הסקירה השבועית של ספונסר 15.20.1026 -
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 והמקוצר (חג סוכות) במגמה מעורבת עם נטייה לעליות
שערים .מדדי המעו"ף ות"א  011עלו בכ 1.9% -בממוצע כל אחד .מדד הבנקים בלט לטובה ועלה בכ ,6.2% -ומנגד מדד
הביומד ירד בכ 0.9% -בסיכום שבועי .במדד ת"א  011בלטו לטובה מניות פלסאון ,מג'יק ואל על שעלו בכ 2% -בממוצע כל
אחת .מנגד ,מניית מנקיינד צללה בכ 0..1% -נוספים והשלימה ירידה של כמעט  01%מתחילת השנה .מכלל מניות הבורסה
בלטה לטובה מניית גו.די.אם שעלתה בכ ,61.2% -מניות בריינסוויי ומישורים עלו בכמעט  06%בממוצע כל אחת .מנגד ,מניית
אורתם סהר צנחה בכמעט  11%לאחר שהודיעה כי בוטלה ההשקעה הצפויה בחברה ,ובעקבות כך הגישה החברה בקשה
להקפאת הליכים .מחזורי המסחר היו נמוכים מהממוצע בגלל החג ,ועמדו על כ 011 -מיליון ש"ח ליום.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה חיובית .מדדי התל בונד נסחרו בעליות שערים של כ 1.3% -בממוצע בסיכום שבועי.
אגרות החוב הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה חיובית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו בכ 1.0% -במח"מ
(משך חיים ממוצע) הארוך .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ 1.6% -במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב 0.66% -מדד ת"א  01עלה ב ,0.50% -מדד הבנקים עלה ב ,1.56% -מדד הנדל"ן 01
רשם השבוע עלייה של  ,0.12%מדד נפט וגז ירד ב 0.05% -ומדד הביומד ירד ב 2.62% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח,
הדולר התחזק בכ 2.6% -מול השקל ,ונסחר כרגע (ראשון) ברמה של  3..2ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף עלה בכ 1.91% -בשבוע החולף ,וסיים את המסחר ברמה של  0331נקודות.
ניתן לראות בגרף המצורף שמדד המעו"ף נסחר בתעלה יורדת בשבועות האחרונים ,ולעת עתה נתמך בכל פעם שהוא נוגע
בתחתית התעלה .התמיכה האופקית באזור  03.1הנקודות משמעותית מאוד ,ורק שבירה שלה תהווה איתות טכני שלילי.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק מול השקל גם בסיכום השבוע החולף ,ונסחר כרגע (ראשון) ברמה של  3..2ש”ח
לדולר .ביום שישי ,וול סטריט נסחרה בירידות שערים קלות במדדים המובילים ,כשבגזרת המאקרו נרשמה עלייה מפתיעה
במספר דורשי דמי האבטלה השבועיים שעלו ב 03 -אלף ל 621 -אלף ,זאת לעומת התחזיות המוקדמות שצפו  610אלף
תביעות .עלייה מפתיעה נוספת נרשמה בגזרת נתון מכירת הבתים הקיימים ,אשר עלה ב ,3.6% -מ 1.33 -מיליון בתים ל-
 1.30מיליון .מהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף היומי המצורף שהדולר נתמך כצפוי ובהמשך לתחזיות שלנו באזור של 3.01
ש"ח לדולר ,ומאז ממשיך לעלות בהתאם למגמת ההתחזקות שלו בעולם .ההתנגדות הבאה נמצאת באזור בו הדולר נמצא
כרגע ,אולם ההתנגדויות המשמעותיות יותר נמצאות באזור  3.91-3.91ש"ח לדולר.
מדד ה  DAXהגרמני  -מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את  31החברות 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  01.11הנקודות ,ורק פריצה
שלה תהווה איתות טכני חיובי.
מדד הבנקים – מדד הבנקים סוגר את החול המועד בשפיץ שבוע ושנתי .מניות הבנקים נראות טוב על הגרף כשבשבוע
המסחר הקוצר דילגנו על עוד מסוכה בדמות  0311226נקודות ולכן המדד מסמן לנו כעת יעד לעבר השיא מהשנה שעברה
בקידומת של  0131נקודות .שפל עולה אחרון על הגרף נמצא ברמה של  0311נקודות ,תמיכה נקודתית לפני זה יכולה להגיע
בכל טווח בין .0311231
מדד ת"א  – 15התנועה במדד מזכירה מאוד את התנועה במדד הנדל"ן ,פתיחת שבוע חיובית ולאחר מכן יומיים של עמידה
במקום .טכנית ,המדד נראה טוב וכל התנועה מסיום אוגוסט ועד היום נראה כמו תיקון בזמן ומעט במחיר לפני המשך מגמה
עולה שאולי תגיע לקראת סיום השנה .תמיכה קיימת ברמה של  .32ו  ,.32התנגדות קרובה קיימת סביב  .03ו  ..1הגבוה
השנתי.

מדד הנדל"ן  – 25חול המועד סוכות היה דיי משעמם מבחינת מניות הנדל"ן שאומנם תיקנו מעט את הירידות שלאחר יום
כיפור ,אולם ביומיים האחרונים של השבוע המדד פשוט עמד במקום ללא כל עניין .מהבחינה הטכנית  3ימי המסחר האחרונים
נמצאים בנר האדום הגדול של ה  03.01ויציאה מהטווח  322-303.1ייתן מהלך של כ  6אחוז לאותו הכיוון.

