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ניתוח מדדים
סקירה שבועית – הבורסה בת"א פתחה את השנה בעליות שערים נאות בעקבות האווירה האופטימית יחסית השוררת
באירופה לאור כמה גיוסי חוב מוצלחים .מדדי המניות נסחרו גם השבוע במגמה חיובית כשמדד הגז ונפט בלט כשרשם עלייה
של כמעט  9%בהובלת מניית מודיעין שזינקה בלמעלה מ 03% -בשבוע החולף .במדד ת"א  ,033בלטו לטובה מניות
הטכנולוגיה טאואר ,מג'יק וסרגון שעלו בכ 01% -כל אחת .מנגד ,מניות חלל תקשורת ודלק רכב ירדו בכ 7% -כל אחת.
באפיק הסולידי נרשמה גם השבוע מגמה חיובית והתשואות ירדו בכל אפיקי ההשקעה .מדדי התל בונד נסחרו באווירה
אופטימית ורשמו עליות שערים של כ 3.0% -בממוצע בעיקר בזכות עליות חדות באגרות החוב של קבוצת אידיבי של נוחי
דנקנר .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה חיובית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו לאורך כל
העקום ובכ 3.0% -במח"מ הארוך ומדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בצורה מתונה יותר של כ 3.0% -בסיכום
שבועי .מחזורי המסחר המשיכו להיות נמוכים מאוד ועמדו על כ 0.0 -מיליארד ש"ח בממוצע ליום.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,0.01% -מדד תא  70עלה  ,0.30% -מדד הבנקים עלה ב ,0.00% -מדד הנדל"ן  00רשם
השבוע עליה של  3.01%ומדד נפט וגז רשם עליה של  .1..7%בשוק המט”ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,ירידה שבועית של
 3.0%לרמה של  0.11ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף עלה בכ 0..% -במהלך השבוע החולף ,וסגר ברמה של  0011נקודות .כפי שציינו בשבוע שעבר,
תמונת המצב הטכנית השלילית כרגע עדיין לא משתנה למרות תחילת השנה החיובית וניתן להבחין מתחילת חודש אוגוסט
בהתנגדויות רבות שנוצרו סביב רמות  0003-0073נקודות .רק פריצה ברורה (ולא צפויה) של איזור זה תהווה איתות חיובי
להמשך הדרך .מנגד ,רק שבירה של איזור  0333הנקודות שמהווה תמיכה מאוד חזקה ומשמעותית תאותת לצד השלילי
ותשלח את המדד לבקר ברמות נמוכות בהרבה.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש מעט מול השקל בשבוע החולף ונסחר כעת סביב רמה של  0.11ש"ח לדולר לאחר
שבורסות וול סטריט נסגרו אמש במגמה חיובית זה היום הרביעי ברציפות לאחר שהנפקות אג"ח ממשלתיות מוצלחות
באירופה והערכת נשיא הבנק המרכזי של אירופה כי כלכלת גוש היורו מתייצבת ,האפילו בהשפעתם על רקע נתוני מקרו
כלכליים מאכזבים שפורסמו היום בארה"ב .נשיא הבנק המרכזי של אירופה ,מריו דראגי ,אמר כי ישנם סימנים ראשוניים
להתייצבות כלכלת גוש היורו למרות שסיכוני משבר החוב ביבשת ממשיכים להעיב על התחזית הכלכלית .הדברים נאמרו כחלק
ממסיבת עיתונאים שבה הוכרז על הותרת רמת הריבית באיחוד על  0%אך גם נאמר שרמה זו לא בהכרח מהווה תחתית .עוד
התפתחות מעניינת הייתה בזירת הנפט לאחר שבכירים באיחוד האירופי הודיעו לקראת סיום המסחר בוול סטריט כי החרם על
רכישת נפט ומוצריו שמקורם באיראן כנראה ידחה ב 0 -חודשים לפחות על מנת לאפשר למדינות שנמצאות במצב כלכלי רגיש
כמו יוון ,איטליה וספרד למצוא שרשראות אספקה אחרות ,ידיעה זו תרמה לירידה של כ  1%במחיר חבית נפט( .קרדיט ל-
 .)IFOREXכעת כל עוד הדולר נסחר מעל איזור התמיכה סביב  0.7.ש"ח לדולר סביר להניח שהוא ימשיך להתחזק בשבועות
הקרובים כשהיעד הראשון נמצא באיזור  0.93ש"ח לדולר.
