארד ש"ח ליום למעט יום ראשון.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה מעורבת עם נטייה לעליות שערים .מדדי התל בונד נסחרו בעליות שערים של כ-
 0.15%בסיכום שבועי .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים)
ירדו מעט במח"מ הקצר ,ומנגד עלו בכ 0.1% -במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים)
עלו בכ 0.2% -בסיכום שבועי.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב 1.21% -מדד ת"א  75ירד ב ,1.07% -מדד הבנקים עלה ב ,0.66% -מדד הנדל"ן 15
רשם השבוע עלייה של  ,0.55%מדד נפט וגז ירד ב 1.32% -ומדד הביומד ירד ב 0.81% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח,
הדולר נחלש בכ 0.7% -מול השקל ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  3.82ש"ח לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף ירד בכ 1.2% -בשבוע החולף ,וסיים את המסחר ברמה של  1450נקודות.
ניתן לראות בגרף המצורף שמדד המעו"ף מדשדש בשבועות האחרונים ,ולעת עתה נראה שהוא לא מצליח לייצר מהלך
חיובי ,ואם ישבור את התמיכה באזור  1450הנקודות ימשיך לתקן כלפי מטה בשבועות הקרובים.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש בכ 0.7% -מול השקל בסיכום השבוע החולף ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של
 3.82ש”ח לדולר .אתמול (חמישי) ,וול סטריט נסגרה בירידות שערים .ברקע בגזרת המאקרו התפרסם נתון תביעות
האבטלה השבועי ,שעלה לרמה של  247אלף תביעות ,לעומת  233אלף תביעות בשבוע הקודם ובעוד בשוק ציפו לעלייה
חדה יותר לרמה של  266אלף תביעות חדשות .מהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף היומי המצורף שהדולר מדשדש
במקום בתקופה האחרונה ,ללא כיוון מסוים בטווח צר יחסית שבין  3.78-3.88ש"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 פרץ את ההתנגדות ברמת  11500הנקודות וכעת הוא מתייצב וצפוי לדעתנו להמשיך ולעלות כל
עוד הוא לא ישבור את רמה זו.

מדד הבנקים – מדד הבנקים המשיך קדימה גם בשבוע המסחר השני של השנה כשהוא נסחר בשיאים חדשים מידי יום.
מהצד הטכני אין הרבה מה לחדש המדד המשיך קדימה גם בשבוע המסחר האחרון כשהוא פורץ שיאים חדשים ואת
האזור הפסיכולוגי סביב  1600נקודות .ניתן לראות הגרף המצורף לסקירה שמהפריצה של השיא הקודם במרה של 1530
נקודות המדד מתקדם כבר  80נקודות קדימה ,לאט ,לאט אבל בטוח .להערכתי המדד שואף לכיוון  1620/30נקודות
בטווח הקצר.

מדד ת"א  – 75מוכרים ראשונים הופיעו השבוע מזה תקופה במדד מניות השורה השנייה ,כאלה שנראו באופן ברור
ומכרו רוחבי את המניות ככל הנראה דרך תעודות הסל .מהבחינה הטכנית ניתן לראות בגרף של  3השנים האחרונות
אזור קשה מאוד סביב  910-925נקודות .בכל ביקור ברמה זו קבלנו מימושים דיי עמוקים בחודשים שלאחר מכן .חשוב
יהיה לראות בשבועות הקרובים את נחישות הקונים והאם הנסיגה במחיר תהיה מינורית כמו השבוע או עמוקה יותר דומה
לעבר.

מדד הנדל"ן  – 15מדד הנדל"ן המשיך להיסחר בטווח מסחר צר השבוע כשהוא נדבק כל הזמן לגבוהים שבועיים ואף
נעול את השבוע בגבוה תקופתי .למרות המגמה החיובית בסיום השבוע המדד לא עושה צד מהותי קדימה והוא ממשיך
להיסחר על אזור קשה סביב  483/4נקודות (נעל מעל את המסחר) .חשוב יהיה לראות את המגמה של המדד בימים
הקרובים והאם פניו למשוכה הבאה סביב  482/3נקודות.

