הסקירה השבועית של ספונסר 14.05.2017 -
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 ברוב המדדים המובילים.
מדדי ת"א  35ות"א  125עלו בכ 1.2% -בממוצע כל אחד ,מדדי ת"א  90ו SME60 -עלו בכ 3.4% -בממוצע כל אחד ,ואילו מנגד
מדד הבנקים היה היחיד שרשם ירידה של  0.8%בסיכום שבועי .במדד ת"א  125בלטה לטובה מניית מנקיינד שזינקה בכ.66% -
מניות לייבפרסון עלו בכ ,29% -ומניות נובה וטאואר עלו בכ 20% -ובכ 15% -כל אחת בהתאמה .מנגד ,מניית אופקו ירדה
בכמעט  .7%מכלל מניות הבורסה בלטו לטובה מניות פורסייט וסאני תקשורת שעלו בכ 39% -ובכ 31% -כל אחת בהתאמה.
מנגד ,מניית אינסוליין ירדה בכ 36% -נוספים והשלימה צניחה של כמעט  94%מתחילת השנה.
באפיק הסולידי ,נרשמה מגמה חיובית .מדדי התל בונד נסחרו בעליות של כ 0.5% -בממוצע .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו
גם הן במגמה חיובית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו בכ 0.3% -בממוצע במח"מ הארוך .מדדי אגרות החוב
השקליות (השחרים) עלו בכ 0.15% -במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך בסיכום שבועי.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35עלה ב 0.89% -מדד ת"א  90עלה ב ,3.60% -מדד הבנקים ירד ב ,0.79% -מדד הנדל"ן עלה בכ-
 ,2.91%מדד הנפט וגז עלה ב 0.99% -ומדד הביומד עלה ב 2.09% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר התחזק בכ0.2% -
מול השקל ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  3.61ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35עלה בכ 0.9% -בשבוע החולף ,וסיים את המסחר ברמה של  1423נקודות .ניתן
לראות בגרף המצורף שהמדד אכן הצליח להיתמך מעל אזור  1380נקודות שמהווה תמיכה טכנית חזקה ומשמעותית במיוחד,
וכל עוד הוא מעל רמה זו לא מתקבל איתות טכני שלילי ,וייתכן שנקבל עליות שערים נוספות בשבועות הקרובים .כעת ,המדד
יצטרך להתמודד מול קו מגמה יורד ,ואם יפרוץ אותו כלפי מעלה הוא ימשיך אל עבר היעד הבא השוכן ברמה של  1460הנקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק בכ 0.2% -מול השקל בסיכום השבוע החולף ,במקביל להתחזקות שלו מול היורו ,ונסחר
כרגע (שישי) ברמה של  3.61ש”ח לדולר .אתמול (חמישי) ,וול סטריט נסגרה בירידות שערים קלות .בגזרת המאקרו ,מספר
האמריקנים שהגישו בקשות חדשות לקבלת דמי אבטלה בשבוע שחלף הסתכם ב 236 -אלף ,ירידה של  2,000לעומת השבוע
הקודם .לעומת זאת ,קונצנזוס האנליסטים צפה רמה של  245אלף ,עלייה של  7,000לעומת הנתון הראשוני מהשבוע הקודם
שנותר ללא שינוי על  238אלף .התביעות היו כעת מתחת לקו ה ,300,000-המצביע על שוק עבודה בריא ,במשך  114שבועות
רצופים .מהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף היומי המצורף שהדולר בוחן שוב את רמת התמיכה באזור של  3.60-3.61ש"ח
לדולר ורק שבירה של רמה זו תהווה איתות טכני שלילי משמעותי.
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.
מדד  – S&P500למרות ניסיונות בסיום שבוע המסחר הקודם לפרוץ קדימה ,דווקא בשבוע המסחר האחרון לא קבלנו המשכיות
לנעילה של שישי הקודם .המדד המשיך לנסות לתקוף את אזור  2400נקודות הפסיכולוגי במשך השבוע ללא יכולת נעילה ברורה
מעל .טכנית תמיכה קרובה קיימת סביב  2380נקודות וירידה מרמה זו יכולה להכניס תיקון במדד.

