הסקירה השבועית של ספונסר – 03.09.2017
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 האחרון של אוגוסט ננעל במגמה חיובית במדדים המובילים .ת"א  35ו 125 -עלו ב  0.35% -ו
 0.58%בהתאמה .מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את מניית מזור שהתחזקה ב  26.55%ואת מניית איידיאו שעלתה
 14%בעקבות קרב שליטה בין משפחת דיין לשיכון ובינוי אשר נמצאת בשליטת שרי אריסון .משפחת דיין ושותפיה רכשו כמות
מניות גדולה ממוסדיים במהלך השבוע .מנגד ,בלטו לשלילה מניות פמס ,קרסו וקליל אשר אבדו מעל  9%כל אחת .מכלל מניות
הבורסה בלטו לחיוב מניות חברות הביומד מנקיינד ואייסקיור מדיקל אשר עלו  52.5%ו  27.4%בהתאמה .מנגד ,בלטו
לשלילה על רקע דוחות חלשים מניית ראלקו וברנד אשר ירדו  17.2%ו  16.6%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35עלה ב ,0.35% -מדד ת"א  90עלה ב ,0.58% -מדד הבנקים ירד ב ,0.25% -מדד הנדל"ן עלה
בכ ,0.71% -מדד הנפט וגז ירד ב 1.04% -ומדד הביומד עלה ב 5.41% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר נחלש בכ
 0.4%מול השקל ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  3.5740ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35עלה ב 0.35% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1400.94נקודות.
בראייה רחבה השוק נשאר שבוע מסחר שלישי ברציפות מעל  1370/80נקודות כשהשבוע ירדנו לבדוק את רמה זו ושם נוצר
שפל עולה בטווח הקצר ,כך שאזור של  1375נקודות הינה רמת תמיכה חשובה לתקופה הקרובה .אזור התנגדות קיים סביב
אזור של  1403/6שהוא הגבוה של השבוע שעבר ופתח של פער מחירים פתוח ,אני מעריך שיהיה ניסיון פריצה של רמה זו
בתחילת שבוע המסחר הקרוב.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש השבוע כ  0.4%והיום (שישי) נסחר סביב רמה של  .3.5740השבוע ראינו חולשה
בדולר בהתאם לנעשה בעולם .המטבע יוצר שיא יורד על הגרף באזור של  3.60ואילו תמיכה קרובה נמצאת סביב ₪ 3.5700
לדולר .שבירה של רמה זו יכולה להביא המשך חולשה ויעד קרוב באזור של .3.55
מדד ה  DAXהגרמני – מדד הדקס נסחר הבוקר (שישי) ברמה של  12100נקודות .המדד עבר שבוע לא פשוט ופתח אותו
במגמה שלילית במיוחד אולם התאושש בהמשך השבוע .מהבחינה הטכנית המדד למעשה בודק אזור תחתון של רצועת
תמיכה בין  11830ל  12000נקודות ובשלב זה מחזיק מעל רמה זו .אינדיקטורים טכניים כבר לא מעט זמן בטריטוריה שלילית
ולמעשה תומכים במבנה המחירים היורד אשר קיים בחודשיים האחרונים .בשלב זה קשה להעריך אם חלפה הסכנה מתיקון
עמוק (שבירת התמיכה שצוינה לעיל) או שפנינו למעלה ולכן ייקח עוד שבוע ,שבועיים לבחון את התנהגות המדד.
מדד  – S&P500הרגיעה של שבוע שעבר במדד שלחה אותו ל  5ימי עליה רצופים ומביאה אותו מרחק נגיעה משיא כל
הזמנים שנקבע בתחילת חודש אוגוסט .בטווח הקצר החזרה מעל  2450נקודות הינה חיובית ונראה שיהיה ניסיון תקיפה של
השיא באזור של  2480/90נקודות .תמיכה קרובה במדד נמצאת בשפל השבועי ברמה של  2428נקודות ומתחת ברמה של
 .2418נזכיר שביום שני לא יהיה מסחר בבורסות ארה"ב לרגל הלייבור דיי.

