הסקירה השבועית של ספונסר – 31.01.2016
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
סקירה שבועית – הבורסה בת"א נסחרה בשבוע המסחר החולף במגמה חיובית .מדדי המעו"ף ות"א  100עלו בכ 1.3% -כל
אחד .מדד הגז ונפט בלט לטובה כשזינק בכמעט  ,6%בהובלת מניות אבנר ודלק קידוחים שעלו בכ 11% -ובכ 9.5% -בהתאמה
כל אחת .במדד ת"א  100בלטו לטובה מניות פרוטרום ,מנקיינד ורבוע נדל"ן שעלו בכ 10% -בממוצע כל אחת .מנגד ,מניית
קומפיוג'ן ירדה בכ .9% -מכלל מניות הבורסה בלטה לטובה מניית דורי קבוצה שזינקה בכ ,37% -לאחר שהבעלים החדש עמוס
לוזון מינה את עצמו למנכ"ל והתחיל לפעול לטובת החברה .מנגד ,מניית אידיבי פיתוח ירדה בכ ,17% -לאחר שהודיעה כי תצא
להנפקת מניות לציבור בהיקף של כ 500 -מיליון ש"ח בסוף חודש פברואר .מחזורי המסחר היו נמוכים מאוד ,ועמדו על כמיליארד
ש"ח ליום בממוצע ,למעט יום חמישי בו נרשם מחזור גבוה יחסית בעקבות עדכון מדדים.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה חיובית .מדדי התל בונד עלו בכ 0.95% -בממוצע בסיכום שבועי .אגרות החוב הממשלתיות
נסחרו גם הן במגמה חיובית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך בכ.0.6% -
מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ 0.25% -במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב 1.25% -מדד ת"א  75עלה ב ,2.47% -מדד הבנקים עלה ב ,0.56% -מדד הנדל"ן  15רשם
השבוע עלייה של  ,1.13%מדד נפט וגז עלה ב 5.95% -ומדד הביומד עלה ב 1.37% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר
נחלש בכ 0.5% -מול השקל ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  3.948ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף עלה בכ 1.2% -בסיכום שבוע מסחר יציב יחסית שהסתיים בעליות קלות ביום
חמישי ,וסיים את המסחר ברמה של  1452נקודות .ניתן לראות בגרף המצורף שמדד המעו"ף נסחר במגמה שלילית כבר תקופה
ארוכה ,ובכל פעם קובע תחתית נמוכה יותר .כעת ,אזור  1425הנקודות אמור להוות תמיכה ומכאן יכול לצאת לדרך תיקון של
כמה אחוזים כלפי מעלה.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק בכ 0.5% -מול השקל בסיכום השבוע החולף ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  3.95ש”ח
לדולר  .אתמול (חמישי) ,נרשמה מגמה חיובית בארה"ב והמדדים המובילים עלו בכ 0.7% -בממוצע .ברקע מחיר הנפט התחזק
בצורה משמעותית ותרם למגמה החיובית .עוד פורסם כי הפד החליט להותיר את הריביות ללא שינוי ,בטווח של ,0.25%-0.5%
זאת על רקע הטלטלה בשוקי ההון והסחורות .נזכיר כי ע"פ התחזית של הפד הוא צפוי להעלות את הריביות ב 4-פעימות השנה,
אך אנליסטים מעריכים שקצב העלאת הריביות יהיה נמוך יותר .המשקיעים לא ציפו ל"הפתעות" בהודעת הפד והסתפקו ברמיזה
לפיה קצב העלאות הריבית יהיה נמוך .מהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף היומי המצורף שהדולר הגיע שוב לרמה של 3.95
ש"ח לדולר וכאן ייבחן .במידה ויחזור לעלות הוא צפוי להגיע ליעד הבא השוכן ברמה של  4.05ש"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 נעצר
והתהפך כצפוי כלפי מעלה מעל רמת התמיכה החשובה השוכנת באזור של  9300הנקודות ,וכעת צפוי תיקון כלפי מעלה אל
מעבר לרמת  10000הנקודות.
מדד הבנקים – מדד הבנקים סגר את שבוע המסחר בצורה סבירה יחסית ובגבוה של יום חמישי האחרון .טכנית ,המדד נתמך
פעמיים בשבועיים האחרונים על רמת  1230/2נקודות שהיא רמת התמיכה החשובה לטווח הקצר .יציאה קדימה ביום המסחר
הבא ,רצוי מעל  1260נקודות תסמן יעד לאזור של  1290/1300שהיא רמת התמיכה האחרונה שנשברה.
