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ניתוח מדדים
סקירה שבועית – הבורסה בת"א סיכמה שבוע מסחר חיובי ,מלווה בעליות שערים נאות בכל המדדים המובילים .מדדי השורה
השניה והשלישית ,ובעיקר מניות הביומד והנדל"ן בלטו לטובה ועלו בכ 4% -בממוצע .במדד ת"א  011בלטה לטובה מניית כלל
ביוטכנולוגיה שזינקה בכ ,32% -לאחר שהחברה הודיעה על מגעים למכירת אנדרומדה .התמורה מהמכירה עשויה להגיע
למאות מיליוני דולרים .לפי הדיווח לבורסה ,חברת הבת בבעלותה המלאה של החברה חתמה על מזכר הבנות לא מחייב
לרכישתה ע"י חברת תרופות אמריקאית .התמורה תכלול גם תמלוגים בשיעור דו-ספרתי ממכירות התרופה לסוכרת נעורים של
אנדרומדה .עוד בלטו לטובה מניות קומפיוג'ן ומג'יק שעלו בכ 01% -ו 02.1% -בהתאמה .מנגד ,מניית בי קומיוניקיישנס ירדה
בכ .5.1% -מחזורי המסחר התייצבו ועמדו על כ 0.0 -מיליארד ש"ח בממוצע ליום למעט יום חמישי ,בו נרשם מסחר ער יותר
בגלל עדכון המדדים שהתרחש בזמן סגירת המסחר.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה חיובית .מדדי התל בונד עלו בכ 1.4% -בממוצע .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו גם
הן במגמה חיובית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו בכ 1.4% -במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך .מדדי
אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו לאורך כל העקום ובכ 0.3% -במח"מ הארוך לאחר הורדת ריבית מפתיעה בתחילת
השבוע.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,140.% -מדד ת"א  51עלה ב ,34.3% -מדד הבנקים עלה ב ,142.% -מדד הנדל"ן 01
רשם השבוע עליה של  ,3412%מדד נפט וגז עלה ב 04.2% -ומדד הביומד עלה בכ 4.4.3% -בשוק המט”ח ,הדולר נחלש מעט
מול השקל ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  2.11ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף עלה בכ 3% -בסיכום השבוע החולף ,וסיים את המסחר ביום חמישי ,ברמה של
 0211נקודות ,סמוך לאזור התנגדות משמעותי .אזור זה היווה התנגדות כבר מספר פעמים בעבר ורק פריצה ברורה שלו
תהווה איתות קניה עם יעד של שיא כל הזמנים שנמצא ברמה של  0213נקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש בכ 1.2% -מול השקל ,ונסחר היום (שישי) ברמה של  2.11ש"ח לדולר .אתמול
(חמישי) ,מדדי המניות בוול סטריט נסחרו במגמה חיובית ,מדד הנאסד"ק עלה בסיום לשיא חדש מאז חודש אפריל  3111ומדד
ה S&P 500 -העפיל לשיא כל הזמנים .במהלך המסחר ,נרשמה הפתעה בהזמנות מוצרים בני קיימא לחודש ינואר ,נתוני
הליבה הצביעו על גידול של  0.0%בשווי ההזמנות ,לעומת הצפי לירידה של  1.0%וירידה של  0.2%בשווי ההזמנות בחודש
הקודם .בנוסף לכך ,בשבוע שעבר נרשמו  241אלף דרישות חדשות לדמי אבטלה ,מעל הצפי ל 222-אלף דרישות ולעומת 224
אלף דרישות חדשות שנרשמו בשבוע הקודם( .קרדיט ל  .)iFOREXמהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף המצורף שהדולר
מדשדש כבר תקופה ארוכה ,ורק פריצה של אזור  2.15ש"ח לדולר תהווה איתות קניה טכני ,כשהתמיכה הקרובה נמצאת
באזור  2.45ש"ח לדולר.
מדד  FTSEבריטניה  -מדד המניות המוביל של אנגליה והוא כולל את  011המניות בעלות שווי השוק הגדול ביותר הנסחרות
בבורסה בלונדון .בין המניות הבולטות במדד ניתן למצוא את בנק  ,HSBCוואדפון ובריטיש פטרוליום .כפי שניתן לראות בגרף
היומי המצורף מדד המניות הבריטי הגיע בפעם השלישית בשנה האחרונה לאזור ההתנגדות החשוב ,שמהווה גם את שיא כל
הזמנים סביב רמות  5111-5011נקודות ,ופריצה שלו תהווה איתות קניה משמעותי לטווח הקצר-בינוני.
