הסקירה השבועית של ספונסר – 17.09.2017
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 המסחר ננעל במגמה חיובית במדדים המובילים בבורסה של ת"א .ת"א  35ו 125 -עלו ב  1.97% -ו
 1.90%בהתאמה .מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את מניית טבע שהתחזקה ב  19.6%על רקע מינויו של קאר שולץ
למנכ"ל החדש של החברה .בנוסף לטבע בלטו לחיוב מניות ל וינשטיין נכסים ,קומפיוגן וארקו החזקות שעלו בין  12-13אחוז כל
אחת .מנגד ,בלטו לשלילה מניות נפטא ,דסק"ש ואל על אשר ירדו  7% ,16.8%ו  5.7%בהתאמה .מכלל מניות הבורסה בלטו
לחיוב מניות אפריקה ובית שמש אשר עלו  26.82%ו  25.63%בהאתמה .מנגד ,בלטו לשלילה מניות אראסאל ,ביונדיווקס
וברימג אשר ירדו  14.2% ,15%ו  10%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35עלה ב ,1.97% -מדד ת"א  90עלה ב ,2.14% -מדד הבנקים ירד ב ,1.22% -מדד הנדל"ן עלה
בכ ,2.02% -מדד הנפט וגז ירד ב 3.43% -ומדד הביומד עלה ב 3.17% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר התחזק בכ
 0.5%מול השקל ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  3.5270ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35עלה ב 1.97% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1415.46נקודות.
שבוע מסחר חיובי עבר על השוק מיום ב' ועד לנעילת המסחר של יום חמישי וזאת לאחר החולשה של יום א' .מהבחינה
הטכנית ברגע שהמדד עבר את אזור ההתנגדות שציינתי סביב  1403/66נקודות קבלנו עליה נאה עד לסגירת פער המחירים
סמוך ל  1420נקודות .אזור התנגדות כפי שניתן לראות קיים בגבוה השבועי ,אותו לא עברנו במשך יומיים ,אזור אשר תמך
בשוק בחודש יוני .בראיה רחבה ,אזור של  1370/80נקודות החזיק את השוק למרות שבירה רגעית באמצע אוגוסט ,ניתן לומר
שכל עוד אנחנו מעל אזור זה ,הדשדוש הרחב של השנה וחצי האחרונות בין  1370ל  1490לערך צפוי להמשך.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק השבוע כ  0.5%והיום (שישי) נסחר סביב רמה של  .3.5270התיקון השבועי הגיע
לאחר בדיקה של רמת מחיר עגולה של  3.5שח לדולר בשבוע שעבר כשבאמצע השבוע בודק המטבע את אזור ההתנגדות
סביב  3.55שח לדולר .ניתן לומר שבטווח הקצר הדולר נמצא בין תמיכה פסיכולוגית שסמוכה לשפל השנתי לבין התנגדות
ברמה של  ,3.55יציאה מהטווח יכולה להביא מהלך באותו הכיוון.
מדד ה  DAXהגרמני – מדד הדקס נסחר הבוקר (שישי) ברמה של  12520נקודות .המדד נסחר בצורה חיובית השבוע וכבר
בפתיחתו עבר את אזור ההתנגדות סביב  12300/30נקודות .באזור של  12500/50קיים אזור תיקון פיבו אחרון של 61.8%
למהלך היורד מהשיא לשפלים האחרונים ולכן הוא קצת מקשה על המדד .המשך קדימה יביא לבדיקת השיא סמול ל 13000
נקודות.
מדד  – S&P500שבוע המסחר בארה"ב הביא איתו אופטימיות עם שיא חדש במדד המניות המוביל .המדד פתח את השבוע
בעליות שערים נאות וסגירה בגבוה כל הזמנים שהביא גם למעבר השיא התוך יומי של חודש אוגוסט בצורה ברורה .מבחינה
טכנית כל עוד המדד מעל שיא קודם קרדיט ללונג כשרמת  2500הפסיכולוגית קרובה מאוד למעבר דבר שיכול להאיץ את
עליות השערים .רק חזרה מתחת ל  2480נקודות תהיה שלילית וסמן על פריצת שווא במדד .היום (שישי) לפני המסחר
תתרחש פקיעת החוזים על המדדים ולאחר מכן פקיעת האופציות בסיום היום ,צפי למסחר ער ותנודתיות יחסית.

ניתוח מניות
ארפורט סיטי ( – )1095835מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה עלתה השבוע בכ 3% -לאחר שפתחה את השבוע
בירידה וביום רביעי התהפכה מעל רמת התמיכה האופקית סביב  4,400נקודות .את יום המסחר האחרון חתמה בעליה של
 3%על רמה של  4,600נקודות ובכך אישרה את ההיפוך .אזור  4,600סומן כאזור התנגדות נקודתי ,לכן פריצה וסגירה מעל
רמה זו תאשרר את ההיפוך עם יעד באזור  5,000נקודות.

פרטנר ( – )1083484מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35את שבוע המסחר המניה סיכמה בתנודתיות נמוכה והתבססות
מעל אזור ההתנגדות שנפרץ סביב  1,900-1,910נקודות .יום חמישי המניה נסחרה בירידה ולקראת סיום התהפכה מעל אזור
 1,910נקודות ובכך סימנה את אזור ההתנגדות שנפרץ כרמת תמיכה .פריצה וסגירה מעל  1,970תהווה טריגר חיובי לסיום
ההתבססות והמשך התנועה כלפי מעלה לאזור  2,045-2,050נקודות.
