הסקירה השבועית של ספונסר – 04.06.2017
את הגרפים והניתוחים הטכניים המלאים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilבאגף סקירה שבועית תחת
הקטגוריות "ניתוח מדדים"" ,ניתוח מניות" ו" -על רגל אחת".

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – הבורסה בת"א נסחרה בשבוע המסחר החולף במגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים קלות במדדים
המובילים .מדדי ת"א  35ות"א  125ירדו בכ 0.3% -בממוצע כל אחד ,ומדד ה SME60 -התממש בכ .3.3% -מנגד ,מדד הנפט
וגז עלה בכמעט  ,2.4%בהובלת מניית דלק קידוחים שעלתה בכ 6.6% -בסיכום שבועי .במדד ת"א  125בלטה לטובה מניית
מנקיינד שזינקה בכ .22% -מנגד ,מניות ספאנטק וקומפיוג'ן ירדו בכ 17% -ובכ 12.6% -בהתאמה כל אחת .מכלל מניות
הבורסה בלטה לטובה מניית אקסלנז שעלתה בכמעט  .22%מנגד ,מניות כפרית ואינטר תעשיות ירדו בכ 21% -בממוצע כל
אחת.
באפיק הסולידי ,נרשמה מגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים .מדדי התל בונד נסחרו בירידות שערים קלות של כ0.1% -
בממוצע .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) ירדו בכ0.2% -
בממוצע במח"מ הארוך .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ 0.35% -במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך בסיכום
שבועי.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35ירד ב 0.16% -מדד ת"א  90ירד ב ,1.72% -מדד הבנקים עלה ב ,1.03% -מדד הנדל"ן ירד בכ-
 ,2.42%מדד הנפט וגז עלה ב 2.36% -ומדד הביומד ירד ב 1.20% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר נחלש בכ0.5% -
מול השקל ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  3.55ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35ירד בכ 0.2% -בשבוע החולף ,וסיים את המסחר ברמה של  1421נקודות .ניתן
לראות בגרף המצורף שהמדד מדשדש בשבועיים האחרונים ,כנראה לפני בחינה של ההתנגדות שמיוצגת ע"י קו המגמה
היורד ,ורק פריצה שלו תהווה איתות קניה .נכון לכרגע נראה כי המדד ימשיך לדשדש בטווח הקצר בטווח שבין 1400-1440
הנקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש בכ 0.5% -מול השקל בסיכום השבוע החולף ,במקביל להחלשות שלו מול היורו ,ונסחר
כרגע (שישי) ברמה של  3.55ש”ח לדולר .אתמול (חמישי) ,וול סטריט נסגרה בעליות שערים של למעלה מחצי אחוז בממוצע
וננעלו בשיאים חדשים ,לאחר שנשיא ארה"ב ,דונלד טראמפ ,הכריז על נסיגתה של ארה"ב מהסכם פריז  -אמנה בינלאומית
שמטרתה צמצום פליטת גזי חממה ברחבי העולם והגבלת ההתחממות הגלובלית .בגזרת המאקרו ,פורסם נתון התעסוקה
במגזרים הלא-חקלאיים בארה"ב לחודש מאי ,שהצביע על תוספת של  253אלף משרות חדשות  -לעומת הצפי לנתון של 181
אלף משרות .מדד מנהלי הרכש ( )PMIצפוי רשם קריאה של  ,54.9נתון טוב ביחס לתחזיות המוקדמות שצפו קריאה של 54.7
נקודות .נזכיר שכל קריאה מעל  50נקודות מהווה אינדיקציה לצמיחה כלכלית .מהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף היומי
המצורף שהדולר שבר כלפי מטה את רמת התמיכה באזור של  3.60-3.61ש"ח לדולר ולכן התקבל איתות טכני שלילי
משמעותי ,והדולר צפוי להמשיך ולהחלש בשבועות הקרובים.
מדד ה  DAXהגרמני  -מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את  30החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בגרמניה ביניהם ,BMW
מרצדס ,אדידס ,דויטשה בנק חברת התרופות מרק ועוד .הבורסה בפרנקפורט מהווה גורם חשוב ואינדיקטור עיקרי לכל
השווקים בעולם במהלך יום המסחר בישראל ובטרם נפתח המסחר בארה”ב .כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף ,המדד
הגרמני פרץ בצורה יפה את ההתנגדות החזקה שהייתה באזור  12400הנקודות ,ובכך קיבל איתות טכני חיובי וצפוי להמשיך
ולעלות לאחר המשך התייצבות בשערים הנוכחיים .התמיכה הקרובות נמצאות באזור  12200-12500הנקודות.
מדד  – S&P500המדד ממשיך לא לאכזב ובעיקר ממשיך להסחר בצורה חיובית מאוד .המדד נעל את השבוע שעבר מעל
 2400נקודות והתבסס מעל בכל הימים האחרונים .ביום חמישי האחרון המדד פתח מהלך עולה מעלה ונעל את היעד הראשון
שכתבתי לאזור של  2430נקודות .יעד הבא לטווח הקצר נמצא סביב  2460נקודות.
מדד הנדל"ן – לאחר תיקון חד יחסית בליווי של מחזורי מסחר ערים ,המדד מגיע לאזור תמיכה סביב  535/6נקודות .המשך
ירידות בטווח הקרוב יפתח תבנית  Mואפשרות לראות אזור של  520בטווח הקצר .אזור התנגדות קיים ב  560/57נקודות.
במידה ונראה היפוך סביב הרמות האלה צריך לחפש את מניות הנדל"ן הגדולות בעיקר את החזקות לריבאונד עולה.

