הסקירה השבועית של ספונסר – 05.11.2017
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 – שבוע המסחר בת"א ננעל במגמה שלילית במדדים המובילים .ת"א  35ו  125ירדו ב 0.73% -ו 0.52%
בהתאמה .מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את מניות אזורים ,גילת וכלל עסקי ביטוח שהתחזקו השבוע ב ,11.55%
 9.86%ו  9.4%בהתאמה .המניות הבולטות בירידות שערים היו ,אודיוקודס ,לייבפרסון וטבע אשר אכזבו את המשקיעים
בדוחות ונשלחו לירידות שערים של כ  12.75%כל אחת .טבע שוב הוכיחה לשוק כמה המצב בחברה לא טוב כשהיא פוגשת
שפל של  17שנה וירידה של קרוב ל  85%מהשיא.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35ירד ב ,0.73% -מדד ת"א  90נחלש ב ,0.05% -מדד הבנקים עלה ב ,1.4% -מדד הנדל"ן עלה
בכ ,0.8% -מדד הנפט וגז ירד ב 1.59% -ומדד הביומד ירד ב 3.67% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר נחלש השבוע בכ
 0.55%מול השקל ונסחר הבוקר (שישי) ברמה של  3.5050ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35ירד ב 0.73% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1427.62נקודות.
שבוע המסחר ננעל בירידות שערים ובאזורי הנמוך השבועי בעיקר "בזכות" דוחות טבע ששלחו את המניה לירידות חדות של
מעל  16%בנעילת המסחר ועל רקע עדכון משקלות במדדים .מהבחינה הטכנית המדד שבר ביום חמישי את אזור של 1432
שהוא השפל של השבועות האחרונים ובכך נתן איתות שלילי .גם סביב  1428קיים אזור של קונים ולכן הסגירה השבועית
גבולית מבחינה טכנית .עם הירידות של חמישי סטיות התקן על השוק עלו קצת מעל  9אולם עדיין נשארות נמוכות ולכן התנועה
בשוק מוגבלת מאוד.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש השבוע כ  0.55%ונסחר הבוקר (שישי) ברמה של  3.5050ש"ח לדולר .מהבחינה
הטכנית אין הרבה מה לחדש ,אזור של  3.55מתנגד בטווחה קצר ואילו אזור תמיכה חזק ומהותי נמצא סביב  3.48-3.487כל
עוד השקל נסחר בטווח הזה הצפי המשך דשדוש.
מדד  – S&P500למרות סימני חולשה בשבוע שעבר ,אין חדש בארה"ב וזה שיאים חדשים שנקבעו השבוע ברמה של 2588
נקודות במדד ו  100נקודות מפריצת השיא הקודם בחודש ספטמבר האחרון .המדד נראה חזק מאוד בשלב זה גם אם זה אומר
שנראה תיקון לאזור של  2540בתקופה הקרובה .כל עוד המדד נסחר מעל רמה זו ההנחה הטכנית היא כל ירידה לצורך עליה.
עוד דבר שצריך לתת עליו את הדעת זה שבימים אלה טראמפ מציין שנה לניצחונו בבחירות ,מבחינת השוק זה אומר שנה בה
השוק לא עשה שום תיקון על הגרף.
מדד ה  DAXהגרמני – מדד הדקס נפתח למעלה חזק מאוד ביום שישי שעבר אחרי הדוחות המצוינים בארה"ב של ענקיות
הטכנולוגיה .המדד המשיך לעלות השבוע כשהוא רושם שיאים חדשים ברמה של מעל  13400נקודות .טכנית ,המדד חזק
מאוד יחד עם זאת הוא כבר רץ ללא תיקון מרמות של  12000נקודות ולכן גם כאן הצפי הוא לעצירה או לתיקון כלשהו לפני
המשך מהלך .גם במקרה של מדד הדקס ההנחה הטכנית היא כל ירידה לצורך עליה עד שלא יוכח אחרת.

ניתוח מניות
טבע  – TEVA -מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35את הסקירה על טבע אתחיל ממשפט שכתבתי בשבוע שעבר
"מהבחינה הטכנית אין מה לחפש קניה במניה ואני כותב את זה מפרסום הדוחות הקודמים" .כבר בשבוע שעבר המניה ירדה
לשפל נוסף ברמה של  13.5דולר וככל הנראה אותתה על העתיד לבוא ,אתמול פורסמו הדוחות הרבעוניים שהיו חלשים והשוק
המשיך להעניש את החברה עם ירידה של  20%במסחר בארה"ב (רובה מגולמת למניה בארץ) ושלחה את המניה לשפל של
 17שנים ואת תשואות אגרות החוב כלפי מעלה .אני חוזר ומציין שאין מה לחפש במניה בטח כשאגרות החוב צונחות ויש חשש
משירות החוב של החברה.
כיל ( – )281014מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35מניות החברה פתחו את שבוע המסחר האחרון בעליות שערים אולם
קבלו גג בסגירה של פער מחירים סביב  1513וחזרה לאזור התמיכה סביב  1450/60נקודות .נעילה מעל  1513/20יכולה
להוציא תבנית  Wלטווח הקצר שיעדה באזור של  1580/1600נקודות.

