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ניתוח מדדים
סקירה שבועית – הבורסה בת"א סיכמה שבוע מסחר רגוע יחסית ,מלווה במגמה חיובית .המדדים המובילים סיימו בעליות
שערים של כ 8.0% -בממוצע .מדד המעו"ף ,רשם במהלך השבוע שיא חדש כשנסחר בתוך יומי ברמה של  6801נקודות.
במדד ת"א  688בלטה לטובה מניית כלל ביוטכנולוגיה שזינקה בכ 61% -נוספים ,והשלימה מהלך עולה של כ 80% -מתחילת
השנה ,לאחר שדיווחה על מגעים מתקדמים למכירת גמידה סל במאות מיליוני דולרים .מנגד ,מניות גילת ופרוטרום ירדו בכ-
 0%כל אחת .מבין כל מניות הבורסה בלטה לשלילה מניית אידיבי אחזקות שצנחה בכ ,83% -ומנגד מניית אתלון השקעות
קפצה בכ 623% -לאחר שדיווחה בסוף השבוע שעבר על רכישת  83%מחברת תקשורת אפריקאית .מחזורי המסחר התייצבו
ועמדו על כ 6.2 -מיליארד ש"ח בממוצע ליום.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה מעורבת .מדדי התל בונד ירדו בכ 8.2% -בממוצע .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו
במגמה מעורבת .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו בכ 8.83% -במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך .מדדי
אגרות החוב השקליות (השחרים) ירדו בכ 8.83% -במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,0421% -מדד ת"א  83עלה ב ,04.3% -מדד הבנקים עלה ב ,04.0% -מדד הנדל"ן 63
רשם השבוע עליה של  ,242.%מדד נפט וגז עלה ב 0422% -ומדד הביומד עלה בכ 4043.% -בשוק המט”ח ,הדולר התחזק
בכ 8.8% -מול השקל ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  8.583ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף עלה בכ 8.8% -בסיכום השבוע החולף ,וסיים את המסחר ביום חמישי ,ברמה
של  6808נקודות ,שמהווה שיא סגירה חדש .כפי שחזינו בשבוע שעבר ,המגמה השלילית באירופה ובארה"ב בימים האחרונים
אכן כמעט ולא השפיעה על המסחר בבורסה המקומית ,ומתחילת השנה ניתן לראות עליות שערים של כ 1% -במדדים
המקומיים ,לעומת ירידות שערים באירופה ותשואה אפסית בארה"ב .בשורה התחתונה ,כל עוד מדד המעו"ף לא ישבור חזרה
כלפי מטה את רמת  6808הנקודות ,הוא צפוי להמשיך ולעלות ,כשהיעדים הקרובים נמצאים ברמות  ,6588ו 6538 -נקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק מעט מול השקל בסיכום שבועי ,ונסחר היום (שישי) ברמה של  8.583ש"ח לדולר.
אתמול (חמישי) ,מדדי המניות בוול סטריט נסחרו במגמה חיובית והוסיפו מערכם כ 8.3% -בממוצע .נתוני המאקרו שפורסמו
במהלך יום חמישי ,היו מעורבים .מכירות הבתים הקיימים בפברואר הסתכמו בהיקף של  5.1מיליון ,מתחת לצפי בשוק
למכירות של  5.13מיליון בתים ולעומת  5.12מיליון בתים שנמכרו בחודש הקודם .מספר הדרישות הראשוניות לדמי אבטלה
בשבוע שעבר עמד על  828אלף ,גידול של  3,888דרישות לעומת השבוע הקודם ,אולם פחות מהצפי בשוק ל 828-אלף
דרישות חדשות( .קרדיט ל  .)iFOREXמהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף המצורף שהדולר מדשדש כבר תקופה ארוכה,
אולם אם ימשיך לרדת וישבור את אזור  8.53ש"ח כלפי מטה ,יתקבל איתות שלילי מאוד שיגרור החלשות נוספת של המטבע
האמריקאי.