מדד ת"א  – 75היעד של הדגל הדובי שנסגר באופן מלא בשבוע שעבר ברמת  700הנקודות הכניס קונים .התיקון העולה השבוע
עמד בצפי (יעד ל  720נקודות) וסג ירה נאה סמוך לגבוה שבועי .טכנית ,אזור התנגדות לטווח הקצר קיים סביב  729נקודות
ומעליו יעד עולה ל ( 740סגירת פער מחירים פתוח) ו  750נקודות שפל אחרון שנשבר.

מדד הנדל"ן  – 15מדד הנדל"ן נע השבוע סביב רמת  377נקודות שהיא רמת תמיכה על הגרף מ  2014ו ( 2015לא מסומן על
הגרף) .נראה שבאזור יש קונים אולם פחד מהנעשה בשווקים בחודש האחרון וחוסר חדוות קניות לא מצליחים להכניס קונים
חדשים וחזקים שידחפו קדימה .טכנית לטווח הקצר ,חזרה מעל לנמוך האחרון מחודש דצמבר ברמת  382נקודות יכולה להוציא
סטייה שורית אל הפועל ותיקון עולה לאזור של  395/400נקודות
מדד  – S&P500שבוע של הפוגה והרבה עצבנות במדד המניות המוביל בעולם .נתחיל עם סיום השבוע הקודם שהחזיר את
המדד בצורה ברורה מעל לנמוכים האחרונים ברמה של  1867/75נקודות בצורה ברורה .השבוע אנו רואים מסחר עצבני מעל
רמה זו .בשלב זה הקונים מצ ליחים לקלוט סחורה מבלי לראות רמות נמוכות חדשות וזו נקודה אופטימית לשוק .טכנית נעילה
מעל  1908נקודות תאיץ עוד יותר את התיקון עולה עם יעד סביר לאזור של  1950נקודות .מילה על הדוחות ,סה"כ עונה פושרת
בעיקר מתחום הפיננסים שחטפו חזק ובשלים להוציא תיקון טכני ובעיקר מענקיות טכנולוגיה שאכזבו את השוק כמו ,AAPL
.INTC ,QCOM

ניתוח מניות
פרוטארום ( - )1081082החברה ,עוסקת בייצור ,פיתוח ושיווק של טעמים וחומרי גלם ייחודיים המשמשים בין הייתר בייצור
המזון ,משקאות והפארמה .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .25
ניתוח טכני  :מניות החברה לאחרונה ,נסחרות בתנועה עולה ברורה וקרובים לרמת השיא השנתי .בשלב זה המניה תחת מימוש
מחירים ,כאשר השבוע בדקה המניה קו תמיכה עולה מעבר לטווח הקצר באזור מחיר  .17900-18000השבוע ראינו כצפוי כאן
היפוך על תמיכה עולה  ,והגעה ליעד הקרוב שם קו מהלך יורד של המימוש הנוכחי ברמת  .20100רק יכולת המשך פריצה כאן
יאשר אתות חיובי נוסף לעבר השיא.
דלק קבוצה ( - )1084128החברה ,פועלת בין היתר ,בתחומי הגז והנפט ,הזיקוק ,תחנות דלק ,פיננסים וביטוח ,התפלה ,תחנות
כוח וביוכימיה .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .25
ניתוח טכני :מנית החברה נסחרות לאחרונה במהלך שלילי ברור .לאחרונה ,המניה הגיעה לתמיכה רבת משמעות ,באזור .80000
רמה זו היא תמיכה אופקית וקו תמיכה עולה ראשי ,לכן הוא מהותי .והיות והמניה ננעלה בגרף השבועי ,מתחת לרמה זו
והמשמעות ,אתות שלילי עדיין קיים ,ויכולת פתיחת תיקון עולה משמעותי יתקבל אך ורק ביכולת נעילה מעל רמת השבירה כלומר
מעל רמת  . 80000כל תיקון עד לרמת ההתנגדות אינו מהווה אתות לשינוי מהותי .ראינו בשבועיים האחרונים ניסיונות לתיקון
עולה שבינתיים כשלו בפריצת  80000בנר שבועי .זאת ועוד ,לאחרונה ,ננעלה המניה מתחת  70000ורמה זו בגרף היומי יורדת
להתנגדות קרובה ,השבוע בגרף היומי ראינו תיקון עולה שבסיסו על תמיכת  ,60000ויעדו כעת לרמת  70000שחשוב כאמור
בגרף השבועי.
