הסקירה השבועית של ספונסר – 25.06.2017
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 .מדדי ת"א  35ות"א  125עלו בכ1% -
בממוצע בסיכום שבועי .מנגד ,מדדי ת"א  90ומדד הנדל"ן ירדו בכ 0.3% -בממוצע כל אחד .במדד ת"א  125בלטה לטובה
מניית מנקיינד שעלתה בכ .8.3% -מניות אופקו ,מלם תים וארפורט סיטי עלו בכמעט  6%כל אחת .מנגד ,מניית קמהדע צנחה
בכמעט  ,22%לאחר שמשכה את הבקשה לאישור שיווק באירופה של מוצר האינהלציה של החברה .מכלל מניות הבורסה
בלטה לטובה מניית ניו הורייזון שקפצה בכ .27% -מנגד ,מניית טוגדר ירדה בכ.29% -
באפיק הסולידי ,נרשמה מגמה מעור בת במהלך השבוע החולף .מדדי התל בונד נסחרו כמעט ללא שינוי בסיכום שבועי .אגרות
החוב הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה מעורבת .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) ירדו בכ 0.25% -בממוצע
במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) נותרו כמעט ללא שינוי בסיכום שבועי.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35עלה ב 1.14% -מדד ת"א  90ירד ב ,0.42% -מדד הבנקים עלה ב ,0.47% -מדד הנדל"ן ירד בכ-
 ,0.28%מדד הנפט וגז עלה ב 0.55% -ומדד הביומד עלה ב 1.07% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר התחזק בכ0.5% -
מול השקל ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  3.53ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35עלה בכ 1.1% -בשבוע החולף ,וסיים את המסחר ברמה של  1438נקודות.
ניתן לראות בגרף המצורף שהמדד פרץ כלפי מעלה את קו המגמה היורד ,וכעת צפוי להמשיך ולעלות עד לרמת ההתנגדות
הקרובה השוכנת באזור  1460הנקודות ,שם תבחן המשך דרכו.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק בכ 0.5% -מול השקל בסיכום השבוע החולף ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.55
ש”ח לדולר .אתמול (חמישי) ,וול סטריט נסחרה ביציבות וללא תנודות חדות .בגזרת המאקרו ,פורסם כי פחות מ250,000 -
אמריקנים הגישו בק שה לקבלת דמי אבטלה באמצע חודש יוני ,והדגישו את כוחו של שוק העבודה בארה"ב ,שהבעיה הגדולה
ביותר שלו היא מחסור הולך וגדל של עובדים מוסמכים .מספר המובטלים הראשוניים עלה ב 3000 -לרמה של  241אלף
בשבוע שבין ה 11 -ביוני ל  17-ביוני .מהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף היומי המצורף שהדולר שבר כלפי מטה את רמת
התמיכה באזור של  3.60-3.61ש"ח לדולר וכעת כל עלייה עד רמה זו תהווה תיקון טכני בלבד.
מדד ה  DAXהגרמני  -מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את  30החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בגרמניה ביניהם ,BMW
מרצדס ,אדידס ,דויטשה בנק חבר ת 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 היומי המצורף ,המדד
הגרמני פרץ בצורה יפה את ההתנגדות החזקה שהייתה באזור  12400הנקודות ,ובכך קיבל איתות טכני חיובי וצפוי להמשיך
ולעלות לאחר המשך התייצבות בשערים הנוכחיים .התמיכה הקרובות נמצאות באזור  12200-12500הנקודות.
מדד  – S&P500המדד קבע שיא חדש השבוע מעל אזור של  2450נקודות אולם בימים שלאחר מכן החזיר את העליה וסגר
פער מחירים מתחילת השבוע .מהבחינה הטכנית המדד ממשיך להיות חזק אולם הגבוה החדש שהחזיר עצמו מהר מאוד נותן
איתות אזהרה לטווח הקצר .אזור של  2415/20נקודות הינו תמיכה קרובה שבירה של אזור זה יכול להביא למימוש ראשוני
בשוק ,חשוב לציין שהמדד נסחר בתנודתיות נמוכה ועד שזו לא תעלה בצורה מהותית כל מימוש כזה הוא לצורך עליה.
