הסקירה השבועית של ספונסר – 27.08.2017
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 – לאחר שבועיים עם תנודתיות גבוהה ,שבוע המסחר בבורסה של ת"א ננעל ביציבות במדדים המובילים.
ת"א  35ו 125 -עלו ב  0.11% -ו  0.29%בהתאמה .מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את אלקטרה צריכה ,מיטרוניקס
ואינטרנט זהב אשר עלו  15.85% ,17.66%ו  14.32%בהתאמה .מנגד ,בלטו לשלילה מניות נאוי וקומפיוגן שאבדו  15.83%ו
 11.27%בהתאמה .מכלל מניות הבורסה בלטו לחיוב מניותיה של חברת אפריקה אשר עלתה  87%ממחירי שפל של כל
הזמנים ומניות חוף גיא שעלתה  .84%מנגד ,חברת החיתום פועלים איביאי המשיכה גם השבוע לאבד גובה והיא ירדה עוד
 32.3%בנוסף ל  23.1%בשבוע המסחר הקודם.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35עלה ב ,0.11% -מדד ת"א  90עלה ב ,0.29% -מדד הבנקים ירד ב ,0.39% -מדד הנדל"ן עלה
בכ ,1.19% -מדד הנפט וגז ירד ב 0.76% -ומדד הביומד ירד ב 2.69% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר נחלש בכ 0.9%
מול השקל ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  3.5890ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35עלה ב 0.11% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1396.08נקודות.
בראייה רחבה השוק נשאר שבוע מסחר שני ברציפות מעל  1370/80נקודות שהיא רמת תמיכה חשובה שנשברה לפני
שבועיים .השוק הצליח להתאושש "מהתקלה" אשר הגיעה בעקבות פקיעה שבועית סוערת .בטווח הקצר יותר ניתן לראות
שמבנה המחירים עולה בשבועיים האחרונים ,אזור התנגדות קיים סביב אזור של  1403/6אשר בלם את המדד השבוע בפתח
פער המחירים ושלח אותו לסגירה נמוכה יותר מרמות השיא השבועיות .תמיכה קרובה קיימת בשפל של השבוע האחרון ברמה
של  1385נקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש השבוע כ  0.9%והיום (שישי) נסחר סביב רמה של  .3.5890נראה שאזור של 3.6340
שקל לדולר הינו אזור קשה לפיצוח בטווח הקצר וגם בשבוע המסחר האחרון התקשה הדולר לעבור רמה זו .התיקון של יום
חמישי האחרון עדיין סביר ואנו עדיין נמצאים במבנה מחירים עולה .אזור תמיכה פוטנציאלי נמצא סביב  3.5850שהוא אזור קו
מגמה עולה של השבועות האחרונים ,ניתן לומר שכל עוד הדולר נסחר מעל השפל האחרון במרה של  3.5740המגמה עולה
בטווח הקצר עדיין נשמרת.
מדד ה  DAXהגרמני – מדד הדקס מסיים את יום חמישי סמוך לרמת  12200נקודות .ולמעשה עד כה ,מסכם שבוע מסחר
של עמידה במקום סביב  12200נקודות בליווי תנודתיות נמוכה .בראיה רחבה השפל האחרון מעט מתחת ל  12000נקודות
החזיק את המדד וכל האזור של  11850-12000מהווה אזור תמיכה חזק מאוד במדד שרק שבירתו תביא לאיתות שלילי חזק.
אזור חשוב נוסף שצריך להזכיר הינו  12380/400נקודות שהוא השיא של  2015שנפרץ והמדד חזר מתחתיו בשבועות
האחרונים.
מדד  – S&P500המדד נרגע מעט השבוע מבחינת תנודתיות אך חזר להתממש ביומיים האחרונים מתחת ל  2450נקודות.
נ ראה שהמדד בשל להוציא תיקון מעט עמוק יותר ,כזה שלא נראה חודשים ארוכים .כל תיקון עד אזור של  2400יחשב תיקון
בריא ביותר מתחת יכול להכניס תיקון מעט חזק יותר .גם האינדיקטורים של המומנטום מראים על אפשרות כזאת אולם עד
שזה לא קורה אלה ישארו אזהרות בלבד .תמיכה קרובה קיימת בשפל האחרון ברמה של  2417נקודות.

ניתוח מניות
ביג ( – )1097260מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה עלתה בשבוע שחלף בכ 3.3% -בהשפעת פרסום הדו"ח
הרבעוני בו הציגה החברה רווח נקי של  263מיליון שקל ,גידול של  60%לעומת הרבעון המקביל .את שבוע המסחר פתחה
המניה בגאפ עולה מעל  25,690נקודות ובכך יצאה מטווח הדשדוש של החודשים האחרונים .ביום רביעי וחמישי המניה
התממשה וכעת תתמודד עם אזור הפריצה  25,690נקודות .התבססות והיפוך מעל רמה זו תייצר שפל עולה שיתמוך בהמשך
התיקון העולה חזרה לרמות השיא באוזר  28,310נקודות.
