הסקירה השבועית של ספונסר 26.02.2017 -
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 מעורבת .מדדי ת"א  35ות"א  ,125ירדו בכ-
 0.3%בממוצע כל אחד ,מדדי הנדל"ן ות"א  90עלו בכ 2% -בממוצע כל אחד ,ומנגד מדדי הבנקים והביומד דווקא ירדו
בכ 1.7% -כל אחד .במדד ת"א  125בלטה לטובה מניית סאמיט שקפצה בכ .15% -מניות פלרם ודיסקונט השקעות עלו
בכ 9% -בממוצע כל אחת .מנגד ,מניות סרגון ומנקיינד ירדו בכ 10% -כל אחת .מכלל מניות הבורסה בלטה לטובה מניית
אייסיקיור מדיקל שקפצה בכ .37% -מנגד ,מניית אקסטיאל צנחה בכ .46% -מחזורי המסחר היו גבוהים מהממוצע
לאחרונה ,ועמדו על כ 1.8 -מיליארד ש"ח ליום ,למעט ימים ראשון ושני.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה מעורבת ללא שינוי מהותי .מדדי התל בונד נסחרו בירידות שערים קלות של כ-
 0.05%בממוצע בסיכום שבועי .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת .שערי אגרות החוב הצמודות למדד
(הגלילים) ירדו בכ 0.05% -במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ0.2% -
במח"מ הארוך בסיכום שבועי.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35ירד ב 0.60% -מדד ת"א  90עלה ב ,1.87% -מדד הבנקים ירד ב ,1.82% -מדד הנדל"ן
רשם השבוע עלייה של  ,2.22%מדד הנפט וגז עלה ב 0.36% -ומדד הביומד ירד ב 1.68% -בסיכום שבועי .בשוק
המט”ח ,הדולר נחלש בכ 1.1% -מול השקל ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  3.70ש"ח לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית  -מדד ת"א  35ירד בכ 0.6% -בשבוע החולף ,וסיים את המסחר ברמה של 1444
נקודות .ניתן לראות בגרף המצורף שהמדד מתקן מעט כלפי מטה בימים האחרונים ,לאחר מהלך עולה משמעותי שעשה
לפני כן ,וכעת ההתנגדות הקרובה נמצאת ברמה של  1460הנקודות ,ורק פריצה שלה תהווה איתות טכני חיובי.
שקל-דולר  -המטבע האמריקאי נחלש בכ 1.1% -מול השקל בסיכום השבוע החולף ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של
 3.70ש”ח לדולר .אתמול (חמישי) ,וול סטריט נסגרה במגמה מעורבת ללא שינוי מהותי .בגזרת המאקרו ,התפרסם
מספר האמריקנים שהגישו בקשות חדשות לקבלת דמי אבטלה בשבוע שחלף שהסתכם ב 244 -אלף ,עלייה של 6,000
בקשות לעומת הנתון מהשבוע הקודם שתוקן כלפי מטה ל 238-אלף .קונצנזוס האנליסטים צפה רמה מנוכת עונתיות של
 241אלף דרישות ראשוניות לדמי אבטלה השבוע .למרות העלייה בדרישות ,מספר הפיטורים בארה"ב נותר ברמת שפל
שנראתה לאחרונה רק בשנות ה 70-המוקדמות .הנתון נמצא מתחת לרמת המפתח  300אלף זה  103שבועות ברציפות,
הרצף הארוך ביותר מאז ימי נשיאותו של ריצ’ארד ניקסון .מהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף היומי המצורף שהדולר
שבר את רמת התמיכה החשובה באזור  3.74ש"ח לדולר ,ובכך התקבל איתות טכני שלילי משמעותי ,ורק חזרה מעל
רמה זו תבטל את המהלך היורד הצפוי.

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 השבועי
המצורף ,המדד הגרמני ממשיך במגמה העולה ,וצפוי להגיע בקרוב לרמת התנגדות משמעותית באזור  12400הנקודות.