מדד  FTSEבריטניה  -מדד המניות המוביל של אנגליה והוא כולל את  688המניות 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 דשדש במקום במהלך השבוע ,לאחר שהגיע בפעם השלישית במהלך השנה האחרונה
לאזור ההתנגדות החשוב ,שמהווה גם את שיא כל הזמנים סביב רמות  1038-1088נקודות .רק פריצה שלו תהווה איתות קניה
משמעותי לטווח הקצר-בינוני .התמיכה הקרובה נמצאת ברמה של  1388נקודות.
מדד הבנקים – מדד הבנקים נחלש מעט בתחילת השבוע שעבר אולם חזר לעליות שערים נאות בסיום שבוע המסחר .טכנית,
המדד קרוב מאוד להשלים את היעד שלי סביב  6868נקודות שהוא טווח הדשדוש התחתון עם אפשרות למשוך עוד קצת
קדימה לרמה של  6828נקודות .לפי רמות המחיר הנוכחיות לא נותר אפסייד בטווח הקצר ולכן ניתן לשקול מימוש רווחים סמוך
ליעדים שצוינו.
מדד ת"א  – 20ניתן לראות הגרף השבועי שצרפתי לסקירה שזהו אחד המדדים היותר טכניים שקיימים בשוק המקומי .המדד
נבלם סביב הגבוה של שנת  2866ברמה של  080808נקודות .בנוסף ניתן לראות שהמדד יודע בטווחים הארוכים להבלם את
אותם אזורי תמיכה כמו שקרה ברמות השפל פעמיים סביב  128נקודות ,הן בשנת  2866והן בשנת  .2862מי שמחזיק במדד
ברמות הנוכחיות בהחלט יכול לשקול לדלל חשיפה לאחר גל עליות מהותי מאוד בשנתיים האחרונות .מנגד ,נעילה שבועית מעל
 008נקודות תיתן איתות קניה נוסף ויעד עולה לכיוון  6828888נקודות בטווח הקרוב.
מדד הנדל"ן  – 20מדד הנדל"ן ממשיך להבלם על קו אלכסוני עולה ואינו מצליח להתקדם קדימה גם בשבוע המסחר שעבר.
טכנית ,למרות גבוה חדש סביב  808וסמוך לרמה עגולה של  588נקודות המדד שוב ושוב נבלם באזורי קו ההתנגדות סביב

 80381נקודות .יציאה קדימה תסמן יעדים עולים חדשים מנגד הבלימה הנוכחית יכולה להוציא תיקון יורד במדד כשהתמיכה
הקרובה אותה ציינו בשבוע שעבר סביב  808נקודות החזיקה בשלב זה.
מדד הביומד – מדד הביומד "נתקע" בחודש האחרון והוא נסחר בטווח מסחר צר של  6633נקודות כתמיכה ואזור של 6603
נקודות כאזור התנגדות .יציאה ברורה לאחד הכיוונים תיתן יעד של כ  58נקודות לאותו הכיוון נזכיר שיציאה למעלה למעשה
תסמן את רמת  6283נקודות כיעד שהיא רמת שיא כל הזמנים במדד משנת ..2868

ניתוח מניות
בזן ( - )10201..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 ממשיכה איתנו מהשבועות האחרונים וממשיכה להראות רע מאוד על הגרף .טכנית ,שבוע המסחר
הסתיים סביב רמת התמיכה שציינתי בשבועות האחרונים ב 06-02 -נקודות .בנוסף ,המניה קבעה נמוך שבועי סביב 08
נקודות שהיא רמה עגולה שהכניסה קונים בשלב זה .אציין שהתבנית הטכנית וסגירת השבוע לא נראת טוב על הגרף ולא
אופתע משבירת התמיכה כבר בשבוע הבא ויעד יורד לכיוון  03ואולי .08
שיכון ובינוי ( - )20.22.1החברה שיכון ובינוי בע”מ פועלת בישראל ובחו”ל בענף הנדל”ן והתשתיות על תחומיהם השונים
לרבות רכישה ,תכנון ,השבחה ופיתוח של מקרקעין הכולל החזקה והכשרה של נכסים מניבים וגם כולל יצור של חומרי גלם
לענף הבנייה.