מדד הבנקים – מדד הבנקים פתח את השבוע במגמה שלילית ושפל חדש באזור של  0321נקודות סמוך לאזור התמיכה אותו
ציינו בסקירה בשבוע שעבר ( .)0323בהמשך השבוע בחסות עליות השערים במדד המעו"ף התחזקו הבנקים וסיימו את שבוע
המסחר סמוך לאזור התנגדות סביב  0351נקודות .נעילה מעל ויציאה מטווח המסחר של השבועיים האחרונים  ,0321351תיתן
יעד של כ  41נקודות לכיוון רמת .0201
מדד הנדל"ן  – 21מדד הנדל"ן הוכיח עוצמה השבו ע כשהוא חוזר לרמות השיא השנתיות סביב רמת  201נקודות .ביום שני
האחרון המדד פרץ אזור התנגדות סביב  213והיעד המהיר הושג עוד באותו השבוע .נעילה מעל והמשך טרנד חיובי תביא
לרמות גבוהות יותר במדד ויעד עולה לכיוון  411נקודות.
מדד הביומד – המדד התחזק השבוע וקבע גבוה שנתי חדש מעל רמת השיא האחרונה סביב  0051נקודות .המדד מסמן יעד
עולה לאזור של  0325נקודות שיא כל הזמנים שנקבע בזמן יצירת המדד לפני כ  4שנים במרץ .3101

ניתוח מניות
בזן ( - )11301..החברה ,בתי זקוק לנפט בע”מ ,עוסקת בשלושה תחומי פעילות .זיקוק :רכישת נפט גולמי וחומרי ביניים,
זיקוקם והפרדתם למוצרים שונים .כמו כן ,עוסקת בתי זיקוק במכירת מוצרי דלק מוגמרים ומוצרי ביניים ללקוחותיה בארץ
ובחו” ל ,וכן מספקת שירותי חשמל וקיטור ושירותי תשתית .פולימרים :ייצור פוליאתילן ופוליפרופילן ,שהם חומרי הגלם
העיקריים בתעשיית הפלסטיק .ארומטים :ייצור חומרים ארומטים ,אשר משמשים כחומרי גלם בייצור מוצרים אחרים .
ניתוח טכני – המניה הצליחה להבלם בתחילת השבוע סביב  05נקודות שהוא השפל האחרון והוציאה תיקון עולה .התבנית
הטכנית של שלושת הימים האחרונים מלמדת על אפשרות להמשך מהלך לכיוון אזור של  015שם קיימת התנגדות אופקית.
נעילה מעל  015תפתח תבנית  Wלטווח הקצר עם יעד עולה לכיוון  001נקודות.
אלביט מערכות ( - )20.221.החברה אלביט מערכות עוסקת במגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות – אלקטרוניות ואלקטרו
אופטיות משולבות ,עבור השוק הביטחוני בארץ ובעולם .בין תחומי העיסוק נמצאים :מלטים ,מערכות בקרה ושליטה ,מערכות
מוטסות ,תקשורת ומודיעין .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .31
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי מניות החברה ,כצפוי נכנסו לתחום מהלך עולה בחודשים האחרונים,ועדיין מהלך זה תקף.לאחרונה
המניה נמצאת במסגרת מימוש המתבטא בתחום רוחבי .31111-00001,יציאה מתחום זה יאפשר לנו לקבל אתות על המהלך
הקרוב הבא לטווח הקצר .ביום המסחר האחרון ננעלה המניה בסמוך לתמיכה של הטווח הרוחבי.
דיסקונט ( - ).32121התאגיד בנק דיסקונט לישראל בע"מ ,מציע שירותים בנקאיים בכל תחומי הפיננסים בארץ .כמו כן לבנק
מספר סניפים בחו"ל.
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי מניות הבנק נמצאות במימוש בשבועות האחרונים כאשר רמות תמיכה חשובות של קו מהלך עולה
א"ט וכן רמת  525נשברו לאחרונה .עם זאת אפשר להבחין בתמיכה על קו מהלך יורד שהבדיל בזמנו בין תקופת העליה
למימוש האחרון .היפוך על קו זה שהתקבל לאחרונה נתן איתות חיובי למסגרת התיקון העולה שקיים גם לאחר המסחר
השבוע .במסגרת תיקון עולה ז ה המניה נמצאת כעת לפני התנגדות כפולה של קו מהלך ארוך טווח שנשבר לאחרונה ,וקו
מגמה אופקי באזור  . 511ביום המסחר האחרון ננעלה המניה גבולית באזור התנגדות זה .אם לסכם ניתן לומר שעדיין אין
פריצה ברורה של אזור  ,511אך כל עוד שאנו מעל לתמיכת  525אופקית ,המניה עדיין בתחום התנועה העולה המתקנת
כאמור.
