הסקירה השבועית של ספונסר – 29.01.2017
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 לעליות שערים במדדים
המובילים .מדדי המעו"ף ות"א  100עלו בכ 0.2% -כל אחד ,מדד הבנקים עלה בכ ,2% -ומנגד מדד הביומד ירד בכ-
 3.6%נוספים בהובלת מניות פלוריסטם וקדימהסטם שירדו בכ 25% -ובכ 20% -בהתאמה כל אחת .במדד ת"א 100
בלטו לטובה מניות סלקום וקנון שעלו בכ 8% -בממוצע כל אחת .מנגד ,מניות אנרג'יקס ופריגו ירדו בכ 6% -כל אחת.
מכלל מניות הבורסה בלטה לטובה מניית ארנה גרופ שזינקה בכ 57% -לאחר שהודיעה על תשלום חובות ודחיית מועדי
פרעון .מנגד ,מניית ביולייט ירדה בכ .22% -מחזורי המסחר היו גבוהים מהממוצע ,ועמדו על כ 1.5 -מיליארד ש"ח ליום.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה מעורבת .מדדי התל בונד נסחרו בעליות שערים של כ 0.25% -בסיכום שבועי.
אגרות החוב הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים .שערי אגרות החוב הצמודות למדד
(הגלילים) ירדו בכ 0.1% -במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) ירדו בכ0.4% -
במח"מ הארוך בסיכום שבועי.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב 0.16% -מדד ת"א  75עלה ב ,1.10% -מדד הבנקים עלה ב ,2.05% -מדד הנדל"ן
 15רשם השבוע עלייה של  ,0.66%מדד נפט וגז ירד ב 0.92% -ומדד הביומד ירד ב 3.58% -בסיכום שבועי .בשוק
המט”ח ,הדולר נחלש בכ 0.4% -מול השקל ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  3.79ש"ח לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף עלה בכ 0.2% -בשבוע החולף ,וסיים את המסחר ברמה של 1424
נקודות .ניתן לראות בגרף המצורף שמדד המעו"ף נסחר במגמה שלילית בשבועות האחרונים ,אולם נתמך באזור 1405
הנקודות .כרגע ,כל עוד המדד לא שובר את רמה זו כלפי מטה ,הוא צפוי לדשדש בשבוע הקרוב ללא שינוי מהותי.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש בכ 0.4% -מול השקל בסיכום השבוע החולף ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של
 3.793ש”ח לדולר .אתמול (חמישי) ,וול סטריט נסגרה במגמה מעורבת ללא שינוי מהותי כשברקע התפרסם נתון תביעות
האבטלה השבועי ,מהנתונים עולה כי בשבוע החולף נרשמו  259אלף תביעות חדשות לדמי אבטלה ,נתון גבוה מהתחזיות
המוקדמות שצפו  247אלף תביעות חדשות ונתון גבוה גם מהיקף התביעות לפני שבועיים שעמדו על  237אלף .מכירות
הבתים החדשים נפלו בחודש דצמבר לרמה של  536אלף  -שפל של עשרה חודשים ,ונמוך ביחס לתחזיות שצפו מכירות
של  585אלף דירות 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 ,ושוב הצליח להיתמך מעל רמת  3.78ש"ח
לדולר ומכאן יכול לצאת מהלך עולה.
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 ומאז בהתאם לתחזית שלנו ,התחיל במהלך עולה
מחודש שיכול להמשך זמן רב.

מדד הבנקים – לאחר המימוש האגרסיבי אשר הגיע בשבוע הקודם ,הגיבו מניות הבנקים בעליות שערים בשבוע המסחר
האחרון ובסיכום שבועי עלו קצת מעל  .2%מהבחינה הטכנית נוצר שפל עולה חדש ברמה של  1550נקודות ,בחינת
עוצמתם של הקונים תבחן ברמות השיא סביב  1620/2נקודות והאם ישנה עוצמה לשלוח לגבוה חדש ולהמשיך את
המבנה העולה במדד .בנוסף אציין ,כל עוד המדד מעל  1530נקודות שהוא השיא הקודם המדד מוגדר חיובי בטווח הקצר.

