הסקירה השבועית של ספונסר – 0.3013102.
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"3

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – הבורסה בת"א סיכמה שבוע מסחר שלילי שהתנהל באווירה פסימית לאור המתיחות בצפון .המדדים
המובילים ירדו בכ  2% -בממוצע כל אחד כשמדד הנפט והגז בלט לרעה כשצנח בכמעט  5%בהובלת מניית דלק קידוחים
שירדה בכ , 5.5% -ההשפעה שלה על המדד היתה גדולה מכיוון שמשקלה במדד הוא כ .61% -במדד ת"א  611בלטו לרעה
מניות איזיצ'יפ ,אלקו החזקות ואבנר יהש שירדו בכ 5% -בממוצע כל אחת .מנגד ,מניית מלאנוקס תיקנה חלק מהירידות
האחרונות לאחר שזינקה בכ 22% -השבוע ,עוד בלטו לטובה מניות דלק רכב ובבילון שעלו בכ 5% -כל אחת.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה שלילית .מדדי התל בונד רשמו ירידות שערים קלות של כ 1.2% -בממוצע .אגרות החוב
הממשלתיות נסחרו במגמה שלילית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) רשמו ירידות שערים חדות של כ 1.8% -
במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך ומדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) ירדו גם הן בכ 1.85%-במח"מ הארוך .מחזורי
המסחר עמדו על כמיליארד ש"ח בממוצע ליום.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,23.1% -מדד ת"א  55ירד ב  ,2311% -מדד הבנקים ירד ב  ,1312% -מדד הנדל"ן  65רשם
השבוע ירידה של  2311%ומדד נפט וגז ירד ב  .43.4% -בשוק המט”ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,ירידה שבועית של 232%
לרמה של  3.51ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף ירד בסיכום שבועי בכ 6.1% -במהלך השבוע החולף וסגר ברמה של  6655נקודות .המדד מדשדש
כבר מתחילת חודש אוקטובר במשך תקופה ארוכה בין רמות  6615-6225נקודות ורק כאשר תגיע פריצה ברורה לכיוון
כלשהוא יתקבל איתות מתאים .כל עוד המדד לא שובר את רמת התמיכה החשובה השוכנת ברמה של  6615נקודות לא
יתקבל איתות מכירה לטווח הבינוני-ארוך.
שקל -דולר – המטבע האמריקאי המשיך לרדת מול השקל בשבוע החולף ונסחר כעת (שישי) סביב רמה של  3.191ש"ח
לדולר .בורסות וול סטריט רשמו אמש ירידות שערים על רקע נתוני מאקרו מאכזבים והמשך עונת הדו"חות .בסיכום חודשי מדד
הדאו ג'ונס עלה ב ,5.8% -העלייה החודשית הגדולה ביותר של המדד מאז אוקטובר  .2166מדד ה  S&P500התחזק ב-
 5.6%ומדד הנאסד"ק עלה בכ .2.6% -אתמול התפרסם נתון דורשי האבטלה החדשים לשבוע שהסתיים ב 21 -לחודש ינואר.
הנתון הצביע על עלייה של  38אלף דורשים לרמה שנתית של  318אלף .העלייה הייתה גבוהה ב 68-אלף מהמצופה .כמו כן,
התפרסם נתון ההכנסה וההוצאה האישית של האזרחים בארה"ב .הנתון הרשים את המשקיעים עם עלייה של  2.1%בהכנסה
האישית .על פי האנליסטים ,העלייה הייתה אמורה להיות מתונה יותר ( .)1.5%בגזרת ההוצאות האישיות הנתון אכזב במקצת
עם עלייה של  0.2%בהוצאות לעומת צפי של ( 1.3%קרדיט ל .)Iforex -מהבחינה הטכנית ,כפי שצפינו בשבוע שעבר ,הדולר
ירד עד לרמת התמיכה של  ₪ 3.51לדולר ולעת עתה מחזיק בקושי מעמד מעליה .לדעתנו ,הדולר צפוי להמשיך לדשדש בטווח
צר של  ₪ 3.51-3.81לדולר אולם במקרה של שבירה כלפי מטה יתקבל איתות מכירה.