מזור רובוטיקה ( - )220..11החברה עוסקת בפיתוח ,ייצור ושיווק של מכשירים רפואיים חדשניים ,לתמיכה בפרוצדורות
כירורגיות בתחום האורטופדיה והנוירוכירורגיה .המניה הינה דואלית ונסחרת בת"א ובארה"ב.
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי בגדול התנועה העולה במניה שרירה וקיימת בשלב זה ולמעשה המניה לאחר כל מהלך עולה
יוצאת לאוו רור טכני וממשיכה הלאה .בשלב זה ,המניה קרובה לרמת השיא האחרונה והיא מתממשת ע"י יצירת התכנסות
מחירים ברורה מתחת לרמת השיא כאמור .גבולות ההתכנסות כעת 4411 :מלמעלה ו 4011-כתמיכה קרובה .איתות ברור ייצא
כאשר נראה יציאה מחוץ להתכנסות המחירים הנוכחית ואיתות זה יגרור מהלך של כ 00-אחוז כגובה התבנית הקיימת.
הראל ( – )1.102.החברה הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ פעילה באמצעות חברות בנות ,בעיקר בתחומי
ביטוח שונים וחסכון ארוך טווח כגון ניהול קופות גמל ,קרנות פנסיה ושירותים פיננסים ושוק ההון.
ניתוח טכני – גרף המנייה מראה על מבנה מחירים עולה מתחילת השנה שעברה כשלקראת סוף השנה שעברה פרצה המנייה
את רמת ההתנגדות של  0011נקודות והפכה לתמיכה עם לא פחות מחמש נגיעות על רמה זו .ויצרה מודל מובהק שנקראת
תחתית כפולה בסגירה של שבוע המסחר האחרון( .מסומן בחץ) הטריגר לקנייה של המנייה יהיה בפריצה של נקודת ה B-
שמסומן בגרף וכמובן רק לאחר סוף יום מסחר באיזור של  3,032נקודות.

על רגל אחת
אפריקה ( - ).22021מניות החברה ,שהיו תחת מימוש לאחרונה ,פרצו לאחרונה תבנית יתד שורית וגרמו לעליה חדה ומהירה
בשער המניה .כמו כן הושלם יעד היתד על  111ואף נפרצה רמה זו .לאחרונה רמת אזור  011היוותה התנגדות ובשילוב תמונה
טכנית גבוהה ורוויה משמעותי ,מה שהוציא מימוש בשלב זה .כעת התמיכה הקרובה נמצאת באזור  ,111מול התנגדות קו
מהלך באזור  111נכון להיום.
בזק ( - )130022מניות החברה שנסחרות תחת מדד ת"א  ,31ראתה בתקופה האחרונה מימוש דיי אגרסיבי ויחסית מתמשך
למניית מעוף .בשלב זה ולאחרונה ניכר היפוך על תחתית באזור  ,121וגם רמת ההתנגדות על  151נפרצה במסגרת תיקון
עולה .התיקון העולה נעצר כעת באזור  511אופקית שהיה צפוי כהתנגדות ,לאחר פריצת קו המגמה היורד לאחרונה .מכאן שוב
יצאנו למימוש ,כאשר תנועה זו נעצרה על אופקית  .151אם נסכם נראה כי רמת  151במונחי נעילה מהווה כעת תמיכה
חשובה מול התנגדות מיידית ברמת  ,151שהיא חשובה מאוד כעת .כל עוד המניה אינה חוזרת בנעילה מעל  151היא שוב
תחת איתות שלילי.

פוקס ( - )20..011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011טכנית ,תמונה רוויה מאוד ,הוציאה מימוש בשלב זה שהיה צפוי
כאשר לאחרונה התמיכה הקרובה ברמת  01011נשברה ואף רמת  01111נשברה גם היא .המימוש הזה נעצר רק בתמיכת
אזור  0111ומשם יש התבססות ויציאה לתיקון עולה .כעת ההתנגדות עומדת על רמת  01111ורק יכולת נעילה מעל יאשר
איתות המשך לתיקון העולה.
