הסקירה השבועית של ספונסר – 15.10.2017
את הגרפים והניתוחים הטכניים המלאים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilבאגף סקירה שבועית תחת
הקטגוריות "ניתוח מדדים" ו" -ניתוח מניות".

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – שבוע המסחר המקוצר ננעל בעליות שערים במדדים המובילים בבורסה של ת"א .ת"א  35ו  125התחזקו ב-
 0.58%ו  0.51%בהתאמה .מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את מניות מיילן ,ארפורט סיטי וקומפיוגן אשר עלו ב
 8.52% ,19.36%ו  8.17%בהתאמה .מנגד ,טבע ואל על ירדו  14.59%ו  5%בהתאמה .מכלל מניות הבורסה שוב בלטו
לחיוב מניות הביומד מנקיינד וסלזיון אשר זינקו  131.98%ו  39.67%בהתאמה .מנגד ,בלטו לשלילה מניות חוף גיא ואקסלנז
אשר ירדו  37.7%ו  14.98%בהתאמה .בסיכום שבועי מדד ת"א  35עלה ב ,0.58% -מדד ת"א  90עלה ב ,0.44% -מדד
הבנקים עלה ב ,0.69% -מדד הנדל"ן עלה בכ ,0.03% -מדד הנפט וגז ירד ב 1.26% -ומדד הביומד עלה ב 9.85% -בסיכום
שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר נחלש בכ  0.5%מול השקל ונעל את השבוע ברמה של  3.4980ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35עלה ב 0.58% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1441.19נקודות.
שבוע מסחר מקוצר וחיובי עבר על השוק המקומי כשמדד המעו"ף מדלג צעד קדימה ועובר את אזור של  1440נקודות ,זהו
שבוע שני ברציפות שהמדד מתבסס מעל אזור של  1428נקודות וניתן לומר שכל עוד הוא נסחר מעל לרמה זו המגמה החיובית
צפויה להמשך .התנגדות קרובה על הגרף קיימת בגבוה של השבוע האחרון ברמה של  1448/50נקודות .טבע תעיב מחר על
השוק כשהיא חוזרת עם ארביטרז שלילי של כ  6%אולם המגמה החיובית והשיאים בכל רחבי הגלובוס צפויים גם הם לתת את
משקלם.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש השבוע כ  0.5%ונעל את השבוע ברמה של  3.4980ש"ח לדולר .מהבחינה הטכנית
הדולר חזר להיחלש בשבוע המסחר האחרון בעודו בודק את השפל האחרון ברמה של  3.4870קבע הדולר נמוך חדש ברמה
של  3.48ומשם הגיע התערבות של בנק ישראל ע"י רכישת דולרים אשר אוששו מעט את המטבע .השבוע יחזור המשק
לעבודה מלאה לאחר תקופת החגים וחשוב יהיה לראות חזרה מהירה של הדולר מעל  3.5כדי להרחיק סיכויי שבירה לשפלים
חדשים .טכנית אזור התנגדות קרוב קיים סביב  3.55ש"ח לדולר.
מדד  – S&P500שבוע המסחר בארה"ב קבע שיאים חדשים במדד המוביל .יחד עם זאת נראה שלאחר העליות האחרונות
קיימים מוכרים ברמות האלה שכן ראינו מספר ימי מימוש לתוך העליות וכן זווית העלייה התיישרה מעט .טווח קצר מאוד אזור
תמיכה נמצא סביב  2540נקודות כל עוד המדד מעל המגמה החיובית בטווח הקצר צפויה להמשך ,מתחת לרמה זו צפוי תיקון.
עונת הדוחות הרימה הילוך בשבוע האחרון כשהבנקים הגדולים החלו לדווח והם סבלו ממגמה מעורבת ,מסקנה זהירה שלי
היא שהראלי בסקטור הגיע לכדי מיצוי .בשבוע הבא עונת הדוחות תרים הילוך והיא תלווה אותנו בחודש הקרוב.
מדד ה  DAXהגרמני – מדד הדקס עשה אתנחתא בשבוע המסחר האחרון ולמעשה הוא המשיך להתבסס מעל אזור של
 12800נקודות .ביום המסחר האחרון נסחר המדד לראשונה מעל אזור של  13000נקודות אולם סגר מעט מתחתיו .התנועה
האופקית האחרונה לאחר הראלי האחרון טובה לפתיחת מרווח עולה ולשיאים חדשים ,חשוב שההתבססות הזאת תמשך עוד
מספר ימים לשם כך .כל עוד המדד נסחר מעל  12800הוא מוגדר חיובי בטווח הקצר ,רק ירידה ברורה מתחת תעמיד בסימן
שאלה את המשך עליות השערים.

ניתוח מניות
טבע  – TEVA -מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35ביום המסחר האחרון ראינו נמוכים חדשים במניה .חשבתי שייקח יותר
זמן אולם כבר בשבוע המסחר הנוכחי ראינו נמוך חדש מתחת ל  15.22נקודות שהוא השפל האחרון על הגרף .למרות התיקון
של מרבית ירידות השערים מיום שישי המניה סגרה בשפלים חדשים והצפי הוא תיקון כלשהו בשביל נמוכים חדשים .חזרה
מעל  15.22יכולה להיות טובה אולם להערכתי היא רק תיתן אפשרות יציאה בכבוד למחפשי התחתיות.