ניתוח מניות
בריינסוויי ( - )2200121החברה ,בריינסוויי בע”מ ,עוסקת במחקר ופיתוח של מכשיר רפואי לטיפול לא פולשני בהפרעות
נפוצות בתפקוד המח .החברה פועלת ליישום הטכנולוגיה שפיתחה בטיפול במחלות ותופעות נויורולוגיות ופסיכיאטריות,
הנובעות משינויים ומליקויים בתפקוד המח.
ניתוח טכני – המניה נפגעה קשות בשנה האחרונה וסבלה מירידות שערים חזקות מאוד עד לשפל שנקבע סביב  0611נקודות
ביוני השנה .לאחר גל עולה מרמות השפל המניה יצאה לתיקון בזמן ובמחיר מאוגוסט האחרון ועד לכתיבת שורות אלה .השבוע
ראינו התעוררות משמעותית במחזורי המסחר אשר דחפו את המניה לעלות שערים נאות .אזור של  009120.11נקודות מהווה
התנגדות בדמות ממוצע  611אזור של  0931231נקודות הוא אזור טכני הקשה על הגרף ,על פניו נראה שהמניה תנסה לתקוף
אזור זה בימי המסחר הקרובים.
סלקום ( – (2202501החברה ,סלקום ישראל בע"מ ,הינה חברת תקשורת המספקת מגוון שירותים ביניהם :שירותי טלפון
סלולרי ונייח ,שירותי אינטרנט וטלויזיה באמצעות סלקום  ,TVשירותי נדידה לתיירים בישראל ולמנויי סלקום בחו"ל ושירותים
נוספים בתחום המוסיקה ,וידאו ,המשרד הנייד ועוד .סלקום רשומה כחברה דואלית ,מניותיה נסחרות הן ב -NYSEוהן בבורסה
בתל אביב.
ניתוח טכני  -מניות החברה התאוששו יחסית יפה מהירידות של חודש יוני האחרון והחזירו את כולם כשבשבוע המסחר האחרון
נסגר הגאפ היורד שנפתח אז .כעת המניה נסחרת מעל רמה של  3111נקודות שהוא אזור התנגדות טכני ופסיכולוגי .כל עוד
המניה נסחרת מעל השאיפה תהיה לבדוק את הגבוה השנתי או סמוך אליו באזור של  36.1נקודות.
אל על ( - )2011111אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ הינה חברת התעופה הגדולה בישראל .החברה מפעילה טיסות
לאירופה ,אסיה ,אפריקה וצפון אמריקה .לחברה צי של  31מטוסים ( 61מהם בבעלותה) ועוד  2שנמצאים בהזמנה מחברת
בואינג האמריקנית .עד לשנת  6113החברה הייתה בבעלות המדינה אך ביוני  6113הונפקה לראשונה לציבור בבורסה בת"א.
ניתוח טכני – אחת המניות החזקות אם לא החזקה ביותר בבורסה של ת"א .בחול המועד סוכות התחדשו עליות השערים
במניה עם יציאה קדימה בליווי מחזורי מסחר ערים מאוד .העליות החלו עוד לפני הדוחות האחרונים שאלה הביאו לפריצה של
 311נקודות שהוא טריגר כניסה ראשון ולאחר כשבועיים לפריצת שיא כל הזמנים .בשלב זה אין כניסה נוחה למניה אלא להיפך
אנו קרובים לסגור יעד פיבונצי מלא וארוך טווח באזור של  3.1291נקודות שהוא היעד למהלך העולה האחרון ולפריצת השיא.
אלוני חץ ( - )060020חברת אלוני חץ נכסים והשקעות בע”מ הינה חברת נדל”ן מניב העוסקת בהשקעות ארוכות טווח בתחום.
לחברה פורטפוליו נכסים רחב מאוד בארץ ובמדינות מערביות בעיקר אמריקה הצפונית ובשוויץ.
ניתוח טכני – המניה יצאה לתיקון בשבועות האחרונים לאחר שקבעה שיא רב שנתי חדש ברמה של  3061נקודות .בימי
המסחר האחרונים מנסה המניה להחזיק באזור של  3611נקודות ובשלב זה בהצלחה .תמיכה ראשונה ברמה זו הייתה באמצע
חודש קודם ושוב בימי המסחר האחרונים .מהבחינה הטכנית אפשר להכנס למניה סביב הרמות האלה סטופ ימוקם מתחת ל
 3611נקודות (מחשש לניעור) הצפי הינו תיקון עולה לכיוון של  3111נקודות שהוא אזור התנגדות האחרון על הגרף.

דלק קבוצה ( – )2011211החברה הינה חברת ניהול החזקות בעלת מגוון השקעות בארץ ובעולם .בין תחומי פעילות החברה
ניתן למצוא את תחום הגז והנפט ,תחנות דלק ,זיקוק ,פיננסים וביטוח ועוד.
ניתוח טכני – לאחר התאוששות מרשימה מרמות שפל מוקדם יותר השנה וריצה מאזור של  10111ל  ,.6111המניה יצאה
לתיקון בחודשים האחרונים נעה בתנועה אופקית .לטווח הקצר נראה שהמניה מתקשה עם אזור של  .1111נקודות .מעליו
נקבל טריגר חיובי לגבוה האחרון סביב  .6111ושם יכול להפתח ולהתפתח גל עולה מחודש ובעל יעדים גבוהים במיוחד .אזור
תמיכה הטכנית קרוב נמצא בשפל האחרון שהוא מעט רחוק ברמה של  066112111נקודות.

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.