מדד הבנקים  -שבוע של מימוש רווחים עבר על מניות הבנקים כך שבסיכום של שבוע המסחר אבד המדד כ 1.8%
מערכו .מהבחינה הטכנית אין הרבה מה לחדש ,המדד זז כבר  9שבועות ברצף בטווח מסחר של  1550ל  1620נקודות.
כל עוד המדד נמצא מעל רמת השיא של  1530נקודות המדד מוגדר חיובי מאוד לכל טווח ,רק ירידה מתחת ובניה של
מבנה מחירים יורד תביא לעשות חושבים ,עד אז הצפי הוא המשך השארות בטווח לעיל על פוטנציאל להמשך עליות.

מדד ת"א  - 90הראלי במדד מניות השורה המשיך גם בשבוע המסחר האחרון ואנו נמצאים סמוך מאוד לרמות שיא של
ה  7שנים האחרונות ברמה של  980נקודות .סגירת היעד לאזור של  950נקודות היא רק עוד ציון דרך במדד שנראה
מצוין ורק מוכיח שיש עוד חיים בשוק פרט למניות הגדולות .מעל אזור של  980נקודות סביר שהמדד ישאף לשיא כל
הזמנים אשר נמצא ברמה של  1145נקודות מ .2007

מדד הנדל"ן  -הפוגה בשבוע שעבר שב מדד הנדל"ן לעליות שערים נאות והוא כבר מתקרב לרמות השיא משנת 2016
סביב  500נקודות .פער מחירים פתוח נמצא ברמה של  494נקודות ונראה שהמדד בדרך לסגור את "החוב" מהשנה
שעברה .הצפי על המדד ממשיך להיות חיובי עם פוטנציאל לפריצה של אזור ההתנגדות מהשנה שעברה ,בעיקר בגלל
שמניות המדד גדלו לכ  70והפיזור בו נהיה רחב יותר.

מדד  - S&P500מדד האס אנד פי  500ממשיך גם השבוע לשבור שיאים והוא נמצא בעיצומו של ראלי חזק מאוד מאז
בחירתו של הנשיא דולנד טראמפ .על פניו נראה שהיעד הוא לכיוון של  2380/2400נקודות (לא כזה רחוק) בשבועות
הקרובים וסביר שזה יגיע לפי או אחרי תיקון כזה או אחר .חשוב לציין שאינדיקטורים טכניים נמצאים ברמות יחסית
גבוהות באופן כללי ובטח ביחס להתנהגות עבר שלהם ביחס לגרף של המדד .כל עוד מבנה המחירים ממשיך להיות עולה
חשוב להתמיד במגמה גם אם יגיע תיקון כזה או אחר לשוק.

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 .התיקון העולה
התחזק בשבוע החולף כאשר המניה חצתה קו מהלך עולה שנשבר בזמנו במהלך היורד האחרון .עקב כך המניה ממשיכה
לשהות באתות חיובי כאשר רמת  282עולה לתמיכה חשובה ואילו רמת  300היעד הקרוב  .נציין כי רמת  300מהותית
לכל טווחי המסחר.
 -TEVAטבע  -החברה 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.

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.

פרטנר ( - )1083484התאגיד הינו מפעיל תקשורת המספק שירותי תקשורת ניידת ,נייחת ושירותי אינטרנט ,מניות
התאגיד נסחרות במדד המעוף בת"א ,וכן בארה"ב.
ניתוח טכני  :ניתן לראות כי המניה נמצאת במסלול עולה בשלב זה ,ולאחרונה נפרצה תבנית מחירים מתכנסת לטווח
הקצר .היעד כעת נקוב ברמת אזור , 2470כאשר תקרת התבנית הפרוצה שכעת ברמת  2245הינה התמיכה החשובה.
לטווח היותר ארוך יש לנו כאן גם אתות חיובי עת נפרצה לאחרונה רמת  2000בגרפים הארוכים.

על רגל אחת
כיל ( - )281014מנית חברת הכימיקלים ,נסחרת במדד המעוף .טכנית ,המניה ביצעה לאחרונה תיקון עולה לא קטן
למהלך היורד האחרון ונבלמה ברמת אזור  .1820-30מאז המניה יצאה למימוש ואף שברה תמיכה עולה של התיקון
העולה האחרון .לטווח הקצר המניה נתמכה כעת ,כנראה סביב אזור  ,1600והנעילה ביום המסחר האחרון מעל 1600
מאשר כנראה מהלך תיקון עולה עד להתנגדות על  1674שם התנגדות מהותית.

