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ניתוח מדדים
סקירה שבועית – הבורסה בת"א סיכמה שבוע מסחר במגמה מעורבת ,עם נטייה לירידות שערים במדדים המובילים .מדד
המעו"ף נחלש מעט לאחר חודשיים חיוביים במיוחד ,וסיים ברמה של  4141נקודות .מדד הביומד בלט לרעה ,כשירד בכ-
 ,1.4%בתגובה לירידות החדות של סקטור הבריאות והביוטכנולוגיה בארה"ב בתקופה האחרונה .במדד ת"א  411בלטו לטובה
מניות ביג ובז"ן שעלו בכ 6.6% -ו 1.4% -בהתאמה .מנגד ,המניות הדואליות לייבפרסון ,קומפיוג'ן ומזור רובוטיקה אכזבו וירדו
בכ 41% -בממוצע כל אחת .מבין כל מניות הבורסה בלטה לטובה מניית אנגל משאבים ,שזינקה בכ ,45% -לאחר שפורסם כי
חברת הנדל"ן אזורים ,קיימה מגעים עם כונסי הנכסים של החברה ,במטרה לרכוש אותה .מנגד ,מניית איתמר מדיקל השילה
מערכה כ 4..1% -השבוע ,ללא סיבה נראית לעין .מחזורי המסחר התייצבו ועמדו על כ 4.1 -מיליארד ש"ח בממוצע ליום.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה חיובית מלווה בעליות שערים נאות .מדדי התל בונד עלו בכ 1.4% -בממוצע .אגרות
החוב הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה חיובית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) נותרו כמעט ללא שינוי במח"מ
הקצר ,ועלו בכ 1.6% -במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ 1.8% -במח"מ
הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,0410% -מדד ת"א  54ירד ב ,1402% -מדד הבנקים ירד ב ,0431% -מדד הנדל"ן  44רשם
השבוע ירידה קלה של  ,0422%מדד נפט וגז עלה ב 0401% -ומדד הביומד צנח בכ 4.4.2% -בשוק המט”ח ,הדולר נחלש בכ-
 1.6%מול השקל ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  1.161ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף ירד בכ 1.1% -בסיכום השבוע החולף ,וסיים את המסחר ביום חמישי ,ברמה
של  4141נקודות .כפי שחזינו בשבועות האחרונים ,המגמה השלילית באירופה ובארה"ב בימים האחרונים כמעט ולא השפיעה
על המסחר בבורסה המקומית ,ומתחילת השנה ניתן לראות עליונות ברורה של מדדי המניות המקומיים ,לעומת דשדוש ואפילו
ירידות שערים באירופה ובארה"ב .בשורה התחתונה ,ייתכן מאוד שמדד המעו"ף יתקן בטווח הקצר מעט כלפי מטה ,אולם כל
עוד הוא לא ישבור את רמת  4181הנקודות ,הוא צפוי להמשיך ולעלות בטווח הארוך ,כשהיעד הקרוב נמצא ברמה של 4141
נקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש מול השקל בסיכום שבועי ,ונסחר היום (שישי) ברמה של  1.161ש"ח לדולר .אתמול
(חמישי) ,מדדי המניות בוול סטריט נסחרו במגמה שלילית ,תוך ירידות שערים חדות .מדד הנאסד"ק השיל מערכו למעלה מ-
 ,1%הירידה היומית החדה ביותר מאז שנת  .1144נתוני המאקרו שפורסמו במהלך יום חמישי ,היו מעורבים .הגירעון בחשבון
השוטף של ממשלת ארה"ב לחודש מרץ הסתכם ב 15-מיליארד דולר ,הצפי בשוק היה לגירעון של  56.4מיליארד דולר ,לעומת
גירעון של  4.1.4מיליארד דולר בחודש הקודם .מספר הדרישות הראשוניות לדמי אבטלה בשבוע שעבר עמד על  111אלף,
הרמה הנמוכה ביותר מזה  5שנים .הצפי בשוק היה לקריאה של  141אלף דרישות חדשות ,זאת לעומת  116אלף דרישות
שנרשמו בשבוע הקודם( .קרדיט ל  .)iFOREXמהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף המצורף שהדולר מדשדש כבר תקופה
ארוכה ,אולם רק אם ימשיך לרדת וישבור את אזור  1.14ש"ח כלפי מטה ,יתקבל איתות שלילי מאוד שיגרור החלשות נוספת
של המטבע האמריקאי.
