הסקירה השבועית של ספונסר – 21.05.2017
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 שלילית ברוב המדדים המובילים .תחילת השבוע
הייתה חיובית עם המשך מגמה חיובית של שבוע המסחר הקודם ובכלל של התקופה האחרונה בעיקר במניות שורה שנייה
ושלישית אשר המשיכו לפרוץ שיאים חדשים .בלט לשלילה מדד ת"א תקשורת אשר אבד קרוב ל  4%מערכו ,החולשה בבזק
מקשה על המדד וכשמניות הסלולר סלקום ופרטנר מצטרפות למגמה קשה למדד להתרומם ,מדד הנדל"ן גם הוא אבד כ 3.5%
מערכו וזה לאחר ראלי חזק מאוד בשלושת החודשים האחרונים .בלטו לחיוב במדד ת"א  125מניית נייר חדרה שזינקה מעל
 19%בעקבות דוחות טובים ומניית מזור שזינקה מעל  12%והשלימה ראלי של מעל  220%בשנה האחרונה .מנגד ,בלטו
לשלילה חברות נורסטאר ,סרגון ,פרטנר וקרור שאבדו  9.3% ,10% ,11.3%ו  8%בהתאמה.
מניות בולטות אשר מדוברות לאחרונה ,מניית סאני אבדה קרוב ל  ,13%סייפ טי גרופ שזינקה  17.9%בעקבות מתקפת
הסייבר העולמית ,חברת פורסייט המשיכה לרכז מחזור מסחר ערים בסיכום שבועי אבדה כ  0.5%אולם בסיכום מתחילת
השנה זינקה מעל .250%
בסיכום שבועי מדד ת"א  35ירד ב 0.71% -מדד ת"א  90ירד ב ,2.40% -מדד הבנקים עלה ב ,0.15% -מדד הנדל"ן ירד בכ-
 ,3.40%מדד הנפט וגז עלה ב 1.47% -ומדד הביומד ירד ב 2.40% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר נחלש בכ0.6% -
מול השקל ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  3.5880ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35השיל השבוע כ  0.7%מערכו וסיים את המסחר ברמה של  1412.19נקודות.
המדד עשה פ ריצת שווא של קו מגמה יורד בטווח הקצר ובשורה התחתונה קבלנו תיקון למהלך של החודש האחרון מרמת
התמיכה סביב  1375/80לגבוה השבועי סביב  1436נקודות .בראייה רחבה המדד פשוט נעול בין  1380-1500נקודות עד
להודעה חדשה.
מדד  – S&P500כשהיה נראה שהשוק מוכן להיפתח למעלה מגיעה המכה .השוק ירד בעוצמה ביום רביעי בדברים שאינם
קשורים לשוק אלא לנשיא הצבעוני החדש של ארה"ב .הירידה שברה את התמיכה שציינתי בשבועות האחרונים סביב 2380
נקודות ומהר מאוד ירדנו לסגור גאפים עד ל  2355נקודות .תמיכה מלמטה קיימת סביב  2320/5נקודות וגם ירידה לשם תהיה
בגדר תיקון בלבד ופתיחת הזדמנויות בשוק.
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 .המדד נכנס לתיקון יורד השבוע וזאת לאחר
שפריצת השיא סביב  12400נקודות הביא לחודש חיובי במדד ושיא חדש מעל  12800נקודות .הנחה טכנית חייבת להיות שכל
עוד אנו מעל  12000/400בראייה ארוכת טווח כל ירידה תהיה לצורך עליה וחבירה למדד.

ניתוח מניות
טבע ( - )TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35הסקלה של הגרף הינה לוגריתמית כדי לשים את הפוקוס על 4
החודשים האחרונים במניה .רוחות השינוי שציינתי שבועי שעבר ושחשבתי שמגיעות למניה אחרי פרסום הדוחות לא עשו דבר
וגרוע מכך ,אתמול (חמישי) ראינו נמוך תקופתי חדש במניה וגרוע מכך מתחת לשער עגול של  30דולר .טכנית אין הרבה מה
לומר ,אחרי התנועה של החודש וקצת האחרונים מתחת ל  32.3דולר ולמעל  30.3קבלנו נמוך חדש .המניה ממשיכה להראות
רע ואפילו תיקון עולה לא כדאי לנסות לתפוס בה.
