הסקירה השבועית של ספונסר – 19.02.2017
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 חיובית אשר המשיכה את המומנט החיובי של
עדכון המדדים .מדדי ת"א  35ות"א  ,125עלו בכ 2.5% -בממוצע כל אחד ,מדד הביטוח החדש בלט לחיוב ועלה בכ-
 .4.53%מחזורי המסחר היו ערים מאוד ועברו את ה  1.5מיליארד  ₪ליום .מהמניות הגדולות בלטו לחיוב חברת אל על
שעלתה כ  12%על רקע הבנות עם הטייסים וסיום השביתה ,מנורה מבטחים זינקה כ  11%ללא כל סיבה מיוחדת ומניית
טבע תיקנה את ירידות השערים האחרונות ועלתה כ –  10%על רקע הדוח שפורסם ביום שני האחרון .בלטה לשלילה
חברת גילת לוויינים שאכזבה את המשקיעים בתוצאותיה לרבעון האחרון של השנה ובתגובה אבדה המניה קרוב ל 15%
מערכה .בצד מניות היתר בלטה לחיוב מניית מייסייז שזינקה כ –  83%ללא כל סיבה מיוחדת וחברת אקס טי אל אשר
עלתה קרוב ל  .50%בצד המניות היורדות נציין את חברת סלזיון שאבדה קרוב ל  47%על רקע הנפקה בדיסקאונט על
מחיר השוק.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה מעורבת .מדדי התל בונד נסחרו במגמה מעורבת וכמעט ללא שינוי בסיכום שבועי.
אגרות החוב הממשלתיות השקליות והצמודות נסחרו בעליות שערים .בלטו לחיוב האגרות החוב הממשלתיות במח"מ
הארוך אשר עלו קרוב ל  1%בצמודי המדד וכחצי אחוז באג"ח השקלי.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב 2.44% -מדד ת"א  90עלה ב ,3.0% -מדד הבנקים עלה ב ,1.76% -מדד הנדל"ן
רשם השבוע ירידה של  ,0.41%מדד נפט וגז עלה ב 1.29% -ומדד הביומד עלה ב 0.3% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח,
הדולר נחלש בכ 1% -מול השקל ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  3.71ש"ח לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף עלה בכ 2.44% -בשבוע החולף ,וסיים את המסחר ברמה של 1452.6
נקודות .ניתן לראות בגרף המצורף שמדד המעו"ף החל תנועה עולה השבוע וחזר לאזורי הגבוהים האחרונים סמוך ל
 1460נ קודות .הפתיחה החיובית של תחילת השבוע בחסות האופטימיות מעדכון המדדים ,השיאים בארה"ב ושיפור
במניות הפארמה דחפו את השוק לעליות שערים נאות שנמשכו לאורך כל שבוע המסחר האחרון .אזור התנגדות קרובה
נמצא סביב  1460נקודות ואלו התמיכה הקרובה קיימת סביב  1440בטווח הקצר ובשפלים האחרונים סביב 1402/5
אשר החזיקו את המדד בשבועות הקודמים.

שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש בכ 1% -מול השקל בסיכום השבוע החולף ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.71
ש”ח לדולר .הדולר שבר ביום חמישי את אזור התמיכה החזק סביב  3.74לדולר וירד סמוך לאזור של  ₪ 3.70/1לדולר.
הדולר נמצא בשפל של שנתיים מול השקל וכל עוד יישאר מתחת לאזור התמיכה הצפי הוא המשך חולשה בדולר.

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 נתמך מעל התמיכה החשובה ברמת  11400/500הנקודות ומאז מדשדש מעליה .כל עוד המדד
מחזיק מעמד מעל התמיכה ,ישנו סיכוי טוב שייצא לדרך מהלך עולה מחודש ומשמעותי כשאזור התנגדות קיים סביב
אזור של  11900נקודות.

