הסקירה השבועית של ספונסר 07.05.2017 -
את הגרפים והניתוחים הטכניים המלאים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilתחת הטאב סקירה שבועית,
תחת הקטגוריות "ניתוח מדדים" ו" -ניתוח מניות".

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – הבורסה בת"א נסחרה בשבוע המסחר החולף במגמה מעורבת עם נטייה לעליות שערים קלות במדדים
המובילים .מדדי ת"א  35ות"א  125עלו בכ 0.3% -כל אחד ,מדדי הבנקים והנדל"ן עלו בכ 1.3% -כל אחד ,ואילו מנגד מדד
הביומד ירד בכ .2.6% -במדד ת"א  125בלטה לטובה מניית אל על שעלתה בכמעט  .9%מנגד ,מניות מנקיינד וביוטיים המשיכו
לרדת ,בכ 11.6% -ובכ 8.8% -בהתאמה כל אחת .מכלל מניות הבורסה בלטה לטובה מניית מדיקל שקפצה בכ .67% -מנגד,
מניות וונטייז ,פריון ומדיגוס ירדו בכ 13% -בממוצע כל אחת.
באפיק הסולידי ,נרשמה מגמה מעורבת ללא שינוי מהותי .מדדי התל בונד נסחרו בעליות של כ 0.05% -בממוצע .אגרות החוב
הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) ירדו בכ 0.3% -בממוצע במח"מ הארוך.
מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ 0.05% -במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך בסיכום שבועי.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35עלה ב 0.32% -מדד ת"א  90עלה ב ,0.33% -מדד הבנקים עלה ב ,1.34% -מדד הנדל"ן עלה בכ-
 ,1.26%מדד הנפט וגז עלה ב 0.44% -ואילו מדד הביומד ירד ב 2.64% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר נחלש בכ0.3% -
מול השקל ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  3.60ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35עלה בכ 0.3% -בשבוע החולף ,וסיים את המסחר ברמה של  1410נקודות .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 0.3% -מול השקל בסיכום השבוע החולף ,במקביל להחלשות בעולם ,ונסחר כרגע
(שישי) ברמה של  3.60ש”ח לדולר .אתמול (חמישי) ,וול סטריט נסגרה במגמה מעורבת ללא שינוי מהותי .בגזרת המאקרו,
בהתאם לתחזיות המוקדמות ,ועדת השוק הפתוח ( )FOMCשל הפד החליטה להותיר את הריבית בארה"ב ללא שינוי בטווח של
 .1%-0.75%על רקע נתוני הצמיחה המאכזבים ברבעון הראשון של השנה ,חברי הפד ציינו בהודעת הריבית כי קצב הצמיחה
של הכלכלה נותר חיובי אך הוסיפו באותה נשימה כי הצמיחה אינה משביעת רצון .באשר לאינפלציה ,חברי הפד ציינו כי היא
הגיעה לרמה של כ ,2%-היעד שהוגדר ליציבות מחירים .מרבית האנליסטים בשוק מעריכים כי הפד יעלה את הריביות לפחות
עוד פעמיים השנה .מהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף היומי המצורף שהדולר חזר כלפי מטה בימים האחרונים וכעת בוחן
שוב את רמת התמיכה באזור של  3.60-3.61ש"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
פרץ בצורה יפה את ההתנגדות החזקה שהייתה באזור  12400הנקודות ,ובכך קיבל איתות טכני חיובי וצפוי להמשיך ולעלות
בשבועות הקרובים.
מדד  – S&P500שבוע המסחר האחרון בארה"ב היה במתווה של המתנה והתגבשות מתחת לשיא סביב  2400נקודות .התבנית
המתגבשת שורית מאוד ופריצה של  2400אמורה להוציא מהלך עולה ומהיר כלפי מעלה .במקרה של פריצה יעד קצר יהיה סביב
 2450נקודות ויעד מלא לאזור של  2480נקודות .ירידה ברורה וחזקה מתחת ל  2380בטווח הקצר תהיה שלילית ולכן כל מה
שנותר הוא להמתין לשוק .ביום שישי יתפרסם דוח התעסוקה וייתכן שהוא ייתן את הטריגר לתחילת התנועה.