כיל ( - )281014החברה עוסקת בהפקת חומרי גלם ובעיבודם לתחומי המזון ,חקלאות והחומרים המורכבים .בין היתר ,ייצור
ושיווק אשלג ,הפקת ברום ,מוצרי תכלית אחרים .מניות החברה נסחרות בת"א במדד המעוף ,וגם בארה"ב.
ניתוח טכני  :מניות החברה נמצאות במסגרת מהלך יורד זה תקופה ארוכה .לאחרונה ,ניתן לראות בגרף השבועי ,כי המניה
שברה תבנית מחירים כלפי מטה .עקב כך המניה שלילית כל עוד שבועית ,אינה מצליחה לפחות לחזור מעל רמת אזור השבירה
סביב מחיר  .1680בגרף היומי רמת  1600היא התנגדות קרובה יורדת בשלב זה.
ישראמקו יה"ש ( - )232017השותפות ישראמקו נגב  ,2נוסדה על פי הסדר שותפות בין ישראמקו כשותף כללי מצד אחד,לבין
הנאמן ישראמקו ניהול כשותף מוגבל מצד שני .ישראמקו ,עוסקת בחיפושי והפקת נפט וגז בישראל .היה"שים ,נסחרים במדד
המעוף.
ניתוח טכני :ניתן לראות כי יחידות ההשתתפות נסחרות לאחרונה בתנועה יורדת ברורה .בסקירה האחרונה הוברר כי הגענו עד
לתמיכת תבנית ארוכת טווח נוכחית ,ויש סיכוי מכאן לפתיחת תיקון עולה ,ואת זה קיבלנו השבוע .כעת רמת  63.7עולה לתמיכה
ואילו יעד לתקרת תבנית באזור .66.5
לאומי ( - )604611התאגיד בנק לאומי לישראל ,עוסק בפעילות בנקאית פיננסית וריאלית מגוונת .בנקאות עיסקית ,בנקאות
פרטית ,בנקאות מסחרית ובנקאות קמעונאית .מניות הבנק נסחרות במדד ת"א .25
ניתוח טכני  :ניתן לראות כי לאחרונה מניות הבנק נמצאים במהלך יורד ברור .עם זאת וכפי שנראה על הגרף המצ"ב ,שכעת מחיר
המניה מגיע לאזור מהותי כתמיכה בתחום מחיר  .1262 -1300גם השבוע השכילה המניה לשמור על תחתית התמיכה מלמעלה,
אך עדיין לא השכילה לפרוץ התנגדות ראשונה לתיקון עולה ברמת  1300עת סיימה על ההתנגדות ביום המסחר האחרון .לכן,יום
המסחר הבא חשוב מאוד להמשך.
פרטנר ( - )1083484החברה מספקת שירותי תקשורת ניידת ,טלפוניה נייחת ושירותי אינטרנט .מניות החברה נסחרות בת"א
במדד המעוף ,וכן בארה"ב.
ניתוח טכני  :מניות החברה לאחרונה נסחרות בתחום רוחבי ,כחלק מתיקון עולה שראינו לאחרונה .ניכר בימים האחרונים שיש
לנו תמיכה על רמת  ,1633והשבוע ראינו היפוך על תמיכה זו שוב .הנעילה ביום המסחר האחרון מעל מרכז בולינגר ,מבהיר כי
היא תמשיך במסעה לפחות עד לתקרת בולינגר סביב רמת  .1900תמיכת מרכז בולינגר עומדת כעת ברמת .1763

על רגל אחת
שיכון ובינוי ( - )1081942מניות החברה הנסחרות במדד נדלן  ,15נמצאות טכנית ,במהלך יורד ברור .לאחרונה גם נשברה
התמיכה העולה ארוכת הטווח באזור מחיר  .635רמה זו מהווה כעת רמת התנגדות מהותית ומשמעותית .במיוחד בתמונה
השבועית .בשבועות האחרונים נכשלה פריצת ההתנגדות במסגרת תיקון עולה ,אך השבוע ראינו נעילה מעל רמת  600מה
שאומר שרמה זו עולה לתמיכה הקרובה .כאמור ,יכולת פריצת  635שבועית ,אם תתרחש תהיה מהותית להמשך.