ניתוח טכני – המניה קרובה מאוד לפריצה של אזור שיא כל הזמנים לאחר התבססות והתכנסות של מספר חודשים .בפועל לפי
גרף שערי סגירה המניה כבר פרצה ביום חמישי את רמת  013נקודות ,נעילה מעל רמת  088תהווה איתות טכני חיובי ,תאשר
את הפריצה ותגזור יעד עולה מהיר לכיוון  063נקודות בטווח הקצר.
איתוראן ( - )20.2.0.החברה מספקת שירותי מונחי איתור הכוללים מניעת גניבות כלי רכב ושירותי איתור ומעקב אחרי כלי
רכב גנובים .וכמו גם מוצרי תקשורת אלחוטיים המקושרים לשרותי איתור נייחים.
ניתוח טכני – גרף המנייה מראה על טרנד בריא של המנייה כשכל פעם התנגדות הופכת לתמיכה פעם אחת ברמת 1088
נקודות פעם שנייה ברמת  8383נקודות ,פעם שלישית ברמת  0888נקודות עם נר עוצמתי ויוצרת מודל ברור בניתוח טכני
להמשך העליות וכאמור פרצה המנייה את רמת  0888נקודות עם פער פריצה (גאפ) בין רמות  0638נקודות ל 0211נקודות.
בגרף יומי ,ירדה מעט לבדיקת הגאפ וכל עוד שלא סגרה לי את הגאפ עדיין אפשר לחפש את הכניסה שלנו להמשך עליות
ברמת 0133נקודות .
ריט  – )202.210( 2החברה הינה קרן להשקעות במקרקעין ,החזקה וניהול של נדל"ן מניב כמו בנייני משרדים מרכזים
מסחריים ומבני תעשייה.
ניתוח טכני – גרף המנייה מראה על מגמת עלייה כשפעמיים התנגדות הופכת לתמיכה .פעם אחת ברמת  062נקודות ופעם
שנייה ברמת  015נקודות.כשברמה זו נפרצה התנגדות מאוד חזקה והפכה לתמיכה עם שתי נגיעות ברמה וביום המסחר
האחרון נתנה גם אישור להמשך עליות לשבוע המסחר הקרוב ברמת  000נקודות
אלוני חץ ( – )320023לחבר ת אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ תחום פעילות אחת .השקעות ארוכי טווח בתחומי הנדל"ן
המניב לרבות השכרה ,השבחה ,ייזום,ופיתוח נדל"ן לשימוש עצמי קבוצת אלוני חץ פועלת בארץ ובחו"ל בין השאר בארה"ב
שוויץ ,בריטניה וקנדה.
ניתוח טכני – בהמשך לסקירה שלי מהשבועות האחרונים המנייה מראה לנו על דשדוש ארוך בגרף שבועי שנמשך לאורך כל
השנה שעברה ועד להיום באזור רמות  2688נקודות ו 2538נקודות כשבתוך הדישדוש שמרה על רמת מחירים גבוה מרמת
התמיכה של הדישדוש בין רמת  2682נקודות לרמת  2285נקודות כמסומן ויצרה לי מודל תחתית כפולה בתוך הדשדוש
כשבשבועות האחרונים עומדת המנייה ברמה קריטית שהיא רמת ההתנגדות ההיסטורית רמת  2538נקודות ושווה לעקוב
אחרי המנייה הזו ככל שהדשדוש יהיה ארוך יותר כך ברגע שהיא תפרוץ את רמת ההתנגדות הטווח לכניסה ללונג יהיה ארוך
יותר ופוטנציאל לאחוזים גבוהים המלצה שלי ברגע שהמנייה תפרוץ את רמת  2538עדיף לחכות שהמנייה תרד לתמוך ברמה
ואז לחפש את הכניסה ללונג מתישה אבל שווה .
אלביט מערכות ( - )20.221.החברה ,אלביט מערכות ,עוסקת במיגוון 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 .23
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי מניות החברה ,כצפוי נכנסו לתחום מהלך עולה בחודשים האחרונים ועדיין מהלך זה תקף .לאחרונה
המניה נכנסה למימוש שהתבטא במסגרת תנועה רוחבית ,כאשר לאחרונה תקרת התנועה הרוחבית נפרצה ולכן רמת 28188
עוברת כעת לתמיכה עולה קרובה .ואילו רמת  26388היא התנגדות שיא .איתות המשך יתקבל ביציאה מהטווח.