מדד  – S&P500המדד המשיך להראות חזק גם בשבוע המסחר השני של השנה כשהוא שוב נדבק לרמות השיא סביב
 2277/80נקודות רמה שאותה לא הצליח לפרוץ ביום שישי הקודם .מהבחינה הטכנית המימושים אמש (חמישי) היו
זמניים בלבד כשהשוק מחק חלק ני כר מהירידות וסגר שלילי בצורה מינורית ,המדד ממשיך להדבק לגבוהים ולהראות
עוצמה רבה .יחד עם זאת עונת הדוחות מתחילה ,כשהיום (שישי) יחלו הבנקים הגדולים בדיווחים בטח לאחר הראלי
האחרון בסקטור .בשבוע הבא ובכלל בחודש הקרוב ההשפעה תגיע בעיקר מהדוחות שיפורסמו וזה הזמן של הסוחרים
לקבל טריגרים חזקים מהמניות הגדולות לרבעון הקרוב ואולי אף מעבר.

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 הייתה במהלך שלילי ברור  ,ולאחרונה החלה להתייצב תוך מסחר בתנועה רוחבית בגבולות
 .654-715לפני כשבועיים ראינו פריצת רמת  715עם יעד קרוב על  744שהושג במלואו .מכאן המניה שבה אחורה ואף
שברה את תמיכת  715החשובה .כעת כל עוד אין לנו נעילה מעל  715המניה ללא אתות חיובי.

 – TSEMטאואר  -חברה 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
ארוך טווח ,והפעם כדי להמחיש את היעד לטווח היותר מהקצר .ניתן לראות כי המניה לאחרונה פרצה תבנית מחירים
ברורה כאשר היעד כעת נקוב ברמת  22דולר .תמיכה עולה כעת בגרף הארוך טווח על רמת  18דולר .בגרף היומי
התמיכה הקרובה היא על  19דולר.

אלביט מערכות ( - )1081124החברה עוסקת במיגון רחב של טכנולוגיות מתקדמות ,אלקטרוניות ואלקטרו אופטיות
משולבות עבור השוק הביטחוני ברחבי העולם .מניות החברה נסחרות במדד המעוף וכן בארה"ב.
ניתוח טכני  :מניות החברה נסחרות כעת בתנועה עולה  ,כאשר לאחרונה ראינו מימוש במניה שהסתיים עקב פריצת
תבנית מתכנסת .כעת ,רמת  40000מהווה התנגדות קרובה ויכולת נעילה מעליה יאשר את יעד הפריצה האחרונה סביב
רמת  .42900תמיכה קרובה נקובה ברמת אזור  38500והיא חשובה.

דלק קידוחים יה"ש ( - )475020השותפות דלק קידוחים הינה שותפות מוגבלת אשר תחום פעילותה היא ,חיפוש,
פיתוח והפקה של נפט ,גז טבעי וקונדנסט ,בישראל ובקפריסין .יחידות ההשתתפות נסחרות במדד המעוף.
ניתוח טכני :יחידות ההשתתפות נסחרות לאחרונה בתנועה עולה  ,למרות הדשדוש בחודש האחרון .ניתן לראות שכעת
ישנה תמיכה מאוד משמעותית באזור  1370שם קו מגמה תומך חשוב .כל עוד קו זה מחזיק ,והוא נבחן כעת ,אזי האתות
החיובי קיים .עדיין אין הכרעה בין שבירה של קו זה או היפוך מעליו .רמת  1400מסומנת כהתנגדות הקרובה מעל
התמיכה הנ"ל.

קמה דע ( – )1094119החברה הינה חברת ביו-פרמצבטיקה העוסקת בפתוח ייצור ושיווק של תרופות מרשם המבוססות
על פל סמה למתן בעירוי בהזרקה או באינהלציה לשימושים מצילי חיים במצבי חירום .חלקם משמשות לטיפול במחלות
כרוניות .מניות החברה נסחרות בארץ במדד ת"א יתר .50
ניתוח טכני  :המניה נמצאת לאחרונה בתנועה עולה ברורה ,ולאחרונה אף פרצה תבנית התכנסות מחירים .כעת נמצאת
לפני התנגדות קרובה על  ,2325ויכולת פריצה כאן יאשר יעד פריצת ההתכנסות על  .2580אזור  2200שם תקרת
תבנית פרוצה ,מהווה את התמיכה החשובה כעת.

