הסקירה השבועית של ספונסר – 9.11.07
את הגרפים המצורפים לניתוחים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilתחת המדורים "ניתוח
מדדים" ו" -ניתוח מניות".

ניתוח מדדים
סקירת בורסה שבועית – שבוע מסחר יציב ללא תנודות חדות במדדים המובילים נרשם השבוע בבורסה המקומית.
מדדי המעו"ף והנדל"ן סיימו את שבוע המסחר ללאשינוי מהותי ובצד השלילי סיימו מדדי הבנקים והתל טק שסיימו
בירידות שערים של כ 3.3% -ו 6.9% -בהתאמה .מחזורי המסחר ירדו במעט והיו ממוצעים כאשר על כ 2 -מיליארד
שקלים ליום בממוצע.
שבוע המסחר נפתח ביציבות על רקע המגמה המעורבת שנרשמה ביום שישי בשווקי העולם .המדדים המובילים נסחרו
לאורך יום ראשון במגמה מעורבת ובליווי מחזורים נמוכים כאשר מדד המעו"ף נסחר בטריטוריה החיובית ואילו מדד
הבנקים נסחר בטריטוריה השלילית .חברת אפי אירופה אשר בבעלות מלאות של אפריקה ישראל הודיעה כי התקשרה
בהסכם מחייב עם חברה זרה לרכישת יתרת האחזקות בנכס ברומניה בו היא כבר מחזיקה בחלק מהזכויות ,הנכס צפוי
להיות הקניון הגדול ביותר ברומניה .יום שני נפתח בירידות שערים בהובלת מניות הכימיה והנדל"ן בהתאם למגמה
השלילית שנרשמה בפתיחת שבוע המסחר בשווקי אסיה ואירופה וצפי לפתיחה שלילית בוול-סטריט בעקבות
התפטרותו של מנכ"ל סיטיגרופ .לקראת סיום המדדים החלו לתקן כלפי מעלה בתגובה לתיקון של המדדים בוול-
סטריט ,אולם חתמו בירידות שערים למעט מדד הבנקים שננעל בעליה קלה של .0.18%
יום שלישי התאפיין בעליות שערים בהתאם למגמה החיובית שנרשמה בשווקי אסיה ואירופה .המדדים המובילים נסחרו
לאורך כל יום המסחר בטריטוריה החיובית בהובלה של מניות הנדל"ן והבנקים .בשעות הצהרים המגמה החיובית
החלה להתחזק עד לשעת הנעילה .חברת אורכית הודיעה כי הפסידה  6.5מיליון דולר ברבעון השלישי וחברת טאואר
פרסמה כי הגדילה את הכנסותיה בכ .10% -ביום רביעי המגמה החיובית התהפכה כלפי מטה בהשפעת וול-סטריט.
המדדים המובילים נסחרו בשעות הבוקר במגמה מעורבת כאשר מדד הבנקים ירד ב 0.5% -והעיב על מדד המעו"ף.