מדד הבנקים – אין הרבה מה לחדש על מדד הבנקים שגם השבוע המשיך להסחר במגמה חיובית ולמעשה המשיך
להוביל את מדד המעו"ף .מהבחינה הטכנית אזור תמיכה סביב  1550נקודות אשר החזיק שבוע שעבר דחף את מניות
הבנקים לעליות שערים והמדד נועל את השבוע סמוך לשיא האחרון במדד סביב  1620נקודות .הצפי שלי על המדד
ממשיך להיות חיובי עם נטייה לדשדוש עולה במניות הבנקים תמיכות קרובות קיימות ברמה של  1550ו  1530נקודות.

מדד ת"א  – 90אפשר לברך על המוגמר ,לאחר שציינתי כאן במשך החודשיים האחרונים על כך שפריצה של אזור
התנגדות סביב  880/85נקודות תביא ליעד עולה סביב  ,950השבוע השגנו את היעד וכל מה שנותר להבין מכך ,זה
שברגע שקיימת תבנית חיובית ובריאה צריך להתמיד בהחזקה עד ליעדים למרות כל רעשי הרקע (תנודתיות ותיקונים).
המדד סוגר את השבוע בשפיץ שבועי ותקופתי וכל עוד לא היו תקלות מהשווקים הצפי הוא המשך עליות שערים בשבועות
הקרובים.

מדד הנדל"ן – מדד הנדל"ן המשיך בתחילת השבוע את המגמה החיובית משבוע המסחר הקודם אך בהמשך נחלש
וראינו מימוש מחירים במניות המדד שגדל מ  15ל כ  70חברות מהתחום .מהבחינה הטכנית אזור של  480נקודות נפרץ
השבוע וכמעט הגענו לאזור של  490נקודות אותו ציינתי בשבוע שעבר אולם כאמור במשך השבוע ראינו מימושים וחזרה
לאזור של  480נקודות .התבנית הטכנית במדד דיי דובית בשלב זה על אף העליות האחרונות ,יחד עם זאת עציין
ש"העוקץ" שהיה למדד נעלם בגלל כמות המניות שנכנסה לתוכו והורדת המשקל של חברות הנדל"ן הגדולות כדוגמת
מליסרון ,עזריאלי ,גזית גלוב ואלוני חץ ,לכן נצטרך לבחון את ההתנהגות המדד בשבועות הקרובים.

מדד  – S&P500מדד האס אנד פי  500המשיך את עליות השערים בשבוע המסחר האחרון ועלה ב  3ימי המסחר
הראשונים של השבוע תוך כדי המשך דהרה של השוורים והגעה לאזור של  2350נקודות (שיא חדש כמובן) .אמש
(חמישי) קבלנו מימוש קל במדד עם יום שלילי שסגר רצף של  7ימי מסחר רצופים של עליות שערים ו  10ימי העלייה ב
 11ימי המסחר שקדמו לאתמול .על פניו תיקון מתבקש גם כזה שיביא לתנועה צידית ותפתח עוד מרווח עולה לאזור של
 2400נקודות.

ניתוח מניות
אל על ( - )1087824החברה עוסקת בהובלה אווירית של נוסעים ומטען .באמצעות מטוסי נוסעים ומטען .כמו כן החברה
עוסקת בפעילויות נלוות לבסיס התעסוקה העיקרי .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .125
ניתוח טכני :מניות החברה נסחרו לאחרונה בתנועה יורדת מתמשכת .לפני מספר שבועות ראינו הגעה לתמיכה מהותית
בעיקר בגרפים ארוכי הטווח באזור  ,228-30ולאחר תנועה רוחבית קצרה יצאה המניה לתיקון עולה .כעת המניה מנסה
לפרוץ קו מהלך עולה שנשבר בזמנו ,קו זה מאוד מהותי להמשך התנועה העולה וללא פריצתו אין אתות נוסף להמשך
התנועה החיובית .התנגדות קו זה נמצאת באזור מחירים סביב  .282אזור  253כעת עולה לתמיכה הקרובה שם ראינו
את הפריצה האחרונה .בזהירות ניתן לומר כי ראינו כאן אתות לסיום המהלך היורד של החודשים האחרונים ,ומכאן נראה
תנועה עולה עקבית.

