הסקירה השבועית של ספונסר – 26.03.2017
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 עם נטייה לירידות שערים .מדדי ת"א 35
ות"א  125ירדו בכ 0.6% -בממוצע כל אחד .מדד הנדל"ן עלה בכ ,2% -בהובלת מניות קרדן נדל"ן ומירלנד שעלו בכ18.7% -
ובכ 13% -כל אחת בהתאמה .במדד ת"א  125בלטו לטובה מניות אזורים ,האחים נאוי ואל על שעלו בכ 8.7% -בממוצע כל
אחת .מנגד ,מניית מיטב ד"ש ירדה בכ 12% -בעקבות חשש לגורלה של מכירת החברה לסינים בעקבות תביעה של בעל מניות
ב .XIO -מכלל מניות הבורסה בלטה לטובה מניית אינטרגאמא שזינקה בכ .72% -מנגד ,מניית מדיגוס ירדה בכ 27% -בסיכום
שבועי .מחזורי המסחר היו סביב הממוצע לאחרונה ,ועמדו על כ 1.3 -מיליארד ש"ח ליום ,למעט יום ראשון.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה חיובית מתונה .מדדי התל בונד נסחרו בעליות שערים קלות של כ 0.05% -בממוצע
בסיכום שבועי .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה חיובית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו בכ-
 0.15%במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ 0.5% -במח"מ הארוך בסיכום
שבועי.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35ירד ב 0.76% -מדד ת"א  90עלה ב ,0.35% -מדד הבנקים ירד ב ,0.97% -מדד הנדל"ן רשם
השבוע עלייה של  ,2.06%מדד הנפט וגז ירד ב 0.79% -ומדד הביומד ירד ב 1.01% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר
התחזק בכ 0.8% -מול השקל ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  3.65ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35ירד בכ 0.75% -בשבוע החולף ,וסיים את המסחר ברמה של  1416נקודות.
ניתן לראות בגרף המצורף שהמדד מדשדש בטווח צר יחסית בין  1400-1460הנקודות מתחילת השנה ,וההתנגדות הבאה
והמשמעותית יותר נמצאת ברמה של  1480הנקודות .התמיכה החשובה נמצאת כאמור ברמה של  1400הנקודות ,ורק שבירה
שלה תהווה איתות טכני שלילי.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק בכ 0.8% -מול השקל בסיכום השבוע החולף ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.65
ש”ח לדולר .אתמול (חמישי) ,וול סטריט נסגרה ביציבות ללא תנודות חדות .בגזרת המאקרו ,פורסם נתון תביעות האבטלה
השבועי שעומד על  258אלף תביעות חדשות ,בניגוד לתחזיות שצפו  240אלף תביעות חדשות בלבד .מהבחינה הטכנית ,ניתן
לראות בגרף היומי המצורף שמאז שהדולר שבר את רמת התמיכה החשובה באזור  3.74ש"ח לדולר ,וקיבל איתות טכני שלילי
משמעותי ,הדולר ממשך לרדת עם תיקונים קטנים בדרך בהתאם לתחזית שלנו ,ולא צפוי שינוי בגזרה זו.
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 .כפי שניתן לראות בגרף השבועי המצורף ,המדד
הגרמני ממשיך כצפוי במגמה העולה בהתאם לתחזית שלנו ,וצפוי להגיע בקרוב לרמת התנגדות משמעותית באזור 12400
הנקודות שם ייבחן.
מדד הבנקים – לאחר גל עולה בחודש האחרון המדד יצא לתקון יורד והשבוע גם בדק את אזור התמיכה אתו ציינתי מעל
לגבוהים האחרון סביב  1620/5נקודות .הערכה שלי לשבוע הקרוב ואף מעט קדימה זה המשך התבססות מעל אזור זה ללא
תנועה מיוחדת .חשוב לפזול לבנקים ארה"ב שספגו בשלישי יום של ירידות חדות ביותר.
מדד  – S&P500מדד האס אנד פי  500קבל נר "הלם" ביום שלישי האחרון עם הירידה החדה ביותר מאז הבחרו של טראמפ
לנשיא ויחד עם זאת ירדנו קצת מעל  1%ולכן צריך לשמור על פרופורציות הנכונות .ביומיים שלאחר מכן ראינו תיקון אולם זה
נכשל בחזרה ונעילה מעל  .2350/5ירידה מתחת לנמוך השבועי ברמה של  2336/5נקודות יכול להמשיך את התיקון במדד וזה
יהיה לטובה לאחר ראלי חסר מעצורים ב  4החודשים האחרונים.