דיסקונט ( - )022121התאגיד 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 תחת תיקון עולה למימוש האחרון בשבועות האחרונים .השבוע הגיעה המניה
עד להתנגדות כפולה ,באזור  138אופקי ,בשילוב קו מהלך עולה ,שנשבר לאחרונה באזור  .133טווח זה היווה התנגדות
מהותית והמניה נסוגה ממנו ,ולמעשה נכשלה הפריצה להמשך תיקון עולה .זאת ועוד ,במסגרת הכישלון של פריצת ההתנגדות
שברה המניה ביום המסחר האחרון את תמיכת ,181החשובה ולכן רמה זו עוברת להתנגדות מיידית במניה .התמיכה הקרובה
מסומנת על .165
כיל ( - )1.202.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 .23
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 .בשלב זה רמת  2008מהווה
תמיכה עולה אופקית חשובה וכל עוד שנמצאים מעליה התנועה המתקנת העולה שרירה .בתמונה השבועית הצליחה המניה
להישאר מעל רמה זו .עם זאת ,רק יכולת נעילה מעל רמת  8812תאשר איתות חיובי ברור נוסף.

על רגל אחת
בזק ( - )130022מניות החברה שנסחרות תחת מדד ת"א  ,23ראתה בתקופה האחרונה מימוש דיי אגרסיבי ויחסית מתמשך
למניית מעוף .בשלב זה ולאחרונה ניכר היפוך על תחתית באזור  ,388וגם רמת ההתנגדות על  318נפרצה במסגרת תיקון
עולה .התיקון העולה נעצר כעת באזור  188אופקית שהיה צפוי כהתנגדות,לאחר פריצת קו המגמה היורד לאחרונה .מכאן שוב
יצאנו למימוש ,כאשר תנועה זו נעצרה על אופקית  .338אם נסכם נראה כי רמת  338כעת היא תמיכה חשובה להמשך
והתיקון שיצא בימים האחרונים מרמה זו יבשיל רק בהגעה לרמת  ,188שם כאמור התנגדות מהותית .ס"ה ,תנועה רוחבית
 338-188כאשר הנטיה כעת לעבר  188כאמור.
כלכלית י-ם ( - )22.020מניות החברה שנסחרות במדד הנדלן  ,63יצאו בשבועות האחרונים למימוש .לאחרונה הגיעה המניה
עד לתמיכה סופר מהותית גם בגרף השבועי באזור  8888שנשברה גם היא .עם זאת השכילה המניה לחזור מעל רמה זו
והחלה בתיקון עולה למימוש האחרון .לאחרונה ,ראינו המשך במסגרת התיקון העולה ,ואף פריצת קו מגמה יורד מרמת השיא
האחרון ,כאשר התיקון ממשיך עד לרמת  8188שהיווה התנגדות ונפרץ גם הוא השבוע .כעת רמת  8188מהווה תמיכה
מיידית קצרת טווח ויכולת נעילה מתחת תאשר פתיחת מימוש שצפוי להגיע ,עקב תמונה טכנית רוויה ,ואף רוויה מאוד.
דלק קבוצה ( - )20..21.מניות החברה שנסחרות תחת מדד ת"א  23עדיין נמצאות במסגרת מימוש .לאחרונה ניתן להבחין
בברור בתבנית מתכנסת אשר השבוע נכשלה פריצתה והמניה שבת לתוך התנועה היורדת .רמת ההתנגדות כעת יושבת על
אזור  ,682888מול תמיכה אופקית של ההתכנסות ברמת  .623888האיתות מן הסתם יתקבל ביציאה ברורה מרמות אלה.