אקויטל ( - )755017מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה רשמה שבוע מסחר שלילי ,אולם ביום המסחר האחרון
התהפכה מעל אזור  7,760נקודות ששימש כאזור התנגדות ברבעון האחרון של שנת  2016ונפרץ בתחילת  .2017פריצה כלפי
מעלה של  8,000תסמל אישור היפוך ותחילת תיקון עולה כאשר אזור  8,500סומן כיעד קרוב בדמות הגבוה של חודש
ספטמבר.
כלל ביטוח ( – )224014מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה התבססה לאורך שבוע המסחר מעל רמת התמיכה
האופקית סביב  5,300-5,305נקודות .ביום המסחר האחרון המניה זינקה בכ 4% -והחלה בתיקון העולה לאחר מגמה שלילית
של מעל חודשיים .אזור  5,940-5,950סומן כאזור התנגדות מפתח ופריצתו תסלול את הדרך חזרה לרמות השיא באזור
 6,470נקודות .למרות ההיפוך קיימת אפשרות לשבירת התמיכה ,לכן במקרה זה התמיכה הבאה שוכנת ב 5,100 -נקודות.
טבע  – TEVA -מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35ברכות מגיעות למחזיקי טבע שהשבוע הומתק מצבם עם מינוי מנכ"ל
חדש לחברה וזינוק שבוע של כ  .20%מהבחינה הטכנית המניה מזנקת מרמות שפל ועושה עליה יפה בת יומיים בדיוק לאזור
התנגדות ,פסיכולוגי ופתח פער מחירים פתוח בו המתינו המוכרים סביב  20-20.1דולר .ביומיים שלאחר מכן ראינו תיקון
לעליות של תחילת השבוע .תמיכה קרובה על הגרף קיימת סביב  18-17.93דולר ומתחת בפתח הגרף השבועי ברמה של
.17.33
דלק קבוצה ( – )1084128מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה נסחרה בצורה טובה אך תחילת השבוע הייתה
שלילית עם החדשות שיצאו על מצעד נחקרים בתחום הגז במסגרת הפרשיות אשר מתרחשות במדינה .המניה ירדה בחדות
ביום א' אולם התאוששה בהמשך השבוע ובעיקר ביום המסחר האחרון בגלל ההודעה על הסכם מכירה מחייב של מניות
הפניקס בפרמיה על מחיר השוק .טכנית ,עם הירידות של יום א' המניה עדיים רחוקה מהשפלים האחרונים ברמה של 62500
נקודות .אזור התנגדות קיים סביב  68000שהם הגבוהים האחרונים ,פריצה מעל יכולה להביא למהלך לאזור של 72000
נקודות בשלב ראשון .נזכיר שמחזיקי המניה בשבוע האחרון זכאים לדיב של  667.2אגורות למניה (כ .)1%
מליסרון ( – )323014מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה חלשה מאוד בתקופה האחרונה והיא נועלת את השבוע
באזור הנמוך השבועי ומתחת לשיא של מרץ האחרון (בצורה גבולית) .פער מחירים פתוח קיים קצת מעל  17000נקודות ואני
מעריך שנראה סגירה שלו בתחילת השבוע ולכן קיים סיכוי לתיקון עולה במניה ,יחד עם זאת החולשה של המניה אינה אופיינית
ולכן הזהירות נדרשת גם סוחרים האגרסיביים שמחפשים היפוכים.
כיל ( – )281014מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35שבוע המסחר נפתח בסערה עם ירידות חדות בעקבות הודעות
בסופ"ש על מכירת מניות ע"י חברת פוטש הקנדית המחזיקה כ  13.7%ממניות החברה .המניה שברה ביום א אזור תמיכה
סביב  1450/60נקודות אשר מחזיק את המניה מתחילת  2017אולם ביום שני חזרה מיד מעל ועשתה צפירת הרגעה
למחזיק ים .גם הסגירה השבועית יחסית חזקה ברמות הגבוהות של השבוע הינה חיובית .יחד עם זאת המניה עדיין במגמה
יורדת בטווח הקצר ולכן זה שהתמיכה החזיקה אין זה אומר שלא נראה את הרמות האלה שוב בקרוב.
בריינסוויי ( – )1100718מניות החברה נסחרות במדד  .SME 60מניות החברה ירדו השבוע עד לאזור התחתון של רמת
התמיכה סביב  1570/80נקודות .באמצע השבוע ראינו היפך מעלה אך הסגירה השבועית הייתה חלשה יחסית .הסגירה מעל
 1620נקודות טובה אולם היא גבולית ולכן צריך לראות המצאות של קונים גם בימי המסחר הקרובים ,במידה ואלה ימצאו הצפי
הוא חזרה לאזור של  1800-1750נקודות בטווח הקצר
ננו דיימנשן ( – )751032מניות החברה נסחרות במדד  .SME 60המניה המשיכה להתכנס בשבוע המסחר האחרון והיא כבר
שבוע שני נסחרת מעל אזור של  340נקודות ומתחת ל  369נקודות .ההתכנסות האחרונה מזכירה דגל שורי אולם הוא אינו
קלאסי .יציאה קדימה מעל לגבוה האחרון יכולה להביא למהלך עולה המשכי לקידומת של  400נקודות.
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 בהוד עה 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.