מדד  FTSEבריטניה – המדד כולל את  033המניות ,בעלות שווי השוק הגדול ביותר ,הנסחרות בבורסה בלונדון .כפי שניתן
לראות בגרף היומי המצורף מדד המניות הבריטי עמד במקום בשבוע החולף לאחר שפרץ בצורה יפה את ההתנגדות ברמת
 0033הנקודות אולם כרגע נעצר סביב ההתנגדות של  0713נקודות ובמידה והמדד יצליח לפרוץ כלפי מעלה היעד הבא נמצא
באזור  0033נקודות.
מדד הבנקים – מדד הבנקים מסיים את השבוע סמוך לאזור התנגדות סביב  033307נקודות שהוא הגבוה האחרון של החודש
וחצי האחרוני ם ,פריצה וסגירה מעל רמה זו תמשיך את המומנט החיובי במדד כשאזור ההתנגדות הבא נמצא סביב 0303
ואחריו יעד מלא סביב .0033
 – S&P500המדד מפגין עוצמה בלתי רגילה שכן למרות כל החדשות הרעות שמתפרסמות לאחרונה המדד לא נופל ולא רואים
את המוכרים באופק במדדים  .בשלב זה המדד נמצא ברצועת התנגדות חזקה מאוד בין  0193-0033כאשר סגירה שבועית
מעל תסמן המשך עליות במדדים לשבוע הבא אך מצד שני יש לבחון את העליות בזכוכית מגדלת שכן ישנן התנגדויות אופקיות
וקו מגמה יורד באזור ולכן יהיה קשה מאוד לפרוץ בשלב זה .במידה ואכן תהיה פריצה היעד יהיה  0003-00.3נק' ע''פ
הרחבות פיבו'  .מצד שני יש להזכיר ששבירת  0173נק' תסמל את ההיפוך לטווח קצר במדדים לשורט.

נפט – הנפט נפל אתמול בעוצמה ובמהירות ממחיר  $031.03למחיר  $91..3לאחר פרסום נתונים מדאיגים מסקטור הרכבות
שהראו נפילה של כ 03%-בפעילות הרכבות מה שמעלה חששות בנוגע להתאוששות הכלכלית בארה''ב ומחששות לזליגה
למיתון נוסף וזאת למרות החדשות מניגריה על הורדת התפוקה של ייצוא הנפט .כל עוד הנפט מעל  $91.03ההנחה הטכנית
נשמרת לונג בטווח הקצר אך שבירה של רמה זו תביא ליצירת שפל יורד ובניית מבנה מחירים יורד כאשר התמיכה הבאה ב-
. $91.03
זהב – הזהב פרץ את ההתנגדות  $00.3וסגר מעל וההנחה הטכנית הינה לונג לעבר  . $0733-$0013יש לחפש את הכניסה
ללונג לנכס עם סטופ מתחת  . $00.3במידה והזהב סוגר מתחת ל $00.3-ההנחה הטכנית תשתנה לשורט וחזרה לירידות
לעבר . $0003
 – EUR/USDהצמד פרץ את קו המגמה היורד ב .-שע' ואת ההתנגדויות  0.1103-0.1103יש להמתין לראות התבססות מעל
 0.1103ע''מ להיכנס ללונג ב 0.11-עם יעד ב 0.1903-ו . 0.0313-מצד שני חוסר יכולת לסגור היום מעל  0.1103תביא ככל
הנראה לחזרה לירידות לעבר  0.1003ומשם ל.0.10-
 – EUR/JPYהצמד נסחר בתוך תעלת מחירים יורדת ברורה שמלווה בשיאים יורדים ושפלים יורדים  .כרגע הצמד מתקן לעבר
תקרת התעלה היורדת שם המבחן של הצמד  .במידה והצמד פורץ את ההתנגדות  99.03-033הצמד משנה את המגמה
לטווח הבינוני ללונג אך מצד שני חוסר יכולת לפרוץ תחזיר את הצמד לרצפת התעלה ליצירת שפל יורד חדש.
 – GBP/USDהצמד מתקן לאחר שהתמיכה  0.0173החזיקה מעמד אתמול  .ההתנגדות הקרובה  0.0.-0.0.13שהצמד
מנסה לבדוק אותה מלמטה ובמידה של פריצה נקבל שבירת שווא של אזור הדשדוש וההנחה הטכנית תשתנה ללונג אך מצד
שני כישלון בפריצה וקבלת נר היפוך תיתן הזדמנות לחבירה לשורט על הצמד לעבר .0.03
 – EUR/NZDהצמד נשחט מול הקיווי הניוזילנדי בתקופה האחרונה  .בגרף שבועי בשלב זה מסתמן נר היפוך פטיש כאשר
סגירה מעל  0.01תסמן שבירת שווא של שפל כל הזמנים ואולי מכאן מתפתחת הזדמנות לקנות את הצמד לתקופה של כמה
שבועות עם יעדים של  0333פיפס ומעלה .