הדולר נחלש לרמת שפל של כ 9 -שנים וירד מתחת לתמיכה הטכנית באיזור  3.93ש"ח לדולר .מכתשים אגן פרסמה
בדו"חותיה כי רשמה עליה של כ 60% -ברווח ,נייס סיכמה עוד רבעון שיא ,וסיפקה תחזית שנתית להכנסות של 519-
 523מיליון דולר וגם חברת שוםרסל פרסמה דו"חות טובים כאשר ההכנסות שלה עלו בכ 7.7% -והרווח התפעולי טיפס
ל.4.6% -
אתמול( ,חמישי) ,המדדים המובילים פתחו את יום המסחר בירידות שערים חדות בתגובה למימוש החד שנרשם אמש
בוול-סטריט בעקבות עליה חדה נוספת במחיר הנפט והיחלשות המטבע האמריקאי .בהמשך היום ירידות השערים
התמתנו בהתאם לתיקון בחוזים העתידיים ושווקי אירופה כאשר מדד המעו"ף חתם בירידה של  0.55%בלבד .את
המגמה השלילית הובילו מניות התל-טק והבנקים .עוד פורסם כי הכנסות סלקום ברבעון השלישי צמחו ב 7.2% -ל-
 1.57מיליארד שקל וכי החברה גייסה  57אלף לקוחות בתקופה זו.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,0.29% -מדד ת"א  75ירד ב ,1.91% -מדד הבנקים ירד ב ,3.31% -מדד נדל"ן 15
רשם השבוע עליה של  0.20%ומדד התל-טק  15רשם ירידה שבועית של  .6.88%בשוק המט"ח הדולר היציג רשם
ירידה שבועית של  1.06%לרמה של  3.927ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף דשדש כאמור בשבוע החולף ללא תנודות יומיות חדות או שינוי מהותי בסיכום שבועי .כעת
המדד צפוי לדעתנו להמשיך ולהסחר בטווח שבין  1200-1250הנקודות ורק יציאה ברורה מהטווח תהווה איתות
משמעותי לאותו כיוון .כאמור ,פריצה ברורה של רמת  1250הנקודות תהווה איתות קניה ומנגד ,שבירה ברורה של
רמת  1200הנקודות כלפי מטה תהווה איתות מכירה .הקורלציה לארה"ב צפויה להמשיך להיות גבוהה בעיקר בטווח
הקצר ולכן קשה כרגע להעריך לאן מועדות פניו של המדד בטווח הבינוני.
שקל-דולר – הדולר נסחר גם השבוע בירידות שערים ורשם רמת שפל של  9שנים כשהגיע עד לרמת  3.91ש"ח
לדולר .שערו היציג נקבע ברמה של  3.928ש"ח לדולר .במידה והדולר לא יצליח לחזור אל מעל רמת  3.95ש"ח לדולר
בימים הקרובים ובמידה ויירד מרמת  3.90ש"ח לדולר יתקבל איתות שורט ברור לטווח הבינוני-ארוך.
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מדד הניקיי ( 225יפן) – המדד כולל את  225המניות ,בעלות שווי השוק הגדול ביותר ,הנסחרות בבורסה בטוקיו .ניתן
לראות בגרף השבועי המצורף שהמדד רשם ירידה חדה השבוע של כמעט  6%והגיע לאיזור תמיכה חשוב מאוד ברמת
 15500נקודות ,כל עוד המדד לא שובר בבירור את רמת התמיכה לאיתקבל איתות טכני שלילי למי בפנים לדעתנו
ובמקרה שלהיפוך מגמה כלפי מעלה לדעתנו יתקבל איתות קניה טכני.
נאסד"ק – מדד הנאסד"ק נסחר במגמה שלילית לאורך שבוע המסחר בעקבות עליה במחיר הנפט ,ירידה במטבע
האמריקאי ,התפטורותו של מנכ"ל סיטיגרופ ודוחות סיסקו .ביום חמישי המדד ירד בלמעלה מ 3% -לאחר נאומו של
נגיד הפד בו ציין כי הכלכלה האמריקאית עתידה להיחלש מהותית ,אולם בשעת המסחר האחרונה המדד התהפך כלפי
מעלה בהובלה של מניות הפיננסים וחתם בירידה של  .1.92%טכנית המדד שבר את רמת התמיכה האופקית ב2725 -
נקודות וכעט המדד צפוי לתקן חזרה ולהתבסס מעל רמה זו .מנגד כישלון פריצה חזרה של רמה זו עשויה להביא
לירידה לאזור  2600נקודות.
 – S&P 500המדד נסחר בשני ימי המסחר האחרונים במגמה שלילית בהשפעת דוחות של חברות הטכנולוגיה
(סיסקו,אורקל ,ברדקום ואפל) ונאום נגיד הפד .בשעת המסחר האחרונה המדד התהפך וננעל בירידה קלה של 0.06%
בליווי מחזור מסחר גבוה מאוד וכתוצאה נוצר נר היפוך שוורי ,אולם שבירת התמיכה האופקית ב 1490 -נקודות עשויה
להפוך להתנגדות .איתות כניסה מחודש יתקבל בפריצה והתבססות מעל רמת התמיכה ב 1490 -נקודות.
