הסקירה השבועית של ספונסר – 10.09.2017
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 ננעל במגמה שלילית ברוב מדדי הבורסה של ת"א .ת"א  35ו 125 -ירדו ב  0.92% -ו 0.84%
בהתאמה .מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את מניית קנון ,אירונאוטיקס והמלט שהתחזקו  14% ,15.9%ו 11.6%
בהתאמה .מנגד ,בלטו לשלילה מניות מזור רובוטיקה וארקו החזקות אשר נחלשו ב  7.9%כל אחד .מכלל מניות הבורסה בלטו
לחיוב מניות חברות קשרי תעופה ואורמד אשר עלות ב  26%ו  24%בהתאמה .מנגד ,בלטו לשלילה מניות תפן ,אופטיבייס
ופועלים איביאי אשר ירדו ב  15.7% ,16.6%ו  15.6%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35ירד ב ,0.92% -מדד ת"א  90ירד ב ,0.40% -מדד הבנקים ירד ב ,0.79% -מדד הנדל"ן ירד בכ-
 ,0.53%מדד הנפט וגז ירד ב 0.49% -ומדד הביומד ירד ב 2.32% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר נחלש בכ  1.7%מול
השקל ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  3.5100ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35ירד ב 0.92% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1388.09נקודות.
למרות הירידה השבועית הקלה המדד המרכזי של בורסת ת"א ממשיך לעמוד במקום ומתכנס לכדי תנועה .תמיכה קיימת
בשפלים האחרונים ברמה של  1379ו  1376נקודות .אזור התנגדות מהותי קיים סביב  1403/6נקודות .עוד אציין את רצועת
התמיכה בין  1370/80שנשברה לפני כחודש והמדד חזר במהרה מעל ,אני מעריך שבפעם הבאה במידה ונשבור נראה רמות
נמוכות יותר בשוק.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש השבוע כ  1.7%והיום (שישי) נסחר סביב רמה של  .3.5100ביום שלישי השבוע ראינו
את הדולר יורד מאזור  3.5700ולמעשה שובר את התמיכה שצוינה כאן בשבוע שעבר .השבירה הוציאה מהלך יורד חזק לאורך
כל שבוע המסחר האחרון ,מהלך שטרם נעצר .מהבחינה הטכנית סביר שנראה בדיקה של אזור  3.5ואולי גם את השפל
האחרון מחודש יוני ברמה של .3.4840
מדד ה  DAXהגרמני – מדד הדקס נסחר הבוקר (שישי) ברמה של  12290נקודות .המדד המשיך את ההתאוששות מסיום
השבוע הקודם ונסחר סביב אזור התנגדות ברמה של  12300/30נקודות .פריצה של רמה זו תהיה חיובית בטווח הקצר ויכולה
לשלוח את המדד שוב לרמות השיא שנקבעו בחודש יוני האחרון סמוך ל  13000נקודות .אזור תמיכה חשוב מאוד במדד נמצא
ברצועה רחבה ברמה של  11830-12000נקודות שהחזיקה את המדד בצורה מרשימה בחודש אוגוסט.
מדד  – S&P500שבוע המסחר המקוצר בארה"ב נפתח בתנועה יורדת ומאז (רביעי וחמישי) השוק נסחר בתוך הטווח של יום
שלישי .יציאה מגבולות הנר של שלילי יכולה להעיד על הכיוון בטווח הקצר .מתחת ל  2450נקודות וסביר שנראה המשך תנועה
יורדת לאזור השפלים האחרונים סביב  2420ואף נמוך מכך .נעילה מעל  2475תביא לבדיקה נוספת של שיא כל הזמנים באזור
 2490עם סיכוי לפריצה .אני מעריך שנראה הכרעה בקרוב ייתכן שביום שישי או תחילת שבוע הבא .חשוב לציין ששבוע הבא
יפקעו החוזים העתידיים על המדדים בנוסף למניות (פקיעה משולשת) צפי לתנודתיות.

ניתוח מניות
נטו ( – )168013מניות החברה נסחרות במדד ת"א  . 90המניה לא הצליחה להבלם השבוע מעל השיא של השנה שעברה
ברמה של  33500נקודות ונזל עוד לאזור  31500נקודות שהוא ההתנגדות מסיום שנת  .2016מחזור ער ותנודתיות גבוהה
יחסית ביום המסחר של השבוע מראה על המצאות קונים .חשוב לראות קונים ביום המסחר הבא כדי שנראה רצף עולה של
יומיים לפחות למי שמחפש ריבאונד במניה.