ניתוח מניות
טבע –  - TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35הסקלה של הגרף הינה לוגריתמית כדי לשים את הפוקוס על  4החודשים
האחרונים במניה .רוחות של שינוי במניה מתרחשים בימים האחרונים ,המניה סיימה אמש (חמישי) התנהגה המניה בעוצמה
לאחר פרסום הדוח הכספי ,היא נסחרה בעליות בטרום ,עברה לירידות בתחילת המסחר ונעלה את המסחר בעליות שערים נאות,
בנוסף המניה סגרה  3ימי עליות רצופים בליווי מחזורי מסחר גבוהים אשר יכולים לסמן שינוי .אזור התנגדות חזק קיים ברצועה
של  32-32.3דולר ופריצתו יכול להביא לתיקון לכיוון של  34.5דולר בטווח זמן הקרוב .אזור תמיכה חזק מאוד נבנה סביב 30.2-
 30.3אשר החזיק פעמיים ביומיים האחרונים ופעם נוספת בחודש הקודם.
סאני ( - )1082353מניות החברה נסחרות במדד ת"א צמיחה .מניות החברה הן הטרנד הלוהט בשוק המקומי ולאחר הדוח
שפורסם השבוע אפשר להבין מדוע .טכנית ,המניה נסחרת במומנט עולה חזק מאוד כשרק בחודש האחרון עשו הכפלת ערך עם
עליה של  .100%קשה מאוד לנהל סיכונים בתנודתיות ולאחר עליה כל כך חזקה וניתן לראות זאת בהתאם לזווית של קווי המגמה
העולים שצוירו על הגרף .מי שבחוץ אין לו אזור כניסה נוח ,מי שבפנים יכול לזרום כל עוד המומנט החיובי נמשך ורק להגדיר
לעצמו את האזור בו ינעל רווח חלקי או מלא.
כלכלית ירושלים ( – )198010מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90בשבוע שעבר ציינתי את המניה והתבנית השורית אשר
נרקמת בשבועות האחרונים .השבוע ראינו פריצה חזקה וברורה של אזור של  910/1נקודות בעוצמה ,מהבחינה הטכנית כל עוד
המניה מעל אזור זה יעד קרוב נמצא סמוך ל  1000נקודות ויעד מלא של התבנית לאזור של  1080אולם הוא יכול לקחת קצת
יותר זמן.
אלוני חץ ( – )390013מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה קבעה השבוע שיא חדש עם סגירה גבולית וירדה ביומיים
שלאחר מכן ,למעשה המניה סגרה את היעדים העולים מפריצה של  3180-3200אל עבר השיא למרות הנפקה של מניות בדרך.
טכנית ,אי פריצת שיא יכולה להביא לסוג של מימוש (בריא) או דשדוש מתחת לרמות השיא לניסיון פריצה נוסף .לדעתי ייקח
מספר ימים עד שנקבל יותר פרטים מהגרף.
סודה סטרים –  – SODAהמניה נסחרת במגמה עולה לא מעט חודשים ,ניתן לראות שבכל דוח שפורסם זינקה המניה קדימה
פרט לדוח האחרון שאכזב אתה שוק והמניה ירדה חזק באותו היום ,התמתנה ועלתה ביום המסחר האחרון (חמישי) .טכנית ניתן
לראות שאזור פסיכולוגי סביב  50דולר וקו מגמה עולה החזיק את המניה .להערכתי קשה יהיה להתקדם קדימה ולראות שיאים
חדשים ,סביר מאוד שנראה בדיקה של אזור  50דולר בימי המסחר הקרובים .במידה והמניה כן תמשיך קדמה מעל הגבוה האחרון
סביב  57.7היעד הקרוב יהיה  60דולר לימים הקרובים.
בריינסוויי ( – )1100718מניות החברה נסחרות במדד  .SME60המניה עלתה לפני שבועיים בסקירה עם פוטנציאל להוציא
תיקון עולה על בסיס של סטייה שורית ומעל  1630נקודות וזו אכן הגיעה השבוע עם מהלך עולה חזק וסה"כ מימוש סטייה של
 200נקודות .טכנית ,מחזורי המסחר גדלו מאו ד השבוע ,גם במהלך העולה וגם בתיקון של רביעי ונרגעו ביום המסחר האחרון.
