הסקירה השבועית של ספונסר – 18.10.2016
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
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף ירד בכ 1.3% -בשבוע החולף ,וסיים את המסחר ברמה של  1416נקודות .ניתן
לראות בגרף המצורף שמדד המעו"ף מדשדש בשבועות האחרונים וביום חמישי שבר כלפי מטה רמת תמיכה חשובה ,וכעת אם
לא ישוב מעליה בשבוע הקרוב הוא צפוי להמשיך ולרדת אל עבר היעד הבא השוכן ברמה של  1380נקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק מול השקל בסיכום השבוע החולף ,ונסחר כרגע (שני) ברמה של  3.825ש”ח לדולר.
אתמול (שני) ,וול סטריט נסחרה בירידות שערים קלות במדדים המובילים .מהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף היומי המצורף
שהדולר נתמך כצפוי ובהמשך לתחזיות שלנו באזור של  3.73-3.75ש"ח לדולר ,וכעת ממשיך לתקן כלפי מעלה בהתאם למגמת
ההתחזקות שלו בעולם ,וצפוי להמשיך ולעלות אל עבר ההתנגדות הבאה השוכנת ברמה של  3.90ש"ח לדולר.
מדד ה  DAXהגרמני  -מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את  30החברות 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 היומי המצורף ,המדד הגרמני
מדשדש בשבועות האחרונים ללא תנועות חדות ,וכעת ההתנגדות הקרובה נמצאת באזור  10800הנקודות ,ופריצה שלה תהווה
איתות טכני חיובי.
מדד הנדל"ן  – 15שבוע המסחר המקוצר לא היטיב עם מדד מניות הנדל"ן .ביומיים הראשונים של השבוע שעבר המדד המשיך
להיסחר בתנודתיות נמוכה מאוד ובחוסר עניין מתחת לרמה של  480נקודות וביום המסחר האחרון סיים בירידות שערים חדות
ומתחת לרמה של  475נקודות .על פניו המדד יצא שיא יורד נוסף על הגרף וסביר שנראה המשך תיקון בטווח הקצר עם פוטנציאל
לפגוש את רמת  460נקודות.
מדד ת"א  – 75המדד פתח את השבוע הקודם בעליות שערים נאות מאוד כשהוא נבלם ברמת התנגדות סביב  873/4נקודות
שהיא מעט מתחת לשיאו השנתי שנקבע באוגוסט האחרון .ביום חמישי נסחר המדד בירידות חדות בהתאם למגמה בשוק אולם
לא קרה דבר מהותי במבנה המחירים במדד .תמיכות קרובות קיימות ב  846ו  .836חשוב יהיה לראות את המגמה לאחר החגים
והאם רמות התמיכה ישמרו ,סה"כ המדד והתצורה נראים חיוביים ונראה שעדיין לא נאמרה המילה האחרונה.
מדד הבנקים – מדד הבנקים ממשיך להיות חזק ביחס למדד המעו"ף ולמעשה מחזיק אותו מלהתפרק חזק יותר .בשבוע הקודם
ראינו גבוה חדש ברמה של  1450נקודות אולם ביום חמישי המגמה השלילית הכריעה וקבלנו נעילה מתחת לאזור ההתנגדות.
מהבחינה הטכנית אין חדש ,כל עוד מבנה של שיאים ושפלים עולים קיים ,כל ירידה לצורך עליה ,שפל אחרון על הגרף נמצא סביב
 1400נקודות והוא התמיכה הקרובה ,התנגדות קרובה נמצא בסגירה ברורה מעל  1450והגבוה התקופתי ברמה של 1462
נקודות.

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  ,אך לאחרונה הגיעה עד לתמיכה מהותית ארוכת טווח על  .679היפוך
ברור נצפה בזמנו כאן על תמיכה זו ,היפוך שהביא מהלך עולה נאה .כעת המניה נמצאת בהתכנסות מחירים דמוי יתד ,אשר
נמצא לקראת הכרעה ובסוף התבנית .תקרת תבנית נמצאת ברמת  725כאשר  732יהיה אישור לפריצה .תמיכה נמצאת בתחום
המהותי של תחתית תבנית עם אופקית מהותית כאמור ,בתחום .679-693בשבוע החולף ראינו תנועה בתוך היתד עם הגעה
לתקרה ושוב כישלון וירידה לכיוון התחתית .עדיין הנטייה כאן לראות פריצת היתד ואישורו כאמור.

