הסקירה השבועית של ספונסר – 13.08.2017
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 – שבוע מסחר שלילי במיוחד ננעל בבורסה של ת"א .ת"א  35ו 125 -ירדו בכ 3.79% -ו  3.37%בהתאמה.
פריגו בלטה לחיוב עם עליה של  12.8%אשר הגיע ביום המסחר האחרון של השבוע על רקע דוחות כספיים טובים מהצפיות
בארה"ב .חברת דלתא ,נובה ושיכון ובינוי הוסיפו לערכן  5.4% ,10.3%ו  3.69%בהתאמה .מנגד ,בלטה לשלילה מניית טבע
אשר המשיכה את המומנט השלילי לאחר הדוחות הכספיים והיא אבדה השבוע לא פחות מ  .31%מכלל מניות הבורסה בלטה
לחיוב חברת משאבי טבע אשר עלתה  13.8%ומנגד חברת פורסייט אבדה מערכה .31.3%
בסיכום שבועי מדד ת"א  35ירד ב 3.79% -מדד ת"א  90ירד ב ,3.39% -מדד הבנקים ירד ב ,3.77% -מדד הנדל"ן ירד בכ-
 ,2.46%מדד הנפט וגז ירד ב 5.59% -ומדד הביומד ירד ב 3.98% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר נחלש בכ  0.5%מול
השקל ,ונסחר כרגע (חמישי) ברמה של  3.5830ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35ירד בכ 3.79% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1363.5נקודות.
שבירת קו המגמה העולה בשבוע שעבר העיד על הבאות אבל לא על העוצמה .המדד שבר השבוע תמיכה אופקית חזקה מאוד
בת שנה וחצי ברצועת מחירים של  1370/80נקודות כל זאת בליווי פקיעת שבועית חריגה וסוערת אשר התרחשה ביום חמישי
האחרון .הצפי הטכני הינו שלילי כל עוד המדד נסחר מתחת לרמת התמיכה שצוינה לעיל ,חזרה בשבוע הבא וסגירה מעליה
ברמה השבועית יכולה להציל את המצב .תמיכה קרובה קיימת בנמוך השבועי ברמה של  1346נקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש השבוע כ  0.5%והיום (חמישי) מתקן בחדות מטה .המטבע סגר השבוע את היעד אותו
הצבתי ברמה של  3.635ונסוג לאחור בימים האחרונים .חשוב יהיה לראות איפה ייעצר התיקון היורד ובפרט מעל השפל
האחרון ברמה של  3.55נקודות.
מדד ה  DAXהגרמני – מדד הדקס מסיים את יום חמישי סמוך לרמת  12000נקודות אותה ציינתי בסקירה של השבוע שעבר.
ניתן לראות שהמדד נסחר במבנה מחירים יורד בחודשיים האחרונים ,כך שכל עוד המבנה נותר בעניינו ההנחה היא שכל עליה
תהיה לצורך ירידה .תמיכה קרובה במדד קיימת ברצועת מחיר רחבה יחסית עד לאזור של  11800נקודות.
מדד  – S&P500המדד רשם ביום המסחר האחרון את הירידה החדה מזה תקופה .קודם לכן דשדש כ 15 -ימי מסחר בטווח
מחירים צר .אי יכולת חזרה מעל אזור  2,450נקודות ככל הנראה תעמיק את התיקון אל עבר התמיכה החשובה בטווח הקצר
באזור  2,400-2,405נקודות שם תיבחן מחדש.

ניתוח מניות
טבע  – TEVA -מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35אפקט הדוחות של מניית טבע נמשך גם ביום שישי שעבר אל תוך
שבוע המסחר האחרון בו אבדו כאמור מניות החברה מעל  .30%מהבחינה הטכנית המניה התרסקה בעוצמה חזקה מאוד והיא
שלילית בכל וריאציה שניתן להסתכל עליה .למרות שזה קורץ מאוד לדעתי אין מה לחפש במניה עד להודעה חדשה ,ייקח
חודשים אם לא שנים לשקם את אמון השוק ולמרות שזה קורץ מאוד ,הייתי נמנע מחיפוש כל תיקון שהוא.
בזק ( – )230011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35מה שממשיך להדבק לנמוכים סביר שבסופו של דבר ישבור אותם.
ש בוע המסחר היה רגוע למידי עד לסיום השבוע בו שברה המניה את השפל האחרון וסיימה אותו בנמוך תקופתי חדש על רמה
של  500נקודות .מהבחינה הטכנית כל עוד המניה נסחרת מתחת ל  515/20נקודות היעד היורד עומד על אזור של 470/80
נקודות.