- MAZORמזור 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 .רמת  22.2דולר כעת הינה התמיכה הקרובה.

סלקום ( - )1101534המניה ,הנסחרת במדד המעו"ף ,ת"א  ,35נמצאת תחת אתות חיובי לאחרונה כאשר פרצה תבנית
מחירים רחבה .מאז הפריצה ראינו תמונת שיאים-שפלים עולים מה שאומר שהתמונה החיובית נותרת במקומה4130 .
כעת הוא היעד הקרוב .אזור  3980תמיכה עולה.

שיכון ובינוי ( - )1081949מניות חברת הנדל"ן ,הנסחרות במדד ת"א  ,125נסחרות בתנועה עולה לאחרונה ,תנועה זו
תקפה כל עוד רמת התמיכה העולה הנקובה על  800נשמרת .למעשה בשבוע החולף הגענו בסמוך לתקרת תבנית על
 856ויצאנו למימוש מחירים .תקרת תבנית זו מהווה גם התנגדות ארוכת טווח.

כלכלית י-ם ( - ) 198010המניה נמצאת בתנועה יורדת לאחרונה .ראינו התייצבות וניסיון ליצור אזור תמיכה סביב רמת
 768ופתיחת תיקון עולה .רמת  868כעת התנגדות הקרובה במונחי נעילה ,התיקון העולה עדיין תקף 900.יעד מלא כעת.

לאומי ( - )604611מניות הבנק הנסחרות במדד המעוף-ת"א  ,35נמצאות כעת בתנועה עולה כללית ,ומעל קו תמיכה
עולה ברור עולה .כעת המניה נמצאת תחת מימוש כאשר אזור תמיכה המהותי נמצא בתחום  ,1560-66שם גם תמיכה
עולה ראשית .כל עוד אזור תמיכה זה נשמר התנועה העולה הכללית תקפה.

מיטב דש ( - )1081843מניות החברה ,הנסחרות במדד ת"א  ,125המניה הייתה בשבועות האחרונים בתמונה רוחבית-
מתכנסת ,אשר נפרצה בשבוע החולף .יעד מלא נמצא סביב רמת  .2000רמת  1800כעת אזור תמיכה תקרת תבנית
פרוצה.

המלט ( - )1080324מניות החברה-הנסחרת במדד ת"א  ,125נמצאות במהלך עולה ברור .לאחרונה ראינו פריצת
תבנית מחירים עם יעד כעת לאזור  .6440יעד זה הושג לפני כשבועיים 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 ,וכפי שהוברר בסקירה
הקודמת .לאחרונה ראינו כאן פריצה מהותית של תבנית מחירים ,ומאז ראינו תנועה עולה של מספר אחוזים לא מבוטל.
כעת המניה נמצאת טכנית באזור רווי ,והתמיכה הקרובה נמצאת סביב רמת  .1630יכולת שבירת רמה זו בנעילה יאשר
כאן פתיחת מימוש.

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 ,רמת  4053עולה כעת לתמיכה
הקרובה ,ואילו היעד הקרוב נקוב ברמת  3276שם נעילת גאפ.

אלביט מערכות ( - )1081124מניות החברה הנסחרות במדד המעוף ,ת"א  ,35נמצאות תחת תנועה עולה ברורה בשלב
זה .כעת נצפה מימוש ,כאשר רמת  43000במונחי נעילה עולה כעת לתמיכה הקרובה .רק יכולת שבירה של התמיכה
יאשר כאן המשך מימוש יותר עמוק .נעילה מעל  44260יחדש האתות החיובי ההמשכי.

דלק קבוצה( - )1084128מניות התאגיד נמצאות בתמונה מתכנסת לטווח הקצר .מעל קו מהלך עולה ראשי באזור תמיכה
על אזור  ,78700ומתחת לאופקית מהותית על  ..86440אתות ברור וחד ,יתקבל ביכולת יציאה מהתחום שהוזכר לעיל.
עוד נציין כי אזור  88000מהווה התנגדות מהותית של מעבר מטרנד יורד נוכחי לטרנד עולה אם ייפרץ.

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.