ניתוח מניות
הוט ( – )15..55החברה ,הוט  -מערכות תקשורת בע"מ ,עוסקת בעצמה ובאמצעות תאגידים בבעלותה המלאה (במישרין או
בעקיפין) ,באספקת שירותי טלוויזיה רב ערוצית למנויים ובמתן שירותי תקשורת פנים ארציים נייחים בפריסה ארצית.
שירותי קבוצת הוט כוללים שירותי גישה לאינטרנט מהיר רחב פס על גבי תשתית הכבלים ללקוחות פרטיים ועסקיים ,אספקת
ציוד קצה הנדרש למתן השירותים ותחזוקה ,שירותי טלפוניה פנים ארציים נייחים על גבי תשתית הכבלים ,שירותי תמסורת
ותקשורת נתונים ,שירותי גישה מרחוק ,שירותי  IP-VPNוכן שירותי תשתית  -הפצת שירותי טלוויזיה רב ערוצית למנויים עבור
החברה ושירותי מוקדי שידור .הוט משווקת את שירותיה תחת שם המותג .HOT
ניתוח טכני -ניתן לראות בגרף המצורף שהמניה נעה בתעלה אופקית כשאזור תמיכה חזק מאוד נמצא סביב רמת מחיר של
 ..33נקודות .סוחרים אגרסיביים יכולים לחפש קניה סביב הרמות הנוכחיות עם סטופ ברור ונוח ,סולידיים ימתינו להיפוך לפני
כניסה לפוזיציה בנייר.
בזק ( – )11..55ה חברה ,בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ,והחברות בנות שלה עוסקות בארבעה תחומי פעילות
עיקריים:
 תקשורת פנים ארצית נייחת :שירותי טלפוניה ,שירותי גישה לאינטרנט ושירותי תמסורת ותקשורת נתונים. רדיו-טלפון נייד :שירותי רדיו-טלפון תאי נייד ,שיווק ציוד קצה ,התקנה ,הפעלה ותחזוקה של ציוד ומערכות בתחום התקשורתהסלולרית.
 תקשורת בינלאומית ,שירותי אינטרנט ונס"ר (נקודת סיום רשת). טלוויזיה רב -ערוצית :שירותי שידור טלוויזיה דיגיטליים רב ערוצים באמצעות לוויין ואספקת שירותי ערך מוסף למנויים.באפר'  1303הושלמה עסקה ,לפיה רכשה בי קומיוניקיישנס (לשעבר סמייל  )301כ 03%-מהון המניות המונפק והנפרע של
בזק.
ניתוח טכני – למרות עליות השערים בשוק המניה ממשיכה להפגין חולשה כשהיא סוגרת את שבוע המסחר בנמוך שבועי
וסביב אזור תמיכה חזק מאוד באזור של  00300נקודות ,היפוך ברמות האלה יכול לתת אזור כניסה נוח מאוד עם סטופ קרוב
ויעד ראשון סביב  0900733נקודות ,מנגד שבירה של רמת התמיכה תמשיך את המומנט השלילי של המניה עם יעדים נמוכים
יותר.
חברה לישראל ( – )155.55החברה ,החברה לישראל בע"מ ,הינה חברת החזקות הפועלת בייזום ,קידום ופיתוח של עסקים
בישראל ובחו"ל .לשם ביצוע השקעותיה ,החברה לישראל ,לרבות באמצעות חברות בנות ,בוחנת מעת לעת הזדמנויות השקעה
בתאגידים ומיזמים בתחומים שונים ,ובכלל זה ,מיזמים זרים או כאלו בעלי פעילויות בינלאומיות ,תוך התמקדות בגופים בעלי
היקף פעילות רחב או פוטנציאל להיקף כזה ,ותוך שאיפה להחזיק בשיעורי החזקה משמעותיים בהם .החברה לישראל פועלת,
באמצעות מערך של תאגידים מוחזקים ,בעיקר בענפי הכימיקלים ,הספנות ,האנרגיה והטכנולוגיה המתקדמת .כמו כן ,פועלת
החברה לישראל לייזום ופיתוח עסקים נוספים.

ניתוח טכני – המניה נתמכה כל השבוע האחרון באזור תמיכה לטווח קצר סביב  103333נקודות לאחר סגירת גאפ פתוח
ברמה של  , 100033בשלב זה ההתבססות יכולה לתת הכנה להמשך תנועה למהלך העולה האחרון שהחל מאמצע נובמבר.
סגירה מעל  1.3333ובשלב מאוחר יותר מעל  103333תביא ליעד מלא סביב  173333אולם עוד חזון למועד.
