הסקירה השבועית של ספונסר – 05.03.2017
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 לעליות שערים .מדדי ת"א 35
ות"א  125נותרו כמעט ללא שינוי בסיכום שבועי .מדד הנדל"ן בלט לטובה כשעלה בכ ,3% -בהובלת מניות מליסרון ,מנרב
ומבני תעשיה שעלו בכ 9.5% -בממוצע כל אחת .במדד ת"א  125בלטו עוד לטובה מניות אנרג'יקס וארפורט סיטי שעלו בכ-
 7%כל אחת .מכלל מניות הבורסה בלטה לטובה מניית נבידאה שזינקה בכ .35% -מניות כיטוב פארמה וביומדיקס עלו בכ-
 17%כל אחת .מניית אינסוליין צנחה בכ ,63% -לאחר שביצעה הנפקה נוספת בדיסקאונט גדול במיוחד .מחזורי המסחר היו
סביב הממוצע לאחרונה ,ועמדו על כ 1.6 -מיליארד ש"ח ליום ,למעט יום חמישי.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה שלילית .מדדי התל בונד נסחרו בירידות שערים קלות של כ 0.15% -בממוצע בסיכום
שבועי .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה שלילית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) ירדו בכ0.8% -
במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) ירדו בכ 0.65% -במח"מ הארוך בסיכום שבועי.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35ירד ב 0.06% -מדד ת"א  90עלה ב ,1.62% -מדד הבנקים עלה ב ,1.36% -מדד הנדל"ן רשם
השבוע עלייה של  ,2.98%מדד הנפט וגז עלה ב 1.33% -ומדד הביומד ירד ב 0.54% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר
נחלש בכ 0.2% -מול השקל ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  3.695ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35נותר כמעט ללא שינוי בשבוע החולף ,וסיים את המסחר ברמה של 1443
נקודות .ניתן לראות בגרף המצורף שהמדד נסחר ללא מגמה ברורה בחודשים האחרונים ,כשההתנגדות המשמעותית יותר
נמצאת ברמה של  1480הנקודות ,ורק פריצה שלה בשלב כלשהוא תהווה איתות חיובי משמעותי להמשך.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש בכ 0.2% -מול השקל בסיכום השבוע החולף ,אחרי שבוע מסחר תנודתי במיוחד,
ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  3.695ש”ח לדולר .אתמול (חמישי) ,וול סטריט נסגרה בירידות שערים של כ 0.6% -בממוצע.
בגזרת המאקרו ,התפרסם מספר האמריקנים שהגישו בקשה לדמי אבטלה לקראת סוף פברואר ירד ב  19,000-ל ,223,000
הרמה הנמוכה ביותר מאז תקופת ה"פוסט מיתון" ,נתון הממחיש את כוחו של שוק העבודה בארה"ב .מהבחינה הטכנית ,ניתן
לראות בגרף היומי המצורף שהדולר שבר את רמת התמיכה החשובה באזור  3.74ש"ח לדולר ,ובכך התקבל איתות טכני
שלילי משמעותי ,וכל תיקון עד רמה זו רק יחזק את המהלך השלילי הצפוי.
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 השבועי המצורף ,המדד
הגרמני ממשיך כצפוי וכפי שכתבנו בתחזיות האחרונות במגמה העולה ,וצפוי להגיע בקרוב לרמת התנגדות משמעותית באזור
 12400הנקודות.
מדד ת"א  – 90הראלי במדד מניות השורה המשיך גם בשבוע המסחר האחרון וגם כאן קבלנו פריצה חזקה מאוד שלמעשה
המשיכה שבוע חזק מאוד במדד .מהבחינה הטכנית ציינתי עוד בשבוע שעבר כל עוד המדד ישאר מעל אזור של  980נקודות
השאיפה תהיה לשיא כל הזמנים משנת  2007סביב  1145נקודות ,על פניו נראה שהכיוון לשם .הגרף המצורף הינו שבועי.
מדד הנדל"ן – בשבוע שעבר ציינתי שהמדד עם פוטנציאל לפריצה של אזור התנגדות של השנה שעברה סביב  500נקודות
וכבר השבוע קבלנו גבוה תקופתי חדש במדד .מהבחינה הטכנית כל עוד המדד ישמור על רמה של  500היעד עולה טווח בינוני
עומד על  580נקודות .אין ספק שהפיזור הגדול של המדד בעקבות עדכון המדדים הפך את המדד אטרקטיבי ומפוזר יותר וכבר
בחודש הראשון אנו רואים גבוה של מספר שנים במדד.
מדד  – S&P500מדד האס אנד פי  500הגיע השבוע ליעד סביב  2400נקודת בעיקר בעקבות נאום טראמפ בקונגרס ששלח
את המשקיעים לרכוש מניות ביום הכי טוב עד כה השנה במדדים .ביום חמישי ראינו תיקון חלקי לעליות הנאות ,ירידה מתחת ל
 2380נקודות שהוא פתח הגאפ יכול להצביע על רוויה מסוימת ותחילתו של תיקון יורד במדד.

ניתוח מניות

דלק קבוצה ( – )1084128מהשפל שנקבע בחודש מרץ בשנה שעברה יצאה המניה לגל עולה .לאחר תנועה צידית של מספר
חודשים ופריצה של אזור  80000נקודות המניה פתחה למעשה יעד עולה לאזור של  96000לטווח הבינוני .השבוע קבלנו
אישור טכני נוסף ליעד כשהמניה פרצה אזור התנגדות של  3החודשים האחרונים סביב  86000נקודות ולמעשה נתנה איתות
חיובי נוסף ליעד העליות המלא שצוין.
