הסקירה השבועית של ספונסר 10.04.2017 -
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 פתחה את השבוע בירידות שערים קלות .מדדי ת"א  35ות"א  125ירדו בכ 0.3% -בממוצע
כל אחד ,ומדד הבנקים ירד בכ .1.7% -במדד ת"א  125בלטו לטובה מניות מנקיינד ונכסים ובניין שעלו בכ 9.3% -ובכ7.1% -
בהתאמה כל אחת .מנגד ,מניות מזור רובוטיקה וסרגון ירדו בכ 3.2% -בממוצע כל אחת .מכלל מניות הבורסה בלטה לטובה
מניית מרחביה אחזקות שזינקה בכ .17% -מנגד ,מניות וויז פארמה ופיסיבי טכנולוגיות ירדו בכ 7% -כל אחת .מחזור המסחר
היה גבוה יחסית לממוצע לימי ראשון ,ועמד על כ 760 -מיליון ש"ח.
באפיק הסולידי ,נרשמה יציבות מרשימה ללא תנודות חדות .מדדי התל בונד נסחרו ללא שינוי .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו
גם הן ללא שינוי מהותי .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) נותרו ללא שינוי במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך .מדדי
אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ 0.05% -במח"מ הארוך בסיכום שבועי.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35ירד ב 0.30% -מדד ת"א  90ירד ב ,0.04% -מדד הבנקים ירד ב ,1.73% -מדד הנדל"ן רשם השבוע
עלייה של  ,0.38%מדד הנפט וגז ירד ב 0.45% -ומדד הביומד עלה ב 0.34% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר התחזק
בכ 0.6% -מול השקל ,ונסחר כרגע (שני) ברמה של  3.65ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35ירד בכ 0.3% -בשבוע החולף ,וסיים את המסחר ברמה של  1396נקודות .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 התחזק בכ 0.6% -מול השקל בסיכום השבוע החולף ,ונסחר כרגע (שני) ברמה של  3.65ש”ח
לדולר .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
המשיך כצפוי במגמה העולה בהתאם לתחזית שלנו ועלה שבוע אחרי שבוע ,וכעת הגיע לרמת התנגדות משמעותית באזור
 12400הנקודות שם ייבחן.
מדד  – S&P500מדד האס אנד פי  500עמד במקום בשבוע המסחר האחרון .מהבחינה הטכנית אפשרות לראות גבוה שבועי
סמוך ל  2380שיוצר שיא יורד נוסף על הגרף ,יחד עם זאת מימוש אמיתי ועמוק עדיין אין .בשלב זה כל התיקון האחרון מהשיא
נראה כמו תבנית המשך לשיאים חדשים .בטווח הקצר מתחת לאזור של  2350נקודות נקבל איתות שלילי עם סיכוי לא רע
לבדיקה של הנמוך התקופתי מהשבוע שעבר סביב  2320נקודות .כדי לקבל ירידות חדות ותיקון אמיתי קודם כך צריך לקבל עליה
משמעותית בתנודתיות ולא ירידות ועליות קלות.
מדד הבנקים – מדד הבנקים ירד בעוצמה ביום המסחר האחרון ושבר קו מגמה יורד של  4החודשים האחרונים .מהבחינה
הטכנית המדד החזיר את המהלך העולה האחרון בצורה מלאה וזאת נקודת אזהרה מהגרף לא רק לטווח הקצר .אזור תמיכה
קרוב קיים סביב  1530נקודות שהוא לא רק שיא משמעותי אחרון שנפרץ אלה רצועה עליונה של התנגדות ארוכת טווח מ 2007
ו  2015ברמה של  1480-1530נקודות (בגרף שבועי) .יחד עם זאת ולאחר ירידה רצופה של  130/40נקודות כמעט ברצף ,תיקון
כלשהו צריך להילקח בחשבון.