מליסרון ( – )323014מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35מניות החברה נסחרו בתצורה שורית בימי המסחר האחרונים
שקדמו לחג וניתן לראות זנבות של קונים לאחר העלייה האחרונה מרמת התמיכה סביב  17000/100נקודות .אזור התנגדות
קיים סביב  18000נקודות ופריצתו תביא ליעד מהיר לאזור של  18500והשלמה של תבנית .W
סלקום ( – )1101534מניות החברה נסחרות במדד ת"א  . 35בשבוע המקוצר האחרון המניה דיי עמדה במקום ולכן ין שום
שינוי בניתוח מהשבוע שעבר .המניה נסחרת בתנועה עולה מאז סוף אוגוסט האחרון בו יצאה מרמת תמיכה חשובה סביב
 3000נקודות .מבחינה טכנית באזור של  3200נקודות קיים שפל עולה על הגרף ,אזור התנגדות קיים באזור של 3430/40
נקודות לערך שהוא קו מגמה יורד של תבנית היפוך .נעילה מעל  3450נקודות תביא לאישור המשכי כלפי מעלה עם יעד ראשון
ברמה של  3650נקודות ויעד מלא של התבנית ברמה של  3900לערך.
פרטנר ( – )1101534מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35לאחר  4ימי מסחר של מימושים ,עלתה המניה ביום המסחר
האחרון ויצרה היפוך בתיקון פיבו  50%למהלך האחרון .אישור להיפוך יתקבל ביום המסחר הבא שיכול לסמן את אזור של
 1826כשפל עולה למהלך העליות של חודש אוגוסט ,במקרה זה יעד עולה ראשוני יהיה הגבוה האחרון באזור של 1970
נקודות.
אופקו  – OPK -מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35במהלך חודש ספטמבר המניה זינקה ממחיר שפל של  5.97דולר ועד
לרמת ההתנגדות ב 7.25 -דולר .בשבועיים שחלפו המניה מתבססת מעל אזור  6.74דולר בתצורה חיובית וקיימת אפשרות
להמשך התיקון העולה שהחל בחודש ספטמבר .פריצה וסגירה מעל  7.25דולר תהווה טריגר חיובי עם מחיר יעד באזור 8.9
דולר.
החברה תפרסם את הדו"ח הרבעוני בתאריך  06/11/2017עם צפי להפסד של  0.05דולר למניה.
פרוטרום ( – )1081082מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35אחת מהמניות החזקות בבורסה של ת"א החלה להתממש
לאחרונה ממחיר שיא של  30,000ועד לרמה של  ,27,000מימוש של כ .10% -בטווח הקצר קיימת רמת תמיכה חשובה סביב
 26,460-26,500נקודות .בש ני ימי המסחר האחרונים נראה שיש מוכר בנייר ולכן קיימת אפשרות לירידה לבדוק את רמת
התמיכה האופקית ,שם תיבחן .במידה ותתהפך מעליה יתקבל טריגר חיובי עם יעד בשיא השנתי .מנגד ,שבירה תעמיק את
מהלך המימוש לעבר התמיכה הבאה ששוכנת סביב  24,000נקודות.
אנרג'יקס ( - )1123355מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90במהלך הימים האחרונים המניה התבססה מעל לאזור 309
נקודות ,השיא השנתי האחרון שנרשם בחודש יוני האחרון .אזור זה התנגד מספר פעמים מאז ולאחרונה נפרץ .ההתבססות
מגדילה את האפשרות להמשך המגמה העולה כאשר הטריגר החיובי יתקבל בפריצה של  318נקודות עם מחיר יעד סביב 340
נקודות .אזור  300נקודות משמש כאזור תמיכה קרוב במקרה של נסיגה חזרה אל מתחת –  309נקודות.
סקופ ( - )288019מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה מדשדשת תקופה ארוכה מתחת לרמת ההתנגדות 9,660-
 9,730נקודות .במהלך ימי המסחר האחרונים המניה נכשלה בפריצת אזור זה ,אולם מבנה גרף המחירים מצביע על אפשרות
לניסיון פריצה נוסף .במקרה של סגירה מעל  9,730יתקבל טריגר חיובי לסיום תקופת הדשדוש וחזרה למתווה של מגמה עולה.
חזרה לאזור  10,800כיעד קרוב.
סודהסטרים ( – )1121300מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה התממשה מתחילת החודש בכ 8% -ונבלמה סביב
רמה של  60דולר .בשלושת ימי המסחר האחרונים המניה תיקנה קלות ,אולם את יום המסחר האחרון חתמה בירידה של
 . 0.9%מבנה גרף המחירים במהלך התיקון הקצר מצביע על אפשרות לתחילת גל מימוש נוסף כאשר הטריגר יתקבל בשבירה
של רף ה 60 -דולר .במידה ותצליח לפרוץ כלפי מעלה את אזור  63.3דולר ,התבנית השלילית תתבטל והמניה תבדוק בשנית
את אזור  66.5-6.7דולר.
החברה תפרסם את הדו"ח הרבעוני בתאריך  09/11/2017עם צפי לרווח של  0.74דולר למניה.
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 בכלל .לגבי כל
המניות שהוזכרו לעיל אין באמור בהודעה זו המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו ,כותב
השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות .אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל
על סמך שיקול דעתו בלבד .אין באמור לעייל משום ייעוץ או המלצה לקנייה או מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסים.

