הסקירה השבועית של ספונסר – 29.10.2017
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 בת"א ננעל במגמה חיובית במדדים המובילים .ת"א  35ו  125עלו ב 0.18% -ו 0.12%
בהתאמה .מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את מניות סקופ ,טאואר ומזור רובוטיקה שהתחזקו השבוע ב ,7.35%
 5.84%ו  5.72בהתאמה .המצעד היורדות מציין את קומפיוג'ן ,ביוטיים ודלק קבוצה אשר ירדו  11.6% ,12%ו  8%בהתאמה.
מכלל מניות הבורסה בלטה לחיוב חברת משאבי טבע שהמשיכה את המומנטום החיובי מהשבוע שעבר ועלתה 65.29%
ומניית אינסולין שהתחזקה בלא פחות מ  .51%מנגד ,בלטו לשלילה מניות סלזיון ,פנטזי נטוורק ודלק אנרגיה שהשילו ,20.7%
 19%ו  12.75%מערכן.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35עלה ב ,0.18% -מדד ת"א  90נחלש ב ,0.38% -מדד הבנקים ירד ב ,0.85% -מדד הנדל"ן ירד
בכ ,0.14% -מדד הנפט וגז ירד ב 3.77% -ומדד הביומד ירד ב 1.01% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר התחזק השבוע
בכ  1%מול השקל ונסחר הבוקר (שישי) ברמה של  3.5250ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35עלה ב 0.18% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1438.18נקודות.
שבוע המסחר ננעל ללא שינויים מיוחדים במדד המוביל של ת"א וזה על רקע עונות הדוחות בארה"ב אשר תופסת תאוצה
ופקיעת אופציות שבו עית שהתקיימה ביום חמישי האחרון בפתיחת המסחר .מהבחינה הטכנית אין הרבה מה לחדש ,אזור
התנגדות קרוב קיים סביב  1450/2נקודות ואילו תמיכה קרובה קיימת במרה של  1428נקודות .נראה שלשוק "נוח" סביב
 1440נקודות כשסביב רמה זו אנחנו נסחרים כבר מעל שבועיים .יציאה מטווח המסחר של התקופה האחרונה תביא לתנועה
כלשהי ,שגם היא מוגבלת כשסטיות התקן באופציות נמצאת ברמה של  ,8.6כך שהשוק מתמחר תנודתיות נמוכה עד אפסית.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק השבוע כ  1%ונסחר הבוקר (שישי) ברמה של  3.5250ש"ח לדולר .מהבחינה
הטכנית למרות החולשה שגילה בשבוע שעבר ,ראינו את אזור של  3.48-3.4870כאזור תמיכה חזק מאוד וכבר ביום שני חזר
המטבע האמריקני להסחר מעל רמה של  3.5ש"ח לדולר .היעד הטכני בשלב ראשון הינו אזור של  ₪ 3.55לדולר ובמקרה של
פריצה תפתח תבנית חיובית לכיוון  ₪ 3.6לדולר.
מדד  – S&P500לאחר הנעילה בשפיץ בשבוע המסחר הקודם ,המדד המוביל בארה"ב הראה השבוע סימני חולשה ומימוש
ראשוניים .שבוע המסחר נפתח בשיא חדש ברמה של  2584נקודות ונעילה חלשה סמוך לנמוך היומי ביום המסחר הראשון
השבוע .גם יום רביעי הביא איתו תנודתיות גבוהה יחסית עם ירידות שערים שהתמתנו בהמשך היום ובדקו את אזור התמיכה
אותו ציינתי סמוך ל  2540נקודות .כל עוד השוק נסחר מעל  2540נקודות ההנחה היא שכל תנועה רוחבית לעבר שיאים
חדשים במדד ,ירידה מתחת יכולה לתת פתח לתיקון מעט עמוק יותר בשוק .חשוב לציין שתיקון כזה לא התרחש בשוק קרוב
לשנה ,מאז נבחר דונלד טראמפ לנשיא.
מדד ה  DAXהגרמני – מדד הדקס המשיך לדשדש מעל אזורי השיא גם בשבוע המסחר האחרון .אתמול (חמישי) נפתח
המדד למעלה בעוצמה לאחר נאום נגיד הבנק המרכזי באירופה שתוכנית הכמותית תמשך לפחות עד ספטמבר  2018אך
היקף הרכישות החודשיות יחתך בחצי ל  30מיליארד אירו .בתגובה נסחר המדד בשיא חדש שנמשך גם הבוקר (שישי) ההנחה
הטכנית היא כל ירידה לצורך עליה ויעד קרוב נמצא ברמה של  13400נקודות.

ניתוח מניות
טבע  – TEVA -מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35אמש (חמישי) סגרה המניה רצף שלילי נוסף של  5ימי ירידה רצופים
ונמוך תקופתי חדש ברמה של  13.5דולר .כבר ביום שני האחרון שברה המניה את הנמוכים האחרונים והתדרדרה לשפל חדש.
מהבחינה הטכנית אין מה לחפש קניה במניה ואני כותב את זה מפרסום הדוחות הקודמים והירידות החדות שבאו בעקבותם.
ביום חמישי הקרוב לפני פתיחת המסחר בארה"ב תפרסם החברה את דוחותיה לרבעון הקרוב ,עיני השוק מצפים לדוח ובעיקר
לעתיד הקופקסון ,מעניין יהיה לראות את התוצאות ויותר מזה את תגובת השוק.
