הסקירה השבועית של ספונסר – 01.10.2017
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 הראשון של השנה העברית ננעל ביציבות במדדים המובילים בבורסה של ת"א .ת"א 35
התחזק ב ,0.08% -מנגד ת"א  125נחלש  .0.22%מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את מניית אופקו ,סודה וקומפיוגן
הדואליות אשר עלו ב  7.42% ,14.6%ו  6.9%בהתאמה .מנגד ,מניות קבוצת אלוביץ אינטרנט זהב ובי קומיוניקיישנס ירדו
 7.17%ו  6.65%בהתאמה .עוד נציין את חברת סרגון שירדה  6.67%ואת פרוטרום שסגרה שבוע חריג מבחינתה עם ירידה
של  .6.65%מכלל מניות הבורסה בלטו לחיוב מניית קרדן אן וי שעלתה  33.95%ומניית פועלים אייביאיי שעלתה חזק השבוע
בעקבות מינויי מנכ"ל חדש לחברה ,היא השיבה לערכה  .26.29%מנגד ,בלטו לשלילה מניית חוף גיא ומנקיינד אשר ירדו
 17.2%ו  15.2%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35עלה ב ,0.08% -מדד ת"א  90ירד ב ,1.22% -מדד הבנקים עלה ב ,1.15% -מדד הנדל"ן ירד בכ-
 ,0.83%מדד הנפט וגז ירד ב 1.6% -ומדד הביומד עלה ב 2.84% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר התחזק בכ  1%מול
השקל ונסחר כעת (חמישי בערב) ברמה של  3.5260ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35עלה ב 0.08% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1421.04נקודות.
שבוע מסחר ראשון לשנה העברית הסתיים כמעט ללא שינוי ,מהבחינה הטכנית המדד פקע בחמישי האחרון ברמה של
 1427.5נקודות שהוא גם אזור התנגדות סביב  1428נקודות ,הגבוה של השבוע הקודם ,רק פריצה של רמה זו תיתן למדד
איתות חיובי המשכי במסקרת המבנה העולה שקיים בו בחודשיים האחרונים .בראייה רחבה השוק נסחר בדשדוש רחב אזור
של  1370קניה ואזור של  1480/90התנגדות בה היינו לאחרונה בינואר השנה .תמיכה קרובה במדד קיימת סביב 1413/4
נקודות שהוא השפל השבועי על הגרף.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק השבוע כ  1%ונסחר בחמישי אחה"צ ברמה של  .3.5260בשבוע שעבר ציינתי את
אזור התמיכה של הדולר ברמה של  3.4870נקודות ואת זה שהדולר ירד לאזור זה במחזורים דלילים בגלל סופ"ש ארוך של
ראש השנה .בפועל קבלנו תמיכה באזור הנמוך השנתי והדולר יצא לתיקון עולה שנבלם מעט ביום המסחר האחרון (חמישי).
על פניו נראה שצריך להתרחש משהו מאוד חריג כדי שנשבור את התמיכה שצוינה ,אזור של  3.55מתנגד בטווח הקצר נעילה
מעליו תשלח את הדולר לאזור של  3.58/60בשלב ראשון.
מדד ה  DAXהגרמני – מדד הדקס נסחר סמוך לנעילה של חמישי ברמה של  12700נקודות .המדד נסחר השבוע בצורה
חיובית ופרץ בצורה ברירה את אזור של  12600/650נקודות ובכך נתן איתות טכני חיובי המשכי .על פניו נראה שהמדד
יתמודד בקרוב עם אזור שיא כל הזמנים סביב  12850-12950נקודות .תמיכה קרובה ומהותית במדד קיימת ברצועה של
 12400/500נקודות שהוא שיא כל הזמנים הקודם והתמיכה של החודש האחרון.

