הסקירה השבועית של ספונסר – 06.08.2017
את הגרפים והניתוחים הטכניים המלאים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilבאגף סקירה שבועית תחת
הקטגוריות "ניתוח מדדים" ו" -ניתוח מניות".

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – הבורסה בת"א נסחרה בשבוע המסחר החולף במגמה שלילית .מדדי ת"א  35ו 125 -ירדו בכ 2.36% -ו
 1.89%בהתאמה .בלטו לחיוב במדד ת"א  125מניית אינטרנט זהב שהתאוששה מהירידות האחרונות ועלתה השבוע 9.2%
ומניית בנק אגוד שעלתה כ  .8.5%מהצד השלילי נציין את מניית טבע אשר ירדה  21.5%אחוז בעקבות דוח שלילי מאוד
שפורסם ביום המסחר האחרון של השבוע .עוד בלטו לרעה מניות מסקטור הבריאות קמהדע ,מיילן ומזור אשר אבדו השבוע
 10.5% ,8.44%ו  8.2%בהתאמה .מכלל מניות הבורסה בלטה לחיוב מניית אקסלנז שעלתה  .31.2%מנגד ,מניות אינסולין
ואביליטי ירדו  24%ו  21.5%בהתאמה.
באפיק הסולידי ,נרשמה מגמה חיובית .מדדי התל בונד עלו בכ 0.3% -בממוצע בסיכום שבועי .אגרות החוב הממשלתיות
נסחרו במגמה חיובית.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35ירד ב 2.36% -מדד ת"א  90ירד ב ,0.76% -מדד הבנקים עלה ב ,1.03% -מדד הנדל"ן עלה בכ-
 ,0.85%מדד הנפט וגז ירד ב 1.17% -ומדד הביומד ירד ב 5.08% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר התחזר ב  1%מול
השקל ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  3.60ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35ירד בכ 2.36% -בשבוע החולף ,וסיים את המסחר ברמה של 1417.24
נקודות .המדד שבר קו מגמה עולה בן  3חודשים ואזור תמיכה סביב  1428/30נקודות בצורה ברורה וחזקה ובכך נתן איתות
שלילי בטווח הקצר .למרות שהמדד סגר את המסחר סביב אזורי תמיכה נקודתיים נראה שלא יהיה מנוס לבדוק את אזור של
 1406בשבוע הקרוב.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק השבוע כ  1%והיום (שישי) נראה שיוצא קדימה מתוך תבנית של התכנסות מחירים.
נעילה מעל  3.592תוציא לפעול תבנית טכנית חיובית אשר יעדה באזור של  3.635בשלב ראשון.
מדד ה  DAXהגרמני  -לאחר ראלי מדהים במדד מחודש דצמבר האחרון ניתן לראות שינוי מגמה על הגרף .המדד עבר
למבנה מחירים יורד בשבועות האחרונים מזה תקופה ארוכה ,השבועי של אזור  12400נקודות ואי חזרה מעליו בשבועיים
האחרונים הינה טריגר שלילי במדד .הצפי לטווח הקרוב הינו התמודדות עם אזור מחירים עגול סביב  12000נקודות.
מדד  – S&P500לאחר ריצה קדימה שבועות האחרונים ,השבוע נראה שקבלנו עצירה במדד ועמידה במקום בטוח מחירים צר
של  2470/5נקודות ברוב הזמן .טכנית אין הרבה מה לחדש ,שיא שנתי ברמה של  2484הינו אזור התנגדות קרוב ,כל עוד
המדד מעל  2450נקודות בטווח הקצר הצפי המשך חיובי ,שבירה מתחת ונעשה חושבים מחדש האם הגיע עת לתיקון כזה או
אחר.