בזן ( - )2590248מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100טכנית כעת המניה נשענת בביטחון על קו מהלך עולה לטווח הקצר-
בינוני בתמיכה סביב רמת מחיר על  . 151כל עוד התמיכה נשמרת התנועה העולה שרירה וקיימת .השבוע ראינו המשך תנועה
עולה ברורה כאשר פריצת רמת  165.5רמת השיא העלתה רמה זו לתמיכה הקרובה .היות וביום המסחר האחרון ננעלה המניה
מעל רמת התמיכה ,אזי יש לנו כאן אתות למימוש טכני ,כאשר תמיכה קרובה כעת נקובה על  .161.9כאמור תנועה עולה כללית
תקפה.
אל על ( - )1087824מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100המניה שנמצאת בתנועה עולה וחדה יחסית לאחרונה,נמצאת
בשלב זה עדיין תחת מימוש מחירים .למעשה ראינו בימים האחרונים תנועה רוחבית מעל רצועת תמיכת  .260אך רק יכולת
נעילה מעל  300יאשר כאן אתות חיובי חוזר.
פמס ( - )315010מניות החברה נסחרות במדד ת"א ייתר  .50המניה לאחרונה נמצאת במהלך עולה ברור ,אך כעת נכנסה
למימוש מחירים .כל עוד אזור מחיר  8500נשמר במונחי נעילה ,התנועה העולה תקפה .רמת  9180היא כעת התנגדות קרובה
ורק יכולת פריצה כאן יחזיר האתות החיובי .השבוע ראינו פתיחת תיקון עולה לעבר רמת ההתנגדות הקרובה שהוזכרה.
שופר סל ( - )777037מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .100המניה לאחרונה נמצאת תחת תנועה עולה ,עם מימושי ביניים.
כעת ,רמת  1200מהווה תמיכה קרובה ואילו רמת השיא סביב  1273התנגדות .התנועה כעת לעבר רמת השיא.
אלביט מערכות ( - )1081124מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .25טכנית ,המניה כעת תחת מימוש לאחר שקבעה לאחרונה
שיא של שנה אחרונה .בשלב זה המימוש הגיע עד בסמוך לקו מהלך עולה לטווח הבינוני באזור מחיר  .31900השבוע ראינו
היפוך ברור על התמיכה העולה והנעילה מעל בולינגר אמצעי ,מבהיר שנראה כי הולכים כעת לרמת השיא האחרונה סביב
.35000
אבנר יה"ש ( - )268011יחידות ההשתתפות ,נסחרות במדד המעוף .טכנית ,המחיר כאן נמצא בנסיגה מתמשכת .לאחרונה
המחיר אף שבר את תמיכת  , 210שיורדת כעת לרמת התנגדות הקרובה ,השבוע ראינו הצלחה בנעילה מעל רמת  ,210מה
שמעלה את התמיכה כעת לרמה זו .המשך תיקון עולה כאן כנראה יימשך לעבר  ,220שם יוכרע ההמשך.
ויקטורי ( - )1123777מניות החברה הנסחרות במדד היתר ,נסחרת לאחרונה בתנועה עולה .לאחרונה אנו רואים במניה ,תמונה
רוחבית על תמיכה באזור מחיר  . 3050כל עוד אזור זה לא נשבר אין כאן אתות שלילי .אתות חיובי חדש יתקבל ביכולת להינעל
מעל רמת .3270
אסם ( - )304014מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .25ראינו כאן לאחרונה מהלך עקבי יורד שהגיע לאחרונה לאזור תמיכה
על רמת  , 5940כאן כאמור התמיכה החשובה .מנגד יש לנו קו מהלך יורד לטווח הקצר באזור מחיר  , 6600ורק יכולת פריצה
כאן יאשר אתות לתיקון עולה מהותי .ביום המסחר האחרון ננעלה המניה על רמת ההתנגדות הנ"ל.
שטראוס ( - )746016מניות החברה נסחרות במדד המעוף .טכנית ראינו לאחרונה אזור תמיכה מוצק סביב מחיר  ,5070והשבוע
שוב ראינו היפוך על תמיכה מהותית זו .רמת  5514מרכז בולינגר ,מסומן כעת כהתנגדות קרובה ושם יוחלט על האתות הבא.
רמת  5400עולה כעת לתמיכה הקרובה.
פז נפט ( - )1100007מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .25טכנית המניה כצפוי ,הגיעה עד לרמת השיא השנתית באזור
 62000וכשלה בסיום היום בפריצתה .לכן מימוש שייפתח כאן בהחלט יהיה סביר כאשר רמת  60000מהווה רמת תמיכה
קרובה.

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.