מדד  FTSEבריטניה  -מדד המניות המוביל של אנגליה והוא כולל את  411המניות בעלות שווי השוק הגדול ביותר הנסחרות
בבורסה בלונדון .בין המניות הבולטות במדד ניתן למצוא את בנק  ,HSBCוודאפון ובריטיש פטרוליום .כפי שניתן לראות בגרף
היומי המצורף מדד המניות הבריטי מדשדש במקום בשבועות האחרונים ,לאחר שנתמך ע"י קו מגמה עולה .רק פריצה של שיא
כל הזמנים סביב רמות  6841-6.11נקודות ,תהווה איתות קניה מחודש .התמיכה הקרובה נמצאת ברמה של  6411נקודות.
מדד הבנקים – מדד הבנקים המשיך להבלם גם השבוע למרות שנגע באזור התנגדות שהוא שיא שנתי ותקופתי .המדד נסחר
סמוך לאזור התנגדות מהותי סביב  4141561נקודות ואזור תמיכה חזק  .4141511רק יציאה ברורה לאחד הכיוונים תאותת על
המשך ,כמו שזה נראה נכון לכתיבת שורות אלה המדד צריך לעשות תנועה צידית או תיקון בשביל לאגור כוחות לשיאים
חדשים.
מדד ת"א  – 0.מדד מניות השורה השנייה הפגין חולשה בשבוע האחרון כשהוא המשיך "לנזול" למטה ומתחת לרמה של
 .48561נקודות שהינה רמת תמוכה נקודתית .טכנית המדד עושה תנועה בטופ ,מתחת לרמת התנגדות מהותית ולא רק בטווח
הקצר ,התנועה יכולה להתפרש כאוורור והחלפת ידיים או פיזור ברמות שיא לאחר גל עולה מהותי וארוך בשנה וחצי האחרונות.
המשך זליגה כלפי מטה ויציאה לתיקון עמוק יותר תאשר למעשה את האפשרות השנייה שהעלתי ולכן כל עליה תהיה לטובת
דילול חשיפה למניות המדד.

מדד הנדל"ן  – 2.השבוע ראינו איתותי חולשה ראשוניים במדד מניות הנדל"ן עם נרות אדומים בטופ ועצירה מסוימת בזחילה
העולה כלפי מעלה .התעלה העולה של השבועות האחרונים אינה תצורה טובה ויותר מעידה על פיזור מאשר כניסה של כסף.
אסטרטגיית מסחר על המדד לשבועיים שלושה הקרובים יכולה להיות שורט דרך תעודות סל עם חיזוק בשבירה של 1.1
נקודות במדד ,וסטופ בעליה מעל רמת  11655נקודות.
מדד הביומד – בשבוע שעבר ציינתי את הריבאונד העולה במניות המדד לאזור של  4444נקודות .השבוע נראה שנפלה
ההכרעה .המדד חזר לנמוכים ונעל את שבוע המסחר סמוך לאזורי תמיכה שנראים על הגרף סביב  4181551נקודות .לאחר
ירידות חדות ביום ה' האחרון במדד הנסד"ק ביוטכנולוגיה בארה"ב וחולשה בסקטור נראה שהשבירה של התמיכה שצוינה לעיל
והמשך תיקון עמוק יותר במדד הינה בלתי נמנעת.

ניתוח מניות
חברה לישראל ( – ).02020החברה הינה חברת החזקות הפועלת בייזום ,קידום ופיתוח של עסקים בישראל ובחו"ל .החברה
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 נסחר בשבועיים האחרונים בטווח מסחר צר מאוד עם תמיכה סביב  4.1111נקודות ואינה מצליחה לחזור
מעל רמת פריצה סביב  4.51115111111נקודות .מצד אחד מבנה מחירים עולה לא נשבר והמניה נסחרת מעל השפל האחרון
שנמצא דיי רחוק .נעילה מתחת ל  4.1111לא תהיה טובה לטווח הקצר ויכולה להעמיק את התיקון במניה.