טאואר – ( - (TSEMמניות החברה נסחרות במדד ת"א  . 35מאז הדוחות לפני שבועיים מניות החברה נסחרות בשיא תקופתי
חדש ומעל  23.6דולר למניה .למרות הירידות החדות של יום רביעי האחרון למעשה על הגרף לא קרה דבר והמניה רק ירדה
לאזורים שמעל התמיכה שצוינה וחזרה מעלה בחמישי האחרון .ניתן לומר שכל עוד המניה מעל השיא הקודם כל ירידה תהיה
לצורך עליה ,במקרה של שבירה תמיכה קרובה נמצאת בפתח הגאפ סביב  22.5דולר.

תדיראן ( – )258012מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90ההתכנסות הדובית במניה ממשיכה גם בשבוע המסחר האחרון,
למרות מסחר מעל  10000נקודות ביום רבי עי האחרון המניה נעלה את השבוע בצורה שלילית למדי סביב  9700נקודות ,שהוא
חלק תחתון של רצועת תמיכה במניה .כל עוד המניה בתוך ההכנסות שקיימת אין הרבה מה לעשות ,אות חיובי יגיע רק בפריצה
חזקה עם המשכיות מעל  ,10000במקרה זה המניה יכולה לפתוח מהלך חזק מאוד לא רק לשיא אלא הרבה מעליו.
סאני ( - )1082353מניות החברה נסחרות במדד ת"א צמיחה .לאחר מומנט חיובי חזק מאוד במניות החברה המימוש החד
אכן הגיע .בשבוע שעבר ציינתי את המגמות במניה ואת המגמה האחרונה שהייתה חזקה מאוד ,ניתן לראות זאת בהתאם
לזווית של קווי המגמה .ביום המסחר האחרון קבלנו המשכיות ליום רביעי עם ירידה חזקה וסגירה סביב נמוך שבועי .תמיכה
קרובה קיימת סביב  227.5שהוא פתח גאפ לאחר הדוחות ,מתחת יש את אזור של  218שהוא סגירה של גאפ פתוח.
סומוטו ( – )1129451מניות החברה נסחרות במדד ת"א צמיחה .עוד שבוע של חדשות הגיעו בדמות הדוחות של החברה
לרבעון האחרון .מהבחינה הטכנית הדוחות הביאו למוכרים אשר הורידו את המניה מתחת לאזור של  280נקודות אולם נר
היפוך מעל רמה זו (ביום שלילי בשוק) והשארות מעל בסיום השבוע מביאה לאופטימיות לשבוע המסחר הבא .מהבחינה
הטכנית מי שמחפש כניסה נוחה קבל אותה ,המניה הצליחה בשלב זה להחזיק מעל  280נקודות ,סכנת הירידה לאחר הדוחות
חלפה ולכן חובה יהיה לראות המשכיות מעל לתמיכה אל עבר אזורי השיא סביב  320/5נקודות.
אינרום ( – )1132356מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה ממשיכות את המומנט החיובי אשר קיים בהן
מפריצת  930נקודות לפני שנה .מהבחינה הטכנית בטווח זמן הקרוב יותר ,החברה דיווחה על תוצאותיה לרבעון הראשון של
השנה וזינקה לשיא חדש בשוק שלילי ואף המשיכה ביום חמישי האחרון .טכנית כל עוד המניה מעל  1450בטווח הקצר הכל
טוב ,בירידה מתחת לרמה זו צריכים לעשות חושבים .חשוב לציין שמי שבחוץ אין כניסה נוחה בשלב זה.
בראק אן וי ( – )1121607מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה זזות כבר  8חודשים בטווח מסחר של
 35500-32000נקודות ,פרט לפריצת ושבירת שווא .המניה נפתחה למטה בשבוע האחרון עם סגירה בנמוך שבועי ועל פניו
נראה שהיא בדרכה לאזור תחתית הדשדוש של החודשים האחרונים.