ניתוח מניות
ננו דיימנשן ( – )751032מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .SME60לאחר שבוע מסחר חיובי ופתיחה טובה לשבוע המסחר
האחרון ,יצאה המניה לתיקון יורד למהלך העולה האחרון .בשלב זה התיקון בהחלט סביר אולם נרצה לראות חזרה ברורה מעל

 500בימי המסחר הקרובים בשביל לבנות המשך מומנטום חיובי במניה .תמיכה קרובה קיימת בשפל העולה האחרון ברמה של
 477נקודות .התנגדות לסוחרי טווח קצר סביב  500ו  537גבוה של המהלך האחרון.
בריינסוויי ( – )1100718מניות החברה נסחרות במדד ת"א  . SME60שבוע מסחר רע מאוד עבר על מניות החברה בו אבדה
כ  15%מערכה לאחר אכזבת השוק מהדוחות .תמיכות ברמה של  1860ו  1800שהוא תיקון פיבו למהלך העולה האחרון
נשברו השבוע כך שמהבחינה הטכנית חזרנו לאזור הדשדוש של החצי השנה האחרונה מתחת ל  1940נקודות ומעל .1550
אזור של  1660הינה תמיכה קרובה יחד עם ממוצע  200שנמצא סביב  1710נקודות יכולים להכניס תיקון עולה בנייר לאחר
הירידות האחרונות ולאחר סגירה של יעד יורד מהשיא האחרון .בראייה כללית המניה למעשה חזרה לטווח הדשדוש וסביר
שנשאר שם בתקופה הקרובה.
בזן ( – )230011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35אכזבה מהדוחות שלחו את המניה לירידות שערים השבוע מאזור של
 155נקודות שהוא היה היעד של תבנית הדשדוש .טכנית המניה סגרה מתחת לאזור של  145נקודות אולם יצרה השבוע אזור
תמיכה ברמה של  143נקודות .כל עוד אזור של  143נקודות יחזיק אין לשלול חזרה לשיא האחרון זה יכול להתקיים מעל 148
נקודות מנגד שבירה מטה של  143יכול להביא לחזרה לאזור של  138/140נקודות .על פניו נראה כמו סיכון של  50/50וכל מה
שנותר זה להמתין להחלטת השוק.
אבנר ( – )268011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המומנט והעניין במניות הגז והנפט ירד לאחרונה .המניה נסחרת
מעל אזור של  240וממוצע  200ולכן ההגדרה היא חיובית בטווח הקצר .אזור של  250/2נקודות מתנגד כבר שבועיים רצוף,
התנודתיות ומחזורי המסחר ירדה ולמעשה אין הרבה עניין במניה שזזה בטווח צר של  238-252נקודות בחודש האחרון.
אזורים ( – )715011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה שלאחרונה עלתה כיתה וחזרה למניות השורה השנייה
לאחר שנים רבות במדדי היתר .השבוע פרצה גבוה תקופתי סביב רמה של  409-10נקודות ולמעשה פתחה יעד עולה בגובה
הדשדוש האחרון של  45נקודות ,לכן יעד קרוב הינו לאזור של  450/5נקודות .בגרף ניתן לראות את דפוס ההתנהגות של
החודשים האחרונים והוא דשדוש ואז עליה של מדרגה נוספת קדימה.
טבע –  – TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה חזרה השבוע שוב לאזור של  32דולר .ביום חמישי האחרון
ניסתה להוציא תיקון עולה אך סגרה חלש ביחס לפתיחה וזאת על רקע הודעת החברה על תוכנית התייעלות וקיצוץ של כ 5000
עובדים בשנים הקרובות .טכנית ,בטווח הקצר אזור של  31.7-32.5דולר נראה חזק מאוד .יום מסחר עולה נוסף בשישי יביא ל
 3ימי מסח ר עולים דבר שלא נראה מתחילת פברואר האחרון .אפשרות תיקון קיימת לאזור של  34.5-35דולר ומעל לאזור של
 38דולר .נקודה לחיוב התנודתיות והגרף מתחילים להתיישר בחודשיים האחרונים וזה כבר טוב ,ירידה מתחת לשפל האחרון
תהיה שלילית מאוד.