מזרחי טפחות ( – )695437מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה נסחרה לאורך שבוע המסחר ביציבות מתחת לאזור
ההתנגדות בדמות השיא האחרון בטווח  6,600-6,640נקודות .את יום המסחר האחרון (ה') פתחה המניה בעליה ואף פרצה
את השיא ,אולם לקראת סיום המניה עברה להיסחר בירידה ובכך רשמה פריצת שווא .הצפי לשבוע המסחר הקרוב הוא ניסיון

פריצה נוסף של אזור  6,600-6,640נקודות .במידה ותסגור מעל טווח זה יפתחו יעדים חדשים לשיאים חדשים כאשר מחיר
היעד הקרוב סומן באזור  6,900נקודות.
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.
רמי לוי ( - )1104249מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה רשמה שבוע מסחר חיובי ,אולם לא נרשמה תנועה חריגה
והמניה המשיכה לדשדש מעל אזור התמיכה  16,600-16,720נקודות .בטווח הקצר על המניה לפרוץ את אזור 17,490-
 17,500כדי לצאת מטווח הדשדוש ולטפס חזרה את אזור השיא  18,430נקודות .במידה ותשבור את אזור התמיכה הנ"ל
ותיכשל בפריצה חזרה מעליו הכיוון בשלב ראשון יהיה לבדוק את אזור  16,000נקודות.
טבע  – TEVA -מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה ממשיכה להראות רע ,אני מקווה שקוראי הסקירה קראו את
האזהרות שלי לא להתקרב אליה .מהבחינה הטכנית ,השבוע "זכינו" בנמוך תקופתי חדש כשהמניה ירדה ב  4ימי המסחר
האחרונים בארה"ב .חזרה מעל הנמוך האחרון ברמה של  16.74יכולה להביא לתיקון לאזור של  18דולר ,מסוג התנועות שלא
כדאי לשים בהן את הכסף .המניה ממשיכה להיות שלילית וחלשה ואני דבק בדעתי שאין מה לחפש שם בשלב זה.
פרטנר ( – )1083484מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה נסחרת בתיקון עולה בשבוע האחרון לאחר שבקרה
ברמות שפל אחרונות סביב  1700נקודות .קו מגמה יורד בלם את המניה השבוע .פריצה של קו המגמה יכול להמשיך את
התיקון העולה עם יעד לאזור של  1900נקודות בשלב ראשון ואולי אף סגירת הגאפ סביב  2000נקודות בשבועות הקרובים.
כלל ביטוח ( – )224014מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90בשבועות האחרונים המניה נסחרת בתנועה צידית ,אזור של
 +6000מתנגד ואילו אזור של  5500/60מהווה תמיכה בטווח הקצר .המניה קרובה לאזור התמיכה ולכן היפוך ברמות האלה
יכול להביא לתיקון עולה במניה לעבר אזור ההתנגדות העליון שצוין.
אנלייט אנרגיה ( – )720011מניות החברה נסחרות במדד  .SME 60המניה ממשיכה להיות חזקה מאוד השבוע ראינו תנועה
צידית במניה עם סגירה חזקה ביום חמישי האחרון .לדעתי הטכנית נשארת בעינה שהיעד לאזור של  160/5נקודות בטווח
הקצר הוא רק עניין של זמן.
מנרב ( – )155036מניות החברה נסחרות במדד  .SME 60המניה נסחרת בתנועה יורדת מספר חודשים רב מרמות השיא
שנקבעו סביב  58000נקודות .בטווח היותר קצר המניה נראת לא טוב ואפילו תיקון עולה אינה מצליחה להוציא ואף נצמדת
לנמוכים .שבירה של  42000נקודות יכולה להביא להמשך הגל היורד במניה עם יעד לאזור של  38000נקודות בשלב ראשון.
סומוטו ( – )1129451מניות החברה נסחרות במדד  .SME 60המניה התממשה בשבועות האחרונים ושוב חזרה לאזור
תמיכה (קניה) על הגרף .מעבר מעל  300נקודות ייתן טריגר חיובי לכניסה כששוב היעד העולה הינו אזור תקרת הדשדוש
ברמה של  330נקודות בשלב ראשון.
שוהם ביזנס ( – )1092007מניות החברה נסחרות במדד יתר ת"א .מניה בסיכון גבוה גם בגלל הפרשי קונה מוכר וגם בגלל
שווי שוק נמוך יחסית .המניה נסחרת אחרי מהלך יורד חזק מאוד כלפי מטה .בשבועות האחרונים נכר שישנה הפוגה ותמיכה
סביב  215/20נקודות .סיום השבוע היה חזק יחסית עם מחזור מסחר ער וניסיון תקופה של אזור התנגדות סביב  250נקודות.
פריצה של רמה זו יכולה להביא למהלך עולה חד ומיהר לאזור של  290/300נקודות 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 :
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
המ ניות 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.