 MLNXמלאנוקס טכנולוגיות  -החברה ,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 .המניה נסחרת בבורסת הנסד"ק בשווי שוק של  4.51מיליארד דולר.
ניתוח טכני – בשבוע האחרון הסנטימנט השלילי במניות הטכנולוגיה לא פסח על המניה אולם בסיכומו של דבר היא לא שברה
את אזור  16.4דולרים .תיקון פיבו  64.8%למהלך העולה האחרון ושאותו ציינתי בשבוע שעבר ברמה של  15.4כן נשבר ולכן
כשהסנטימנט כל כך שלילי במניות הטכנולוגיה קשה למניה זו או אחרת ללכת נגד הזרם .למי שמחפש חבירה יכול רק מעל 11
דולר שם יהיה בטוח יותר לטווח הקצר או לחילופין סמוך לתמיכה הקרובה שצוינה עם חצי כמות וסטופ של כ .1%
נייס ( – )101022החברה נייס פועלת באמצעות שלוש חטיבות עסקיות חטיבה העוסקת במתן פתרונות למרכזי קשר עם
לקוחות וחטיבה שנייה עוסקת במתן פתרונות הקלטה דיגיטלית של מצלמות ווידאו במעגל סגור וחטיבה המספקת פתרונות
הקלטת קול דיגיטלית לשדות תעופה ומכירה של מערכות מודיעין המחייבות פתרונות מערכתיים המיועדות בד"כ לגופים
צבאיים.
ניתוח טכני – בהמשך לסקירה שלי משבוע שעבר מניית נייס גם בשבוע המסחר האחרון שמרה על רמת הגאפ באיזור רמת
 44,111נקודות ולא רק שחיזקה לי את רמת הגאפ בגרף גם יצרה לי מודל טכני ברור להמשך עליות לשבוע מסחר הקרוב עם
נר עוצמתי בווליום גבוה יחסי כשלגרף כזה אני קורא כלים שלובים .כשגם שבירת רמת התנגדות חזקה בגאפ וגם תמיכה על
רמת הגאפ עם מודל טכני ברור שמעיד על שליטת הקונים במנייה להמשך העליות שבוע המסחר הקרוב כשאפשרות הכניסה
יכולה להיות ברמת  44,811נקודות ואת הסטופ ברמת הגאפ באיזור  44,111נקודות .וגם פה אומר באותה נשימה שיש
להמתין לפתיחת שבוע המסחר הקרוב עקב התנודות החזקות בארה"ב שמשפיעות גם על הבורסה בארץ .
דלק קידוחים יהש ( – ).0.010שותפות דלק קידוחים יהש היא שותפות מוגבלת שהוקמה לצורך ביצוע פעילות חיפוש והפקה
של נפט וגז בישראל.
ניתוח טכני  -גרף המנייה מראה (מתייחס לגרף שבועי בלבד) ,שלאחר עליות ברורות ושליטת הקונים בגרף בסוף השנה
שעברה ,דשדשה המנייה מאז תחילת  1141באיזור רמות  4811נקודות ל 4.11נקודות במשך קצת יותר משלושה חודשים
ולאחרונה פרצה המנייה רמת  4.11נקודות בעוצמה .בשבוע מסחר האחרון נתמכה ברמה זו עם נר עוצמתי בווליום גבוה יחסי
מה שמעיד על תמיכה חזקה ויצרה מודל טכני ברור להמשך עליות לשבוע המסחר הקרוב ואפשרות הכניסה ללונג למנייה זו
היא באישור לנר האחרון באיזור  1144נקודות לערך .את הסטופ נניח קצת מתחת לרמת  4.11נקודות .באותה נשימה אומר
יש להמתין לפתיחת שבוע המסחר הקרוב עקב התנודות בארה"ב שמשפיעות גם על הבורסה בארץ.
