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ניתוח מדדים
סקירה שבועית – הבורסה בת"א סיכמה שבוע מסחר תנודתי במיוחד במגמה מעורבת .מדדי המעו"ף והבנקים נסחרו בירידות
שערים קלות (בעיקר בעקבות ירידה חדה ביום חמישי) ,ושאר המדדים עלו במקצת .במדד ת"א  011בלטו לטובה מניות אלוט
תקשורת ,רציו ופלוריסטם שעלו בכ 6% -בממוצע כל אחת .מנגד ,מניית בבילון צנחה בכ 01% -והשלימה ירידה של כמעט
 01%מתחילת החודש .מניות טאואר ,אפריקה נכסים וכלל ביוטכנולוגיה ירדו כל אחת בכ 6% -בממוצע.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה חיובית .מדדי התל בונד רשמו עליות שערים של כ 1.13% -בממוצע .אגרות החוב
הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה חיובית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) רשמו עליות שערים נאות של כ-
 1.6%בטווח הבינוני -ארוך ומדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ 1.8% -במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך .מחזורי
המסחר עמדו על כמיליארד ש"ח בממוצע ליום למעט יום חמישי בו התרחשה פקיעת אופציות המעו"ף והמחזור עמד על
למעלה מ 0 -מיליארד ש"ח.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,0311% -מדד ת"א  53עלה ב ,0320% -מדד הבנקים ירד ב ,0320% -מדד הנדל"ן  03רשם
השבוע עליה של  0320%ומדד נפט וגז עלה ב .0300% -בשוק המט”ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,עליה שבועית של 03.0%
לרמה של  1.691ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף ירד בסיכום שבועי בכ 1.0% -במהלך השבוע החולף וסגר ברמה של  0008נקודות .המדד שוב ניסה
במהלך יום רביעי לפרוץ את אזור ההתנגדות המשמעותי סביב  0021-0023נקודות אולם ללא הצלחה וביום למחרת צנח
בכמעט  .0%המדד מדשדש כבר מתחילת חודש אוקטובר במשך תקופה ארוכה בין רמות  0063-0023נקודות ורק כאשר תגיע
פריצה ברורה לכיוון כלשהוא יתקבל איתות מתאים .כל עוד המדד לא שובר את רמת התמיכה החשובה השוכנת ברמה של
 0063נקודות לא יתקבל איתות מכירה לטווח הבינוני-ארוך.
שקל -דולר – המטבע האמריקאי שינה כיוון מול השקל בשבוע החולף ונסחר כעת (שישי) סביב רמה של  1.691ש"ח לדולר.
בורסות וול סטריט נסחרו אמש במגמה שלילית לאחר שפורסם על עצירת תוכנית ההרחבה הכמותית בארה"ב .המטבע
האירופי רשם יום שני של היחלשות בעולם בעקבות נתונים כלכליים מאכזבים שהתפרסמו אתמול מהיבשת הזקנה ,שהראתה
החמרה מתמשכת בכל אחד מענפי השירותים והתעשייה בכלכלות הגדולות של גוש האירו ,בראשות גרמניה וצרפת שהזכירו
לסוחרים שההתאוששות הכלכלית באירופה עדיין עומדת בפני אתגרים רבים .ראוי להזכיר כי התחזקותו של המטבע הירוק
לאחרונה נבעה בעיקר מפיצול הדעות בין חברי הפדרל ריזרב לגבי מדיניות ההרחבה הכמותית ,חילוקי דעות אשר עלו
מפרוטוקול הישיבה של ועדת השוק הפתוח האחרונה של הפד ,שנערכה בסוף חודש ינואר ,כמה מחברי הוועדה הדגישו את
הסיכונים שיכולים להכביד על הכתפיים של כלכלת ארה"ב בטווח הארוך כתוצאה ממדיניות תמריצים שאומצה על ידי הבנק .
