הסקירה השבועית של ספונסר 02.04.2017 -
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 שלילית .מדדי ת"א  35ות"א  125ירדו בכ1.2% -
בממוצע כל אחד .מדדי הביטוח והבנקים ירדו בכמעט  3%בממוצע כל אחד ,ומנגד מדד הביומד דווקא הצליח לסיים את השבוע
בעלייה של כ .1.2% -במדד ת"א  125בלטה לטובה מניית מזור רובוטיקה שזינקה בכ .19% -מנגד ,מניות מנקיינד וספאנטק
ירדו בכ 25.6% -ובכ 13.3% -בהתאמה כל אחת .מכלל מניות הבורסה בלטו לטובה מניות לפידות ,סלקט ביו ומיי סייז שעלו בכ-
 35%כל אחת .מנגד ,מניות מדיקל ומדיגוס צנחו בכ 42% -כל אחת .מחזורי המסחר היו סביב הממוצע לאחרונה ,ועמדו על כ-
 1.3מיליארד ש"ח ליום ,למעט יום ראשון.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה שלילית מתונה .מדדי התל בונד נסחרו בירידות שערים קלות של כ 0.1% -בממוצע בסיכום
שבועי .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת ללא שינוי מהותי .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) נותרו
ללא שינוי במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) ירדו בכ 0.05% -במח"מ הארוך בסיכום
שבועי.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35ירד ב 1.31% -מדד ת"א  90ירד ב ,1.02% -מדד הבנקים ירד ב ,2.51% -מדד הנדל"ן רשם השבוע
ירידה של  ,0.76%מדד הנפט וגז ירד ב 1.51% -ומדד הביומד דווקא עלה ב 1.17% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר
נחלש בכ 0.4% -מול השקל ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  3.628ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35ירד בכ 1.3% -בשבוע החולף ,וסיים את המסחר ברמה של  1397נקודות .ניתן
לראות בגרף המצורף שהמדד נמצא במגמה יורדת בשבועות האחרונים ,וככל שהוא ממשיך לרדת ,הוא מתקרב לתמיכה החשובה
נמצאת ברמה של  1380הנקודות ,כששבירה של רמה זו תהווה איתות טכני שלילי משמעותי להמשך הדרך.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש בכ 0.4% -מול השקל בסיכום השבוע החולף ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  3.628ש”ח
לדולר .אתמול (חמישי) ,וול סטריט נסגרה בעליות שערים קלות .בגזרת המאקרו ,נתוני צמיחת התמ"ג (עדכון התמ"ג השלישי
לרבעון הרביעי) שהצביעו על קצב צמיחה של  2.1%ברבעון הרביעי ,מעל התחזיות בשוק שעמדו על קצב של  2%ומעל העדכון
הקודם שעמד על  .1.9%במקביל פורסמו נתוני תביעות האבטלה השבועיות ,שירדו לרמה של  258אלף בשבוע שהסתיים ב-
 25במארס ,לעומת  261אלף תביעות רא שוניות בשבוע שלפני כן .בשוק ציפו לירידה חדה יותר לרמה של  244אלף .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 ועולה שבוע אחרי שבוע ,וצפוי להגיע בקרוב לרמת התנגדות משמעותית
באזור  12400הנקודות שם ייבחן.
מדד  – S&P500מדד האס אנד פי  500חזר לעניינים השבוע וזה אומר לעליות שערים ,אפשר לומר שכל עוד המדד נסחר מעל
 2350נקודות הטרנד הינו חיובי בטווח הקצר .צריך לבחון את יום המסחר האחרון של השבוע ואת פתיחת השבוע הבא וכך נוכל
להעריך טוב יותר האם הירידה החדה של השבוע הקודם היינה חד פעמית או שהיא הייתה אזהרה קצת יותר חזקה ממה
שחשבנו.