טאואר –  – TSEMמניות החברה נסחרות במדד ת"א  . 35מהעליה לאחר הדוח האחרון וקביעת גבוה תקופתי חדש סביב
 23.5דולר ,המניה נעה בתנועה צידית .טכנית אזור של  23.5-23.65התנגדות .תמיכה קרובה קיימת קצת מעל רמה של 22
דולר .התנודתיות ירדה בחודש האחרון יחד עם תנועה צידית לאחר מהלך עולה וזה טוב ,החלפת "ידיים" במקום כמו גם
איוורור של אינדיקטורים טכניים ,כל מה שצריך לראות זה האם המגמה העולה תתחדש בקרוב או שלאחר מהלך עולה
מנובמבר האחרון הגיע העת לתיקון יורד.
כלכלית ירושלים ( – )198010מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה נסחרת כבר מספר חודשים רב בדשדוש רחב
ומשעמם .בשבוע המסחר האחרון ראינו המשך הצמדות לגבוהים האחרונים סביב  900/11נקודות ומעל תמיכה בטווח הקצר
סביב  .878/80על פניו המניה מתנהגת בעוצמה אך יחד עם זאת הייתי רוצה לראות פריצה בשבוע המסחר האחרון שכן ככל
שזאת מתעכבת הסיכוי לתיקון יהיה גבוה .נעילה מעל  911נקודות תהיה חיובית בטווח הקצר עם יעד עולה של התבנית לכיוון
 1000נקודות .ירידה מתחת לתמיכה הנקודתית יכולה לפתוח גל מתקן ולהשהות את הפריצה.
פורסייט ( - )199018המניה נסחרת במדד ת"א צמיחה .האפקט מעסקת מכירת מוביל איי לאינטל המשיכה גם בשבוע
המסח ר האחרון אולם נרגע מעט בחציו השני של השבוע .על פניו נראה שקשה סביב אזור של  350/60נקודות ולאחר עליה
רצופה חזקה מאוד .תמיכה קרובה קיימת סביב  333שפל של יום רביעי האחרון ואחריו התמיכה מעט רחוקה יותר סביב 300
נקודות שהוא נמוך שבועי .מחזורי המסחר החלו לרדת בימים האחרונים וסביר שידעכו לאט ובהדרגה.
בראק אן וי ( – )1121607מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90פרט ל"רעש" מחודש נובמבר האחרון המניה נעה כבר מספר
חודשים רב בתנועה צידית בין רמה של  32000-35500נקודות .השבוע ראינו שוב קונים סביב אזור התמיכה אשר דחפו את
המניה מעט קדימה ,סוחרים ערניים יכולים לעבוד בתוך הטווח הקיים עד להודעה חדשה ,יציאה ברורה ממנו לאחד הכיוון יפתח
יעד של  3500נקודות באותו הכיוון.
בזק ( – )230011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35למרות פתיחת שבוע בנמוך חדש ובפער מחירים יורד קבלנו תיקון
בהמשך השבוע וחזרה מעל  640נקודות שהוא הנמוך האחרון .מהבחינה הטכנית המניה חלשה מאוד ,כדי לקבל תיקון עולה
מהותי צריך לראות יציאה קדימה ורצוי מעל  653/5נקודות כדי להתרחק מסכנת שבירה וריצה מטה .צריך לבחון את המצב
בשבוע שבועיים הקרובים ולראות האם סכנת הירידות ויעד לכיוון  600נקודות חלפה לה.

קומפיוגן –  – CGENמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90גם בשבוע המסחר האחרון המניה המשיכה להיות חלשה מאוד
וביום חמישי נעלה את המסחר בנמוך יומי ותקופתי .נקודת אור נעילה בדיוק על  4.2דולר ,חוסר יכולה להתהפך ביום המסחר
האחרון של השבוע (שישי) יכול לשלוח את המניה לאזור של  4דולר ואף נמוך מכך.
רמי לוי ( – )1104249מניות החברה נסחרות במדד ת"א  . 90המניה נמצאת בתיקון יורד ובריא כחודש ימים וזאת לאחר ריצה
מ  15000ל  .16500אזור של  15750תיקון פיבו  50%של המהלך העולה האחרון ונראה שיש קונים באזור .ביום חמישי
האחרון המניה סגרה בנר חיובי מעל התמיכה שצוינה .נר עולה ביום המסחר הבא יכול להביא להמשך תיקון עולה בטווח
הקצר.
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.