מליסרון ( – )323014מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35מניות החברה דיי עמדו במקום בשבוע המסחר האחרון אולם
עברו מדרגה קלה למעלה מעל לאזור של  18180/200נקודות .המשך חיובי בשבוע המסחר הקרוב ישים מאחור גם את ממוצע
 200ימים שנמצא ברמה של  18230שהוא שער הסגירה השבועי ויעמיד יעד קרוב באזור של  19000נקודות.

דלק רכב ( – )829010מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה נסחרת במומנט שלילי בחודשים האחרונים
שכאלה קבעו נמוכים חדשים בספטמבר האחרון ברמה של  2550נקודות .טכנית ,המניה יוצרת תבנית טכנית לתיקון עולה
בטווחה קצר .פריצה של קו המגמה היורד בשבוע הקרוב יכולה להביא למהלך עולה קדימה ,רצוי שנראה נעילה מעל 2680
נקודות ובכך יכולה להתפתח לו מהלך מתקן בנייר .בשלב זה קשה לגזור יעדים ולכן חשוב יהיה לראות פריצה ברורה בליווי
מחזורים ערים בדומה לימים האחרונים.
כיל ( – )281014מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35במשך כל שבוע המסחר האחרון נסחרה המניה על אזור התמיכה
סביב  1450נקודות .ביום המסחר האחרון של השבוע יצאה המניה קדימה ונעלה את שבוע המסחר בגבוה שבועי .המשך חיובי
ביום המסחר הקרובים יכול לפתוח מהלך עולה בנייר ויעד קרוב במרה של  1560נקודות ואולי גם .1600
בזק ( – )230011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המומנט החיובי במניה המשך בתחילת שבוע המסחר כשהמניה
מגיעה סמוך ליעד אותו הצבתי סביב  550נקודות והיא נבלמה בשפל שנשבר בסוף יוני האחרון ברמה של  540/5נקודות.
טכנית נראה שהמניה תתקן קצת את המהלך האחרון ובהתאם לכך יהיה אפשר להעריך את היעד או המהלך הבא .תיקון
לאזור של  515/20נקודות יהיה טבעי וצפי הוא המצאות קונים באזור ויצירה של שפל עולה בנייר.
אל על ( – )1087824מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה עברו סוג של מפולת ב  3החודשים האחרונים עם
ירידה מאזור של  340נקודות לשפל ברמה של  185נקודות שנקבע השבוע .מהבחינה הטכנית הנמוך החדש ברביעי והעליה
ביום חמישי יכולים להזמין תיקון במניה .המשך עולה ביום המסחר הקרוב ונעילה חיובי יכולה להוציא תיקון עולה לירידות
האחרונות ,התנגדות קרובה קיימת ברמה של  207נקודות.
פרטנר ( – )108484מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה פרצה ביום המסחר האחרון אזור התנגדות סביב 1840/50
נקודות שהתנגד במשך כל השבוע האחרון .על פניו נראה שהמניה פתוח הקדימה ויכולה להוציא מהלך עולה בעיקר שהאווירה
בשוק ובשווקים דיי חיובית .נעילה מעל  1890תהיה חיובית ואני מעריך שתביא להמשך חיובי בתקופה הקרובה.
אלוני חץ ( – )390013מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה המשיכה להתממש בתחילת שבוע המסחר עד לרמה של
 , 3,646-3,650והתהפכה ביום רביעי מעל אזור זה .מדובר באזור הפריצה ששימש כהתנגדות במהלך אוגוסט ונפרץ בתחילת
ספטמבר .וכעת הפך לתמיכה נקודתית .במידה והמניה תחזור להיסחר מעל אזור  3,720קיימת אפשרות לחזרה לאזור השיא
 .3,910שבירה וכישלון חזרה מעל  3,650תעמיק את המימוש עם יעד סביב  3,400נקודות.
אזורים ( - )715011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה המשיכה להיסחר בטווח מחירים צר שהתרחב קלות השבוע
בין  383מלמעלה ו 364 -מלמטה .התבנית אשר מתהווה נותרה בעינה כחיובית לפני המשך התיקון העולה שהחל בחודש
שעבר .סגירה מעל  383תהווה טריגר חיובי להמשך המגמה העולה עם יעד קרוב סביב  404-405נקודות.
מנורה מבטחים ( - )566018מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה המשיכה לסגת מאזור ההתנגדות/שיא במהלך
שבוע המסחר ,אולם ביום חמישי המניה זינקה בכ 2.8% -ומחקה את מרבית התיקון היורד מאזור  4,500נקודות .פריצה
וסגירה מעל אזור זה תהווה טריגר חיובי לסיום תקופת הדשדוש של החודשים האחרונים וחזרה למתווה של מגמה עולה .יש
לציין שהמניה נכשלה מספר פעמים בפריצת אזור זה כך שפריצה מובהקת תהווה טריגר חיובי לטווח זמן הקצר והבינוני.
פלרם ( - )644013מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה מדשדשת מספר חודשים מתחת לאזור  2,600נקודות.
לאחרונה המניה נבלמה פעם נוספת מעל אזור זה ,והשבוע התרחקה מעט מאזור זה .פריצה מעל  2,600נקודות תהווה טריגר
חיובי לתחילת תיקון עולה עם מחיר יעד באזור  2,850נקודות .למעקב
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 שהוזכ רו 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.