נפט – הנפט נסחר לאורך שבוע המסחר במגמה חיובית ואף רשם שיא חדש( $98.64 ,מחיר היעד שניתן בסקירה
האחרונה סומן ב .)$97.70 -ביום רביעי הנפט התהפך בהשפעת דו"ח המלאים והערות נגיד הפד בדבר האטה כלכלית
וכתוצאה הביקוש העולמי יפחת .טכנית המדד כבש את מחיר היעד והתהפך כך שהצפי הוא תחילת תיקון כאשר רמת
התמיכה הקרובה שוכנת ב.$89.80 -

ניתוח מניות
סלקום ( – )1101534מניית סלקום רשמה עליות חדות של כ 10% -בשבוע החולף לאחר שפרסמה דו"חות מצוינים
אולם ביום חמישי נתקלה בהתנגדות משולשת באיזור  11300נקודות כאשר בפועל מסתמן שיש שם מוכרים גדולים
מאוד שמחכים ,אם תעבור רמה זו בצורה ברורה יתקבל איתות קניה מחודש חזק מאוד עם יעד של עוד  10%כלפי
מעלה לדעתנו.
בנק דיסקונט לישראל בע"מ ( -)691212התאגיד ,בנק דיסקונט לישראל בע"מ ,פועל באמצעות בנקים מסחריים
בארץ ובחו"ל ,בנקים למשכנתאות וחברות לשירותים פיננסים שעוסקות בין היתר בתחום כרטיסי האשראי ,חיתום
להנפקות וניהולן ,השקעות בקרנות הון ,ניהול תיקי השקעות ,קופות גמל וקרנות השתלמות .פעילות הבנק מתבצעת
באמצעות מספר חטיבות:
 בנקאות עסקית :מגזר זה כולל את החברות הגדולות. בנקאות מסחרית :מגזר זה כולל בעיקר חברות בינוניות ,בעלות מחזור מכירות שנתי של עד  100מיליון ש"ח. בנקאות קמעונאית :מגזר זה כולל את החברות הקטנות ,לקוחות אח"מ ועסקים קטנים ופרטיים. בנקאות פרטית.פעילות בנק דיסקונט בארץ עוברת שינויים מהותיים כתוצאה מיישום המלצות ועדת בכר ,ובכלל זה מכירת מניות
אילנות דיסקונט ,מכירת פעילות קופות הגמל ,ירידה בהחזקות בהראל השקעות בביטוח וכניסה לתחום הייעוץ
הפנסיוני..
ניתוח טכני -המנייה נעצרה ביום חמישי על רמת תמיכה אופקית השוכנת ב 950 -נקודות .התבססות על  950נקודות
ותחילת עליות בליווי מחזורי מסחר ערים יתנו לדעתנו איתות קנייה .שבירת התמיכה הנ"ל הינה איתות מכירה לטווח
הקצר למחזיקים.
אפריקה ישראל נכסים בע"מ ( -)1091354החברה ,אפריקה ישראל נכסים בע"מ ,פועלת בעצמה ובאמצעות
חברות המוחזקות על ידה בייזום ,הקמה ,השכרה ותפעול של מבנים לתעשיה ,משרדים ומסחר בישראל ובחו"ל .נכון
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ליולי  2006מקיימת אפריקה נכסים את פעילותה בישראל ,צ'כיה ,הולנד ,פיליפינים ,סרביה ורומניה.
