הסקירה השבועית של ספונסר – 12.11.2017
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 0.64% -ו 0.63%
בהתאמה .מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את מניות פריגו ,מיילן וארקו החזקות שהתחזקו השבוע ב  6.81% ,11%ו
 6.06%בהתאמה .המניות הבולטות בירידות שערים אופקו שירדה  16.3%בעקבות אכזבה מהדוחות ,לייבפרסון שירדה
 8.88%ואירונאוטיקס שאבדה  6.15%מערכה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35ירד ב ,0.64% -מדד ת"א  90נחלש ב ,0.45% -מדד הבנקים ירד ב ,2.52% -מדד הנדל"ן ירד
בכ ,0.54% -מדד הנפט וגז עלה ב 0.34% -ומדד הביומד ירד ב 5.3% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר התחזק השבוע
בכ  0.5%מול השקל ונסחר הבוקר (שישי) ברמה של  3.5220ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35ירד ב 0.64% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1417.35נקודות.
שבוע המסחר ננעל בירידות שערים לאחר יום מסחר אחרון שהיה סוער באופן יחסי הן בשל העלייה החדה במניית פריגו
והירידה החדה של אופקו והן בגלל הירידות הנקודתיות בשווקים .השבירה של אזור  1432נקודות בשבוע הקודם קבלה משנה
תוקף השבוע עם בדיקה של רמה זו בחציו הראשון של השבוע וירידות שערים בימים רביעי וחמישי .ביום חמישי האחרון המדד
ירד עד  1400נקודות וסגר פער מחירים פתוח מחודש ספטמבר האחרון" .הזנב" שנוצר בנר האחרון אינו מרשים משום שרובו
הגיע סמוך לסגירת המסחר ,אני מעריך שנבדוק לפחות את חלקו בימי המסחר הקרובים.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק השבוע כ  0.5%ונסחר הבוקר (שישי) ברמה של  3.5220ש"ח לדולר .מהבחינה
הטכנית שוב אין הרבה מה לחדש ,נראה שנוצר שפל עולה בטווח הקצר בנמוך של שבוע שעבר סביב  3.5שח לדולר .התנגדות
מהותית קיימת סביב אזור של  3.55אזור תמיכה חזק ומהותי נמצא סביב  3.48-3.487כל עוד השקל נסחר בטווח הזה הצפי
המשך דשדוש.
מדד ה  DAXהגרמני – מדד הדקס נסחר בתחילת שבוע המסחר בתנודתיות נמוכה וברמות שיא .ביום שלישי האחרון פתח
המדד בשיא חדש אולם סיים באזור נמוך יומי עם נר אוגף על  3ימי המסחר שקדמו .על פניו קבלנו רמז לעתיד לבוא וליום
המסחר השלילי ביום חמישי בו ירד המדד  1.5%זהו היום השלילי ביותר במדד מאז חודש אוגוסט .על פניו נראה שהרמות
הגבוהות והמלך העולה האחרון צריך להביא למימוש שכבר החל השבוע ,כל מה שנותר הוא לעקוב בתקופה הקרובה ולבחון
את אופי המימוש ועומקו .תמיכה קרובה קיימת סביב  12800/900נקודות ברמה של  13145קיים גאפ פתוח ואני מעריך שהוא
ייסגר או בשישי הקרוב או בתחילת השבוע הבא.