אלביט מערכות ( - )1081124החברה עוסקת המגוון 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 לאחרונה הגיעה לשיא השנתי סביב  39000עקב פריצת תבנית ברורה קודם לכן .מהלך זה נצפה כאן בזמנו
בתזמון אחת לאחת .מאז יצאה המניה למימוש מחירים שעדיין קיים ,בשלב זה המניה נתנה היפוך על תמיכה עולה ראשית,כפי
שנצפה כאן בסקירות האחרונות ,וכעת למעשה מגיעה המניה לאזור התנגדות מהותית בתחום קווי מהלך שנשברו בזמנו בתחום
 36500-37000לכן אין אתות המשך תיקון עולה כל עוד אין פריצת אזור הנ"ל .כאמור תמיכה עולה ראשית נמצאת כעת על רמת
 . 35000כל עוד נמצאים מעל התנועה הכללית עולה .בשבוע החולף הגענו כצפוי עד לאזור ההתנגדות ומשם קיבלנו מימוש.
36000תמיכה הקרובה כעת.
ישראמקו יה"ש ( - )232017השותפות ישראמקו נגב ,2נוסדה ע"פ הסכם שותפות שנחתם בין ישראמקו כשותף כללי מצד אחד
לבין הנאמן ישראמקו ניהול כשותף מוגבל מצד שני .ישראמקו יה"ש עוסקת בתחום חיפושי והפקת נפט וגז בישראל .היה"שים
נסחרות בת"א במדד המעוף.
ניתוח טכני  :היה"שים לאחרונה ,נסחרות בתנועת מימוש מחירים ,ואף שברו תמיכה חשובה ברמת  .70בנוסף לאחרונה אף
נשבר קו תמיכה עולה לטווח הארוך .לכן המניה כעת עדיין בתנועה יורדת ,ראינו גם שנוצר קו מהלך יורד לטווח הקצר וכל עוד
שאין רואים כאן פריצה ,אין שינוי בכיוון היורד .אזור התנגדות נמצא כעת על  .70כל עוד אין לנו פריצת אזור זה אין אתות לפתיחת
תיקון עולה מהותי .מנגד יש כעת תמיכה של הימים האחרונים באזור  .68לסיכום רוחבית  68-70ואתות ביציאה בגובהה התבנית.
-TSEMטאואר  -הח ברה עוסקת בייצור טכנולוגיות דיגיטאליות ואמצעי תקשורת עבור מצלמות דיגיטאליות ואמצעי תקשורת
עבור ניהול ספקים .מניות החברה נסחרות במדד ת"א  ,100וכן בארה"ב.
ניתוח טכני :המניה כללית בחודשים האחרונים נסחרת בתנועה עולה מתקנת ,כאשר לטווח הקרוב ראינו מסחר רוחבי בשבועות
האחרונים,בתחום מחירים  14.8 -16דולר .בסקירה הקודמת נאמר כי הולכים לתקרת התבנית עם אפשרות של פריצה ,ואכן
ראינו הליכה לתקרת תבנית ואף פריצה שלא החזיקה מעמד (עקב כישלון בפריצת ההתנגדות הבאה) ,וחזרנו לתוך התבנית.
כעת ,יכולת המשך מימוש על הפרק ואף לתחתית התבנית .עם זאת מעל לטווח הקצר ,הפריצה של התבנית עם יעד ל 22-דולר
עדיין קיימת כל עוד אין שבירת אזור  14.5דולר.
כיל ( - )281014החברה עוסקת בהפקת חומרי גלם ועיבודם על מנת להשביח את ערך המוצרים שמייצרים לקוחותיה ,בתחומי
החקלאות,המזון והחומרים המורכבים .מניות החברה נסחרות במדד המעוף ,וכן בארה"ב.
ניתוח טכני  :מניות החברה נמצאות לאחר מהלך יורד רציף וארוך .עם זאת ניכר בחודשים האחרונים דשדוש מחירים בתחום
הרצועה . 1600 -1420 -ראינו נעילה ביום המסחר האחרון על התמיכה ולמעשה בימים האחרונים יש לנו דשדוש על התמיכה
ובינתיים ללא אתות הכרעה .רק יכולת נעילה מעל רמת  1478בנעילה יאשר אתות ראשוני ליציאה לתיקון עולה.
שופרסל (  - )777037החברה פועלת בשני תחומי פעילות .קמעונאות באמצעות חנויות שכונתיות ואזוריות ,ונדלן מניב  .מניות
החברה נסחרות במדד ת"א .100
ניתוח טכני :המניה נמצאת לאחרונה בתנועה עולה כפי שניתן להתרשם מהגרף המצ"ב .עם זאת בשבועות האחרונים אנו עדים
לתנועה רוחבית בתחום  ,1400-1486וכמו כן בכיווץ רצועות בולינגר עקב התנועה הרוחבית המתמשכת בתחום הצר יחסית.
מצב זה גורם בדרך כלל לתנועה חדה של פריצת התחום הרוחבי הנתון ,ופתיחת הרצועות .סביר שנראה כאן תנועה כזו בקרוב.