תמיכה קרובה  ,1700/20התנגדות סביב  1830נקודות.
תדיראן ( – )258012מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה חתמה שבוע מסחר חיובי מבחינתה ומעל אזור של 9680-
 9800נקודות ,למרות שאני לא חסיד של תבניות כאלה נראה שהמניה נעה בתוך סוג של התכנסות דובית ,קשה לי להתעלם מקו
בלימה שלא נותן למניה "להפתח" קדימה בצורה ברורה .בנוסף ,אזור טכני אופקי סביב רמה פסיכולוגית של  10000נקודות בלם
את המניה השבוע .רק פריצה עוצמתית של  10000עם המשכיות תביא להמשך מהלך עולה בנייר.
בזק ( – )230011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה נסחרת בתנועה יורדת בחודשים האחרונים וכל פעם יוצרת
נמוכים חדשים .המניה עצרה בימים האחרונים סביב  620נקודות פריצה של קו המגמה היורד והשיא האחרון ברמה של 634
יכול להביא לשינוי מגמה בטווח הקצר ותיקון עולה לאחר ירידות מתמשכות.
סלקום ( – )1101534מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה נתמכה בשבוע שעבר סביב  3500נקודות והוציא תיקון
עולה שנמשך גם בשבוע המסחר האחרון .נראה שכל האזור הינו תמיכה חזקה מאוד בטווחה קצר בינוני .אזור התנגדות קרוב
נמצא סביב  3870/80נקודות והוא בלם את המניה פעמיים בשבוע המסחר האחרון .על פניו נראה שהמניה נמצאת בסוג של
איזון ברמה הנוכחית.
פועלים ( – )662577מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה מדשדשת בשבועיים האחרונים סביב  2300נקודות וזה
לאחר תיקון עולה שהתרחש לאחרונה .שיא כל הזמנים קיים ברמה של  2430נקודות ,תמיכה קרובה קיימת סביב .2250/70
בגדול אני חושב שלמי שבחוץ היא אינה מעניינת ברמה הנוכחית מבחינת סיכונים.
מיילן –  - MYLמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה משדרת עוצמה ב  3הימים האחרונים כשביום המסחר האחרון
(חמישי) עלתה בחדות והיא כבר מתקרבת שוב לאזור של  40דולר למניה .טכנית בפועל אנו מקבלים תיקון עולה למהלך היורד
האחרון מאזור של  46דולר לאזור השפלים האחרונים מעל  36דולר .אזור התנגדות קרוב  40/40.4דולר קו אופקי ותיקון פיבו
 38.2למהלך היורד האחרון.

אופקו –  - OPKמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה ירדה בעוצמה לאחר הדוח האחרון אולם התמתנה בהמשך היום
ובחמישי תיקנה חלק מהירידה .טכנית המניה המשיכה את המומנט הרע מהדוחות הקודמים שזרקו את המניה מאזור של 11.5
דולר לרמות השפל האחרונות מתחת ל  7דולר .למרות נעילה מתחת ל  7.13-7.2אני לא אופתע אם המניה תנסה לתקן עוד
קדימה ,בראיה כללית המניה נראת רע וכל העלייה האחרונה היא רק תיקון זניח ומינורי למומנט שלילי מאוד.
סומוטו ( – )1129451מניות החברה נסחרות במדד ת"א צמיחה .הרבה חדשות עברו על החברה בשבועיים האחרונים וגם
בשבוע האחרון כשדווח שבעלת עניין בחברה (חברת טלטורה) חיסלה החזקה ( )4.9%ברמות המחירים האחרונות ,דבר שמסביר
את הלחץ כלפי מטה בשבועיים האחרונים .חיסול הפוזיציה הביא דווקא לאופטימיות והיפוך מגמה סביב אזור תמיכה ברמה של
 280/82נקודות .מהבחינה הטכנית ,המניה ממשיכה לנוע בתנועה צדית בין  280-326נקודות ,רק יציאה מהטווח תביא למהלך
כלשהו במניה ,שממשיכה לרכז עניין בשבועות האחרונים עם מחזורים ערים יחסית.

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.