אלביט מערכות ( – )5.15511החברה  ,אלבמ"ע -עוסקת במיגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות .אלקטרוניות ואלקטרו
אופטיות משולבות .בתחומים -מלטים ,מערכות מוטסות  ,בקרה  ,תקשורת מחשב ים ומודיעין.
ניתוח טכני -ניתן לראות כי במגמה הראשית עדיין המניה נותרת בתוך תעלה יורדת ברורה .בתוך תעלה זו לטווח הקצר נראית
תמיכה כפולה על רמת  , 0.093-ומנגד התנגדות באזור קו תקרת התעלה היורדת ברמת –  . 00033למעשה האתות המרכזי
הבא במניה זו יתקבל בשבירת התמיכה הכפולה או בפריצת קו תקרת התעלה היורדת כאמור .המניה שטה רוחבית כעת
בנטייה מתכנסת .למעקב.
דלק קבוצה ( – )5.11511החברה הינה חברת אחזקות וניהול ,אשר באמצעות חברות בנות  ,פועלת בישראל ובחו"ל בין
היתר בתחומי הזיקוק ,תחנות דלק ,אנרגיה  ,נדלן ,רכב ,פיננסים  ,ביטוח וביוכימיה .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .10
ניתוח טכני -ניתן לראות כי המניה שנמצאת עדי ין תחת מהלך עולה מתקן ,מתקרבת בשלב זה להתנגדות כפולה אופקית
בשילוב קו מהלך יורד ראשי כנראה על הגרפ המצ"ב -באזור .111.0-למעשה עם פריצת רמת  -71033נתנה כאן התרעת
קניה לעבר רמת אזור  13333וזה התבצע בפועל ויותר .לסיכום -אתות חיובי נוסף יתקבל רק בפריצת קו המלך היורד
באזור  11133כאמור -אולם נראה כי הטכני שנכנס לרוויה כעת – יאשר מימוש לפני התנגדות זו .אזור 70333-77333
מהווה רצועת תמיכה קרובה.

על רגל אחת
טאואר ( – )5.11151כפי שציינו בכל הסקירות האחרונות המניה התבססה מעל אזור תמיכה אופקי חזק מאוד סביב 117003
נקודות כשהשבוע התחילה תנועה חזקה למעלה .המניה פרצה את אזור של  1.3003נקודות והמשיכה מעלה היעדים הקרובים
נמצאים סביב .113093
כיל ( – )115.51מניות החברה שנסחרות תחת מדד ת"א  , 10נמצאות תחת תיקון עולה איטי יחסי למהלך היורד האחרון.
בשלב זה בשבועיים האחרונים נמצאת בתנועה רוחבית בתחום 0933-.011 -כאשר האתות הבא יינתן ביציאה מטווח רוחבי
זה.
פועלים ( – )551155מניות הבנק נסחרות תחת מדד ת"א  .10טכנית ניתן לראות כי התנועה העולה המתקנת עדיין בתוקפ
עם זאת המניה נסחרת רוחבית בימים האחרונים .ההתנגדות על רמת  0001-הינה מהותית ורק פריצתה יאשר אתות חיובי
מהותי .תמיכה קרובה  0033-במונחי סגירה.
דיסקונט השקעות ( – )511.51המניה שנסחרת במדד ת"א  , 10נותרת עדיין תחת מגמה יורדת  .עם זאת נראה כי ביום
המסחר האחרון המניה פרצה התנגדות על –  1033מה שמותיר אתות חיובי קצר טווח לרמת ההתנגדות הבאה על רמת –
אזור .1733-1773
בזן ( – )111.111מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  -10טכנית פרצה המניה את רמת  133ביום המסחר האחרון  ,וכעת
היעד הקרוב הוא רמת  103וקו מהלך יורד לטווח בינוני– .שם תיבחן המניה בשנית.
רציו ( – )111.51יחידות ההשתתפות נסחרות תחת מדד ת"א  033טכנית השבוע קיבלה המניה אתות חיובי נוספ – עת
פרצה קווי מהלך יורדים .כעת רמת  .0.0הינה ההתנגדות הקרובה אולם נראה כי ההמשך יהיה צפונה ורמה זו תיפרץ
בקרוב .יעד הבא....0-
כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנות sponser charts - http://finance.sponser.co.il/pps/index.php
ובורסה גרף לניתוח טכני – www.bursagraph.com
סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך
כותב ההודעה אינו יכול להיות בטוח בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל.
לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור בהודעה זו המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות
שהוזכרו ,כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות .
אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
אין באמור לעייל משום ייעוץ או המלצה לקנייה או מכירה של ני"ע ו0או מכשירים פיננסים.

