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ניתוח מדדים
סקירה שבועית – הבורסה בת"א סיכמה שבוע מסחר שלילי נוסף מלווה בירידות שערים חדות בעיקר במדד הבנקים .מדדי
המניות המובילים נסגרו במגמה מעורבת כשמחד ,מדדי המעו"ף ,הבנקים והגז ונפט ירדו בכ 3% -בממוצע כל אחד ומנגד,
מדדי ת"א  57והנדל"ן עלו בכ  1% -בממוצע .במדד ת"א  111בלטו לשלילה ,כרגיל בתקופה האחרונה מניות התקשורת
שהשילו כ  17% -בממוצע מערכן .בנוסף ,נציין את מניית קרדן אן וי ירדה בכ 11% -נוספים והשלימה צניחה של כמעט 51%
מתחילת השנה .מנגד ,בצד החיובי מניות מבטחים ,כלל תעשיות ומטריקס עלו בכ  8% -בממוצע כל אחת.
באפיק הסולידי נרשמה השבוע מגמה חיובית .מדדי התל בונד תיקנו בכ 1.2% -בממוצע .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו
במגמה חיובית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו לאורך כל העקום ובכ 1% -במח"מ (משך חיים ממוצע)
הארוך ו מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו גם הן בכ 1% -במח"מ הארוך .מחזורי המסחר הצטמצמו ועמדו על כ1.1 -
מיליארד ש"ח בממוצע ביום למעט יום חמישי ,בו התרחשה פקיעת אופציות המעו"ף ומחזור המסחר עמד על כ  2.2 -מיליארד
ש"ח.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,25..% -מדד ת"א  57עלה ב ,.5.1% -מדד הבנקים ירד ב ,2512% -מדד הנדל"ן  17רשם
השבוע עליה של  75..%ומדד נפט וגז רשם ירידה של  .75..%בשוק המט” ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,עליה שבועית של
 .51%לרמה של  3.877ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף ירד בכ 2.8% -במהלך השבוע החולף ,השלים ירידה של  11%בשלושה שבועות שליליים רצופים וסגר
ברמה של  1171נקודות וזאת לאחר שבתחילת החודש ביקר באיזור  1157נקודות .ניתן לראות כי ביום רביעי שבר המדד את
רמת התמיכה סביב  1177הנקודות וביום חמישי לא הצליח לחזור מעליה .כעת ,אם בתחילת השבוע המדד לא יצליח לחזור
כלפי מעלה הוא צפוי להמשיך לרדת אל עבר היעד הסופי של המהלך השלילי סביב רמה של  1111נקודות.
שקל -דולר – המטבע האמריקאי התחזק מעט מול השקל בשבוע החולף ונסחר כעת סביב רמה של  3.87ש"ח לדולר לאחר
שאמש (חמישי) המסחר בבורסות וול סטריט ננעל במגמה מעורבת למרות פרסום נתוני המאקרו שהעלו את החשש מקיפאון
בשוק התעסוקה בארה"ב .תביעות האבטלה הראשוניות עלו בשבוע החולף ב 351 -אלף ,כאשר הצפי היה דומה .המדד
מתפרסם מידי שבוע בכדי לבחון כמה אנשים חדשים הצטרפו למעגל האבטלה .נתון 'מוצרים בני-קיימא' עלה בחודש אפריל
 1.2%זאת לעומת צפי לירידה של ' .1.0%הזמנת מוצרי בני-קיימא' משקף את ההזמנות החדשות של הייצור המקומי
לביקושים מיידים ועתידיים .החוזים על הזהב ננעלו בעלייה של  1.1%במחיר של  1,775.7דולר לאונקייה .המסחר בנפט ננעל
בעלייה של  0.9%במחיר של  61.11דולרים לחבית( .קרדיט ל .)iFOREX -מהבחינה הטכנית ,הדולר נמצא במגמה עולה
בשבועות האחרונים ופריצה של רמות ההתנגדות הקרובות ברמות של  3.83-3.88ש"ח לדולר תהווה איתות טכני חיובי
משמעותי עם יעד גבוהים לטווח הבינוני.