ניתוח מניות
בזק ( – )230011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  . 35המניה ממשיכה להיות חלשה וכל ניסיון עליה נתקל במוכרים ,תנועה
צידית ואז חזרה לנמוכים .זה מה שקרה גם בשבוע המסחר האחרון כשהמניה ניסתה לצאת מעל  650/2נקודות ,קבלה גג ,נעה
בתנועה צידית ולאחר מכן חזרה לנמוך האחרון .מהבחינה הטכנית אזור של  631נקודות נמוך אחרון ותמיכה.
דלק קבוצה ( – )1084128מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה יצאה לתיקון עמוק ב  2ימי המסחר האחרונים כשהיא
נותנת איתות שלילי עוד ביום חמישי האחרון עם סגירה מתחת ל  85000נקודות .ביום המסחר האחרון נעלה המניה את המסחר
סביב  82650נקודות שהוא פער מחירים פתוח מחודש פברואר השנה .הערה לימים הקרובים ניסיון עצירה סביב הרמות האלה
וניסיון תיקון עולה .אזור תמיכה קרוב קיים סביב .80800
איידיאו ( – )505016מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה עלתה בסקירה של השבוע שעבר ולאחר מכן גם קבלנו
מהלך עולה קדימה ופריצה של אזור התנגדות סביב  4700נקודות .גם קו אלכסוני שיכול היה לבלום את המניה בתצורה של יתד
דובית נפרץ ועל פניו המניה מכוונת לאזור של  5000בשלב ראשון ויעד תבנית לאזור של .5200/300
סומוטו ( – )1129451מניות החברה נסחרות במדד ת"א צמיחה .מניות החברה חזרו לעלות בשבוע האחרון ופרצו גם את אזור
של  310ו  320נקודות אותן ציינתי בסקירה הקודמת .עליו פניו נראה שפריצה ברורה של  330נקודות שהוא השיא האחרון ושיא
כל הזמנים הוא רק עניין של זמן.
מטריקס ( – )445015מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90אחת המניה החזקות בחצי שנה האחרונה עם מבנה מחירים עולה
בריא והפוגות בדרך כמו שקבלנו בדצמ בר ינואר .מהבחינה הטכנית המניה עברה מימוש עמוק במונחים שלה וירדה מרום שיא
סביב  3468נקודות לעבר  3200נקודות .הנמוך של השבוע שעבר סביב  3180נקודות הינו שפל עולה נוסף ,השאלה היא אם
אחרי התיקון העמוק באופן יחסי יהי הכוח לדחוף לגבוה חדש או שמא נקבל שיא יורד.
רציו ( – )394015מניות החברה נסחרות במדד ת"א  . 90בשבוע המסחר האחרון ראינו ניסיון תיקון עולה במניה ,אולם הוא נבלם
סביב אזור של  277נקודות ואפילו לא עלה  280אזור התנגדות אופקי .רמה של  262שפל אחרון וגם הרמות שמתחת הינם אזור
קונים שאמור להחזיק את המניה בתקופה הקרובה .גם ירידה לאזור של  250/2נקודות שהוא אזור אופקי מהרבעון האחרון של
 2015רק ייתן אפשרות כניסה למי שמחפש להיכנס למניה ברמות נוחות יחסית .בשלב זה אם מסכמים את הטווח של  4החודשים
האחרונים  252אזור פריצה ושיא אחרון  ,294המניה נמצאת כרגע בדיוק באמצע ועל פניו זהו סוג של שיווי משקל.
ישראמקו ( – )232017מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35בשבוע שעבר ראינו קפיצה חזקה מאוד במניה בעקבות הודעת
החברה על גיוס חוב של  430מיליון דולר כנגד חלוקה של דיבידנד כבר השנה .בעקבות ההודעה זינקה המניה בחדות ביום רביעי
האחרון אולם חזרה מעט אחורה ב  2ימי המסחר שלאחר מכן .טכנית ,אזור של  66-65.8אמור להחזיק את המניה במקרה של
תיקון לעליות האחרונות .כשההנחה צריכה להיות כל ירידה לצורך עליה בתקופה הקרובה.
כלל ביוטנולוגיה ( – )1104280מניות החברה נסחרות במדד  .SME60המניה נסחרת בתבנית של דגל עולה לאחר מהלך עליות
חזק מאוד שהחל בסוף ינואר .ביום המסחר האחרון זינקה המניה לאחר שהודיעה על הקצאת מניות לילין לפידות בגובה של 4%
 +אופציות תמורת  20מיליון ש"ח דבר שיהפוך את האחרונה לבעלת עניין בחברה .הסגירה מעל  340נקודות חיובית ולמעשה
ממשיכה את המהלך העולה ,יעד טכני לטווח הקצר קיים ברמה של  355נקודות ויעד מלא לאזור של  .400חשוב לציין שסביב
 350ו  370אזור התנגדות לא פשוט משנת .2015
מזור ( – )1106855מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90בנוסף החברה הינה דואלית ונסחרת בבורסת הנאסד"ק תחת ADR
שסימולו  .MZORהניתוח מתייחס לגרף המקומי אולם יש תקופות שדווקא הגרף מחול מוביל את המהלך .במקרה הזה זה פחות
ישנה מכיוון שניתן לראות גם בגרף המקומי וגם בחול על סגירה של יעדי תבנית הן סגירת התעלה האופקית שנפרצה ונתנה יעד
לאזור של  5340והן ע"י יעד פיבו שסימן יעד ל  5600/50נקודות .בשלב זה צריך לראות את עומקו ועוצמתו של התיקון ובהתאם
לזה לקבל מסקנות.
ארפורט סיטי ( – )1095835מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35מניות החברה נסחרות בשיא כל הזמנים וזאת לאחר הפוגה
של חודש בתנועה העולה .יעד עולה קרוב במניה קיים סביב  5000נקודות ויעד מלא לתבנית קיים במוך ל  5500/600נקודות
השלמה של תבנית דגל עולה.
מיילן –  - MYLמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35מהתגובה החיובית לדוחות המניה יצאה לתיקון עמוק גם בחסות של שלל
הודעות שליליות .טכנית כל עוד המניה נסחרת מתחת ל  40-40.5היא שלילית לטווח הקצר .פריצה של רמה זו והתבססות מעל
ואז עושים חושבים מחדש .גם התיקון היורד האחרון למהלך מ  35ל  46דולר חותך את תיקון הזהב  61.8%כך שגם זהו איתות
שלילי.
קנון ( - )1134139מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה זינקה בחמישי האחרון בעקבות הודעה על הכנסת משקיע
אסטרטגי למייזם הרכב הסיני והפסדי – קורוס .בתגובה זינקו מניות החברה בחדות .ביום המסחר הראשון של השבוע ראינו
תיקון יורד לעליות האחרונות אשר מראש קבלו גג באזור התנגדות קשה סביב  4650נקודות .רק נעילה מעל תוביל לגבוה האחרון
סביב  5000נקודות שעל פניו נראה כמו רעש ופריצת שווא.

ננו דיימנשן ( - )751032מניות החברה נסחרות במדד  . SME60שלל ידיעות חיוביות על מכירות ועסקאות התרחשו בתקופה
האחרונה ויחד עם זאת המניה אינה מצליחה לפרוץ בצורה ברורה את אזור של  510/5נקודות .תמיכה בטווח הקצר נמצאת על
רמה של  475/80נקודות וירידה מתחת יכולה להביא לתיקון עמוק יותר במניה.

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.