איתוראן ( – )2032323החברה איתוראן איתור ושליטה בע"מ מספקת בעצמה ובאמצעות חברות בנות שירותים מונחי איתור
הכוללים מניעת גניבות כלי רכב ,שירותי איתור ומעקב אחרי כלי רכב גנובים וכמו כן גם מוצרי תקשורת אלחוטיים המקושרים
לשרותיי איתור ומעקב נייחים .
ניתוח טכני – גרף קלאסי של טרנד בריא במניית איתוראן .כשכל פעם התנגדות הופכת לתמיכה ברמות
 6411,5114,8111,8411נקודות .הצבע הירוק שמעיד על שליטת הקונים ברורה לעומת הנרות האדומים המנוריים שזה מה
שאני מחפש בגרף עליות בעוצמה וירידות מנוריות חלשות בתיקון .לאחר שבירת רמת  8411הנקודות עלתה עד לרמת 8.54
נקודות וירדה מעט חזרה שניראה שבשבוע המסחר הקרוב תרד חזרה לבדוק את רמת  8411נקודות ותמשיך לעלות חזרה
לשיאים חדשים שאפשרות הכניסה יכולה להיות בשבירת  8.54נקודות בסוף יום מסחר .או לחילופין לחפש מודל טכני לאחר

שתרד לבדוק את רמת  8411נקודות למביני עניין בניתוח הטכני ובאותה נשימה אומר יש להמתין לפתיחת שבוע המסחר
הקרוב עקב התנודות בארה"ב שמשפיעות גם על הבורסה בארץ.
אלביט מערכות ( - )203221.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 .14
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי מניות החברה ,כצפוי נכנסו לתחום מהלך עולה בחודשים האחרונים ,ועדיין מהלך זה תקף.
לאחרונה המניה פרצה תנועה רוחבית באזור  ,14111-411כאשר פריצה זו מאשרת למעשה יעד על אזור  .11111בהמשך
השבוע המניה נכנסה למימוש ,עקב תצורה טכנית גבוהה ,כאשר מסיימת את השבוע על גבול התמיכה הראשונה סביב
 .14111עם זאת נציין כי התמיכה המהותית נמצאת על קו המהלך העולה באזור .14111
ישראמקו יה"ש ( – )111020השותפות ישראמקו-נגב  1נוסדה ע"פ הסכם שותפות מוגבלת ,שנחתם בין ישראמקו אויל אנד
גז ,כשותף כללי מצד אחד ,ובין הנאמן ישראמקו ניהול כשותף מוגבל מצד שני .ישראמקו יה"ש עוסקת בתחום חיפושי והפקת
נפט וגז בישראל.
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי יחידות ההשתתפות ,לאחרונה פרצו את רמת השיא של כל הזמנים במניה ,ולמעשה נתנו איתות
חיובי נוסף .כעת יעד המהלך לטווח הקרוב הינו קו מגמה עולה מתנגד של תקרת תבנית באזור  ,56.6השבוע הושג כצפוי יעד
זה ,והמניה יצאה משם למימוש כאשר התמיכה החשובה לטווח הקצר נמצא ברמת .51.8
כיל ( - )13202.החברה פועלת בעיקר במגזר הדשנים והכימיקלים המיוחדים .בין היתר הפקת אשלג בארץ ובחו"ל ,ייצור
ברום ,התפלת מים וייצור מגנזיום .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .14
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי בגדול המניה נמצאת בדשדוש ארוך בחודשים האחרונים ,וזאת לאחר מהלך יורד חד .לטווח הקצר
המניה פרצה לאחרונה התכנסות מחירים ,מהלך שהוציא תנועה יפה של מספר אחוזים כצפוי ,ואף יצאה מתחום הדשדוש
מעלה .כעת רמת  1.81מהווה תמיכה אופקית מהותית קצרה במונחי נעילה ,וכל עוד שאין היא נשברת היעד נותר על רמת
אזור  .1111נציין כי ברמת  1116יש גאפ פתוח .בנוסף נראית לאחרונה על הגרף פריצת מניפת פיבו שני-שליש ,מה שמותיר
איתות חיובי תקף .הצפי הוא דשדוש מעל תמיכה כדי להמשיך שחרור תמונה טכנית גבוהה ,ולאחר מכן המשך תנועה עולה.