נזכיר כי בשנים  2002-2003ביצעה קבוצת אפריקה ,ארגון מחדש של ההחזקות בתאגידים המוחזקים על ידה
והמחזיקים בנכסי נדל"ן בישראל ובחו"ל ,מתוך כוונה לרכז במסגרת אפריקה נכסים את עיקר פעילות הנדל"ן המניב
בישראל וחלק מפעילות הנדל"ן המניב בחו"ל .בתוך כך ,הועברו לאפריקה נכסים נכסי מקרקעין ומניות בתאגידים
שהוחזקו על ידי אפריקה השקעות
ניתוח טכני -המנייה פרצה השבוע רמת התנגדות אופקית ששכנה ב  20000נקודות בליווי מחזורי מסחר ערים וגאפ
פריצה .אתמול בדקה המנייה את רמת התמיכה הנ"ל וסגרה מעליה .לדעתנו המנייה חיובית כל עוד נסחרת מעל רמת
 20000נקודות .איתות מכירה יתקבל במידה והמנייה תשבור את אזור  20000נקודות.
כלכלית ירושלים – ( – )198010החברה ,כלכלית ירושלים בע"מ ,עוסק בשני תחומי פעילות עיקריים:
הכשרת מבנים :ייזום ,רכישה והקמת מבני תעשיה ומלאכה ,מסחר ,היי-תק ומשרדים ,המיועדים בעיקר להשכרה
ומכירה בארץ ובחו"ל.
השכרה למגורים :החל משנת  2004החלה כלכלית ירושלים ,לעסוק בתחום השכרת דירות למגורים בחו"ל.
כמו כן ,מספקת כלכלית לירושלים שירותי ניהול ואחזקה למבנים בארץ בחו"ל ,שבבעלותה ושטחים לא מהותיים שלא
בבעלותה .בנוסף לפעילות הנ"ל ,מבצעת כלכלית לירושלים תכנון וניהול של עבודות פיתוח ,תשתית ובינוי לתעשייה,
למסחר ,למשרדים ,למגורים ולתיירות.
ניתוח טכני – בהמשך לסקירה של שבוע שעבר ,המניה שברה את התמיכה ששכנה ברמת  8050הנקודות .בשלושת
ימי המסחר שעקבו לשבירת התמיכה ,כשלה המניה בלשוב ולסגור מעל רמה זו בצורה משכנעת .בנוסף ,נשבר השבוע
ממוצע נע  .100רמת התמיכה הבאה שוכנת ברמת  7540הנקודות .למעשה  SLלטווח קצר היה צריך להיות מופעל
בשבירת רמת  8050הנקודות.
אלביט מערכות  – )1081124( -החברה ,אלביט מערכות בע"מ ,פועלת בתחום פרוייקטי השבחת פלטפורמות צבאיות
מוטסות ,יבשתיות וימיות ובפרוייקטים לפיתוח ויצור של מערכות משולבות עתירות תוכנה .כמו כן עוסקת אלביט
מערכות בתכנון ,פיתוח ,יצור ,שילוב ושיווק של מערכות ומוצרים אלקטרוניים ואלקטרו אופטיים מתקדמים עתירי תוכנה
בתחום הצבאי ונגזרותיו ובמתן תמיכה ושירותים למוצרים ומערכות אלה.
ניתוח טכני – המניה נתמכה השבוע שוב על קו המגמה העולה מתחילת אוגוסט .ניתן לראות על הגרף שהתנועה של
המניה בחודשים האחרונים היא בין קו התנגדות עולה וקו תמיכה עולה .בנוסף ,המניה עדיין נכשלת בקביעת שיא חדש.
יציאה של המניה מתחום ההתכנסות הנ"ל יתן את הכיוון לטווח הקצר ,כרגע נראה שעדיף להמשיך ולעקוב כאשר
איתות קניה ראשון יהיה בפריצת השיא השוכן ברמת  21100הנקודות.
דלק רכב ( - )829010החברה ,דלק מערכות רכב בע"מ  ,פועלת באמצעות חברות ותאגידים אחרים בבעלותה,
כיבואנית כלי רכב וחלקי חילוף לרכב .הפעילות כוללת יבוא ,הפצה ומכירה של כלי רכב ,אביזרים וחלקי חילוף מתוצרת
מאזדה ,פורד ולינקולן בישראל .כמו כן מפעילה דלק רכב באמצעות חברה בת בבעלותה המלאה ,מוסך מרכזי לשם
מתן שירותי אחזקה ותיקונים ללקוחותיה וכן נותנת שירותי תמיכה והדרכה לרשת הסוכנים והמוסכים המורשים של
מכוניות "מאזדה" ו"-פורד" ברחבי הארץ.