ניתוח מניות
טבע –  - TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35הסקלה של הגרף הינה לוגריתמית כדי לשים את הפוקוס על  4החודשים
האחרונים במניה .גם כשנראה שהמניה מנסה לצאת קדימה עם סגירה יפה ביום ג' האחרון מעל  32דולר מגיע שוב יום שלילי
במיוחד ומחזיר אותה  3צעדים לאחור .המניה ממשיכה להיות חלשה מאוד טכנית וממשיכה להתבסס מתחת ל  32דולר וזה דבר
לא טוב ,ככל שהתנועה הצידית תמשך בטווח של הנמוך האחרון ו  32.3דולר כך סביר שיפתח עוד מרווח יורד כלפי מטה .על
פניו המניה חלשה מאוד וכנראה ייקח המון זמן להחזיר את אמון המשקיעים .הדו"ח לרבעון הראשון של השנה צפוי לצאת השבוע
ב .11.5
כלכלית ירושלים ( – )198010מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90בשבועיים-שלושה האחרונים מניות החברה ממשיכות
להיסחר בתנודתיות נמוכה יחסית ומתחת לאזור של  910נקודות .לפני כחודש וחצי כשנראה היה שהפריצה קרובה יצאה המניה
לתיקון לאזור של  830/40נקודות ומהר מאוד חזרה שוב לטווח הדשדוש מתחת ל  910נקודות .כל התבנית הטכנית של החודשים
האחרונים שורית וכל מה שצריך זה אישור מהשוק לפריצה ברורה ועוצמתית של אזור ההתנגדות שצוין.
פורמולה ( – )256016מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה הצליחו לשרוד את שבוע המסחר המקוצר מעל
אזור התמיכה של  13900/14000נקודות .יחד עם זאת לא ראינו התרחקות משמעותית מהתמיכה אלא יותר הצמדות ובנוסף
החברה ממשיכה להתבסס מתחת ממוצע  200ארוך הטווח .צריך לראות יציאה קדימה וקונים נחושים מהרמות האלה כדי שידחפו
את הנייר מאזור התמיכה ,במידה וזה לא יקרה ,שבירה ומהלך יורד היא רק עניין של זמן.
מנרב ( – )155036מניות החברה נסחרות במדד  .SME60מניות החברה נסחרות כחודשיים במגמה שלילית אשר החלה בירידה
מהשיא סביב  58300/500וסגירה של תבנית  Mלאזור של  48000/50000נקודות .בנוסף שברה המניה את ממוצע  200ימים
ארוך הטווח ואף התבססה מתחתיו בשבועיים האחרונים .תמיכה קרובה ומהותית קיימת סביב  46200/300ונראה שהמניה
בדרך לשם .חשוב לציין שאינדיקטורים טכניים כבר ברמות נמוכות יחסית ולכן המשך מומנט שלילי והגעה לתמיכה בהחלט יכולה
להביא להיפוך ותיקון בטווח הקצר ,בראייה מעט ארוכה יותר המגמה שלילית.
סומוטו ( – )1129451מניות החברה נסחרות במדד ת"א צמיחה .הרבה חדשות עברו על החברה בשבועיים האחרונים ,החברה
פרסמה תחזית לשנה הקרובה ,ציינה צפי לרישום החברה בארה"ב ,מכירה של בעלי עניין למוסדיים לטובת הגדלת הסחירות
והמניות הצפות בשוק ודיבידנד שחולק השבוע .השוק פחות ידע לקבל את שלל ההודעות ושלח את מניות החברה לתיקון מרמות
השיא סביב  325/6לאזורי התמיכה סביב  287/8נקודות .טכני ,מניות החברה נסחרות בתנועה צידית מפברואר האחרון ומעל
אזור של  282/280נקודות שהיה הגבוה של שנת  .2016כל שכל האזור של  280-287הוא אזור קניה על סמך ההנחה שהדשדוש
עתיד להמשך כל עוד השוק לא חושב אחרת .יציאה ברורה מהדשדוש תביא למהלך של כ  30נקודות בטווח הקצר.