 TEVAטבע  -חברה הינה חברת תרופות גלובאלית העוסקת בייצור תרופות גנאריות ,תרופות ייחודיות וממותגות וכן
בייצור חומרי גלם לתעשייה הפרמצבטית .מניות החברה נסחרות במדד ת"א  ,35וכן בארה"ב.
ניתוח טכני  :מניות החברה נסחרו לאחרונה בתנועה יורדת חדה ומתמשכת ברורה .לאחרונה אף ראינו שבירת קו תמיכה
עולה ראשי בגרף ארוך הטווח .כעת המניה נמצאת בתיקון עולה ,אך לפניה נקודת מפתח מהותית בדמות קו המגמה
ארוך הטווח שנשבר בזמנו סביב מחיר  37דולר .אתות חיובי ברור להמשך התיקון העולה יתקבל ביכולת קבלת נר חודשי
מעל קו המגמה שנשבר כלומר נר מעל  37דולר בסוף חודש זה ,רק אם זה יתקבל ,אזי נוכל לומר כי יש לנו כאן היפוך
ברור ושהחברה מצאה תמיכה .מצ"ב הגרף החודשי.

פרוטארום ( - )1081082החברה הינה חברה גלובאלית המפתחת ומייצרת וכן משווקת טעמים וחומרי גלם מיוחדים
המשמשים בייצור המזון והמשקאות ומוצרי הפארמה .מניות החברה נסחרים במדד ת"א .35
ניתוח טכני  :המניה נמצאת לאחרונה בתנועה יורדת כמימוש לאחר מהלך עולה משמעותי .ניתן לראות כעת תמיכה על
אזור  19580אופקית ,שלאחרונה ראינו היפוך מעליה .עם זאת המשך חיובי יותר ברור יתקבל רק ביכולת פריצת קו
המגמה היורד באזור מחיר  .20300בשבוע האחרון ראינו כישלון פריצת קו המגמה ,ויש לנו המשך התכנסות קו מגמה
עם קו תמיכה שצוין לעיל.

קמה דע ( - )1094119החברה עוסקת בפיתוח ייצור ושיווק של תרופות מרשם המבוססות על פלזמה למתן בעירוי,
הזרקה או אינהלציה .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .125
ניתוח טכני  :המניה שנמצאת במהלך עולה ברור ,הגיעה לאחרונה לתקרת תבנית מחירים על  , 2400ואף פרצה את
תבנית המחירים הנ"ל .בשלב זה המניה נמצאת תחת אתות חיובי המשכי כאשר היעד של פריצת התבנית נקוב באזור-
 .! 2800רמת הפריצה על  2400עולה כעת לתמיכה החשובה .ואילו רמת  2600כאזור תמיכה הקרוב.

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 ואילו רמת אזור  1820-30רצועת התנגדות.
כעת יש לנו דשדוש בתחום תמיכה/התנגדות שצוינו ואתות המשך יתקבל ביכולת יציאה מהתחום .

 MZORמזור רובוטיקה -מניות החברה נסחרות בארץ וכן בארה"ב .טכנית המניה נתמכה לאחרונה מעל קו מגמה עולה
לטווח הבינוני והסתובבה מעלה ,מספר פעמים .כל עוד המניה נמצאת מעל קו התמיכה באזור  20.8דולר ,התמונה
החיובית הכללית נשמרת.

סלקום (– )1101534טכנית המניה ,הנסחרת במדד המעוף ,ת"א  ,35נמצאת תחת אתות חיובי לאחרונה כאשר פרצה
תבנית מחירים רחבה .מאז הפריצה ראינו תמונת שיאים-שפלים עולים מה שאומר שהתמונה החיובית נותרת במקומה.
רמת אזור  3800כעת תמיכה קרובה ואילו ההתנגדות נקובה ברמת .3984

שיכון ובינוי ( - )1081949מניות חברת הנדלן ,הנסחרות במדד ת"א  ,125נסחרות בתנועה עולה לאחרונה ,תנועה זו
תקפה כל עוד רמת התמיכה העולה הנקובה על  780נשמרת .מצד שני יש לנו יצירת קו מהלך עולה של תקרת תבנית
באזור  ,830ורק יכולת פריצה ברורה כאן יאשר אתות חיובי המשכי.