מדד הבנקים – השבוע ראינו גבוה ושיא חדש סמוך מאוד לאזור של  1750נקודות .בהמשך ראינו מימושים קלים במניות
הבנקים .המדד נסחר במבנה מחירים עולה ושורי מאוד ,תמיכה קרובה קיימת סביב  1695/1700נקודות.

ניתוח מניות
בזק ( – )230011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35בשבוע שעבר ציינתי את ההתעוררות החיובית במניה ,בנוסף ציינתי
את אזור ההתנגדות הקרוב סביב  650/5נקודות שהוא התנגדות אופקית וממוצע נע של  200ימי המסחר האחרונים .בתחילת
השבוע אף הגענו ליעד והמניה התמודדה איתו .כותרות שליליות בבוקר שלישי האחרון בדבר חקירה של הרשות לני"ע אשר
נפתחה על רקע חדשות למנהל לא תקין ברכישה של חברת  .YESבתגובה צללו מניות החברה מאזור ההתנגדות וחזרו שוב
לשפלים האחרונים .אם לא דיי בכך שהמניה במומנט שלילי קבלו עוד חותמת לכך שצרות באות בצרורות .אזור תמיכה קרוב
נמצא סביב  600נקודות ומתחת בשפלים השנתיים ,נראה שהמניה בדרכה לשם.

דלק קבוצה ( – )1084128מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35שבוע בסימן ניסיון התאוששות עבר על המניה .בתחילת
השבוע היה ניסיון חזרה מעל ממוצע  200שלא החזיק יום אחד והמניה חוזרת מתחתיו ב  2ימי המסחר האחרונים של השבוע.
המשך מימוש בתחילת השבוע וירידה מהשפל האחרון ומאזור של  75000יביא לסגירת היעד של תבנית הרו"כ לכיוון של
 70000נקודות.
מיילן  – MYL -מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35בשבוע שעבר נבלמה המניה סביב אזור תמיכה ברמה של 36.5-36.6
דולר למניה .בשבוע ראינו יציאה קדימה בחסות תיקונים חדים מאוד בסקטור הרפואה והפארמה בארה"ב .ביטוי לחולשת
המניה נמצא שהעליות האחרונות אפילו לא הביאו אותה לאזור ההתנגדות סביב  40.5-40דולר למניה .טכנית ,למעשה לא
קרה דבר ,מי שהיה ערני ולקח פוזיציה מהתמיכה יכול לזרום ולבחון את הנייר ואם וכאשר יגיע לאזור ההתנגדות שצוין לעיל.
פרוטרום ( – )1081082מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35בתחילת השבוע ראינו ניסיון תקיפה של השיא ויציאה של
הדגלון אל הפועל .בפועל הפריצה לא החזיקה ולמעשה קבלנו ניסיון תוך יומי לסגור מעל לשיא האחרון ברמה של 24150
נקודות .השבוע סגרה המניה מתחת לשיא ומתחת לאזור של  24000נקודות שעל פניו נראה כהתנגדות לא פשוטה .מחזור
מסחר ער וסגירה בנמוך יומי אינם מעודדים בטווח הקצר .תמיכה קרובה  ,23380ומתחת אזור של  22600לערך .בשלב זה
אני לא בטוח שהתבנית השורית בוטלה לחלוטין ולכך נקבל תשובה בשבוע המסחר הקרוב.
סאני ( – )1082353מניות החברה נסחרות במדד ת"א צמיחה .המניה חוזרת למדור לאחר חודש וחצי בקירוב ,בו עלה גרף
המצורף עם קווי המגמה שהלכו והתחדדו ככל שעברה השנה והראו על קצב התרחבות מגמה חזק מאוד .לאחרונה המניה
יצאה מהקו העולה האחרון ונעה בתנועה צידית .סטייה דובית (עליה נכתב בפורום) הוציאה תיקון יורד במניה שנבלם גבולית
השבוע סביב תמיכה מעל  240נקודות .השבוע בצעה החברה הנפקה של מניות וכתבי אופציות ,לדעתי הדבר צפוי ללחוץ את
המניה בתקופה הקרובה ,אין זה אומר מימוש בהכרח אלא יותר דשדוש סביב הרמות האלה כל עוד רמת התמיכה נשמרת.