ניתוח מניות
פרוטרום ( – )1081082מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35סימני חולשה מהותיים ברמות שיא הופיעו במניה השבוע.
המניה אבדה כ  6%מערכה וירדה קרוב ל  10%מרמות השיא סביב  30000נקודות .יום המסחר האחרון בחסות הפקיעה הגיע
בפער מחירים יורד בפקיעה חיובית וזה מראה על יציאה גדולה מאוד של כסף מהחברה ומחזר את אשר מראה הגרף .יחד עם
זאת חשוב לציים שטרם נשבר מבנה המחירים העולה ארוך הטווח ,שפל אחרון נמצא ברמה של  26500נקודות לערך ואני
מעריך שנראה בדיקה שלו בשבוע הבא .כדי לקבל אינדיקציות משמעותיות יותר ייקח עוד קצת זמן.
אינטרנט זהב ( – )1083443מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90לאחר שבועיים קודמים שהיו חיוביים יחסית מניות
החברה שבו לרדת השבוע .המניה סגרה את שבוע המסחר סביב אזור תמיכה ברמה של  2600נקודות שהוא השפל האחרון.
שבירה של רמה זו יכולה להחזיר את המניה לאזור השפל האחרון שתחנה הבאה לטווח הקצר נמצאת סביב  2400נקודות.
ריט  – )1098920( 1מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה נסחרת ברמות שיא כל הזמנים ,השבוע ראינו חולשה
במניה עם נרות של מוכרים בעיקר בחציו השני של השבוע .אזור תמיכה טכנית קרוב קיים ברמה של  1365נקודות .שבירה של
רמה זו יכולה להוציא תיקון במניה כשהיעד לטווח הקצר יהיה לאזור של  1320נקודות.

פלרם ( – )644013מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה מתייצבת בשבועות האחרונים לאחר מימוש דיי עמוק
מרמות השיא ברמה של  3200נקודות לשפלים האחרונים באזור של  2350נקודות .אזור של  2560נקודות מתנהג במניה
בחודשיים האחרונים ,פריצה של רמה זו תיתן טריגר חיובי בנייר עם פוטנציאל לתיקון עולה לאזור של  2750/2800נקודות
בטווח הקצר.
ננו דיימנשן ( – )751032מניות החברה נסחרות במדד  .SME 60גם בשבוע המסחר האחרון המשיכה המניה להיסחר
בתבנית שוירית ואף ניסתה לפרוץ אותה ב  2ימי המסחר האחרונים .נראה שאזור של  369/70נקודות הינו אזור קשה על בסיס
סגירה .נעילה מעל רמה זו תיתן איתות טכני חיובי לנייר עם יעד שעומד על אזור של  400/20נקודות בטווח הקצר.
בריינסוויי ( – )1100718מניות החברה נסחרות במדד  .SME 60שבוע מסחר חיובי עבר על מניות החברה וזה מתווסף
להיפוך בשבוע המסחר הקודם .המניה מגיעה סמוך ליעדים אותם הצבתי ברמה של  1750/1800נקודות .לדעתי אפשרי
שנראה המשך עולה בימים הקרובים ואף בדיקה של אזור התנגדות סביב  1800/30נקודות שהם הגבוהים של חודש אוגוסט
האחרון.
אגוד ( - )722314מניות החברה נסחרות במדד ת"א . 90התהליך של בנק אגוד מול מזרחי טרם הסתיים וזה יכול להשפיע
אמנם על המניה אבל בינתיים מבחינה טכנית המניה נמצאת בהתכנסות מחירים בתבנית משולש שביום המסחר האחרון טרם
הצליחה לפרוץ  ,פריצה של המניה את רמת ה  1800נקודות ישלח אותה לעבר  1850נק' לטווח הקצר ואולי אף לעבר השיא
האחרון ברמת ה 1925נק' לטווח בינוני .
ארקו החזקות ( – )310011מניות החברה נסחרות במדד ת"א . 90מבחינה טכנית בשבוע האחרון המניה ביצעה תיקון יורד
למהלך העליות החד שהחל ב  133נק' לעבר  158נק .המהלך היורד זהו מהלך תיקון טבעי למניה שעולה בחדות ואף רצוי כדי
להמשיך במגמה השולטת בטווח הקצר  .המניה נבלמה ביום המסחר האחרון בדיוק על ממוצע  20יומי ייתכן והמימוש הסתיים
והמניה תחזור לגבוה האחרון ברמת ה  158-160נק' בשלב ראשון ,שמהווה התנגדות משמעותית למניה  ,אבל זהירות נדרשת
כי שבירה של רמת ה  147.5נק' המימוש יכול להעמיק לעבר  143נק' בשלב ראשון ולאו דווקא האחרון .
וואן טכנולוגיות ( - )161018מניות החברה נסחרות במדד ת"א . 90מבחינה טכנית השבוע האחרון התאפיין בדשדוש בטווח צר
של  230-250נק',המניה לאחר פריצת רמת המפתח נק' 13450עצרה ל"נוח" בשפה הטכנית כדי לשחרר מתנדים ומתכוננת
למהלך הבא  ,כאשר פריצה של רמת ה  14000ישלח את המניה לכיוון  14400-14420בשלב ראשון ,מנגד שבירה של רמת ה
 13750נק' לעבר  13420- 13450לבדיקת פריצה.

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 מ נת 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.