כיוון שהמניה כללית בתמונה עולה אזי תנועה רוחבית שכזו נחשבת כאתנחתא לקראת היעד הבא.

על רגל אחת
דיסקונט השקעות ( - )639013מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100טכנית המניה נמצאת לאחר מימוש לא קטן בשערה ,
והחלה לפתח תנועת היפוך עולה מעל תמיכת  .750היעד היה נקוב ברמת השיא השנתי סביב .1215לפני כשלושה שבועות
כצפוי ראינו בדיקת השיא ,אך כישלון בפריצתו .ומאז פתיחת מימוש מחירים .בהסתכלות טכנית לעומק נראית כעת התכנסות
מחירים שהתנגדותה על  1200ואילו תמיכה עולה על רמת  ,1130כך שאתות ברור יתקבל ביציאה מתחום התכנסות זה.עוד
אציין רצועות בולינגר צמודות בצורה קיצונית יחסית מה שמזמין מהלך חריג .כנראה כלפי מעלה...
קמה דע ( - )1094119מניות החברה הנסחרות במדד הייתר  ,50פרצו לפני כחודש תבנית מתכנסת לטווח הקצר-בינוני וגם
תבנית ארוכת טווח .בשבוע החולף המשיכה המניה במהלך החיובי  ,ולאחר נעילת תבנית קצרה על אזור  ,1970החלה במסע
לעבר היעד לטווח הארוך סביב  .2350רמת התנגדות קרובה  ,2200רמת  1970תמיכה עולה.
אל על ( - )1087824מניות חברת התעופה נמצאות באתות חיובי ובתנועה עולה עת ,פרצו לאחרונה תבנית התכנסות מחירים
ברורה .רמת  323עולה כעת לתמיכה הקרובה ואילו יעד סופי נקוב באזור .378-80
גולף ( - )1096148המניה לאחרונה נמצאת בתיקון עולה אגרסיבי .כעת ולטווח הקצר ,המניה נסחרת רמת  750וכל עוד שרמה
זו נשמרת כתמיכה אין אתות שלילי לתחילת מימוש כל שהוא ,למרות התנועה החדה לאחרונה.

 – TEVAטבע  -מניות החברה נסחרות במדד המעוף וגם בארה"ב שם נקבעת .ניתן לראות כעת תמיכה חשובה ברמת 50
דולר שנשברה לאחרונה מה שהוציא אתות לעבר התמיכה היותר מהותית על  45.1דולר ,כאשר רמה זו נשברה בקלות ,וכעת
היעד יורד לעבר אזור  40דולר .רמת השבירה האחרונה יורדת להתנגדות וכל עוד נמצאים מתחתיה ,המניה שלילית ,וללא אתות
לתיקון עולה משמעותי.
שיכון ובינוי ( - )1081942מניות החברה נסחר ו לאחרונה בתבנית מתכנסת ,ולאחרונה נפרצה תבנית זו מה שמאשר כעת יעד
על רמת אזור  ! .810לטווח הקרוב ,ההתנגדות נקובה על  .708תמיכה קרובה כעת עולה לרמת  675תקרת תבנית פרוצה
שנבדקה בשבוע החולף מלמעלה..
מזרחי טפחות ( - )695437מניות הבנק נסחרות במדד המעוף .המניה שנמצאת בתנועה עולה מתקרבת להשלמת תבנית
קעורה ברמת התנגדות על רמת  . 5058לכן רק יכולת נעילה ברורה מעל יחדש האתות החיובי .תמיכה קרובה עולה לרמת אזור
.4880
סלקום ( - )1101534מניות חברת התקשורת נסחרות במדד ת"א  .100טכנית ,ניתן לראות תנועה רוחבית בשבועות האחרונים
בתחום מחיר  -2729לאזור  . 3000רק יכולת נעילה ברורה מעל לטווח הנ"ל יאשר אתות המשך .לאחרונה ראינו כישלון בפריצת
רמת ההתנגדות.
רציו יה"ש ( - )394015יחידות ההשתתפות נסחרות במדד ת"א  ,100טכנית רואים כעת תנועת מחיר בתחום  30-32כאשר
כעת אנו על אזור התמיכה יכולת יציאה מהתחום הנ"ל ,יאשר אתות לטווח הקצר להמשך.
פורמולה מערכות (  - )256016מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100טכנית ,המניה כעת לטווח הקצר ,נסחרת בתבנית
מתכנסת יורדת .תקרת תבנית על  ,15080ואילו תחתית תבנית באזור .4200אתות מהימן נקבל ביכולת יציאה מתבנית
ההתכנסות .למעקב.
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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.