ניתוח טכני – המניה נתמכת זה השבוע הרביעי ברציפות מעל רמת  4800הנקודות .רמה זו הופכת להיות משמעותית
מאוד לטווח הקצר ושבירה ברורה שלה יאותת על  SLלמחזיקים .רצועת בולינגר שהתכווצה מאוד בשבוע האחרון
מעידה על אפשרות למהלך חד לאחד הכיוונים כאשר הטריגר מלמטה יהיה שבירת רמת  4800הנקודות והטריגר
מלמעלה יהיה בפריצת רמת  5080הנקודות.
אורמת ( - )260018המנייה שנסחרת במדד המעוף -דשדשה השבוע  -וזאת לאחר שפרצה לאחרונה תבנית של
תעלה עולה.
במבט על הגרף נראית בברור –התכנסות מחירים (קווים כחולים ) אשר טבעה ירידה במחזורי המסחר .
למעשה יש לנו כאן תבנית דמוי דגל – כאשר התורן מורכב ממחזורים גבוהים מימי הפריצה האחרונים.
פריצת ההתכנסות הנ"ל ובצרוף מחזורי מסחר גבוהים (חייב ) ייתנו אתות חיובי ביותר ופתיחת מהלך עולה נוסף
לדעתנו .כאשר רמת השיא האחרונה על  6545מהווה התנגדות לתחילת מהלך זה.
מנגד במקרה של שבירה ברורה של ההתכנסות יש להניח כי במנייה תרד לעבר .5600
אפריקה ( - )611012מנייה זו שנסחרת גם במדד המעוף -הגיעה לאחרונה לעבר התנגדות חשובה על .42330
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למעשה המנייה נסחרת לאחרונה במהלך רוחבי –  .42330 \ 37800פריצה מתחום רוחבי זה בצרוף מחזור תואם
ייתן אתות חיובי  ,ויעד על ...47050מנגד שבירת  37800ייתן אתות יציאה.
מזרחי\ טפחות ( - )695437מנייה זו שנסחרת במדד המעוף -מצוייה לאחרונה בהתכנסות מחירים עולה -כאשר
התנגדות חשובה נמצאת על  -3100ואילו תמיכה על קו מגמה עולה א"ט.
היות והמנייה ביום המסחר האחרון -בדקה את התמיכה והסתובבה מעלה – מעיד
כי כעת פניה לעבר ההתנגדות ובמסלול בתוך ההתכנסות הנ"ל.
לסיכום -אתות כניסה ברור יתקבל עם פריצת  3100ותוך מחזור ער .מנגד שבירת התמיכה ארוכת הטווח ייתן אתות
שלילי וירידה לתמיכת  – 2742שם ממוקמת נקודת היציאה.
כלל ביטוח ( - )224014מנייה זו שנסחרת במדד המעוף-התנהלה השבוע תוך התכנסות מחירים עולה \ -דשדוש –
וזאת לאחר מהלך עולה לפני כן .למעשה ניתן לראות כי המנייה נמצאת בגדול בתעלה עולה..ובתוך תעלה זו ,בשלב
של סיום ההתכנסות ( קוווים כחולים ) –ואפשרות יציאה -כאשר פריצת ההתכנסות ובייחוד סגירה מעל  12500תוך
מחזורי מסחר ערים –ייתן אתות חיובי ויעד לתקרת התעלה העולה( .ורוד מקווקו ).
מנגד שבירת ההתכנסות ובייחוד סגירה מתחת  12000ישלח המנייה שוב לבדוק תמיכת התעלה העולה.