קמהדע ( - )202.222מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .688טכנית ,המניה נמצאת בתנועה עולה ברורה ,עם זאת לאחרונה
השלימה המניה יעד על תקרת תבנית עם תמונה טכנית רוויה עד מאוד .אין פלא שראינו במשך השבוע הקודם והנוכחי מימוש
חד כאשר תמיכה מהותית במונחי נעילה נמצאת על רמת אזור  3388-3188טווח זה מורכב מאופקית חשובה ומקו מהלך עולה
ארוך טווח .שבירה כאן תאשר איתות שלילי חשוב ,ומנגד היפוך ברור כאן יאשר פתיחת תנועה עולה שוב .בימים האחרונים אנו
רואים דשדוש באזור התמיכה שהוזכר ,כך שאין כעת אינדיקציה ברורה להמשך.
חלל תקשורת ( - )20213.0מניות החברה שנסחרות תחת מדד ת"א  ,688מושפעת פונדמנטאלית מהעמדתה על המדף
למכירה .טכנית ,המניה משייטת ברמות שיא שנתית ,כאשר רק יכולת נעילה מעל רמת  8688תאשר איתות חיובי נוסף .אזור
 1088מהווה אזור תמיכה קרוב במונחי נעילה .בשבועיים האחרונים אנו רואים דשדוש בתחום שצויין ומחכים להכרעה.

כלל ביו טכנולוגיה ( - )220.1.0מניות החברה,כידוע ,נמצאות באיתות חיובי ,ולמעשה סימנו היפוך ממגמה יורדת
לעולה זה מכבר .במסגרת התנועה העולה ,המניה רצה קדימה כמעט ללא מעצורים בימים האחרונים ,ומטבע
הדברים הינה רוויה .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  ,6288ואילו היעד על קו מהלך יורד
ראשי באזור  6328לערך.
ביוליין ( - )220202.מניות החברה נעו לאחרונה על תמיכה מהותית באזור  ,00-00לאחר מהלך יורד חד.שבירת
אזור תמיכה מהותי זה שהתקבל השבוע ,הוציא למעשה איתות שלילי ,ורק יכולת לחזור בברור מעל רמה זו ,תבטל
את האיתות השלילי .נציין גאפ פתוח על רמת .06.88
פרטנר ( – )20.3...מניות החברה שנסחרות במדד המעוף ,נמצאות כעת עדיין בתנועה יורדת ומתחת קו מהלך
יורד מהשיא האחרון,וכל תיקון עולה ,נכשל בפריצת קו המגמה היורד שהוזכר .גם השבוע ראינו סיטואציה כזו ,כאשר
מפגש עם קו המגמה הוציא איתות מימוש ,כאשר ההתנגדות נקובה כעת ברמת  ,8638מול תמיכה ברמת אזור
.8888

אבוגן ( - )2200000מניות החברה נסחרות במדד ת"א  ,688ולאחרונה נסחרות רוחבית בתחום  1388-8888כאשר
בשלב זה הנטייה היא לעבר רמת  ,8888שם תיבחן המניה בשנית .נציין כי המניה נמצאת גם מעל קו מגמה עולה
לטווח הבינוני ,רמה שנבחנה השבוע ולמעשה קיבלנו היפוך על תמיכה עולה זו.
חברה לישראל ( - )020022מניות החברה שנסחרות במדד ת"א  ,23נסחרות לאחרונה בתנועה רוחבית נוטה
לעליה .בשלב זה המניה הגיעה עד להתנגדות סופר-מהותית אופקית על  ,288888ורק יכולת נעילה מעל תאשר
איתות חיובי נוסף .התמיכה החשובה מנגד יושבת ברמת  .608888בימים האחרונים אנו רואים דשדוש מתחת
לרמת ההתנגדות החשובה שצוינה.
פועלים ( - )001022מניות הבנק נסחרות במדד המעוף ,וניכר טכנית כי המניה שקרובה לרמת התנגדות אופקית
מהותית על  ,2888תצא בקרוב כנראה ,למימוש מחירים .קשה לראות בשלב זה יכולת פריצת רמת  ,2888עקב
כניסה טכנית לתחום הרווי ,וגם אם נראה פריצה ,היא כנראה לא תהיה אמינה .הסיכוי שנראה את תמיכת 6088
בקרוב יותר ,עומדת כעת על הפרק.
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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 ו8או מכשירים פיננסים.