מדד ת"א  – 75אי ההחלטה של שבוע המסחר הקודם הסתיימה בעליות שערים נאות מאוד מחציו השני של השבוע ועד
לסיומו .לאחר המימוש שראינו בסיום השבוע הקודם אשר נכנס לתחילת השבוע האחרון ,ראינו את הקונים חוזרים לשלוט
במדד ושולחים אותו לנעילה סמוך לגבוה שבועי אך עדיין באזור התנגדות ברמה של  910/23נקודות .על פניו המדד
נראה טוב בימים האחרונים עם מחזורי מסחר ערים ביותר ככל הנראה כהכנה לעדכון המדדים שיערך בשבוע השני של
חודש פברואר .גבוה אחרון סביב  920/3הינו התנגדות מעליו יש סיכוי לקבל את היעד המלא של תבנית העליות
מהחודשים האחרונים אשר שוכן סביב  950נקודות.

מדד הנדל"ן  – 15המימוש במדד הנדל"ן הסתיים באמצע השבוע עם יצירה של שפל ברמה של  464/5נקודות .בהמשך
ראינו חזרה כלפי מעלה לאזור התנגדות לא פשט בכל הרצועה של  474/84נקודות .להערכתי נעילה מעל  474/5יכול
להביא מהר מאוד ליעד השני של אזור ההתנגדות ואפילו אף מעבר לכך .אציין שהעוצמה והמומנט של המניות האלה ירד
לחלוטין ולכן תרחיש נוסף יכול להיות המשך דשדוש משעמם סביב הרמות האלה.

מדד  – S&P500בשבוע הרביעי של השנה קבלנו את קפיצת המדרגה המיוחלת עם עליה נראה ביום שלישי האחרון
שהגיעה עם המשכיות ותנועה ביום שלמחרת ולרמה של  2300נקודות במדד המניות המוביל בארה"ב .סה"כ ניתן לומר
שהמומנט החיובי ממשיך ולאחר הדשדוש של החודש האחרון המדדים עשו קפיצת מדרגה נוספת בשיאים החדשים שהם
קובעים בשנה האחרונה .היעד העולה בטווח הקצר יושב על אזור של  2320נקודות נראה אם נשיג אותו עוד לפני היציאה
לסופ"ש .עונת הדוחות סבירה עד כה כשרוב החברות מגיבות באופן חיובי ועומדות בציפיות.

ניתוח מניות
 – TSEMטאואר  -החברה 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  20דולר.

אלביט מערכות ( - )1081124החברה עוסקת במגוון 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 תמיכה עולה במונחי נעילה לאחר שנפרצה בשבוע החולף .והיעד כעת נקוב
ברמת  42920שם גובהה תבנית פרוצה.

בזק ( - )230011חברת התקשורת הישראלית פועלת בתחומים הבאים :תקשורת פנים ארצית נייחת ,תקשורת
סלולארית ,בזק בין לאומי וטלוויזיה רב ערוצית .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .25
ניתוח טכני :המניה לאחרונה נמצאת בתחום רוחבי לאחר מהלך יורד לא מבוטל .מהלך רוחבי הנוכחי מבסס כנראה אזור
תמיכה מהותי לפני יציאה לתיקון משמעותי .בשבוע החולף ראינו שוב הגעה לתחתית התנועה הרוחבית סביב מחיר של
 , 653ומשם מתפתח כעת תיקון עולה כאמור .יעד הקרוב כעת נקוב ברמת  ,680והיותר מהותי על  .715כאמור אזור
 653אזור תמיכה חשוב.

קנון ( – ) 1134139החברה הינה חברת אחזקות שבין אחזקותיה העיקריות נמנות ,חברת הספנות צים ,מיזם הרכב
בסין,ו השקעות בתחום יצור אנרגיה בארץ ובחו"ל .מניות החברה נסחרות במדד ת"א  100וכן בארה"ב.
ניתוח טכני  :המניה נמצאת לאחרונה בתנועה עולה כאשר לאחרונה ראינו פריצת תבנית מתכנסת דמוי יתד .יעד מלא
של התבנית מסומנת על  ,5000ואילו תמיכה עולה כעת נקובה ברמת  .4778בשבוע החולף ראינו נעילה כמעט ביעד
שננקב.

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.
בשבוע החולף המשיכה המניה במסלול התיקון העולה .כל עוד שתנועת שיאים/שפלים עולים נשמרת ,אזי המניה חיובית.