על רגל אחת
שיכון ובינוי ( -)1081942המניה דשדשה מתחילת אוקטובר בין  850נקודות ל  900נקודות .ביום ה' פרצה המנייה
את רמת ההתנגדות של  900נקודות בליווי מחזור גבוה ורשמה עלייה מרשימה של  .5.3%המנייה נעצרה על רמת
התנגדות השוכנות באזור  966נקודות המהווה את שיא כל הזמנים .פריצת שיא כל הזמנים בליווי מחזורי מסחר ער
תהווה איתות קנייה לדעתנו.שבירת רמת תמיכה  850נקודות תתן איתות להפעלת סטופלוס.
חד ( -)351015המניה מאוקטובר נתמכת על רמת תמיכה  3400נקודות .פריצה של התנגדות  3600נקודות בליווי
מחזור מסחר תומך תתן יעד ראשון  3800נקודותויעד שני  4000נקודות.שבירת רמת תמיכה  3400נקודות איתות
מכירה.
בינלאומי  -)593038( 5המניה נתמכת מעל רמת תמיכה  5100הנקודות ,רמה זו שימשה בעבר כהתנגדות וכתמיכה.
שבירה של רמה זו יהווה איתות מכירה לתקופה הקרובה .היפוך מעל רמה זו במחזור גבוה יאותת על אפשרות לתחילת
מהלך עולה לכיוון  5400כיעד ראשון.
אלרון  – )749077( -המניה בדקה ביום המסחר האחרון את התמיכה השוכנת בין  4850-4890הנקודות .שבירה של
רמה זו תתן איתות מכירה לטווח הקצר .היפוך מעל רמה זו במחזור מסחר גבוה יהווה איתות קניה אגרסיבי כאשר ה-
 SLימוקם בשבירה של  4850הנקודות.
שופרסל ( – )777037המניה פרצה השבוע את ההתנגדות ששכנה ברמת  1640הנקודות במחזור מסחר גבוה וביום
המסחר האחרון הצליחה להתמך מעל רמה זו .פריצה זו מהווה איתות קניה לטווח הקצר כאשר תמיכה נוספת מתחת
לרמת הפריצה שוכנת ברמת  1608הנקודות.
ישראמקו ( - )232017מנייה זו מרכזת לאחרונה עניין ונסחרת תוך מחזורי מסחר בינוניים\ גבוהים .אתמול פורצת
המנייה תבנית דמוי ספל\ידית  +אופקי .12.10תוך מחזורי מסחר גבוהים .דבר זה מביא אותנו להעריך כי המנייה
תמשיך במהלך עולה כאשר היעד הראשון עומד על  . 14רמת  12.10הופכת לתמיכה בשלב זה.

תחת זכוכית מגדלת – שוק המניות האמריקאי – לאן?
בשנת  2006ובתחילת  2007היינו עדים להתנגשות בגישות הבאות לנתח את השוק האמריקאי.
אז ,שוק המניות עלה בעקביות ואילו הסביבה המאקרו כלכלית הצביעה על חוסר כיוון ברור והעד לכך היה שוק האג”ח
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האמריקאי .השיא היה בפרסום הצמיחה לרבעון הראשון לשנת  2007אשר הציג צמיחה של  0.6%בלבד .היום,
לקראת נעילת שנת  2007היוצרות התהפכו .הכלכלה צומחת היטב ,הכלכלה ברבעון השני צמחה ב 3.8% -וברבעון
שנתיים)
(במונחים
.3.9%
ב-
השלישי
שיעור הריבית קצרת הטווח נמצא במגמה יורדת ולמעשה הגיעה לשלב הנטראלי ,כלומר שיעור ריבית ברמה מסוימת
אשר לא יוביל לקטסרופה בדולר ומצד שני ישמור על שוק אג”ח אטרקטיבי בהשוואה לאג”ח זר .לעומת הסביבה
המאקרו כלכלית והמימונית ,שוק המניות נראה כעומד במקום או יותר נכון לומר כקופץ במקום .שוק המניות מבוסס על
הציפיות הבאות וכאשר שוק המניות עומד במקום זה סימן שרוב הפעילים פשוט אינם יודעים מהו הכיוון הנכון של שוק
המניות .הפרספקטיבה של הפעילים אינה חד משמעית ורואים זאת יפה מאוד בגרפים.
