הסקירה השבועית של ספונסר 28.05.2017 -
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 חיובית עם עליות שערים נאות בכל המדדים המובילים.
מדדי ת"א  35ות"א  125עלו בכ 1.2% -בממוצע כל אחד ,מדדי ת"א  90ו SME60 -עלו בכ 3.8% -בממוצע כל אחד ,ומדד
הביטוח קפץ בכ 5.5% -בסיכום שבועי .במדד ת"א  125בלטה לטובה מניית קומפיוג'ן שזינקה בכ .28% -מניות מנקיינד ופמס
עלו בכ 20% -כל אחת .מנגד ,מניות מזור רובוטיקה וסרגון ירדו בכ 8.3% -ובכ 6.6% -בהתאמה כל אחת .מכלל מניות הבורסה
בלטו לטובה מניות אמיליה פיתוח ושגריר ,שעלו בכ 51% -ובכ 37% -בהתאמה כל אחת .מנגד ,מניות פלאזה סנטרס וגולף ירדו
בכ 11% -בממוצע כל אחת.
באפיק הסולידי ,נרשמה מגמה מעורבת עם נטייה לעליות שערים .מדדי התל בונד נסחרו בעליות של כ 0.4% -בממוצע .אגרות
החוב הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) ירדו בכ 0.05% -בממוצע במח"מ
הארוך .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ 0.35% -במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך בסיכום שבועי.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35עלה ב 0.79% -מדד ת"א  90עלה ב ,3.56% -מדד הבנקים עלה ב ,1.41% -מדד הנדל"ן עלה בכ-
 ,2.38%מדד הנפט וגז עלה ב 1.57% -ומדד הביומד עלה ב 4.15% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר נחלש בכ 1% -מול
השקל ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  3.57ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35עלה בכ 0.8% -בשבוע החולף ,וסיים את המסחר ברמה של  1423נקודות .ניתן
לראות בגרף המצורף שהמדד אכן הצליח להתמך בחודש שעבר מעל אזור  1380נקודות שמהווה תמיכה טכנית חזקה
ומשמעותית במיוחד ,וכל עוד הוא מעל רמה זו לא מתקבל איתות טכני שלילי .כעת ,נראה כי המדד ימשיך לדשדש בשבועות
הקרובים בטווח של  1400-1440הנקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש בכ 1% -מול השקל בסיכום השבוע החולף ,במקביל להחלשות שלו מול היורו ,ונסחר
כרגע (שישי) ברמה של  3.57ש”ח לדולר .אתמול (חמישי) ,וול סטריט נסגרה בעליות שערים של כחצי אחוז בממוצע וננעלו
בשיאים חדשים .בגזרת המאקרו ,מספר הדרישות הראשוניות לקבלת דמי אבטלה ירד בשבוע שחלף ב 1,000 -לרמה מנוכת
עונתיות של  234אלף ,נמוך מקונצנזוס האנליסטים שצפה רמה של  237אלף .הממוצע החודשי של דורשי האבטלה ,המחליק
את התנודתיות של הנתונים השבועיים ,היה הנמוך ביותר מאז חודש אפריל  :1973הממוצע לארבעת השבועות האחרונים ירד
ל 5,750-והסתכם ב .235,250 -תביעות מתמשכות ,המצביעות על מספר האנשים שכבר מקבלים דמי אבטלה ,עלה ב24,000-
ל 1.92-מיליון ,אבל אלה נמצאות מתחת לקו ה 2-מיליון מזה  6שבועות רצופים ,הישג שנרשם לאחרונה ב.1973-1974-
מהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף היומי המצורף שהדולר שבר כלפי מטה את רמת התמיכה באזור של  3.60-3.61ש"ח
לדולר ולכן התקבל איתות טכני שלילי משמעותי ,והדולר צפוי להמשיך ולהחלש בשבועות הקרובים.