מדד  DAXגרמניה  -מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את  31החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בגרמניה ביניהם ,BMW
מרצדס ,אדידס ,דויטשה בנק חברת התרופות מרק ועוד .הבורסה בפרנקפורט מהווה גורם חשוב ואינדיקטור עיקרי לכל
השווקים העולם במהלך יום המסחר בישראל בטרם נפתח המסחר בארה"ב .כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף מדד
המניות הגרמני מנסה להתייצב מעט מעל רמת  1211הנקודות ואם לא י צליח וישבור כלפי מטה הוא צפוי לרדת בצורה חדה
בכ 11% -נוספים.
מדד הבנקים  -ירידות השערים המשיכו גם השבוע במדד מניות הבנקים ובסיכום שבועי הם אבדו כ 3.5% -מערכן .טכנית
המדד סוגר את הגאפ הפתוח אותו ציינו בסקירה בשבוע שעבר סביב  610נקודות וגם שובר אזורי תמיכה חשובים סביב 618
ואת הנמוך השנתי ב  . 861נראה שמניות הבנקים בדרכן לבדוק את הרמות הנמוכות של שנת  2111באזור של 831671
נקודות.
מדד נדל"ן  – 7.מניות הנדל"ן בדקו השבוע אזור תמיכה אופקי חזק מאוד סביב  251נקודות ולמרות שנסחרו מתחתיו
בתחילת שבוע המסחר הצליחו לש מור על סגירה מעל אזור חשוב זה .טכנית המדד תיקון חלק מהירידות השבוע וייתכן שבונה
תבנית המשך לתיקון עולה לאזור של  287נקודות.
זהב – הזהב המשיך להיסחר בתנודתיות גם בשבוע האחרון כשהוא חוזר לבדוק שוב את אזור של  1721631דולר לאונקיה
בעקבות המשך המגמה השלילית בשווקים והתחזקות הדולר .טכנית היפוך נוסף מעל רמה זו תחזק אותה שוב כרמת מחיר
חשובה ,לסוחרים אגרסיביים אפשר לשקול כניסה לזהב ברמות האלה ,היעד העולה המהיר נמצא סביב  1111דולרים ומעל
אזור של  1121631דולר.

ניתוח מניות
אלביט מערכות ( - )7..772.החברה ,אלביט מערכות בע"מ ,עוסקת במגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות ,אלקטרוניות
ואלקטרו-אופטיות משולבות ,עבור השוק הביטחוני ברחבי העולם .תחומי העיסוק העיקריים כוללים מערכות מוטסות (קרקעיות
וימיות) ,מל"טים ,מערכות שליטה ,בקרה ,תקשורת ,מחשבים ומודיעין ,מערכות אלקטרו-אופטיות וטכנולוגיות חלל מתקדמות,
חליפות לוחמה אלקטרונית ,מערכות התראה למטוסים ,עורקי נתונים ותקשורת צבאית ורדיו .בנוסף עוסקת אלביט מערכות
בהשבחת פלטפורמות צבאיות קיימות ופיתוח טכנולוגיות ויישומים מתקדמים לתחומים צבאיים ,בטחון פנים ולתחום התעופה
האזרחית ומעניקה שירותים ותמיכה לוגיסטית.
ניתוח טכני – גם השבוע הצליחה המניה לשמור על אזור התמיכה החזק סביב  131116111נקודות כשהיא ממשיכה להתבסס
מעליו למרות ירידות השערים במדדים המובילים .טכנית ישנו אזור כניסה נוח ברמות אלה עם סיכוי לתיקון עולה לאזור של
 10111כשהסטופ קצר.