 – 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  34דולר,
אזי אין לנו אתות ברור ליכולת תיקון עולה משמעותי .תמיכה קרובה כעת נקובה ברמת  32דולר.

 - MZORמזור רובוטיקה  -מניות החברה נסחרות במדד ת"א  , 100וכן בארה"ב .טכנית המניה נתמכה לאחרונה מעל
קו מגמה עולה לטווח הבינוני והסתובבה מעלה .בשלב זה ,כנכתב עוד בסקירה הקודמת ,נראה כי המניה חוזרת לעבר
רמת התמיכה החשובה האחרונה סביב  20.75דולר ,ושם ייקבע האתות הבא ,שבירה או היפוך על התמיכה.

מחירים כאשר רמת  1215מהווה את התמיכה הקרובה והחשובה שם קו אופקי של הפריצה האחרונה .למעשה כל עוד
נמצאת מעל רמה זו המניה חיובית עם יעד קרוב לרמת אזור .1350

לאומי ( - )604611מניות הבנק נסחרות במדד המעוף .לאחרונה ,במסגרת התמונה העולה הנוכחית ראינו כי רמת אזור
 1550מהווה תמיכה חשובה לטווח הקרוב .כאשר לאחרונה נבדקה מלמעלה .היעד כעת נקוב ברמת אזור  1650תקרת
תבנית.

גזית גלוב ( – )126011מניות החברה הנסחרות במדד המעוף ,נמצאות בתיקון עולה כעת ,ואף לאחרונה פרצה התנגדות
חשובה על  .3471בשבוע החולף ראינו בדיקת הפריצה מלמעלה והיפוך .רמת  3700יעד והתנגדות הקרובים.

סלקום ( – )1101534מניות חברת הסלולאר נסחרת במדד ת"א  .100טכנית המניה נמצאת לאחר מהלך עולה מתקן,
כאשר בשבוע החולף נפרצה תנועת הדשדוש הצר ,והמניה המשיכה בתנועה העולה .כעת רמת  3863עולה לתמיכה
הקרובה וכל עוד נשמרת ,המניה חיובית.

שיכון ובינוי ( - )1081949מניות חברת הנדל"ן ,נסחרות בתנועה עולה לאחרונה ,תנועה זו תקפה כל עוד רמת התמיכה
העולה הנקובה על  765נשמרת .היות והתצורה כעת יחסית גבוהה יש לקחת בחשבון אפשרות שנראה בדיקת התמיכה
מלמעלה כאמור.

קמה דע ( – )1094119מניות החברה נסחרות במדד ייתר  .50טכנית  ,ראינו לאחרונה תנועה עולה ברורה במניה,
ובשבוע החולף ראינו היפוך על תמיכה עולה ברורה ,כעת תמיכה זו נמצאת ברמת  2155וכל עוד נשמרת התמונה חיובית.
יעד קרוב נקוב ברמת .2300

אל על ( - )1087824מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100המניה נמצאת לאחרונה בתנועה יורדת ברורה ,אך בשבוע
החולף הגיעה עד לתמיכה מהותית כפולה באזור  .232-4ואכן ראינו היפוך ותחילת תיקון עולה עד לרמת ההתנגדות
סביב  252-4אופקית .בניסיון הראשון המניה כשלה בפריצת ההתנגדות  ,ולכן בשלב זה אין לנו אתות המשך התיקון
העולה .אך עם זאת רמת התמיכה המהותית ממשיכה להיות משמעותית בשלב זה וכל עוד נשמרת הסיכוי לחידוש התיקון
העולה קיים.

כלכלית י-ם ( – )198010המניה הנסחרת במדד נדלן  ,15נמצאת בתנועה יורדת לאחרונה .השבוע ראינו התייצבות
וניסיון ליצור אזור תמיכה סביב רמת  768ופתיחת תיקון עולה .רמת  800כעת עולה לתמיכה הקרובה וכל עוד נשמרת
במונחי נעילה ,התיקון העולה עדיין תקף.

שופר סל ( – )777037המניה הנסחרת במדד ת"א  ,100נסחרת לאחרונה בתנועה רוחבית מאוד צרה ובשילוב רצועות
בולינגר צמודות ביותר ,מה שמזמין כנראה תנועה חדה בקרוב .גבולות התנועה כעת  . 1425-1453 ,יכולת יציאה
מהתחום הנ"ל יאשר את האתות הבא במניה.

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.