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 היומי המצורף ,המדד הגרמני פרץ
בצורה יפה את ההתנגדות החזקה שהייתה באזור  12400הנקודות ,ובכך קיבל איתות טכני חיובי וצפוי להמשיך ולעלות בשבועות
הקרובים לאחר התייצבות בעשרים הנוכחיים .התמיכה הקרובות נמצאות באזור  12200-12500הנקודות.
מדד  – S&P500המכה למטה של רביעי מלפני שבועיים נעלמה כלא הייתה .הירידה לאזור של  2350נקודות רק הביאה לעוד
כדי להרים את השוק לשיא חדש אתמול (חמישי) .כל עוד המדד נסחר מעל  2400נקודות יעד קרוב קיים ברמה של  2430ויעד
תבנית טווח קצר סביב  2460נקודות.

ניתוח מניות
טבע –  - TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35הסקלה של הגרף הינה לוגריתמית כדי לשים את הפוקוס על  4החודשים
האחרונים במניה .אין חדש "במניית העם" המניה שברה עוד בשבוע שעבר את אזור של  30דולר וירדה עוד "קומה" למטה עם
נמוך חדש סמוך ל  28דולר למניה .עוד נקודה לציון שחשוב לתת עליה את הדעת היא שהמניה לא מסוגת לעשות  2ימי עליה
רצופים ,זה רק מראה את החולשה ולחץ המוכרים במניה וכשיש נמוך תקופתי ורב שנתי חדש פשוט עדיף לוותר על מסחר טווח
קצר עד להודעה חדשה ,שכן את הכמה אחוזים האלה אפשר להוציא ביתר קלות במקומות אחרים.
סומוטו ( – )1129451מניות החברה נסחרות במדד ת"א צמיחה .המניה התחזקה השבוע מעל ,14%מאזורי התמיכה סביב
 280נקודות אל עבר אזורי שיא סביב  325נקודות .מחזורי המסחר היו ערים בשבוע המסחר האחרון כשהמניה מחזירה חודש
של מימושים בשבוע מסחר אחד .טכנית התבססות סביב הרמות האלה ובטח מעל לשיא יכולים לפתוח יעד עולה חדש לאזור של
 370נקודות .כניסה למי שבחוץ תתבצע בסגירה ברורה מעל  325/6נקודות ולמחמירים מעל .330
אינרום ( – )1132356מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה המשיכו את המומנט החיובי של הדוחות גם בשבוע
המסחר האחרון כשהיא מוסיפה לערכה קרוב ל  .10%מהבחינה הטכנית ,המניה עשתה מהלך עולה חזק מאוד שהחל משפל
האחרון סביב  1330נקודות ועד לשיא חדש ברמה של  1730/4נקודות .על פניו נראה שעת תיקון הגיעה בעיקר אחרי  2הנרות
האחרונים המראים על תחילה של התעייפות .למחזיקי המניה בעיקר כאלה שעובדים לטווחים קצרים ,פשוט להחליט על טייק
פרופיט כל אחד בהתאם לרמות הידע והסיכונים שלו ולפעול בהתאם.
קליל ( – )797035מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה המשיכו את המומנט החיובי של הדוחות מהשבוע
שעבר .מהבחינה הטכנית לטווח הקצר נראה שישנה התבססות מעל  44200נקודות כשגם התצורה שלה חיובית .כל עוד המניה
תשמור על רמות השיא היעד העולה עומד על אזור של  50000נקודות.
קומפיוג'ן –  - CGENמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90לאחר ריסוק שקט במניה בחודשים האחרונים מרמות מחיר של
 7.5דולר לאזורי שפל סביב  3.6דולר ,המניה יצאה לתיקון עולה מהיר לאחר הדוחות .הריצה המהירה הגיעה משום מקום
והוציאה מהלך עולה נאה למעלה .ביום המסחר האחרון המניה קבלה גג סביב  5.4דולר למניה והתממשה בחדות ,על פניו נראה
שהכיוון בטווח הקרוב יהיה לתקן את המהלך העולה האחרון .מי שהספיק לקחת מהלך צריך לחשוב על מימוש רווחים ,למי
שבחוץ לדעתי להמתין שבוע שבועיים לראות האם תיקון יגיע ובאיזה מבנה.