נזכיר עוד כי בגרפים ארוכי הטווח התקבל לאחרונה ,איתות חיובי במניה ,מכמה אינדיקטורים חשובים.

על רגל אחת
בזק ( - )110022מניות החברה שנסחרות תחת מדד ת"א  ,14ראתה בתקופה האחרונה מימוש דיי אגרסיבי ויחסית מתמשך
למניית מעוף .לאחרונה ,התהפכה המגמה והמניה החלה להחזיר חלק ניכר מהמימוש שהוזכר .נכון לעכשיו ,המניה תחת
איתות חיובי ,כאשר רמת  614היא רמת ההתנגדות הקרובה במניה( .השבוע חל יום אקס במניה ,והשערים שצויינו הם לאחר
ההטבה).
כלכלית י-ם ( - )213020מניות החברה שנסחרות במדד הנדל"ן  ,44נסחרת כעת בתנועה עולה ברורה ,כאשר ניתן לראות
תנועת שיאים\שפלים עולים .לטווח הקצר רמת  1811מהווה התנגדות קרובה מול רמת  141.המהווה תמיכה.
קמהדע ( - )201.221מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .411טכנית ,המניה נמצאת לאחר מהלך יורד יחסית חד מרמת
השיא על  .6111עם זאת לאחרונה ,התקבל איתות חיובי ראשוני לאזור תמיכה בתחום ,1.11-4111מכאן קיבלנו ניסיון לתיקון
עולה שכעת רק יכולת נעילה מעל רמת  4611תאשר איתות חיובי מהותי .בשלב זה נראה כי הכיוון הוא לעבר רמת התנגדות
זו ,כאשר אזור התמיכה נותר כמצויין לעיל .נציין התנגדות קרובה ברמת  4141כעת.

כלל ביו טכנולוגיה ( - )220.130מניות החברה ,כידוע ,נמצאות באיתות חיובי ,ולמעשה סימנו היפוך ממגמה יורדת
לעולה זה מכבר .במסגרת התנועה העולה המניה רצה קדימה כמעט ללא מעצורים ,ומטבע הדברים הינה רוויה .גם
השבוע ניתן מבט בגרף השבועי ,שם יותר קל לראות איפה התמיכה המהותית לתנועה הקיימת ומנגד את
ההתנגדות-יעד הקרוב .לפי גרף זה התמיכה המהותית נותרת ברמת  ,4111ואילו היעד על קו מהלך יורד ראשי
באזור  4411לערך .לטווח הקצר נראה בסיס של תבנית  Wאם כי אישור לכך יהיה ביכולת המניה לפרוץ רמת  .4116בכל
מקרה תמיכה חשובה לכל הטווחים נותרת סביב אזור  4111כאמור.

מזרחי טפחות ( – )21.1.0מניות הבנק נסחרות במדד ת"א  .14לאחרונה המניה המשיכה את האיתות של פריצת
התכנסות המחירים ,והיא למעשה הגיעה לעבר היעד על  .1811כמו כן ,נאמר במפורש כי המניה בשלה למימוש
בגלל הגעה ליעד בשילוב תמונה טכנית גבוהה ,וכך ראינו השבוע מימוש כאשר התמיכה הקרובה נמצאת על רמת
 ,1411ואילו ההתנגדות הקרובה יורדת לאופקית  1511כעת.

פרטנר ( – )2011.3.מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .14טכנית ,לטווח הקצר המניה פרצה התכנסות
מחירים השבוע ,כאשר היעד הסופי הוא בגובהה של כ 41-אחוז מהסגירה של יום המסחר האחרון .נציין את רמת
ההתנגדות הקרובה במניה העומד על .1141
רמי לוי ( – )220.1.1מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .411נציין כי המניות נמצאות תחת מימוש זה זמן ,כאשר
לאחרונה נראים נסיונות למצוא תחתית ולהתחיל תנועה מתקנת עולה.רק יכולת של פריצת אזור  4.411תאשר
למעשה איתות חיובי לתיקון עולה כלשהוא כעת.

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 ו5או מכשירים פיננסים.