(קרדיט ל  .)Iforex -מהבחינה הטכנית ,הדולר נסחר בשבוע החולף מתחת לרמת התמיכה של  ₪ 1.51לדולר ולעת עתה הוא
"בודק" אותה מלמטה .במידה ולא יצליח לפרוץ חזרה כלפי מעלה יתקבל איתות טכני שלילי מחודש עם יעד באזור של ₪ 1.31
לדולר.
מדד  CACצרפת  -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 תיקן מעט כלפי מטה אולם בדיוק כפי שצפינו בשבועות האחרונים הגיע
ונתמך לעת עתה מעל רמת התמיכה החשובה באזור  1611הנקודות .כעת היעד הראשון לעליות נמצא ברמה של 1811
הנקודות.
מדד הבנקים – בזכות פקיעת האופציות והסקוויז שקדם ביום המסחר שקדם לה ,ראינו נעילה ראשונה של המדד מעל אזור
ההתנגדות סביב  0011נקודות ,הפריצה לא החזיקה כשביום הפקיעה פקע השוק בירידות חדות שהחזיר את מדד הבנקים שוב
לטווח הדשדוש של החודשים האחרונים בין  0011-0011נקודות .הצפי שלנו לתקופה הקרובה הוא המשך דשדוש בטווח
שצוין.
מדד נדל"ן  – 20מדד הנדל"ן רשם התאוששת בשבוע המסחר האחרון כשהצליח להחזיק מעל רמת תמיכה לטווח הקצר סביב
 101נקודות ואף קבע שנתי חדש ברמה של  105נקודות בדומה לשאר מדדי השוק .סיום השבוע היה פחות טוב עם ירידות
חדות וחזרה כמעט לאזור התמיכה סביב  101נקודות ,שבירה של רמה זו יכולה להוציא תיקון יורד לעבר סגירת הגאפים
שהמצוינים על הגרף ב  106ו  100נקודות.

ניתוח מניות
אבוגן ( - )1105055החברה ,אבוג'ן בע"מ ,פועלת בתחום שיפור תכונות בצ מחים באמצעים ביו טכנולוגיים .לצורך כך ,אבוג'ן
פיתחה ומפתחת טכנולוגיה חישובית לאיתור גנים ורצפי ד.נ.א אחרים בצמחים ,העשויים לשפר אחת או יותר מתכונות הצמח.
אבוג'ן עוסקת באיתור גנים ורצפי ד.נ.א אחרים כחלק מהליך פיתוח של זרעים ביו טכנולוגיים ,לשיפור תכונות שונות ,תוך
התמקדות בצרכי תעשיית החקלאות ובצרכי תעשיית האנרגיה האלטרנטיבית.
ניתוח טכני – בחודשיים האחרונים נסחרת המנייה מעל רמת תמיכה אופקית חזקה מאוד סביב  0811נקודות ומתחת
להתנגדות ברמה של  0931561נקודות .באמצע החודש התבצע ניסיון פריצה שכשל והמניה נסחרת היום שוב סמוך לאזור
התמיכה סביב  0811נקודות היפוך נוסף ברמות האלה יכול לתת אזור כניסה נוח לפני ניסיון פריצה נוסף של רמת 0961
נקודות.
רמי לוי ( - )2202121החברה ,רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה  0116בע"מ ,עוסקת בשיווק קמעונאי בתחום המזון
בישראל .רוב החנויות אותן מפעילה קבוצת רמי לוי פועלות בשיטת הדיסקאונט ,קרי מכירה במחירים זולים לצרכן הפרטי.
קבוצת רמי לוי גם משווקת מוצרי מזון וניקוי בסיטונאות למרכולים קטנים ,מוסדות ומסעדות באזור ירושלים וכן משווקת מוצרי
מזון ,ניקוי וכלי בית באמצעות זכיינים בסניפיה השונים.
ניתוח טכני – המניה נסחרת סביב אזורי שיא כל הזמנים כשבחודש וחצי האחרונים המניה יוצרת תבנית המשך לעליות בשם
ספל וידית .נעילה ברורה מעל  02111והמשך טרנד חיובי בנייר יביא להמשך עליות בטווח הקצר עם יעד תבנית ששוכן ברמה
של  03311נקודות.