מגדל ( – )1081165מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90לאחר גל עליות חזק מאוד נראה שהמניה נמצאת במנוחה בחודשיים
וחצי האחרונים ובתיקון בריא למהלך האחרון .בטווח הקצר נראה שאזור של  340-335מהווה תמיכה ואילו אזור של 360/2
נקודות מהווה התנגדות ,פריצה של ההתנגדות יכולה להוציא תבנית  Wלפועל עם יעד לאזור השיא סביב  389נקודות.
אבגול ( – )1100957מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה נסחרת דיי בשעמום בחודשים האחרונים .המניה
אומנם עשתה גבוה חדש מעל  473אולם לא התקדמה בצורה מהותית מעל וחזרה לאחר שבוע וקצת מתחת לאזור הפריצה.
תמיכה קרובה קיימת סביב רמה של  445נקודות ומתחת תמיכה חשובה ומהותית סביב  410/5נקודות.
דלק קבוצה ( – )1084128מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35החדשות מצד דלק הוא הגדלת ההימור על חברת הנפט
הקנדית איתקה אנרג'י אשר נסחרת בבורסה של טורונטו .לפי הדיווח של דלק לבורסה היא תחזיק  94%ממניות החברה בה
השקיעה  526מיליון דולר שהם כ  40%מההון העצמי של החברה .מבחינה טכנית השוק לא יודע איך לאכול את העסקה והמניה
דורכת במקום .אזור תמיכה חשוב מאוד  79200-78800שהוא גם אזור אופקי וגם ממוצע  200אשר יושב על התמיכה .כל עוד
החברה מעל רמה זו הקרדיט חייב להינתן לקונים אולם נראה שיש סיכוי לא רע שנבדוק את רמה זו בקרוב.
כלל ביוטנולוגיה ( – )1104280מניות החברה נסחרות במדד  .SME60בשבוע שעבר ציינתי את רמת  370נקודות כתמיכה
ובמידה והיא תשבר חשב יהיה לראות באיזה מבנה .על פניו השבירה לא טובה ותבנית ההמשך לטווח הקצר התבטלה .יחד עם
זאת לא צריך לסתום את הגולל על המשך עליות בטווח הקרוב .תמיכות קרובות  352נקודות שהוא תיקון  50%למהלך העולה
האחרון ואזור של  340תיקון  61.8למהלך האחרון .הנטייה שלי להעריך שאזור של  352יחזיק בטווח הקצר.
הראל השקעות ( – )585018מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35בפברואר האחרון פרצה המניה את השיא סביב 1780/1800
נקודות ולמעשה נתנה טריגר חיובי חזק כלפי מעלה .לאחר מהלך עולה נעה המניה בחודשים האחרונים בתנועה צידית ,אזור
תמיכה סביב  1850/70אל מול התנגדות סביב  2040יציאה מהטווח שנוצר יביא למהלך של קרוב ל  180נקודות בכיוון.
אלקטרה צריכה ( – )5010129מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה נסחרת במגמה עולה ארוכה מאוד כבר
קרוב לשנתיים לאחר יצירת תחתית עגולה קלאסית מתחת ל  2000נקודות .בטווח היותר קצר המניה נסחרת במבנה עולה לאחר
שקפצה מדרגה לפני חודשיים בפריצה של  6600נקודות .תמיכה קרובה קיימת סביב  7200התנגדות בשיא סביב  .7850כל עוד
לא נאמר אחרת מהגרף ,כל ירידה לצורך עליה.

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 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.

