הסקירה השבועית של ספונסר – 30.04.2017
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 חיובית מלווה בעליות שערים נאות במדדים
המובילים .מדדי ת"א  35ות"א  125עלו בכ 1% -כל אחד ,ומדד הביטוח הגדיל לעשות כשעלה בכמעט  .4%במדד ת"א 125
בלטו לטובה מניות סרגון ,מלם תים והפניקס שעלו בכמעט  10%בממוצע כל אחת .מנגד ,מניית מנקיינד ירדה בכ27% -
נוספים ,והשלימה צניחה של כמעט  80%מתחילת השנה .מכלל מניות הבורסה בלטה לטובה מניית רובוגרופ שקפצה בכ-
 .58%מניות סאני תקשורת וסאני אלקטרוניקה עלו בכ 30% -כל אחת .מנגד ,מניית אביליטי המשיכה בצלילה ,וירדה בכמעט
 30%נוספים.
באפיק הסולידי  ,נרשמה מגמה מעורבת עם נטייה לעליות שערים .מדדי התל בונד נסחרו בעליות של כ 0.3% -בממוצע .אגרות
החוב הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו בכ 0.35% -בממוצע במח"מ
הארוך .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) ירדו בכ 0.15% -במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך בסיכום שבועי.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35עלה ב 0.88% -מדד ת"א  90עלה ב ,1.57% -מדד הבנקים עלה ב ,0.37% -מדד הנדל"ן נותר
ללא שינוי ,מדד הנפט וגז עלה ב 2.75% -ומדד הביומד עלה ב 2.12% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר נחלש בכ1.6% -
מול השקל ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  3.62ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35עלה בכ 0.9% -בשבוע החולף ,וסיים את המסחר ברמה של  1405נקודות.
ניתן לראות בגרף המצורף שהמדד אכן הצליח להתמך מעל אזור  1380נקודות שמהווה תמיכה טכנית חזקה ומשמעותית
במיוחד ,וכל עוד הוא מעל רמה זו לא מתקבל איתות טכני שלילי ,וייתכן שנקבל עליות שערים נוספות בשבועות הקרובים.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש בכ 1.6% -מול השקל בסיכום השבוע החולף ,במקביל להחלשות בעולם ,ונסחר כרגע
(שישי) ברמה של  3.62ש”ח לדולר .אתמול (חמישי) ,וול סטריט נסגרה במגמה חיובית ובעליות שערים קלות .בגזרת המאקרו,
פורסמו נתוני הבתים שעומדים למכירה ,שהצביעו על ירידה של  0.8%במארס לעומת צפי לירידה מתונה יותר של .0.6%
התביעות החדשות השבועיות לדמי אבטלה שהפתיעו עם  257אלף תביעות חדשות לעומת התחזית ל 241-אלף .הגירעון
המסחרי של ארה"ב הסתכם ב 64.8-מיליארד דולר ,נתון נמוך ביחס לתחזיות שצפו גירעון של  65.2מיליארד דולר .מהבחינה
הטכנית ,ניתן לראות בגרף היומי המצורף שהדולר חזר כלפי מטה בימים האחרונים וכעת צפוי לבחון את רמת התמיכה באזור
רמה של  3.61ש"ח לדולר.
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 מתנהג בצורה מאוד מדויקת לפי התחזיות שלנו מדי שבוע ,ואכן נתקל בהתנגדות חזקה באזור  12400הנקודות ,אותה
הוא ינסה לפרוץ בשבוע הקרוב .פריצה של רמה זו תהווה איתות טכני חיובי ומשמעותי מאוד.
מדד  – S&P500בשבוע שעבר כתבתי על התכנסות של המדד לאחר מהלך עולה וזה מרמז בד"כ על המשך מהלך שהוא
כמובן מהלך עולה .המדד לא אכזב ויצא השבוע מההתכנסות כלפי מעלה כשהוא נעצר ביום רביעי האחרון בשיא כל הזמנים
סביב  2400נקודות .סגירה מעליו תמשיך את המומנט החיובי בשוק ותפתח יעד עולה לאזור של  2450/60נקודות לטווח זמן
הקרוב.