מארוול ( – )MRVLחברת מארוול עוסקת בייצור ופיתוח המוליכים למחצה הכוללת מעגלים אנלוגיים משולבים ,מעגלי אותות
ומעבדי אותות דיגיטליים המשמשים לאחסון ,קליטה וחיבור למחשבים אישיים ,בקרי תקשורת ורשתות ועוד .החברה פועלת
במזרח הרחוק ,ארה"ב ,בריטניה ואירופה .היא הוקמה בשנת  0993ומרכזה בהמילטון ברמודה.
ניתוח טכני – המניה פרסמה אמש את הדוחות שלה לרבעון האחרון ולשנת  0100כולה ובעקבותיהן זינקה בחדות מעל 3%
במסחר המאוחר לרמות של  01דולר בקירוב .ניתן לראות בגרף המצורף שהמניה ביצעה תחתית כפולה חזקה ואמינה מאוד
לאחר גל מחירים יורד מרמות של  06דולר מתחילת  .0100לדעתנו יש כאן פוטנציאל עליות מהותי לטווח הבינוני בסגירה מעל
 01דולר ,יעד ראשון עומד סביב  00דולר ונעילה של גאפ פתוח מחודש אוקטובר האחרון .קו הצוואר של התבנית נמצא סביב
 8.9-9דולר אולם בשל הקרבה לרמה פסיכולוגית של  01דולר רצוי יהיה להמתין לסגירה ברורה מעל רמה זו.
בבילון ( - )2202666החברה עוסקת בפיתוח ומכירה של פתרונות תרגום ,ופירוש מונחים בשני תחומים :תוכנה ,ושיווק
ופרסום באינטרנט .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .011
ניתוח טכני  -מראה כי המניה שנמצאת בגדול בתבנית של יתד שורי ,זה זמן די ארוך ועדיין למעשה ,נמצאת בקו יורד כללי,
עם זאת לאחרונה ניכרת התייצבות מעל לתמיכה באזור  , 0181וכל זאת בתוך תבנית היתד כאמור .ביום המסחר האחרון
השבוע ננעלה המניה מתחת לרמת  ,0181והמשמעות איתות לביקור בתחתית היתד .כלומר יעד באזור .0811-0821-שם
למעשה נקבל את האיתות באים היתד עדיין קיים ,ע"י היפוך לתיקון עולה .רמת  -0181מהווה כעת התנגדות מיידית ,לאחר
שבירתה ביום המסחר האחרון ,כאמור.
כיל ( - )102022החברה פועלת בעיקר בתחום הדשנים והכימיקלים המיוחדים .לחברה  1מגזרים ראשיים :כיל דשנים ,כיל
מוצרים תעשייתיים ,וכיל מוצרי תכלית .בנוסף לחברה תחומים נוספים ,כמו ,התפלת מים ,וייצור מגנזיום.
ניתוח טכני -ניתן לראות כי המניה ,שנמצאת כללית תחת מהלך עולה ברור ,הגיעה לאחרונה עד ליעד פריצת ההתכנסות
האחרונה על  , 3011ויצאה למימוש טכני ,כאשר ביום המסחר האחרון ,ננעלה ברמת  ,2811שהיא למעשה רמת הפריצה
האחרונה של המניה ,כלומר לרמת  2811משמעות תמיכה מיוחדת .לא נותר אלא לראות אם נקבל איתות שבירה ביום המסחר
הבא ,או לחילופין נר היפוך על תמיכה זו .למעקב.
אבנר ( - )160022החברה הינה שותפות מוגבלת ,אשר הוקמה לשם ביצוע של חיפוש והפקה של נפט וגז בישראל .יחידות
ההשתתפות נסחרות במדד המעוף.