ניתוח מניות

פריגו –  - PRGOמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35מניות החברה נסחרת בטרנד שלילי יורד קרוב לשנתיים ואינה
מצליחה להתאושש .בתקופה האחרונה מניות החברה "מתיישרות" וזזות יותר הצידה מאשר למטה .אפשר לראות בגרף
המצורף את התמיכה החזקה סביב  65דולר למניה .אזור התנגדות אשר בלם את המניה בכל התקופה האחרונה נמצא באזור
של  76-76.5דולר ופריצתו יכולה להביא למהלך לכיוון של  82-82.5דולר סגירת פער מחירים מחודש פברואר האחרון.
טבע –  - TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35יומיים של עליות שערים מרמות שפל של מעל עשור "הפריעו את
מנוחתם של מחזיקי המניה" .מהבחינה הטכנית למעשה לא קרה דבר ,המניה התרוממה משום מקום לאחר מהלך יורד חזק
שנפתח מ  32דולר לקידומת של  .+27בגדול ,דבר לא קרה בשלב זה והמניה עדיין נחשבת שלילית מאוד ,אני נשאר בדעה
שגם בטווח הקצר וגם לטווח הארוך אין מה לחפש שם לפחות לא בשלב זה.
בראק אן וי ( – )1132356מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה נעו בתנועה צידית בשבוע המסחר האחרון
והמשיכו להסחר מעל אזור הפריצה ברמה של  35500נקודות .לדעתי המשך תנועה דומה בימים הקרובים תעשה טוב למניה
ותוכל לפתוח מרווח עולה שיוכל להוכיח עצמו ולמעשה תביא לתבנית של דגל עולה בצורה אמינה יותר .גם אם לא נקבל המשך
עולה בדמות התבנית שציינתי עדיין הקרדיט יינתק לקונים כל עוד המניה מעל אזור הפריצה .התנגדויות קרובות  38000ו
.38800
לאומי ( – )604611מניות החברה נסחרות במדד ת"א  . 35מניות החברה נבלמו בשבוע המסחר האחרון באזורי השיא השנתי
סביב  1745/50נקודות .התבנית במניה ממשיכה להיות טובה בטווח הקצר ,מעל רמות השיא השנתי שצוינו הצפי הוא להמשיך
ליעדי התבנית באזור של  1820נקודות.
כלכלית ירושלים ( – )198010מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המומנט השלילי במניות הנדל"ן שהחלו בסיום השבוע
שעבר לא פסחו על המניה .מהבחינה הטכנית הסגירה השבועית אינה טובה שכן ירדנו מעל רצועה של התנגדות 900/10
נקודות ,אך עדיין לא נורא .תמכה קרובה קיימת  875/880נקודות שהם השפלים של סוף חודש אפריל .ייתכן שהמניה תנסה
ליצור שפל עולה ותקיפה נוספת קדימה .חשוב לציין שבמידה וזה לא יקרה ייתן שקבלנו פריצת שווא בטווח הקצר.
רמי לוי ( – )1104249מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה התממשו בחדות יחסית בשבוע המסחר האחרון
וזה לאחר מהלך עולה חזק מאוד בחודשים האחרונים .למעשה המניה הגיעה סמוך לאזורי השיא מ  2015ו  2014ברמה של
 19000נקודות (היו רמות גבוהות יותר בתחילת  2014אולם לא בצורה מהותית) .תמיכה קרובה קיימת סביב 17450/17500
נקודות ,שבירה ונראה המשך תיקון למהלך האחרון שהוא אגב טבעי ורצוי.
בזק ( – )230011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה שוב בונה תבנית דשדוש בטווח צר .הנמוכים האחרונים סביב
 600מהווים תמיכה ואילו אזור של  625נקודות בולם את המניה שבוע שני ברציפות .כשמניה יורדת תקופה ארוכה כל תנועה