עזריאלי ( – )1119478מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניות החברה עשו השבוע גבוה חדש מעל  21000אולם חזרו
יום למחרת מתחת ולמעשה הוציאו סטייה דובית לפועל שהתממשה עם הירידה החדה ביום המסחר האחרון .טווח קצר ,המניה
נעצרה על קו מגמה עולה המשך ירידות בשבוע המסחר הקרוב ומתחת ל  19750יכולה להביא להשלמה של תבנית  Mלאזור
של  19000נקודות בטווח הקצר.
דלק קבוצה ( – )1119478מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה נעה בשבעות האחרונים בצורה דיי רנדומלית לטעמי.
אם ננסה להתייחס טכנית ,המניה עלתה בתקופה האחרונה וחזרו לאזורי הגבוהים האחרונים סביב  87000נקודות .התיקון
האחרון נעצר על ממוצע  , 20נר עולה ביום המסחר הבא יאשר שפל עולה במניה וניסיון תקיפה נוסף של הגבוהים האחרונים
ברצועה של  87000-88000נקודות.
סלקום ( – )1101534מניות החברה נסחרות במדד ת"א  . 35המניה הגיבה בצורה לא טובה לדוחות הרבעון הראשון אשר
פורסמו ביום רביעי האחרון .המניה פתחה בפער מחירים יורד ונעלה את שבוע המסחר סביב תמיכה ברמה של  3500נקודות
בנמוך מתחילת ינואר .סגירה על תמיכה מביאה הזדמנות ,היפוך מעל רמה זו יכול לשלוח את המניה לתיקון של הגל היורד ומנגד
שבירה של התמיכה יכולה לשלוח את המניה להמשך ירידות ואף סגירה של פער מחירים מתחילת השנה באזור של 3130
נקודות .על פניו נראה ששבירה של התמיכה היא עניין של זמן אך יחד עם זאת כל מה שנותר זה לראות מה יחליט השוק ולפעול
בהתאם.
ישראמקו ( – )232017מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35התגובה של החברה לגיוס האג"ח לפני קרוב לחודשיים (אשר
עבר בהצלחה) ותשלום דיבידנד לבעליה היה"ש הביא למומנט חזק במניה שנמשך כבר חודש וחצי .המניה נסחרת ברמות שיא
וסמוך לשיא כל הזמנים משנת  2015ברמה של  77נקודות .מי שמחזיק אין לו סיבה למרת בשלב זה ומי שבחוץ אין אזור כניסה
נוח מבחינת ניהול סיכונים .תמיכה קרובה בשפל האחרון ברמה של  70.9נקודות התנגדות  ,74מעל אני מעריך שהמניה תשאף
לאזור השיא.
לאומי ( – )604611מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35תגובה טובה לדוחות ומבנה מחירים שורי מתחילת מאי יכול להביא
למהלך עולה משמעותי במניה בטווח זמן הקרוב .אזור של  1750נקודות מהווה התנגדות קרובה כשנר עולה נוסף יאשר יציאה
מתבנית של דגל עולה .במקרה כזה המניה תפתח יעד לאזור של  1820נקודות.
אגוד ( – )722314מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90פרסום בעיתונות הכלכלית השבוע על כך שאלי יונס לשעבר מנכ"ל
בנק מזרחי טפחות מנהל מו"מ עם קבוצת משקיעים לרכוש את השליטה בבנק אגוד מידי שלמה אליהו .בתגובה זינקו מניות
החברה ופרצו תבנית המשך של יתד שורית ,יעד התבנית המלא הינו לאזור של  1860/80נקודות לתקופה הקרובה ,גם תיקון
יורד ויצירת שפל עולה לא תשנה את יעדי התבנית בטווח הקצר אלא תיתן אפשרות כניסה למי שפספס את הפריצה העוצמתית.
למעקב לתקופה הקרובה.

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.