דלק קבוצה ( – )1084128מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה נסחרה בצורה טובה השבוע ואף פרצה ביום המסחר
האחרון את אזור של  69100-70000נקודות ,אך סגרה בצורה גבולית על רקע עדכון המשקלים שבוצע בסיום המסחר ביום
חמישי האחרון .יציאה קדימה בשבוע הבא מעל  70000תביא ליעד מהיר לאזור של  74000נקודות בטווח הקצר.

ננו דיימנשן ( – )751032מניות החברה נסחרות במדד  .SME 60המניה התחזקה ב  8%בשבוע המסחר החולף ונעלה את
השבוע סביב אזר התנגדות ברמה של  360נקודות .המניה נסחרת לאחר גל יורד חזק מאוד ונראה שהשוק עדיין חשדן בנוגע
ללחץ המוכרים שנשאר או שלא במניה .נעילה ברורה מעל  360תביא ליעד עולה לאזור  400/20בטווח הקצר.
בזק ( – )230011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35שבוע מסחר רגוע עבר על מניות החברה אולם למעשה לא קרה שם
כלום והמניה המשיכה להתבסס סמוך מאוד לרמות שפל 508/13 .רצועת תמיכה של השבועיים האחרונים וייתכן ששפל עולה
ראשוני .יציאה מעל  520יכולה להביא לבדיקה נוספת של אזור  540/5לשבוע הקרוב.
פרטנר ( – )1083484מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה פרצה השבוע את אזור ההתנגדות שצוין סביב 1820/5
ויצאה קדימה בעוצמה ב  4ימי המסחר האחרון .היעד השבועי שלי היה לאזור של  1900נקודות אולם המניה נתנה הרבה יותר
וכמעט סגרה את פער המחירים הפתוח מיוני האחרון סמוך ל  2000נקודות.
בריינסוויי ( – )1100718מניות החברה נסחרות במדד  .SME 60המניה נסחרת בטרנד שלילי בשבועיים האחרונים וירדה
מאזור של  1800נקודות עד לאזור של  .1600ביום המסחר האחרון סגרה המניה בצורה שלילית אולם היא מגיעה לרצועת
תמיכה חזקה מאוד ברמה של  1560/1600נקודות אשר החזיקה מספר פעמים בשנה האחרונה .היפוך מעל רמה זו השבוע
עם חזרה מעל  1620נקודות יכול להביא לתיקון עולה משמעותי במניה לא רק לשבוע הקרוב אלא לתקופה הקרובה.
אינרום ( - )1132356מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה ירדה השבוע בכ 8.4% -לאחר ששברה את רמת התמיכה
האופקית סביב  1,530נקודות .את יום המסחר האחרון של השבוע המניה חתמה בירידה וכעת המניה נושקת לאזור תמיכה
אופקי ב 1,425 -נקודות .רמה זו עשויה להביא להיפוך נקודתי עד להתבססות .יחד עם זאת ,קיימת אפשרות להמשך הירידה
ואם תרחיש זה יתממש ,התמיכה הבאה שוכנת באזור  1,300נקודות.
הראל השקעות ( – )585018מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה נכשלה גם השבוע בפריצת ההתנגדות האופקית
סביב  2,225נקודות שהיא גם רמת השיא השנתי .פריצה של רמה זו וסגירה חיובית מעליה תהווה טריגר חיובי להמשך
המגמה החיובית עם יעד באזור  2,380נקודות .במידה והמניה תתממש שוב ,בדומה לשלושת כישלונות הפריצה של השיא,
אזור  2,040מהווה רמת תמיכה חשובה.
פמס ( - )315010מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה התבססות במהלך שובע המסחר מעל רמת התמיכה
האופקית החשובה סביב  13,000נקודות .בטווח הקצר קיימת אפשרות לבדיקה נוספת של התמיכה או פריצה של הגבוה
האחרון ב 13,720 -נקודות .זהו טווח המסחר של השבוע הנוכחי ולכן פריצה של הרף העליון או שבירה של התמיכה ב-
 13,000יכריעו את כיוון המניה בטווח 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 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.