ניתוח שוק האג”ח מניתוח שוק האג”ח עולה תמונה חיובית .הכסף יוצא ממניות לטובת אפיקים סולידים וע”י כך שוק
המניות מתכונן לסיבוב עליות נוסף .שוק האג”ח למעשה תומך בהמשך המגמה העולה בשוק המניות .ניתוח שוק
האופציות
פקיעת האופציות תחול ב 16 -לחודש .מניתוח שוק האופציות הצפי הוא לפקיעה שלילית לוחצת.
מניתוח הסטיות בשוק האופציות לפקיעה הקרובה ניתן להסיק כי הכותבים כבר מוכנים לירידות המחיר ושמבחינתם
הירידות במחירים הן לגיטמיות.
ניתוח שוק המניות  -שוק המניות האמריקאי מפוצל סקטוריאלית באופן נדיר .המחירים של המדדים נאסד”ק  100ו-
 500S&Pמציגים את מקור הבעיות בכלכלה האמריקאית .נאסד”ק  100כולל את  100החברות הלא פיננסיות הגדולות
ביותר הנסחרות בבורסות בארה”ב .ואילו מדד ה S&P 500 -כולל את  500החברות בעלות שווי השוק הגדול ביותר
הנסחרות בבורסות ארה”ב .על כן ,מדד הנאסד”ק  100מצליח לשמור על הרמות הגבוהות שאליהן הגיע בחודש
האחרון .לעומתו המדד  ,S&P 500עקב החולשה בסקטור הפיננסים אינו מסוגל לשמור על המחירים הגבוהים שאליו
הגיע ועל כן המדד נחלש משמעותית מאז .מניתוח טכני של שני המדדים ניתן לראות כי חלה עליה בתנודתיות במדד
נאסד”ק  100ובמדד  S&P 500נוצר  LHואחריו תמיכה כפולה על תיקון פיבונאצי של  38.2%והמחיר מתכנס לכיוון
רמת התמיכה והלחץ על הקונים יגדל .למעשה הסתיימה המגמה העולה במדד מאז אוגוסט ומכאן יש להמתין לכיוון
ברור לאחד הכיוונים .הכלל אומר כי בסופו של דבר הסקטורים והמדדים יתכנסו לכיוון אחד ברור .או למעלה או למטה.
רק אז יתקבל כיוון ברור בשוק המניות.
הסנטינמט בשוק ללא ספק שלילי .המדדים נמצאים על נקודות תמיכה קריטיות ,על המדדים לנטר מרמות אלו בכוח
הקונים .במידה והמדדים ישתקעו ברמות אלו אז המדדים ישקעו למטה.
שוק החוזים העתידיים פסימי ,הפרמיות על החוזים על המדדים התכווצו והפעילים מוכרים גם חוזים אשר לא ברשותם
לצורך התגוננות או ספקולציה .שוק הסחורות נמצא ברמה הגבוה בעשרות שנים האחרונות ולא מקל על האווירה .אך
לא הכל פאסימי ,סה”כ הכלכלה צומחת היטב ,הריבית נמוכה ובמגמת ירידה ושוק האג”ח לטובת הקונים .מספיקות
כמה חדשות טובות והשוק יתהפך במהירות.
כאשר הכל שחור ,חדשות טובות ,אפילו הפשוטות ביותר ,מסוגלות להפוך את המדדים בוול סטריט.
לכן חשוב לעבוד בצורה מדוייקת ,להמנע ממסחר רוחבי ולהמתין לכיוון ברור אשר יתקבל בימים הקרובים ובהתאם
לניתוח הטכני של המדדים.
בברכה.
אייל כרמי.
סוחר עצמאי בניירות ערך זרים וישראלים.
מנהל תיקים ומייעץ פיננסי ללא רישיון כמותר בחוק.
כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנת בורסה 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 ו/או מכשירים פיננסים.
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