מדד  CACגרמניה  -מדד קאק 21הינו מדד המניות המרכזי בבורסה הצרפתית יורונקסט ,שמקומה בפאריז .את מדד הקאק
מרכיבות  21המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה היורונקסט .בין המניות הבולטות במדד ניתן למצוא את סאנופי
אוונסיס (חברת התרופות) BNP ,פאריבס (הבנק הצרפתי הגדול בעולם) ואת חברת התקשורת פראנס טלקום .כפי שניתן
לראות בגרף השבועי המצורף מדד המניות הצרפתי נמצא במומנטום חיובי כבר חודשיים ברציפות ,ולאחר שפרץ ונתמך מעל
רמת התמיכה החשובה באזור  3111הנקודות הוא צפוי להמשיך ולעלות אל עבר השיא של השנים האחרונות שנמצא באזור
 2211הנקודות.
מדד הבנקים – מדד הבנקים שידר חולשה השבוע ולמרות פתיחה בראשון מעל רמת  6651זלג המדד במשך כל ימי המסחר
עד לנעילה סמוך לנמוך השבועי .טכנית אזור התמיכה החשוב שצוין בסקירות האחרונות נמצא סביב רמה של  6611נקודות,
שבירה של רמה זו תוציא תבנית היפוך בשם ראש וכתפיים שיעדה לאזור  6111נקודות .חשוב לציין שעד שאין שבירה ברורה
של רמת התמיכה התבנית היא פוטנציאלית בלבד.
מדד נדל"ן  – 2.מדד הנדל"ן משדר חולשה כשלושה שבועות .ראשית אזור התנגדות סביב  323שבלם פעמיים את המדד.
שנית שיא יורד השבוע סביב  321נקודות .ודבר נוסף רק שני ימי מסחר ב  65ימי המסחר האחרונים היו ירוקים (סגירת
המסחר הייתה גבוהה מהפתיחה) בכל שאר הימים אנו רואים ימים בהם המוכרים שולטים במסחר התוך יומי דבר שמעיד על
חולשה .שבירה של  31108נקודו ת בגרף יוכל להוציא תיקון עמוק יותר במדד שיכול להגיע כיעד ראשון לאזור  311ויעד שני
לאזור .291

ניתוח מניות
מלאנוקס ( - )22021.1החברה ,מלאנוקס טכנולוגיות בע"מ ,עוסקת ביצור רכיבים אלקטרוניים המיועדים להעברת
אינפורמציה מהירה בין שרתים ומערכות אחסון ,באמצעות מערכות תקשורת .בנוסף ,עוסקת מלאנוקס בפיתוח מוצרים
לתקשורת מהירה המבוססים על מוליכים למחצה .מוצרי מלאנוקס מהווים חלק אינטגראלי בפרויקטים של פתרונות מחשוב,
אחסון מידע ותקשורת במערכות מידע מורכבות  .נציין כי מלאנוקס רשומה כחברה דואלית ,מניותיה נסחרות הן בארה"ב תחת
הסימול  MLNXוהן בבורסה בתל אביב.
ניתוח טכני – מחיר המניה נקבע בחו"ל לכן הניתוח יתבסס על גרף המחיר בארה"ב .בשבוע שעבר המניה נסחרה בירידות
חדות מאוד לאחר הדוחות לרבעון האחרון של השנה .פתיחת המסחר ביום חמישי הייתה בירידות חדות אולם הנעילה הייתה
בירידה מינורית בלבד של  .6.3%בשלושת ימי המסחר שלאחר הדוח זלגה המניה עד לאזור של  25דולר שהוא הנמוך
התקופתי טרם התנועה ביום הדוחות .טכנית ניתן לראות בגרף המצורף שהתמיכה החשובה סביב  25דולר נשמרה על בסיס
סגירה ולכן היא מאוד חשובה לטווח הקצר .התנגדות ראשונה וחשובה נמצא סביב  53.505דולר שפריצתה תביא ליעד עולה
מהיר לכיוון  1106דולר בטווח הקצר.