על רגל אחת
כיל ( – )281014מנית חברת הכימיקלים ,נסחרת במדד המעוף .טכנית ,המניה לאחר מהלך יורד ,וכעת נמצאת במהלך
של תנועת תיקון עולה .ניתן לראות בשלב זה יצירת תנועה עולה כתיקון על בסיס שפלים/שיאים עולים ,כנאמר עוד
בסקירות הקודמות .כעת ,רמת אזור  1680-1700עולה לתמיכה הקרובה וכל עוד שכך אין אתות שלילי .רמת 1830
התנגדות הקרובה.

מיטב דש ( - )1081843מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100לאחרונה התבשרנו על עסקה אפשרית למכירתה
שעדיין לא נסגרה .טכנית ,המניה כעת נסחרת מעל קו מגמה עולה ברור שתמיכתו באזור  .1720כל עוד רמה זו נשמרת
המניה חיובית ,ועם יעד לרמת אזור .1900

 – TEVAטבע – מניות חברת התרופות הגנאריות נסחרות בת"א במדד המעוף ,וכן בארה"ב .טכנית  ,ולפי גרף חו"ל,
המניה נמצאת בשלב זה עדיין במסלול יורד ובאתות שלילי .כעת ,כל עוד המניה אינה מסוגלת לנעול מעל רמת  36דולר,
אזי אין לנו אתות ברור ליכולת תיקון עולה משמעותי .לאחרונה ,נכשלה המניה בפריצת רמת ההתנגדות החשובה.
מזור רובוטיקה  - MZORמניות החברה נסחרות במדד ת"א ,100וכן בארה"ב .טכנית המניה נתמכה לאחרונה מעל קו
מגמה עולה לטווח הבינוני והסתובבה מעלה .רמת  23.6עולה כעת לתמיכה הקרובה כאשר התנגדות קרובה נמצאת
ברמת השיא על אזור  26.5דולר.
דיסקונט השקעות ( - )639013מניות החברה נסחרות לאחרונה בתבנית עולה לטווח הקצר-בינוני .בשלב זה המניה
יצאה למימוש מחירים כאשר רמת  1300מהווה את התמיכה הקרובה (נעילה גבולית ביום מסחר האחרון) ,ואילו רמת
 1250מהווה את התמיכה היותר מהותית .כל עוד נשמרת התנועה העולה שרירה .יעד קרוב .1360

לאומי ( - )604611מניות הבנק נסחרות במדד המעוף .לאחרונה ,במסגרת התמונה העולה הנוכחית ראינו סיום מימוש
והיפוך על רמת אזור  1450שמהווה תמיכה חשובה קצרה .רמת  1635מהווה כעת יעד ראשון להשגה.

גזית גלוב ( – )126011מניות החברה הנסחרות במדד המעוף ,נמצאות בתיקון עולה כעת ,ואף בשבוע החולף פרצה
התנגדות חשובה על  .3466רמה זו עולה מן הסתם לתמיכה הקרובה כעת .רמת  3680מהווה כעת התנגדות מידית
שם קו מהלך עולה שנשבר לאחרונה.

פרטנר ( – )1083484מניות חברת הסלולאר נסחרת במדד ת"א  .100טכנית המניה נמצאת כעת בטווח צר של מחירים
לאחר פריצת תבנית מחירים .רמת  2180עולה כעת לתמיכה הקרובה וכל עוד נשמרת במונחי נעילה התמונה החיובית
נותרת בעינה.

שיכון ובינוי ( - )1081949מניות חברת הנדל"ן ,נסחרות בתנועה עולה לאחרונה ,כאשר רמת  774מהווה כעת התנגדות
מידית ,ורק נעילה מעל יאשר אתות חיובי נוסף .רמת  729היא כעת התמיכה הקרובה.

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.