ניתוח מניות
טבע ( – )TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35דו"ח שלילי במיוחד ותגובה עוד יותר שלילית הלמו במניית טבע אמש
במסחר בארה"ב .לצערם של המחזיקים זה הגיע בפער מחירים חזק וקיצוני מאוד .הפער הענק לא רק ששבר את הטריגר
לטווח הקצר סביב  30.8דולר אלא את הנמוך השנתי ברמה של  27.3דולר .רק לשם המחשה הגבוה הימי אתמול היה דולר
פחות באזור של  .26.3מיותר לציין שכל עוד הנייר מתחת לנמוך שצוין היא שלילית בטווח הקצר.
בזק ( – )230011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35התאוששות נרשמה בתחילת שבוע המסחר המניה אולם לקראת
סיום השבוע חזרה המניה לרדת וגם לבדוק את הנמוכים סביב  520/15נקודות .מהבחינה הטכנית ,אחרי השבוע אפשר לסמן
גבולות ,תמיכה קרובה צוינה לעיל בעוד אזור התנגדות קיים סביב  550נקודות .יציאה מהטווח יכולה להביא למהלך של כ 30
נקודות לכיוון.
רציו ( – )394015מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה נסחרת בתבנית שלילית כבר מספר שבועות ,בזמן שירדה
מהתמיכה סביב  255נקודות ושברה את ממוצע  200ארוך הטווח .היעדים הטכניים של החברה נמצאים באזור של 220
נקודות וכל עוד לא יהיו דברים מפתיעים בדרך כמו אירוע מהותי נראה שלשם פניה בשבועות הקרובים.

חברה לישראל ( – )576017מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה רשמה התאוששות מרשימה בחודשים האחרונים
אולם עדיין לא מצליחה לצאת לדרך חדשה מעל  79000/80000נקודות .אזור תמיכה בטווחה קצר קיים סביב  76000נקודות
שהוא הנמוכים של השבועות האחרונים ומתחת רמה של  75000נקודות ,כל שיש כאן רצועת תמיכה דיי חזקה שאמורה
להחזיק .הצפי שלי לתקופה הקרובה הינו דשדוש סביב הרמות האלה.
סקופ ( – )288019מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90אחת המניות החזקות בשוק מזה חודשים רבים אבדה מומנט
בשבועיים האחרונים ונותנת איתותים שליליים לא רק לטווח הקצר .המניה יצרה שיא יורד ברמה של  11500נקודות לערך
ובשבועיים האחרונים שברה את השפלים האחרונים סביב רמה של  10300לערך .בשבוע המסחר האחרון ראינו הרעה נוספת
עם ירידה מתחת ל  10000נקודות הפסיכולוגית .יחד עם האיתותים השליליים שצוינו לעיל נראה שיעדים יורדים נסגרו בטווח
הקצר יחד עם אינדיקטורים טכניים ברמות נמוכות יחסית יכולים להכניס תיקון עולה במניות החברה בשבוע המסחר הקרוב.
סודה ( – )SODAמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35דו"ח שהתקבל בצורה שלילית ביום הפרסום הפך לשיא שנתי חדש
ביום שלאחר מכן .מהבחינה הטכנית בראייה רחבה נראה שהמניה תכוון לאזורי השיא משנת  2013של  70-75בטווח הקרוב.
בטווח הקצר יותר המניה יצרה תמיכה חזקה סביב  50דולר וסגרה יעד של משולש באזור של  62דולר .יחד עם זאת קיים עדיין
מרווח עולה בנייר ואני מעריך שניתן לראות רמות גבוהות יותר בטווח הקצר.
שטראוס ( – )746016מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35בשבוע שעבר העלתי את המניה לאחר התבססות בת מספר
שבועות מעל לשיא של  6680נקודות .את השבוע סגרה המניה בצורה מצוינת סמוך לרמות שיא של  6940/50נקודות .הערכה
שלי הינה המשך טרנד חיובי במניה פריצה של רמות השיא ועליית מדרגה נוספת לקידומת של  7000ומעלה בשבועות
הקרובים.
אנלייט אנרגיה ( – )720011מניות החברה נסחרות במדד  .SME 60המניה סיימה את שבוע המסחר בצורה חיובית וסמוך
לרמות שיא סביב  140/2נקודות .על פניו המניה חזקה מאוד ונראה שיכולה לקחת צעד קדימה עם פריצת השיא במקרה זה
אפשרי לגזור יעד קרוב לאזור של  160נקודות.
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 :
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.