נובה  – NVMI -מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה עשתה נמוך חדש מתחת לשפלים האחרונים סביב  23.5דולר
וחזרה חזרה למעלה .התיקון העולה היה חלש מאוד בשלב כשהמניה נבלמת סביב  25דולר ואמש (חמישי) חזרה להתממש.
על פניו המומנט החזק בנייר נבלם בצורה משמעותית כשנתין לראות את זה בצורה ברורה מהאינדיקטורים הטכניים .על פניו
יש סיכוי לא רע להמשך מימוש ,זה יקרה בשבירה של  23דולר שיכול להביא את המניה לאזור של  21.5דולר בטווח הקצר.
מיטרוניקס ( – )1091065מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה יצאו לתיקון חזק יחסית בשבועות האחרונים
מרמות השיא סביב  1600נקודות אשר יצרו אזור התנגדות משולש בטווח זמן קצר יחסית .המניה נבלמת בצורה גבולית מעל
ממוצע  200ימים ,אך התצורה נראת רע בטווח הקצר במבנה של דגל דובי .חשוב לציין שלדעתי אין מספיק ימי דשדוש (פיזור)
לכן אני מניח שאמינות הדגל נמוכה יחסית (טוב למי שמחפש תיקון) .מעבר ברור מעל  1400יכול להביא לעוד מספר אחוזים
למעלה בטווח הקצר  .בראייה מעט ארוכה התיקון האחרון חזק יחסית ולכן זהירות נדרשת .חשוב לציין שיש תמונה טכנית דומה
בלא מעט מניות מהמדד אליו היא שייכת.
אנלייט ( – )720011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מהחברות היותר חזקות טכנית במדד .התיקון האחרון במדד
למעשה לא הזיז למניה ,בפועל המניה נעה בתנועה צידית בחודש האחרון  140/2נקודות לתמיכה סביב  130/2נקודות .כל עוד
המניה שומרת על הטווח שצוין לדעתי זה עניין של זמן לקפיצת מדרגה נוספת במעלה הגרף.
שלאג ( – )1090547מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה התממשו בחדות לאחרונה והגיעו לאזור תמיכה
אופקי חזק מאוד מהשנתיים האחרונות סביב  1500/1490נקודות .אזור התנגדות חזק קיים סביב  2000-2100נקודות כל שיש
לנו טווח מסחר ארוך טווח כשהמניה נסחרת באזורי תחתית .לדעתי המניה שווה מעקב לתקופה הקרובה ובעיקר למי שיש
סבלנות להכניסה סביב הרמות האלה עם סטופ ברור מתחת לתמיכה.
קליל ( – )797035מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה נסחרת בתיקון יורד למהלך העולה האחרון .בדומה ללא מעט
מניות במדד התיקון מגיע לאחר מימוש של סטייה דובית שלמעשה הוציאה את המימוש בשבועות האחרונים ,מהבחינה
הטכנית אזור תמיכה קרוב נמצא קצת מעל  40000נקודות אולם האזור המהותי יותר נמצא סביב  38000נקודות.
בריינסוויי ( – )1100718מניות החברה נסחרות במדד  .SME60המניה רשמה התאוששות השבוע לאחר ההודעה על הצלחה
בניסוי שהגיעה לפני שבועיים .מחזור מסחר ער ביום שני שנשמר בהמשך השבוע מראה על עוצמה במניה .מהבחינה הטכנית
המניה יצרה עוד שפל עולה נוסף אולם זה מגיע לאחר תיקון עמוק יחסית .אזור התנגדות קרוב נמצא סביב  1920/40נקודות,
נעילה מעליו יסמן יעד עולה לתקיפה נוספת של השיאים התקופתיים באזור של  2150נקודות לערך.

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.