ניתוח טכני :ניתן לראות  ,כי לאחרונה הגיע יחידת ההשתתפות ,קרוב לרמת השיא באזור  ,080ומשם פתחה במימוש אשר
בתוקף גם כעת .ניתן לראות קו מהלך יורד שנבנה לאחרונה ותוחם את מהלך המימוש הנוכחי .רק יכולת לפרוץ את קו המגמה
הנ"ל ,כלומר את רמת  033נכון להיום ,תאשר איתות חיובי עם יעד לשיא האחרון .התמיכה כעת הינה ברמת  026וקו תמיכה
עולה .נראה כי בימים האחרונים המניה נתמכת על קו מגמה זה ומכינה עצמה לתיקון עולה של המימוש האחרון.

על רגל אחת
נייר חדרה ( - )6.1020מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .011מבט טכני מראה כי במסגרת התיקון העולה הנוכחי
הגיעה לאחרונה עד לרמת התנגדות מהותית על  ,09311ואף פרצה אותה תוך דשדוש מעליה .התמונה הטכנית הגבוהה
אישרה מימוש צפוי והוא הגיע בעיקר ביום המסחר האחרון ,עת שברה המניה את תמיכת  ,09311שעוברת כעת להיות רמת
התנגדות .התמונה הטכנית כעת מצביעה על המשך מימוש לפחות לעבר קו המגמה העולה הראשי באזור .08111

כלל תעשיות ( - )600020מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .011מבט טכני מאשר כי המניה שנמצאת במסלול עולה,
כתיקון לגל היורד האחרון ,הגיעה כצפוי ,ולפי הסקירות שעלו כאן ,לרמת  , 0611כהתנגדות ויעד מהותי ,ומרמה זו ,יצא מימוש
לדרך .רמת  0211הינה תמיכה חשובה כעת ונראה כי הגעה לרמה זו בהחלט אפשרית במסגרת המימוש הנוכחי ,שם יתקבל
האיתות הבא.
חברה לישראל ( - )056025מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .03מבט טכני מראה כי המניה נמצאת למעשה בחודשים
האחרונים בתבנית רוחבית .לטווח היותר קצר ניתן לראות תנועת התכנסות מחירים עולה  ,כאשר רמת ההתנגדות החשובה
נמצאת באזור  ,050511ואילו התמיכה כעת ברמת  ,035111לכן האיתות המהותי הבא יתקבל ביציאה מתבנית התכנסות זו,
עם יעד בגובה התבנית .ביום המסחר האחרון ,ננעלה המניה באזור התנגדות תקרת התבנית.
ברן ( - )10602.המניה עלתה ,כאן לאחרונה במדור ניתוח מניות ,ונאמר כי דרכה לרמת  0228במונחי נעילה  ,ואכן הגיעה
המניה לרמה זו ,ואז יצאה כצפוי למימוש ,כאשר רמת  ,0061מהווה את התמיכה החשובה כעת ,ולמעשה שם ייקבע האיתות
ההמשכי .היפוך לעליות בחזרה ,או המשך מימוש .בינתיים שברה המניה את התמיכה על  ,0211כך שרמה זו עוברת להיות
התנגדות קצרת טווח במונחי נעילה.
ביוליין ( - )2202020המניה שנמצאת כעת תחת מימוש  ,ננעלה ביום המסחר האחרון על תמיכה מהותית וחשובה ברמת
 . 018לא נותר אלא לראות אם נקבל שבירה ביום המסחר הבא ,או היפוך ברור על התמיכה המהותית .למעקב.
ברינסווי ( - )2200520מניה שנמצאת במימוש מחירים לאחר מהלך עולה חד ,שברה ביום המסחר האחרון את תמיכת
 ,3611ולמעשה זה מהווה איתות להמשך מימוש .התמיכה החשובה הבאה נמצאת על רמת  ,3211,רמה שקרובה כעת
לנעילה מיום המסחר האחרון .כלומר ביום המסחר הבא נקבל איתות במונחי נעילה אם ,יש לנו היפוך על תמיכה או שבירה
והמשך יורד .נציין כי המניה השילה כ  03-אחוז מרמת השיא האחרון של המהלך הנוכחי ,במסגרת מימוש זה.

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 המני ות 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.