צידית למעשה פותח עוד מרווח יורד ,נראה אם זה יקרה גם הפעם .תמיכה קרובה  600ומתחת השפל השנתי סביב .587/90
אורמת טכנולוגיות –  - ORAמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35אחת המניות השקטות והחזקות ביותר במדד ת"א 35
המוכה .טכנית ,המניה סגרה בחמישי יום עשירי של עליות שערים בארה"ב .טכנית ,אזור של  60דולר על בסיס סגירה מהווה
התנהגות כשסגירה מעליו יכולה לפתוח יעד של קרוב ל  5דולר כלפי מעלה .תמיכה קרובה אזור של  55.8דולר.
פרוטרום ( – )1081082מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה נסחרה המוך זמן בתנועה צידית כשאזור של 21000
התנגד מספר רב של פעמים .באפריל פרצה המניה את אזור זה והתבססה מעליו ואף הוציאה מהלך עולה נאה לאוזר של
 24000נקודות בתקופה האחרונה .הרבה מאוד יעד ים בתבניות קצרות טווח נסגרו ואף מעבר לכך .צריך לבחון את התיקון של
השבוע האחרון ולראות איפה נקבל את העצירה.
אגוד ( – )722314מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90בשבוע שעבר העלתי את המניה לאחר העליה החדה בעקבות
פרסומים על כך שאלי יונס מנכ"ל מזרחי טפחות מעוניין ב רכישה של גרעין השליטה בבנק .השבוע קבלנו סגירה של יעד עולה
לאזור של  1860/80נקודות ,מי שממושמע ועובד לפי יעדים של תבניות קצרות יכול היה לאסוף רווח נאה לכיס במספר ימים.
למרות שאני מעריך שניתן לראות עוד אפסייד בטווח הקצר המניה בשלב זה השיגה את מטרתה.
ארקו החזקות ( – )310011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90דוחות לא טובים הכו במניה חזק מאוד ביום המסחר
האחרון ושלחו אותה לירידות חדות במחזור ער .מהבחינה הטכנית אזור התנגדות נוצר בשיא השנתי באזור של  208/9נקודות.
תמיכה קרובה קיימת סביב  180אולם אני מעריך שהמניה תשבור אותם ביום המסחר הבא ותמשיך לאזור של  172/70נקודות
בטווח הקצר.
איסתא ( – )1081074מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90דוחות לא טובים שלחו את המניה לירידות חדות בימים ראשון
ושני .ביום המסחר האחרון של השבוע התאוששה המניה לאחר שנתמכה בטווח הקצר מעל לשיא הקודם סביב  8620נקודות

לערך .להערכתי כל עליה במניה תהיה לצורך יציאה ,לאחר מהלך עליות ארוך טווח קבלנו השבוע  2נרות אדומים ודומיננטיים
מאוד שאין להקל בהם ראש.
בית שמש ( – )1081561מניות החברה נסחרות במדד  .SME60מניות החברה ירדו בחדות ביום שני האחרון ונר אחד החזיר
מהל ך עולה של שבוע .בדומה לאיסתא ,נר עוצמתי עם מחזור מסחר ער שהביא להמשכיות ביום המסחר האחרון של השבוע
אינו מבשר טובות .לדעתי כל תיקון עולה יהיה כדי לעשות טייק פרופיט במניה לאחר שעלתה בעוצמה בשנה האחרונה והכפילה
את ערכה .תמיכה קרובה .7300

לתחזית המלאה באתר ספונסר ,שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:
ניתוח מדדיםhttp://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=13 :
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סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך
המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים 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.