ניתוח מניות
סומוטו ( – )1129451מניות החברה נסחרות במדד ת"א צמיחה .מניות החברה יצאו למימוש בשבועיים האחרונים וחזרו לעלות
לקראת אמצע שבוע המסחר האחרון .מהבחינה הטכנית הנייר חזק מאוד ,נמצא מעל לגבוהים האחרונים ברמה של 280/7
נקודות וכל עוד זה המצב כל ירידה תהיה לצורך עליה .התנגדות קרובה קיימת סביב  310נקודות ומעל .320
מיטב דש ( – )1081843מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90הפרסומים לפני שבועיים על תביעה נגד קרן  XIOהסינית אשר
הייתה עתידה לרכוש את החברה שלחה את מניות החברה לירידות שערים חדות .מהבחינה הטכנית היציאה מטווח המסחר

של  1880-1670נתנה איתות שלילי עם יעד של  210נקודות למטה .עד כה השגנו  140נקודות מהיעד ,טכנית אזור של 1600
גבוה קודם התנגד השבוע ושלח את מניות החברה שלב נוסף מטה לאזור של  1520נקודות .למרות שיש עוד  60-70נקודות
לרדת יש סיכוי לא רע שתיקון עולה קרב ,הכל תלוי באווירת השוק בעיקר.
סאפיינס ( – )1087659מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90בנוסף החברה הינה דואלית ונסחרת בבורסת הנאסד"ק תחת
הסימול  .SPNSאני לא סגור איפה היא נקבעת אז אתייחס לגרף בארץ .טכנית החברה אחרי שנים של עליות שערים עושה
קולות של התעייפות .בטווח הקצר המניה נסחרת מתחת לרצועה של  4800/70נקודות ולכן מוגדרת שלילית וזה לאחר שיצרה
שיא יורד קצת מתחת לשיא האחרון .בארה"ב המניה לא ירדה מרצועה של  12.8-13דולר ולכן יש עוד סיכוי לקבל תיקון עולה
מהרמות האלה בארץ ,תיקון כזה לדעתי יהיה אפשרות נוחה להיפרד מהנייר לאחר שנים ארוכות של עליות.
דיסקונט השקעות ( – )639013מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה התאוששו יפה בחודשים האחרונים בעיקר
לאחר התאוששות בחברות בנות סלקום ,שופרסל ונכסים ובניין .הפרימה של  1200נקודות בתחילת השנה לאחר חודשים של
דשדוש פתחה מהלך עולה חזק מאוד של קרוב ל  .40%טכנית בלב זה נראה שקשה סביב הרמות האחרונות ,סטיות דוביות
שטרם התממשו קיימות בין גרף המחיר לאינדיקטורים הטכניים .נעילה מתחת ל  1600תהיה שלילית ויכולה לממש את הסטייה
בטווח הקצר עם ירידה לכיוון  1500נקודות.
מגדל ביטוח ( – )1081165מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה עשו ראלי חזק מאוד בחודשים האחרונים
לאחר תקופה רעה מאוד של ירידות חדות מאוד .טכנית בטווח הקצר לאחר שהגיעה לרמות מחיר סביב  390נקודות שלא נראו
מ  2015המניה יצאה לתיקון יורד בשבועות האחרונים .אזור של  342נקודות תמיכה טכנית על הגרף ובאזור של  338קיים תיקון
פיבונצ'י  50%למהלך העולה האחרון אזור שאמור וצריך לבלום את המניה ,במידה וזה לא יקרה תחנה הבאה תהיה סביב 325/8
תיקון .61.8%
נכסים ובנין ( – )699017מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה נסחרות על שיא כל הזמנים .על פניו נראה
שקשה לה סביב הרמות האלה של  32700נקודות ולמרות ניסיון תקיפה קדימה בשבוע שעבר לא הצליחה לעלות מדרגה נוספת.
יחד עם זאת אני מעריך שכל עוד אזור של  32000יישמר הסיכוי לשיאים חדשים קיים ,ירידה מתחת ואפשר לשקול לנעול רווח
במניה.
איידיאו ( – )505016מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה נסחרת בתנועה צידית בחודשים האחרונים וזה לאחר מימוש
עמוק יחסית מאזורי השיא סביב  5700נקודות .מהבחינה הטכנית נראה שאזור של  4650/4700מתנגד חזק מאוד ,נעילה מעל
תהיה חיובית מאוד ויכולה לפתוח מהלך לאזור של  5000-5200נקודות בטווח הקצר .ירידה מתחת ל  4500תהיה שלילית בטווח
הקצר.