ארית תעשיות ( – )587014מניות החברה נסחרות במדד ת"א צמיחה .אחת המניות הטובות והחיוביות בשוק בחודשים
האחרונים התממשה בחדות השבוע ואבדה קרוב ל  20%מערכה .מהבחינה הטכנית הירידה מ  218נקודות הייתה צריכה
להביא להפעלת סטופ או טייק פרופיט למי שמחזיק את המניה וזה יכול היה לחסוך לא מעט כסף .המניה מגיעה לאזור של
 170/2נקודות שהוא השיא האחרון שנפרץ על הגרף ,בנוסף המניה סגרה גאפ עולה מ החודש הקודם סביב  180נקודות .למי
שזומם על חבירה למניה צריך לעשות זאת רק בהיפוך ברור ואחרי ירידה כזאת חדה סביר שבמידה ויגיע היפוך כזה הוא יהיה
מהיר מאוד.
פורמולה ( – )256016מניות החברה נסחרות במדד ת"א  . 90למרות שחשבתי ששבירה זה עניין של זמן הביאה המניה מהלך
עולה חזרה סמוך לחלק העליון של טווח הדשדוש .ב  2ימי המסחר האחרונים ראינו ירידות חדות וחזרה מתחת לממוצע .200
בפועל המניה נעולה בין  +16000ל אזור של  -14000רק יציאה מהטווח בצורה ברורה תביא למהלך כלשהו.
סקופ ( – )288019מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90זאת אולי אחת המניות הכי חזקות בת"א והשבוע ראינו זינוק
לשיאים חדשים בחסות הדוחות אשר פורסמו השבוע .טכנית ,נראה שהמניה החלה תיקון ביומיים האחרונים ,תמיכות קרובות
קיימות סבבי  10500שיא אחרון שנפרץ (ואמור להחזיק במקרה של תיקון יורד) ומתחת סביב  10000נקודות תמיכה אחרונה
במניה.
בריינסוויי ( – )1100718מניות החברה נסחרות במדד  .SME60המניה הפגינה עוצמה יחסית בשבוע המסחר האחרון כשהיא
עומדת במקום בסביבת שוק שלילי .טכנית נראה שהמניה מתבססת מעל  1700ומתחת ל  1800נקודות בשובע המסחר
האחרון .מעל  1800/30המניה יכולה לפתוח מהלך עולה מחודש לאזור של  2000נקודות בשלב ראשון .תמיכה קרובה סביב
.1700/10
ננו דינמנשן ( – )751032מניות החברה נסחרות במדד  .SME60למרות הקצאה פרטית של  14.4מיליון שח בהקצאת מניות
פרטית לקרנות איילים בדיסקאונט קל של  420אגורות למניה אשר היו צריכים להראות על הבעת אמון של השוק בחברה,
המניה לא הצליחה להתרומם .דוחות חלשים עם הפסד של  16מיליון  ₪שלחו את מניות החברה לנמוכים תקופתיים סביב
 448/50נקודות .שבירה של התמיכה תביא להמשך המומנט השלילי במניה כשיעד התבנית נמצא סביב  400נקודות.
כלכלית ירושלים ( – )198010מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90בשבוע שעבר ציינתי את המניה והתבנית השורית אשר
נרקמת בשבועות האחרונים .למרות התיקון במניה השבוע אין הרבה מה לחדש ,כל עוד המניה נמצאת מעל  900/10נקודות
הקרדיט צריך להיות לקונים ויעד תבנית לאזור של  1000נקודות .בירידה מתחת לרמת הפריצה צריך לעשות הערכה מחודשת.
אופקו ( - (OPKמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35הגרף של המניה ממשיך לספר את הכל ,ניתן לראות את קו המגמה
היורד שהכיוון בו ברור מאוד .השבוע שברה המניה את אזור של  7.13/2דולר למניה וירדה עד לאזור של  6.5דולר שם הגיעו

הקונים .מהבחינה הטכנית המניה למעשה שברה משולש דובי אשר יעדו  1.5דולר למטה וזה אומר יעד יורד לאזור של 5.7
דולר למניה כל תיקון עולה בדומה לאחרונים הוא רק בדיקה של תמיכה שנשברה.
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 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.