כלכלית י-ם ( - ) 198010המניה נמצאת בתנועה יורדת לאחרונה .לאחרונה ראינו התייצבות וניסיון ליצור אזור תמיכה
סביב רמת  768ופתיחת תיקון עולה .רמת  825כעת עולה לתמיכה הקרובה וכל עוד נשמרת במונחי נעילה ,התיקון
העולה עדיין תקף 900.יעד מלא כעת.
לאומי (  - )604611מניות הבנק הנסחרות במדד המעוף-ת"א  ,35נמצאות כעת בתנועת תיקון עולה למימוש האחרון.
בשבוע החולף ראינו פריצת תבנית יורדת וכעת היעד נקוב על אזור  1635שם תיבחן המניה להמשך .אזור  1576תמיכה
קרובה.

מיטב דש ( - )1081843מניות החברה ,הנסחרות במדד ת"א  ,125נמצאות בשבועות האחרונים בתמונה רוחבית-
מתכנסת .רמת אזור  1810מסומנת כתקרת תבנית ורק יכולת פריצה כאן יאשר אתות חיובי ברור המשכי.

מיקרומדיק ( - )433011מניות החברה נמצאות לאחר מהלך יורד ארוך טווח .לאחרונה ראינו תחילת תיקון עולה חד
שחלקו נעלם עם מימוש שראינו לאחר הקפיצה החדה .רמת  100כעת היא התמיכה המהותית וכל עוד נותרים מעל ,אזי
התיקון העולה עדיין תקף.

המלט ( - )1080324מניות החברה-הנסחרת במדד ת"א  ,125נמצאות במהלך עולה ברור .לאחרונה ראינו פריצת תבנית
מחירים עם יעד כעת לאזור  .6440יעד זה הושג בשבוע החולף כצפוי ,ולפי הנכתב כאן .משם ראינו יציאה למימוש מחירים
כאשר רמת  6000מסומנת כתמיכה חשובה במונחי נעילה ,כל עוד נשמרת אין אתות שלילי מהותי במניה.

שופר סל(  - )777037מניות החברה הנסחרות במדד ת"א  ,125נמצאות תחת מהלך עולה ברור שכעת רמת 1500
עולה לתמיכה הקרובה ואילו רמת , 1600היא היעד וההתנגדות הקרובים כעת.

בזן ( - )2590248מניות החברה הנסחרות במדד ת"א ,125נמצאות כעת לאחר פריצת תבנית רוחבית לאחרונה .יעד
הפריצה כעת נקוב ברמת  155ואילו התמיכה הקרובה נקובה על  144שם נעילת גאפ.

קנון ( - )1134139מניות החברה נסחרות כעת בתיקון עולה לאחר הירידה האחרונה ,עם זאת המשך התיקון העולה
יקבל אישור אך ורק ביכולת נעילה מעל רמת .4053

פרטנר (  - )1083484מניות חברת התקשורת הנסחרות במדד ת"א  ,35נסחרות בתמונה חיובית עולה .לאחרונה יש
לנו כאן תמונת התכנסות מחירים לטווח הקצר שגבולותיה ,2050-2250 ,יכולת יציאה מהתחום יאשר האתות הנוסף
בגובהה של כ 10-אחוז .ביום המסחר האחרון ראינו נעילה קרובה לתקרת התבנית.

אלביט מערכות ( - )1081124מניות החברה הנסחרות במדד המעוף ,ת"א  ,35נמצאות תחת תנועה עולה ברורה בשלב
זה .כעת נצפה מימוש ,כאשר רמת אזור  42600מהווה תמיכה קרובה תקרת תבנית .כל עוד שמחזיקה ,התמונה החיובית
תקפה.

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.