פורסייט ( - )199018המניה נסחרת במדד ת"א צמיחה .תחילת השבוע החל בסימן מימוש רווחים לאחר המהלך העולה החזק,
בחציו השני של השבוע עלתה המניה חזק וחזרה לאזורים הגבוהים סמוך ל  350נקודות .צפי קרוב הוא לדעיכה גם במחוזרי
המסחר וגם במחיר .ירידה מתחת ל  300נקודות יכולה להכניס מימוש עמוד יותר למהלך האחרון .מעל  358יכולים לראות גם
אזור של  .400הערכה שלי עמידה במקום  /מימוש.
פרוטרום ( – )1081082מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35מניות החברה נסחרות כבר חודשים רבים מאוד בתנועה אופקית
מתחת לאזור של  21000נקודות .בחצי השנה האחרונה אזור של  19400מחזיק את הנייר ו  21000מתנגד .אין הרבה מה לומר,
רק יציאה מהריינג שנוצר יכול להביא למהלך ,במקרה של יציאה למעלה יכולים לקבל מהלך חזק מאוד ,המהלך היורד מוגבל
יותר בגבוה הדשדוש של  1600נקודות.
בזק ( – )230011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35שבוע של עמידה במקום במניית בזק וזה לשם שינוי דבר חיובי .כך
שלמרות נמוך חדש מתחת ל  640נקודות המניה חזרה על ומתבססת ,פריצה של  650/3נקודות יכולה להכניס תיקון עולה בנייר
עם יעד לאזור התנגדות סביב  670/2נקודות בטווח הקצר.
רציו ( – )394015מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה עשתה סימני חולשה עוד בשבוע המסחר הקודם והשבוע ירדה
מתחת לאזור הפריצה סביב  280נקודות .טכנית המניה נבלמה ביום המסחר האחרון מעל  260נקודות וזהו עדיים שפל עולה על
הגרף ,אישור לכך יהיה ביום המסחר הבא שצריך להיות בעליה כדי לקבל אישור לשפל שנוצר .על פניו בראייה קדימה נראה
שהמנייה תזוז סביב רמות המחיר האחרונות של  3החודשים האחרונים.
אלביט מערכות ( – )1081124מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה נסחרת לאחר מימוש דיי חזק ממה שהורגלנו
לראות בחודשים האחרונים .לאחר הדוחות המניה ירדה מרמות השיא סביב  44000נקודות לאזור של  40000כשטריגר היה
נעילה מתחת ל  42800נקודות ושבירה של קו מגמה עולה שרק חיזוק את הטרנד השלילי .בחציו השני של השבוע ראינו תיקון
עולה במניה ,צריך לראות את התיקון הקרוב ובהתאם לכך להסיק מסקנות לאן הכיוון בטווח הקצר .תמיכה קיימת סביב 40000
נקודות ,התנגדות סביב  42000אמצע הטווח שצוין גבוה לנמוך ו  42600/800שנשבר אשר הוציא את המימוש האחרון.
שופרסל ( - )777037מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה נמצאת במומנט חיובי חזק מאוד לאחר שיצאה מעל 1400
נקודות .טכנית המניה קרובה לנעול יעד של דגל עולה ברמה של  1770-1800נקודות .אינדיקטורים טכניים משייטים ברמות
הגבוהות ורק ממחישים את העוצמה במהלך האחרון .טכנית אין שום אישור יציאה ,אחד כזה יבוא רק ביציאה חזק מלמטה או
מעבר של מבנה מתקן של שיא ושפל יורדים.

פרטנר ( – )1083484מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35תקופה לא טובה עוברת על מניות החברה ,הירידה מתחת ל 2250
נקודות הייתה בדיעבד אזהרה חזקה יותר ממה שנראה ,השבוע המניב חזרה מתחת לאזור של  2100נקודות ורק זה שלח אותה
עוד כ  200נקודות למטה .טכנית ,המומנט השלילי חזק מאוד אולם אחרי ירידה של  500נקודות בטווח כה קצר ייתכן שנראה
תיקון עולה כלשהו ורק לאחריו נוכל לעשות הערכה מחודשת לטווח 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 ובבורסה בכלל.
לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור הנ"ל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו,
כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות .כל העושה פעולה ,עושה זאת על סמך שיקול דעתו בלבד.