ניתוח מניות
פרוטרום ( – )1081082מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה פרצה לפני  3שבועות את אזור של  21000נקודות
ומאז לא הצליחה להביא למהלך עליות מהותי .מצד שני המניה מחזיקה מעל אזור זה כבר שבוע שלישי ברציפות ולכן חובה
לתת קרדיט ללונג בסבלנות .ירידה מתחת ל  21000תביא לעשיית חושבים מחודשת ,אולם עד שזה לא קורה ההנחה חייבת
להיות המשך מהלך עולה וזה יגיע מעל  22000נקודות.

כלל ביוטנולוגיה ( – )1104280מניות החברה נסחרות במדד  .SME60שבוע של מימוש עבר על החברה ,בטווח הקצר נראה
שיש תמיכה באזור של  370נקודות עם נר חיובי ביום המסחר האחרון .נר עולה נוסף ביום המסחר הבא רצוי בצורה ברורה
מעל  380נקודות יכול להביא את המניה שוב לקידומת של  +400בטווח הקצר .ירידה מתחת ל  370תהיה שלילית אולם חשוב
לראות האיזה תצורה היא תגיע ,במידה ותהיה בצורה חדה וברורה היא יכולה להיות שלילית מאוד.
פועלים ( – )662577מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה עשתה תיקון יפה בשבועיים האחרונים למהלך היורד
האחרון מהשיא ועד לשפל קצת מעל  2100נקודות .מהבחינה טכנית התיקון האחרון נבלם ברמה של  2310נקודות שהוא
תיקון פיבונצ'י  61.8למהלך שצוין .טכנית הצפי לפחות לימים הקרובים הוא המשך מימוש לאזור של  2210נקודות שם תבחן
המניה שוב בטווח הקצר.
טבע –  - TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת"א  . 35הסקלה של הגרף הינה לוגריתמית כדי לשים את הפוקוס על 4
החודשים האחרונים במניה .ב שבוע שעבר ציינתי שהמגמה בנייר שלילית מאוד ומפגש עם  30דולר הוא בלתי נמנע ,בפועל
קבלנו את היעד פלוס  21סנט ,נמוך שבועי  30.21דולר ,הפעם זה הגיע לאחר עזיבתו של סמנכ"ל הכספים של החברה אייל
דשא .יום למחרת פורסם על רצון למכירת החטיבה לתרופות אונקולוגיות דבר שהרים את המניה ביומיים האחרונים .חזרה
מעל  32דולר תהיה חיובית בטווח הקצר אולם המומנט והלחץ במניה גדולים מאוד והיא פשוט לא מצליחה להתרומם מעבר
ליום ,אין ספק שהבלאגן בחברה חוגג וניתן לראות את זה ברצון של החברה למכור חטיבות ולהוריד את החוב הענק שרובץ
עליה ,יחד עם עזיבה של בכירים בהנהלה.
דלק קבוצה ( – )1084128מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35מניות החברה נסחרת בתקופה האחרונה ללא עניין מיוחד
מהשוק .אם נמקד בעיקר ,המניה נתמכה בתקופה האחרונה (שוב) מעל אזור של  78800נקודות שהוא אזור של תמיכה
אופקית חשובה ,הדשדוש הממושך מעל  78800הביא את ממוצע  200לאזור וזה אומר שהאזור הופך חשוב ומהותי יותר שכן
שבירה מטה תשבור את הממוצע ותיתן אמינות גבוה יותר לשבירה שכזאת זה נכון גם להיפוך נוסף בימי המסחר הקרובים
ובדיקה של הממוצע ,לכן למי שבחוץ רצוי להמתין בימים הקרובים לראות את הלך הרוח בנייר.
פרטנר ( – )1083484מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35בשבוע שעבר ציינתי את הטווח הצר בו המניה נסחרת בין 1880
ל  2000נקודות אשר יביא למהלך .השוק הכריע למטה והמניה נתנה כבר  110נקודות ונעלה מתחת ל  1800נקודות את שבוע
המסחר .בפועל ,קבלנו סגירה של יעד היורד וגם שבירה של נקודה חשובה (נוספת) על הגרף ,עוצמת המגמה השלילית
מתחזקת מאוד ונמצאת ברמות גבוהות מאוד ,למרות סיכוי לא רע לתיקון עדיף שלא לחפש אותו כשקיים לחץ כזה עוצמתי
מטה.