כלכלית י-ם ( - )23.020מניות החברה שנסחרות במדד הנדל"ן  ,01יצאו בשבועות האחרונים למימוש .לאחרונה הגיעה
המניה עד לתמיכה סופר מהותית גם בגרף השבועי באזור  2111שנשברה גם היא .עם זאת השכילה המניה לחזור מעל רמה
זו והחלה בתיקון עולה למימוש האחרון .השבוע ראינו המשך במסגרת התיקון העולה ,כך שרמת התמיכה כעת עולה לעבר
 ,2311עם יעד לקו מהלך יורד באזור .2431
 OPKאופקו  -המניה הינה מניית ארביטראז' והיא נסחרת בת"א במדד המעוף ,ובארה"ב .המניה נקבעת שם ולכן התמונה
הטכנית הנגזרת מכך מראה כי לאחר מהלך יורד ,ניכר ניסיון לפתיחת תנועה עולה מתקנת ,כאשר ההתנגדות הקרובה כעת
נקובה על רמת  0.3דולר ,אל מול התמיכה באזור  ,1.05כאשר כעת המניה נמצאת בסמוך לרמת ההתנגדות על  0.3דולר
כאמור .נסיונות פריצה בימים האחרונים ,כשלו.
דלק קבוצה ( - )20..21.מניות החברה שנסחרות תחת מדד ת"א  31עדיין נמצאות במסגרת מימוש .לאחרונה ניתן להבחין
בברור בתבנית מתכנסת כאשר יציאה מתחום  034111-ל 022111-תאשר איתות המשכי חשוב .רמת הביניים בתוך התחום
נקוב על  021111וכעת המניה מעל לרמה זו .יעד לעבר רמת  022111תקרת התבנית נותרת כעת כאופציה מעשית.
בי קומיוניקשינס ( - )220...3מניות החברה שעברו מימוש די אגרסיבי לאחרונה ,פתחו בתיקון עולה .אזור  1411שהיה אזור
התנגדות חשוב ,הביא לכך ששם התיקון נעצר כעת והמניה החלה שוב במהלך יורד .רמת  1111מהווה כעת תמיכה חשובה
אופקית ,ויכולת שבירתה תאותת על סיום התיקון העולה הנוכחי .רק פריצה ברורה של ההתנגדות שהוזכרה יאשר המשך תיקון
עולה.
קמהדע ( - )203.223מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011טכנית ,המניה נמצאת בתנועה עולה למימוש האחרון ולמעשה
כמעט השלימה את מלוא הירידה האחרונה .בשלב זה הגיעה המניה עד להתנגדות באזור  1111במונחי נעילה .ביום המסחר
האחרון ,השכילה המניה לפרוץ את ההתנגדות שעולה כעת לתמיכה חשובה קצרה.יעד קרוב רמת השיא על  5155ושם נקבל
את האיתות הבא לטווח הקצר.
חלל תקשורת ( - )20313.1מניות החברה שנסחרות תחת מדד ת"א  ,011מושפעת פונדמנטאלית מהעמדתה על המדף
למכירה .טכנית ,המניה משייטת ברמות שיא שנתית ,כאשר רק יכולת נעילה מעל רמת  5011תאשר איתות חיובי נוסף .אזור
 5111מהווה אזור תמיכה קרוב.
שיכון ובינוי ( - )20.23.1מניות החברה נסחרות במדד נדל"ן  .01טכנית המניה במסגרת עולה בתבנית ארוכת טווח ,כאשר
בתוך התבנית רואים לאחרונה תצורת מימוש .השבוע המניה פרצה קו מהלך יורד בתוך התבנית העולה כאשר היעד הקרוב
נקוב על  ,110אל מול תמיכה עולה כעת ברמת .101

כלל ביו טכנולוגיה ( -)220.1.0מניות החברה ,כידוע ,נמצאות באיתות חיובי ,ולמעשה סימנו היפוך ממגמה יורדת
לעולה זה מכבר .במסגרת התנועה העולה השבוע ,המשיכה המניה במסלול העולה ,כאשר רמות ההתנגדות  111,וגם
-051קו מגמה ,נפרצו והמניה הגיעה עד לרמת התנגדות אופקית על .0011מרמה זו קיבלנו מימוש טכנית,ועקב תמונה טכנית
גבוהה .אזור  0111כעת מהווה אזור תמיכה.

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 ו3או מכשירים פיננסים.