ניתוח מניות
דלק קבוצה ( – )1084128מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35בכל שבוע המסחר המניה נסחרה בצורה חלשה ונצמדה
לנמוכים התקופתיים סביב  65000נקודות .ביום חמישי עלתה המניה בחדשות וסגרה סמוך לגבוה היומי .מעבר ביום המסחר
הבא מעל  69100-70000נקודות יכולים להביא לתיקון חזק יותר שיעדו באזור  74000בטווח הקצר.
בזק ( – )230011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35פתיחת שבוע רגועה יחסית במניה המשיכה בימים תנודתיים מאמצע
השבוע ועד לסיומי .המניה ירדה השבוע וקבעה שפל שבועי ברמה של  508נקודות .הסגירה השבועית מביאה תקוות לתחילת
השבוע והתמודדות עם אזור התנגדות סביב  546/50נקודות .נעילה מעל רמה זו יכולה להביא לתיקון עולה במניה לאזור של
 600נקודות בטווח הקצר.
סומוטו ( – )1129451מניות החברה נסחרות במדד  .SME 60המניה עמדה במקום בשבוע המסחר האחרון וריכזה מחזורי
מסחר נמוכים ביחס לממוצע בחודשים האחרונים .ביום חמישי האחרון התעורר מעט המחזור (עדיין חלש ביחס לממוצע)
והמניה סגרה סמוך לגבוה היומי .המשכיות ביום המסחר הבא ונעילה מעל שער  300יכול להוציא מהלך עולה במסגרת
הדשדוש של החודשים האחרונים.

נטו ( – )168013מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה חזרה השבוע לאזור השיא שנפרץ בחודש מרץ האחרון לאחר
שרשמה תיקון עמוק יחסית מהשיא האחרון .המניה סגרה מתחת לרצועת התמיכה בצורה גבולית וזאת לאחר שפרסמה את
דוחותיה לאחר המסחר ביום חמישי .נר עולה חזק ביום המסחר הבא ונעילה מעל  34000נקודות יכולים להביא לתיקון עולה
במניה.
טבע  – TEVA -מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35גם השבוע המניה ממשיכה להראות רע ,עד אתמול יום חמישי ,המניה
סגרה  8ימי מסחר רצופים של ירידות שערים ונמוך רב שנתי חדש .אתמול עלתה המניה במחזור ער יחסית אולם סגרה רחוק
מהגבוהים היומיים .השפל האחרון במניה ברמה של  15.32דולר הוא נקודת התמיכה הקרובה במניה .שפל קודם בנייר נמצא
ברמה של  16.74דולר ,עליה לשם תהיה בגדר תיקון בלבד ולא מעבר .אני ממשיך להחזיק בדעה שאין מה לחפש במניה
בטווח הקצר והארוך ,גם אם תיקון יגיע עדיף לוותר עליו מראש.
פרטנר ( – )1083484מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה כשלה השבוע להוציא תיקון עולה אולם נסחרה בצורה
שורית מתחת לאזור התנגדות שנור סביב  1820/5נקודות .נעילה מעל רמה זו יכולה להביא למהלך עולה במניה לאזור של
 1900נקודות בטווח הקצר.
קרור ( – )621011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90לאחר תיקון במניה לרמת תמיכה סביב  9500ומסחר בטווח צר בכל
החודש האחרון ,הניעה המניה בעוצמה ביום המסחר האחרון .הנעילה מעל  10000הפסיכולוגית חיובית מאוד כשיעד העולה
נמצא ברמה של  11000נקודות שהוא אזור התנגדות קרוב ומהותי.
ארד ( - )1091651מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה רשמה שבוע מסחר שלילי ,אולם בשני ימי המסחר האחרונים
המניה התהפכה מעל אזור התמיכה  3,580-3,600נקודות .פריצה וסגירה מעל  3,615תהווה טריגר חיובי אשר יאשר את
ההיפוך בתחתית טווח הדשדוש החרב בו נסחרת המניה מתחילת השנה ( )3,580-4,050כאשר מחיר היעד הקרוב סומן
באזור הגבוה של חודש אוגוסט ברמה של  3,790נקודות.
מבטח שמיר ( - )127019מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90את יום המסחר האחרון חתמה המניה בנר היפוך דומיננטי
ובמחזור מסחר מעל הממוצע התקופתי .קודם לכן רשמה המניה חמישי ימי מימוש .יום ההיפוך הנוכחי מתווסף ליום היפוך
נוסף שנרשם לפני כשבועיים מעל אזור  7,090נקודות אשר מסתמן כאזור תמיכה .במידה והמניה תרשום יום חיובי נוסף
יתקבל טריגר להמשך התיקון העולה חזרה לאזור  7,600נקודות כיעד ראשון.
מיטרוניקס ( - )1091065מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90בשבוע שעבר זינקה המניה לאחר פרסום הדו"ח הרבעוני בו
הציגה החברה זינוק ברווח ל 44-מיליון ש”ח .השבוע המניה פתחה בעליה וביום שלישי נבלמה באזור השיא השנתי  /אזור
התנגדות סביב 1,595נקודות .בהמשך השבוע המניה התממשה קלות .טכנית קיימת אפשרות לפריצת השיא השנתי ,אך על
המניה להתבסס מתחת לרמות השיא בכדי לצבור כוח להמשך המהלך .במידה ותתממש ,אזור  1,480-1,486סומן כאזור
תמיכה נקודתי.

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.