פורמולה ( – )256016מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90החברה נסחרת כבר מספר חודשים בתנועה צידית למרות שיא
חדש באזור של  16000השנה .אזור תמיכה חזק מאוד נמצא סביב  14000נקודות שהחזיק את החברה ביום המסחר האחרון
אולם שבירה של מוצע  200מזה כשנה יכול להזהיר אותנו על העתיד לבוא .שבירה של התמיכה תיתן איתות שלילי לתיקון
מעט עמוק יותר במניה שיכול להגיע לאזור של  13000בשלב ראשון ואולי אף נמוך מכך.
נובה –  - NVMIמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה התעוררה בסיום השנה לאחר שנים של תנודתיות נמוכה וחוסר
עניין ויצאה למהלך עולה חזק מאוד בחודשים האחרונים .מהבחינה הטכנית אמש (חמישי) נעלה המניה את המסחר בגבוה
שנתי חדש במחזור מסחר ער ,בכללי ניתן לראות שהעליות והתנודתיות התחדדות מאוד בחודשיים האחרונים זה אומר שייתכן
וטרם נאמרה המילה האחרונה בעליות אולם הסיכונים מתחילים להיות מעט גבוהים ,הערכה טכנית שלי שיכולים לראות עוד 1-
 1.5דולר למעלה לפני תיקון .מי שמחזיק רצוי לזרום עם המגמה החזקה מי שבחוץ אין נקודות כניסה נוחה.
רציו ( – )394015מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90השבוע צוינה רציו במדור ניתוח טכני ,תחת חדשות האתר כשהיא
מתקרבת לאזורי תמיכה חזקים על הגרף ברצועה של  252/5נקודות עם כוננות להיפוך מגמה שאכן הגיעה .המניה עשתה חצי
בלימה ביום שלישי ועלתה בצורה נאה בימים רביעי חמישי .חובת ההוכחה קיימת על הקונים ובשלב ראשון זה הגעה חוזרת
לאזור של  279/80נקודות בטווח זמן הקרוב.
בזק ( – )230011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35הסיבות לאופטימיות שהיו בשבוע המסחר הקודם וצוינו בסקירה
השבועית התפוגגו בשלב זה .שוב המהלך העולה של חצי השבוע התחלף במהלך ירידות עם נמוך חדש ונעילה בשפל שבועי.
טכנית המניה חלשה וזה רק מוכיח שליעדים ברורים צריך להצמד עוד מהסקירה שבקישור בו צוין יעד יורד לאזור של 600
נקודות בירידה מ  640נקודות  http://www.sponser.co.il/Article.aspx?ArticleId=78332 -זה נכתב לפני כחודש וחצי.
מזור ( – )1106855מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90בנוסף החברה הינה דואלית ונסחרת בבורסת הנאסד"ק תחת
 ADRשסימולו  .MZORבסקירה של השבוע שעבר (נכתבה ביום שישי לפני המסחר בחו"ל) ,ציינתי יעדים עולים למהלך
הקרוב לאזור של  36.5-37דולר ,יעד זה נסגר באותו היום עם עליות חדות של  7%בפתיחה המסחר .השבוע היה תנודתי
במניה ,ראיון של המנכ"ל ב  CNBCעוד בשבוע המסחר הקודם שפתח חשיפה גדולה ועליות (שישי) ובתחילת השבוע קיבלה
החברה הורדת המלצה ממספר גופים זרים (מימוש ביום שני) ,כל זה לא מונע מהמניה ביום חמישי האחרון לחזור לאזור של
 37דולר ולנעילה בשיא כל הזמנים חדש .המומנט במניה חזק מאוד והסיכונים עולים בהתאם בעיקר לאחר סגירת היעדים
הטכניים.

גזית גלוב ( – )126011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה נסחרת ב  3החודשים האחרונים בטווח צר של 3840
נקודות שהיא התנגדות אל מול תמיכה סביב  3620/30נקודות .מבחינה טכנית ממתינים להכרעה ,מה שלא עלה עד כה
לשיאים בטח עם מומנט חיובי מאוד בסקטור צריך להעלות סימני שאלה בפני המחזיקים .השלב זה מתרבים סימנים טכניים
שליליים באינדיקטורים הטכניים השונים ,כך שאני נותן סיכוי גבוה יותר לשבירה של התמיכה ותחילת תיקון במניה מאשר
מהלך עולה ,אולם עד שהשוק לא מכריע מהתחום לעיל ההשערות יישארו כהשערות בלבד.
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.