אל על ( – )1087824המניה בצעה בשבוע שעבר תיקון עולה לאחר חודשים רבים של ירידות שערים מהשיא סביב 380
נקודות לרמות השפל האחרונות ביב  230נקודות .השבוע התממשה המניה בחדות וביום המסחר האחרון נבלמה מעל 255
נקודות .עליה מעל אזור של  266נקודות יכולה להכניס גל עולה קצר כשהיעד הפוטנציאלי הינו  290/5נקודות.
ביג ( – )1097260המניה חזרה השבוע מעל לשיא כל הזמנים שנפרץ בעדכון המדד הגדול לפני חודש .התיקון מתחת לרמת
הפריצה סביב  26200נקודות למעשה יצרה שפל עולה נוסף ועוד כח לפריץ קדימה .כפי שניתן לראות בגרף למעשה התבנית
הקיימת הינה משולש סימטרי שיעדו לכיוון  28600/29000נקודות.
ארפורט סיטי ( – )1095835גם מניית ארפורט סיטי נראת טוב כשהשבוע פרצה את שיא כל הזמנים סביב אזור של 4450
נקודות .כל ירידה לאזור של  4400תהווה הזדמנות כניסה למניה כשיעד התבנית המלא מסומן סביב  5000נקודות .ירידה
ברורה מתחת ל  4250/4300תבטל את התרחיש החיובי.
בזן ( – )2590248מניית בזן סגרה את שבוע המסחר בשיא תקופתי חדש ולמעשה בדרכה אל יעד פריצת תבנית הדשדוש
לפני כחודש במרה של  154/55נקודות .במידה ונראה יציאה מהירה קדימה בשבוע המסחר הקרוב המניה יכולה גם להדביק
תבנית דגל לאזור של  165/170נקודות ,כדי שזה יתקיים צריכים יציאה חזקה קדימה בימי המסחר הקרובים.
בזק ( – )230011תחילת שבוע המסחר האחרון במניה היה נראה כמו כל התקופה האחרונה והוא שעמום עם לחץ כלפי מטה.
ב  2ימי המסחר האחרונים ראינו התעוררות בנייר יחד עם גידול במחזור המסחר .אזור התנגדות בטווח הקצר קיים סביב 670/2
נקודות נעילה מעל יכולה להביא ליציאה קדימה לטובת גל עולה עם יעד פוטנציאלי לכיוון של  700/10נקודות בטווח הקרוב.
פריגו –  – PRGOבמקום פרסום הדוחות השנתיים פרסמה החברה שללה הודעות רעות ,מכירת הזכויות בתרופת הטיסברי,
עזיבה של סמנכלית הכספים הוותיקה ג'ודי בראון ודחייה של פרסום הדוח השנתי ל  .16.3בתגובה צנחו מניות החברה בוול
סטריט סמוך לאזור השפל סביב  71.5-72דולר למניה (בארץ בזכות דולר נמוך ראינו נמוך רב שנתי חדש) .ב  2ימי המסחר
האחרונים ראינו התאוששות קלה במניה נעילה מעל  77דולר יכול להביא לגל מתקן לכיוון של  82.5דולר שהוא סגירה של פער
המחירים הפתוח ,חשוב לציין שהמנ יה שלילית מאוד אולם עצם זה שהחדשות הרעות לא שלחו את המניה לשפל חדש בחול
מכניסים שביב של תקווה למחזיקים.
אופקו –  – OPKמניות החברה צנחו ביום המסחר האחרון (חמישי) לאחר פרסום דוחות שאכזבו את המשקיעים .בפועל לא
הייתה שום סיבה טכנית להחזיק את המניה אלא להיפך ,המניה שברה בתחילת השנה את אזור של  9דולר בפראות ואף
בדקה אותו מלמטה כך שלמעשה נתנה אפשרות לצאת בכבוד מהמניה .מהבחינה הטכנית כל אזור של  7.3-7.4הינו אזור
תמיכה חזק ,שבירה של אזור זה ברמה השבועית יכול לשלוח את המניה לרמות של מתחת ל  7דולר בשבועות הקרובים.
אלוני חץ ( - )390019מניית אלוני חץ סגרה את שבוע המסחר בשפיץ שבועי ועל פניו הוציאה תבנית של דגל עולה לכיוון השיא
סביב  3680נקודות .בנוסף לפריצה של התבנית ניתן לראות יציאה מדשדוש שקיים ב  3החודשים האחרונים כך שכל עוד
המניה תשמור על  3250/3300היעד העולה נשאר בתוקף.
פוקס ( - )1087022מניית פוקס ממשיכה להראות נהדר מפריצת המשולש הסימטרי מלפני כשבועיים ובזכות עדכון המדד
נעלה את המסחר בגבוה של שנה וחצי ומעל רצועת התנגדות קשה סביב  6500-6600נקודות .כל ירידה לשם לביצוע שעל
עולה למעשה תיתן אפשרות כניסה למניה כשיעד התבנית קיים סביב  7200נקודות.
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 :
ניתוח מניותhttp://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=14 :
מניות על רגל אחתhttp://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=15 :
סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים ל קבל 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.