פריגו ( - )201141.החברה ,פריגו קומפני ,הינה חברת מוצרי בריאות גלובלית הפועלת בתעשייה הרפואית .פריגו עוסקת
בייצור ,שיווק והפצת מגוון רחב של מוצרים הכוללים מוצרי  OTC,ויטמינים ותוספי תזונה ,מותגים פרטיים ,תרופות גנריות,
תרופות אתיות ,חומרים פעילים וציוד דיאגנוסטי למעבדות ולפרטיים .פריגו רשומה כחברה דואלית ,מניותיה נסחרות הן
בבורסה בתל אביב והן בנאסד"ק תחת הסימון .PRGO
ניתוח טכני – המניה שברה באמצע השבוע האחרון את אזור התמיכה סביב  611דולרים אותו ציינו בשבוע שעבר .כשלון
פריצה חזרה מעל רמה זו ונעילה שבועית מתחת ל  611דולר תהווה איתות שלילי לטווח הקצר עם יעד יורד לכיוון  85091דולר.
אפריקה ( - )222021החברה ,אפריקה ישראל להשקעות בע” מ ,הינה חברת השקעות ואחזקות העוסקת בשבעה תחומי
פעילות עיקריים :פיתוח מקרקעין בישראל :ייזום של פרויקטים המיועדים למגורים ,למשרדים ולמסחר בישראל .נכסים מניבים
בישראל :ייזום ,הקמה ,השכרה ותפעול של מבנים בעיקר בייעוד לתעשייה ,משרדים ומסחר בישראל .פיתוח מקרקעין ונכסים
מניבים -קבלנות בניה :עבודות בניה למגורים ושלא למגורים .קבלנות תשתיות :קבוצת אפריקה פועלת בארץ ובחו”ל כזכיין או
כקבלן מבצע של תשתיות נתיבי תחבורה כגון כבישים ,מסילות רכבת וגשרים .פלדה .קרמיקה.
ניתוח טכני – בניגוד לחולשה בשוק מגלה המניה עוצמה בימי המסחר האחרונים .בעוד שוק המניות ומדד הנדל"ן חלשים
המניה מצליחה לשמור על טווח מסחר בתוך אזור תמיכה סביב  8910961נקודות .נעילה ברורה מעל רף עליון של רמה זו
יכולה להביא לגל עולה מחודש בנייר ,כבדרך ישנה התנגדות סביב  931021נקודות שהיא קו מגמה יורד לטווח הקצר .יעד
התבנית במקרה של פריצה הינו סביב  6151נקודות.
אינטק פארמה ( – )222111.החברה עוסקת בפיתוח טכנולוגיה ייחודית ,מוגנת פטנט ,המאריכה את משך הספיגה של
תרופות מסוימות ,וזאת ע"י השהייתן בקיבה לתקופות זמן יותר ארוכות.
ניתוח טכני  -מראה כי המניה שנמצאת תחת מהלך עולה ,ולאחרונה שהתה תחת התכנסות מחירים ושחרור תמונה טכנית
גבוהה .ביום המסחר האחרון השכילה המניה לפרוץ במחזור סביר את תבנית ההתכנסות ולמעשה זה גוזר יעד על רמת 651
בשלב זה .נציין כי רמת  621הקרובה מאוד מהווה רמת התנגדות ביקורת ,כך שאם תפרוץ גם היא ,היעד ל 651-יקבל אישור
ברור יותר.