אנלייט אנרגיה ( – )720011מניות החברה נסחרות במדד  .SME 60המניה סיימה את שבוע המסחר בשיא חדש לאחר
שפרצה את אזור  140/2נקודות בליווי מחזורי מסחר ערים .על פניו נראה שהרבה מאוד מניות החליפו ידיים השבוע ועצם זה
שהמניה מחזיקה מעל לרמות השיא בשבוע מסחר כלך כך שלילי זה מעיד על עוצמה .הנחה הטכנית היא שכל עוד נמצאים
מעל  140נקודות יעד קרוב קיים סביב  160נקודות.
דלק קבוצה ( - )1084128מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה קרסה השבוע ואבדה קרוב ל  9.5%בשבוע מסחר
אחד .הירידות באות לאחר מומנט שלילי אשר מעיב על המניה ואף סגר את היעדים אותם הצבתי סביב  70000נקודות .טכנית,

המניה טרם נעצרה ונעלה את השבוע סביב  65000נקודות ,אזור שיכול להכניס קונים בתחילת שבוע המסחר הקרוב .במקרה
הזה מחפשים ריבאונד עולה בלבד לאחר הריסוק האחרון ולא מעבר.
עזריאלי קבוצה ( - )1119478מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה הייתה יציבה יחסית בשבוע ועדיין מחזיקה מעל
קו מגמה עולה אשר תומך בה בחודשים האחרונים .ניתן לראות שההתרחקות מהקו הביאה לחזרה אליו בחודשיים האחרונים
והמניה עדיין זזה במתווה עולה .שבירה של קו המגמה יכול להוציא מהלך שלילי במניה ,זה יקרה מתחת לאזור של 19000
נקודות ולכן זהירות נדרשת.
רציו ( – )394015מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה סגרה השבוע את היעדים היורדים אותם ציינתי סביב 220
נקודות .תנודתיות גבוה יחסית אפיינה את המניה ב  3ימי המסחר האחרונים ונראה שהאזור הנוכחי מכניס עניין בנייר .יציאה
קדימה ביום המסחר הבא יכול להביא לתיקון עולה לשבוע הקרוב לאזור של  240/5נקודות .חשוב לציין ששבירה של 220
תביא לאיתות שלילי המשכי במניה אולם אני נותן לזה סיכוי נמוך יותר.
סקופ ( – )288019מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90למרות שציפיתי לתיקון עולה אשר יכול היה להכנס בשבוע המסחר
המסחר האחרון ,המניה הוכיחה חולשה עקבית בכל אחד מימי המסחר וירידה שבועית של כ  6%נוספים .טכנית ,הנר של יום
המסחר האחרון נסגר בסוג של אי החלטה למרות אובדן של אחוז ,יום עולה מכאן יכול להביא לתיקון עולה לאזור של 10000
נקודות בטווח זמן הקרוב.
יואל ( – )583013מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה נסחרה ביציבות ,יחסית למגמת השוק בשבוע המסחר החולף.
המניה נסחרת מעל רמת תמיכה חשובה באזור  18,450-18,460נקודות .טכנית ,ירידה והיפוך מעל רמה זו או פריצה של רף
ה 20,000 -נקודות תהווה טריגר חיובי לסיום התיקון היורד .מנגד ,שבירה של התמיכה וכישלון פריצה חזרה תהווה טריגר
שלילי ותוציא לפועל תבנית מימוש בדמות ראש כתפיים עם יעד באזור  16,000נקודות
סלקום ( – )1101534מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה ירדה ביום המסחר האחרון בחדות בהתאם לירידה
הרוחבית במניות מדד המעו"ף .לאחר יום מסחר תנודתי המניה חתמה סביב שער הפתיחה ומעל רמת התמיכה האופקית
סביב  3,155-3,160נקודות .יום אישור של עליה מעל  3,200נקודות עשוי להוות טריגר חיובי לתחילת תיקון עולה חזרה אל
 3,500נקודות ,הגבוה האחרון .במקרה של שבירה ,התמיכה הבאה שוכנת באזור  3,0000נקודות.
פרוטרום ( – )1081082מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה שרשמה לאחרונה שיא רב שנתי חדש ,נכנעה למגמת
השוק והתממשה בכ 8% -מרמת השיא .כעת המניה מתמודדת עם אזור  24,000נקודות שנפרץ כלפי מעלה בחודש יולי.
היפוך מעל אזור זה עשוי להחזיר את המניה לאזור השיא ב 26,400 -נקודות ואף מעבר לכך .יחד עם זאת המימוש בשוק יכול
להימשך וישפיע על המניה .בקרה זה ,אזור  22,600נקודות סומן כתמיכה קרובה.
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.