כלל עסקי ביטוח ( – )22..7.החברה ,כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ ,פועלת במספר תחומים מרכזיים :תחום חסכון ארוך
טווח ,ת חום ביטוח כללי בישראל ובאירופה ,תחום ביטוח בריאות ,תחום פעילות ביטוח כללי באמצעות חברת בת בארה"ב
ותחום השירותים הפיננסים.בנוסף ,לקבוצת כלל עסקי ביטוח פעילויות אחרות שאינן נכללות בתחומים המרכזיים הנ"ל ,אשר
כוללות פעילות פקטורינג וליסינג מימוני ,מתן אשראי צרכני ועסקי ,תפעול וניהול מחלקות סיעודיות בבתי אבות ובבתי חולים
ואחזקה של סוכנויות ביטוח.
ניתוח טכני – המניה מחקה את עליות השערים הנאות של חודש מרץ-אפריל וחוזרת לאזור תמיכה אופקי חזק מאוד באזור של
 7111נקודות .טכנית ,סוחרים אגרסיביים יכולים לחפש כניסה נוחה סביב הרמות הנ"ל אולם חשוב לציין שישנו סיכוי סביר
מאוד לבדיקה של  0511שהוא הנמוך משנת  2111לפני היפוך.
פועלים ( – )772.11התאגיד ,בנק הפועלים בע”מ ,פועל במכלול תחומי הבנקאות השונים .עבודתו של הבנק מול עיקר
לקוחותיו מתבצעת באמצעות שתי חטיבות :העסקית והקמעונאית .החטיבה העסקית מתמקדת בעיקר בתחום החברות
הגדולות והבינוניות ,לעומת החטיבה הקמעונאית המשרתת בין השאר לקוחות משקי בית ,בנקאות פרטית ועסקים קטנים.
בנוסף ,לפועלים פעילות שאינה בנקאית ,המתבצעת באמצעות חברות בת והכוללת בין היתר פעילות כרטיסי חיוב ואשראי,
ניהול קרנות נאמנות ,תיקי השקעות ,הנפקת אג”ח וכתבי התחייבות נדחים ,קופות גמל ושירותי נאמנות .ביולי  2118הושלמה
עסקה ,לפיה רכש בנק מזרחי את מלוא החזקות פועלים בבנק יהב.
ניתוח טכני – כפי שנכתב בסקירה בשבוע שעבר ,המניה בדרך לסגור את הגאפ הפתוח סביב  1271נקודות שאכן נסגר ביום
המסחר האחרון .בנוסף ,אזור  1271מהווה אזור תמיכה אופקית לטווח הקצר ,מתחת יש את אזור  1211נקודות שהוא הנמוך
השנתי וסביר שהמניה בדרכה לשם.
דיסקונט ( - )717272התאגיד ,בנק דיסקונט לישראל בע"מ ,פועל באמצעות בנקים מסחריים בארץ ובחו"ל ,בנקים
למשכנתא ות 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  111מיליון ש"ח.
בנקאות קמעונאית :מגזר זה כולל את החברות הקטנות ,לקוחות אח"מ ועסקים קטנים ופרטיים.
בנקאות פרטית.
ניתוח טכני – המניה נעלה את יום המסחר האחרון של השבוע בעליות שערים קלות למרות ירידות חדות במניות הבנקים,
טכנית ניתן לראות בגרף שהמניה בדקה שוב את הנמוך השבועי סביב  011נקודות ולמרות שנסחרה בירידות שערים לקראת
סיום השבוע סיים בעליה קלה .סוחרים אגרסיביים יכולים לחפש כניסה למניה סביב אזור הזה עם יעד עולה לסגירת גאפ פתוח
ב  075נקודות.
דלק אנרגיה ( – ).7..7.החברה עוסקת באמצאות שותפויות וחברות בנות  ,בתחום חיפושי נפט וגז ,והפקתם בישראל
ובמספר מדינות בחו"ל.