כיל ( – )1.2024החברה פועלת במגוון תחומים בתחום הכימיה כגון :הפקת אשלג ,ייצור ברום וכן מוצרים כימיים נוספים .כמו
כן ,פועלת החברה בהתפלת מים ,ובייצור מגנזיום ,בארץ ובחו"ל .מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א .25
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי המניה ,שנמצאת במסלול עולה לאחרונה ,ולפי הנאמר בסקירה הקודמת השכילה לפרוץ לאחרונה
את התכנסות המחירים בו הייתה בימים האחרונים ,עם יעד על . 5211השבוע ,הגיעה המניה עד בסמוך לרמת היעד והחלה
מימוש .רמת  2811מהווה כעת תמיכה חשובה קרובה ,וסביר כי נראה את בדיקת תמיכה זו בשבוע הקרוב .כל עוד מעל 2811
המניה תחת מהלך עולה ברור.
אבנר ( - )12.022החברה הינה שותפות מוגבלת ,אשר הוקמה לשם ביצוע של חיפוש והפקה של נפט וגז בישראל.
ניתוח טכני  -ניתן לראות ,כי לאחרונה הגיע יחידת ההשתתפות ,קרוב לרמת השיא באזור  ,286ומשם פתחה במימוש אשר
בתוקף גם כעת .ניתן לראות קו מהלך יורד שנבנה לאחרונה ,ואשר תוחם את מהלך המימוש הנוכחי .רק יכולת לפרוץ את קו
המגמה הנ"ל ,כלומר את רמת  218נכון להיום ,יאשר איתות חיובי עם יעד לשיא האחרון .התמיכה כעת הינה ברמת  228וקו
תמיכה עולה ומתחתיו רמת  . 222רק יכולת שבירת רמות תמיכה קרובות אלה ,תאשר המשך מימוש ואיתות שלילי.

על רגל אחת
שמן נפט וגז ( - ) 221.021מניות החברה נסחרות תחת מדד יתר  . 51ניתן לראות כי המניה הגיעה לאחרונה לתמיכה
מהותית ברמת מחיר  ,65והשבוע רמה זו נשברה .המשמעות ,איתות שלילי לעבר רמת  62כאשר רמת  65עוברת להיות
התנגדות כעת .אין לגעת במניה כל עוד מתחת לרמת  65כאמור.

סלקום ( - ) 2202..4מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .25ניתן לראות כי לאחרונה ,המניה שברה תמיכה חשובה ברמת
 ,3111ולכן רמה זו הופכת להיות התנגדות מהותית ,כאשר המניה מקבלת איתות שלילי .השבוע ,המניה המשיכה באיתות
השלילי ,עם זאת ביום המסחר האחרון ,המניה נתנה נר אוגף ,ובמחזור סביר ,מה שאולי יאשר תחילת תיקון עולה .אישור
שכזה יתקבל בנעילה מעל רמת  ,2811שהיא רמת ההתנגדות הקרובה החשובה כעת.
קמה דע ( - )2014221מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .611המניה שנמצאת במהלך עולה ברור ,ולאחר שהגיעה
לרמת  3811כרמת שיא שנתי אחרון ,פתחה במימוש .רמת  3111שהייתה תמיכה חשובה קצרת טווח נשברה ,וכעת רמת
 , 3211הינה התמיכה הקרובה .אזור  3311מהווה תמיכה מהותית ומשמעותית ,מעבר לטווח הקצר ,כל עוד אין כאן שבירה,
אין איתות שלילי מהותי במניה.
בזן ( - )1.1014.מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25ניתן לראות טכנית כי המניה לאחרונה ,שברה תמיכה כפולה
על  695וקו מהלך עולה ,ומן הסתם מאשרת איתות שלילי ותחילת מימוש למהלך העולה האחרון שראינו .רמת  ,691הינה
רמת ההתנגדות הקרובה כעת ,בשילוב קו מהלך יורד  ,כך שרק נעילה מעל רמה זו  ,יאשר פתיחת תיקון עולה למימוש
האחרון .רמת  695ממשיכה להיות ההתנגדות המהותית הקרובה.

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.