ניתוח מניות
פועלים ( – )662557מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35מניות הבנק סגרו חלש את שבוע המסחר ובאזורי הנמוכים של
החודשים האחרונים .בשבוע שעבר ציינתי על טווח המסחר של המניה בין  2510/30ל  2370/80נקודות .ההגעה לאזור
תחתית טווח המסחר יכולה להביא לעסקה ,או שבירה של התמיכה והמשך המימוש כלפי מטה ,או היפוך והשארות בתוך טווח
המסחר .חשוב יהיה לראות השבוע האם המימושים של היומיים האחרונים הם מימוש טבעי או תחילה של תיקון עמוק יותר
במניות הבנק.
טבע  – TEVA -מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35לאחר הצלילה החדה של השבוע שעבר בעקבות הדוחות וקביעה של
נמוך תקופתי חדש ,עבר על המניה שבוע עם תנודתיות נמוכה יחסית .מהבחינה הטכנית השפל של יום חמישי שעבר סביב
 10.85-10.9נבדק ביום שלאחר מכן ומאז המניה התרחקה באופן יחסי מהנמוך האחרון .לסוחרי טווח קצר התנודתיות עדיין
קיימת ,תמיכה קיימת ברמה של  11.4דולר ,התנגדות קרובה גבוה שבועי סביב .12.5-12.57

אל על ( – )1087824מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90לחץ המכירות במניית אל על נמשך בתחילת שבוע המסחר
האחרון אולם נרגע מעט בהמשך השבוע .המניה אומנם לא הצליחה להתרומם וזה לאחר התפטרות של מנכ"ל החברה ביום
שלישי האחרון לאחר נעילת המסחר .מהבחינה הטכנית המניה נראת זוועה לאחר שאבדה מעל  50%מערכה מאוגוסט
האחרון .תמיכה קרובה קיימת בנמוכים האחרונים סביב  165/7נקודות ,התנגדות באזור  178יציאה מהטווח יכולה להביא
למהלך באותו הכיוון.
פריגו  – PRGO -מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35מניות החברה הגיבו לדוחות שפורסמו ביום חמישי האחרון בעליות
שערים של מעל  8%במסחר בארה"ב ,אך למרות העליות החדות המניה כשלה בפריצה טכנית של אזור התנגדות סביב 90
דולר .הנר של יום חמישי האחרון היה חלש ויהיה מעניין לראות את התנהגות המניה בימים הקרובים .נעילה מעל  90תהיה
חיובית בטווח הקצר עם אפשרות להמשך מהלך עולה בטווח הקצר.
אופקו  – OPK -מניות החברה נסחרות במדד ת"א  . 35מניות החברה פרסמו את דוחותיהם ברביעי בלילה והמניה הגיבה
בירידות חדות ביום המסחר האחרון בארץ .מהבחינה הטכנית כל הנר של יום חמישי האחרון בארה"ב נמצא בנמוכים תקופתיים
חדשים ומתחת ל  6דולר וזה אומר שאין שבסבירות גבוהה אין מה לחפש לונג במניה בתקופה הקרובה .להערכתי נראה שם
את אזור  5דולר וזה לא ייקח הרבה זמן.
בזק ( – )230011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה נסחרה במהלך השבוע בתנועה צידית מתחת לרמת
ההתנגדות האופקית סביב  538-540נקודות .במהלך החודשים האחרונים מתהווה תבנית היפוך מגמה לאחר גל ירידות
ממושך כאשר הטריגר למימוש התבנית יתקבל בפריצה של אזור ההתנגדות הנ"ל .במידה ותתקבל פריצה ,מחיר היעד של
התבנית סומן סביב אזור  577כיעד קרוב ו 606 -כיעד שני
סלקום ( – )1101534מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה ממשיכה לדשדש מתחת לקו ההתנגדות היורד ונסחרת
בטווח מחירים צר ומתכנסת לתנועה .הטריגר החיובי יתקבל רק בפריצה כלפי מעלה של  3,330נקודות ,הגבוה של חודש
אוקטובר .במידה והנחת העבודה תתממש ,מחיר היעד הנוכחי סומן סביב רמה של  3,850נקודות.
הפניקס ( – )767012מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90בתחילת אוקטובר המניה פרצה את השיא של חודש מאי סביב
רמה של  1,690נקודות .מאז הפריצה המניה מדשדשת מעל ההתנגדות ובטווח מחירים צר  .1,690-1,790כעת יש להמתין
לפריצה של רף העליון של הדשדוש ב 1,790 -נקודות כדי לקבל טריגר חיובי להמשך המגמה העולה.

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.