ניתוח טכני -מראה כי המניה ,שנמצאת תחת מימוש בשבועות האחרונים ,התייצבה לאחרונה מעל תמיכה רוחבית על
 101,111במונחי נעילה .ביום המסחר האחרון השבוע ,בוצע היפוך ברו ר על התמיכה ,בשילוב מחזור מעל לממוצע .בעקבות
כך היעד כעת הינו ברמת  , 108,211ופריצה של רמה זו ,יאשר את היעד על .111,111
דלק קבוצה (  - ) 7...72.החברה הינה חברת אחזקות ופועלת בארץ ובחול .תחומי עיסוק :זיקוק ,תחנות דלק ,אנרגיה ,
נדלן ,רכב ,פיננסים ,ביטוח וכן ביוכימיה.
ניתוח טכני  -מראה כי המניה שנסחרת במדד ת"א  ,27נמצאת עדיין מתחת קו מהלך יורד ראשי באזור , 55,711 -כאשר
בשלב זה המניה החלה בנסיגה מתחת להתנגדות זו .השבוע אף שברה המניה את תמיכת ההתכנסות  ,כלומר את קו
המהלך העולה של המניה ,ולכן קיבלה אי תות שלילי נוסף .את השבוע מסיימת המניה על תמיכת אזור  ,13,111ויום המסחר
הבא  ,יקבע אם ממשיכים מטה ,או מתחילים בתיקון עולה לעבר רמת  51,111שהיא ההתנגדות החשובה כעת .יש לציין כי
המניה נמצאת כעת תחת איתות שלילי  ,כל עוד נמצאת מתחת לרמת  51,111כאמור.

על רגל אחת
 \ TEVAטבע  -המניה הינה מניית ארביטראז הנסחרת בחול וגם בארץ .היא נקבעת בחו"ל ולכן הניתוח הטכני מתבסס
על גרף חול .המנייה נמצאת כעת במסגרת תיקון עולה למגמה השלילית של החודשים האחרונים במניה .ניתן לראות כי ,כל
אזור  01-05הוא תחום התנגדות מהותי ביותר במיוחד בגר :השבועי  ,ולכן רק סיום מעליו ,קרי ,סיום מעל קווי מגמה מהותיים
ברמות אלה יאשר איתות לונג מהותי ,דבר שכרגע לא מתקיים .זאת ועוד ,תמיכת  02.1דולר נשברה לאחרונה וכעת גם
המניה נמצאת מתחת לרמת  01דולר .כל עוד שהמניה נמצאת מתחת לרמת  01דולר במונחי נעילה ,היא עדיין שלילית.
אפריקה (  - )777.72המניה שנמצאת תחת מהלך של מימוש לאחרונה  ,לאחר שהגיעה עד להתנגדות חשובה באזור
 . 1131כעת המניה נתמכת בדיוק על תמיכת קו מהלך עולה ראשי מאז החל התיקון העולה במניה  ,שבינתיים כמעט וחוסל
כולו .למעשה בשבוע הבא  ,ייקבע האם המניה שוברת תמיכה מהותית זו  , ) 1156( ,או מבצעת היפוך על התמיכה .למעקב.
בבילון (  - )77.7777מניות החברה נסחרות תחת מדד ייתר  .71מבט טכני מראה כי המניה  ,השבוע ,יצאה למימוש לאחר
מהלך עולה נאה לאחרונה .רמת  2011במונחי נעילה ,היא תמיכה חשובה כעת  ,כאשר רמת ההתנגדות הקרובה עומדת על ,
רמת  .2131רק יכולת נעילה מעל רמת ההתנגדות שהוזכרה ,יאשר סיום המימוש הנוכחי.
כלכלית ירושלים (  - ) 71..7.מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .111ניתן לראות כי המניה לאחר שנתקלה
בהתנגדות מהותית על  , 2811יצאה למימוש דיי אגרסיבי .דרכה לרמת התמיכה המהותית על  2311נבדקה השבוע ,ובמונחי
נעילה לא נשברה .רק נעילה מעל רמת  , 2711יאשר למעשה  ,איתות לפתיחת תיקון עולה ברור.
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
ש הוזכרו ,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 ו6או מכשירים פיננסים.