אל על ( – )1087824מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90לחץ המכירות במניית אל על נמשך גם בשבוע המסחר האחרון
כשהיא נועלת את המסחר בנמוך תקופתי חדש .בתחילת השבוע עלתה המניה וגם סגרה מתחת לנמוך הקודם ,אולם כבר ביום
שני חזרה לרדת .בשלב זה נראה שהלחץ במניה גדול מאוד ונרצה לראות חזרה ברורה מעל  190כדי לקבל תיקון עולה
משמעותי.
פרטנר ( – )108484מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35תחילת השבוע הייתה חיובית למניה עם פריצה של  1890נקודות
אולם סגירת מסחר חלשה שלחה את המניה מתחת לרמה זו .בהמשך השבוע ראינו בדיקה של אזור הפריצה ברמה של
 1840/50נקודות .מהבחינה הטכנית צריכים לראות קונים נחושים ויציאה קדימה מעל  1890/1900נקודות כדי לפתוח מהלך
עולה במקרה זה יעד קרוב באזור של  1980ואולי סגרת הגאפ מחודש יוני סביב  2000נקודות.
פועלים ( – )662557מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35מניות הבנק סגרו חלש את יום המסחר האחרון כשבשבוע האחרון
נשקו לרמות השיא סביב  2510/30נקודות .פריצה של רמה זו תביא לאיתות חיובי במנות הבנק ויציאה קדימה של טווח מסחר
בן  140/150נקודות שמלווה את המניה בחודשים האחרונים .במקרה של פריצה יעד מלא של התבנית יהיה לאזור של
 2670/80נקודות לערך.
אלקטרה ( – )739037מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה נסחרות מזה כחודשים בתנית שורית של המשך
מהלך עולה .המניה פרצה את אזור  80000נקודות אולם לא התקדמה בצורה מהותית קדימה ,אלא בנתה טווח מסחר בין
 83600לאזור תמיכה שהחזיק בחודשים האחרונים סביב  78000נקודות .הנעילה בחמישי מעל  82000חיובית וכנראה
שפגישה עם השיא זה רק עניין של זמן.
ארקו החזקות ( - )310111מניות החברה נסחרות במדד ת"א . 90תקופה לא טובה עוברת על המניה  4שבועות רצופים של
ירידות שלא בטוח שהסתיימו  .המניה סגרה כנקודה שתיים מתחת לאזור התמיכה המהותית ברמת ה  133-נקודות .כל עוד
המניה לא תשבור שוב את אזור  131-130אולי יהיה סיכוי לתיקון עולה אך שבירה של אזור הנמוך של יומי שישי וכנראה
המניה תמשיך להתדרדר לכיוון  118נק' לסגירת גאפ .זהירות נדרשת כאן.
סקופ ( - )288019מניות החברה נסחרות במדד ת"א . 90מבחינה טכנית לאחר פריצת רמת המפתח באזור  -+9700המניה
ביצעה תיקון יורד קלאסי לעבר רמת הפריצה שנהפכה לרמת תמיכה וביצעה היפוך על נקודת הפריצה וממוצע  20יומי
במחזורים גבוהים ,כל עוד המניה תשמור לא ליפול מתחת ל רמת ה  9700הכיוון חזרה לגבוה האחרון ברמת ה  10430כאשר
במידה ותפרוץ אותו המניה יכולה להמשיך לכיוון  10900- 10740אבל במידה ולא תצליח לפרוץ צריך להיזהר מפסגה כפולה.
סלקום ( – )1101534מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה בחודשים האחרונים נעה בדשדוש כל עוד המניה נסחרת
מתחת להתנגדות המהותית ברמת ה  3500המניה חסרת עניין רק פריצה של מעלה של רמה זאת יכול לשחרר אותה
מהשעמום .לטווח קצר המניה נמצאת בהתכנסות מחירים וחשוב שלא תשבור את קו המגמה כי שבירה של רמה זאת יכול
לשלוח את המניה לכיוון . 3115

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 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.

