הסקירה השבועית של ספונסר 18.06.2017 -
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 שלילית .מדדי ת"א  90ות"א  SME60המשיכו להתממש
וירדו בכ 2% -בממוצע כל אחד .מנגד ,מדד הבנקים הצליח לסיים בצד הירוק ,ועלה בכ 0.7% -בסיכום שבועי .במדד ת"א 125
בלטה לטובה מניית טבע שעלתה בכ .8.5% -מנגד ,מניות מנקיינד ונובה ירדו בכ 14% -בממוצע כל אחת .מכלל מניות הבורסה
בלטו לטובה מניות טכנופלס ונצ'רס ופלאזה סנטרס שעלו בכ 44% -ובכ 33% -בהתאמה כל אחת .מנגד ,מניות מיי סייז ,ברן
ואינסוליין ירדו בכ 23% -בממוצע כל אחת.
באפיק הסולידי ,נרשמה מגמה מעורבת במהלך השבוע החולף .מדדי התל בונד נסחרו בירידות שערים של כ 0.2% -בממוצע.
אגרות החוב הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו בכ 0.15% -בממוצע במח"מ
(משך חיים ממוצע) הארוך אולם ירדו מעט במח"מ הקצר-בינוני .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ 0.15% -בממוצע
בסיכום שבועי.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35ירד ב 0.15% -מדד ת"א  90ירד ב ,1.78% -מדד הבנקים עלה ב ,0.66% -מדד הנדל"ן ירד בכ-
 ,0.68%מדד הנפט וגז ירד ב 6.19% -ומדד הביומד ירד ב 2.05% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר נותר כמעט ללא שינוי
מול השקל ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  3.53ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35ירד בכ 0.2% -בשבוע החולף ,וסיים את המסחר ברמה של  1424נקודות .ניתן
לראות בגרף המצורף שהמדד מדשדש בשבועות האחרונים באזור צר מאוד ,ובוחן את ההתנגדות שמיוצגת ע"י קו המגמה היורד,
שרק פריצה שלו תהווה איתות קניה .נכון ל כרגע נראה כי המדד ימשיך לדשדש בטווח הקצר בטווח שבין  1400-1440הנקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נותר כמעט ללא שינוי מול השקל בסיכום השבוע החולף ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.53
ש”ח לדולר .אתמול (חמישי) ,וול סטריט נסגרה בירידות שערים קלות .בגזרת המאקרו ,העלה הפדרל ריזרב את הריבית בארה"ב
ל , 1.25%-העלאת הריבית הייתה כבר מגולמת בשווקים ולכן לא נרשמה תגובה בשווקים לעצם ההעלאה .יחד עם זאת ,דווקא
לנאומה של יילן במסיבת העיתונאים הייתה השפעה גדולה (יחסית) וזאת לאחר שאישרה את הפרסומים לפיהם מתכוון הבנק
המרכזי לצמצם את היקף המאזן האימתני שלו שעומד על  4.5טריליון דולר .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 לאחר
המשך התייצבות בשערים הנוכחיים .התמיכה הקרובות נמצאות באזור  12200-12500הנקודות.
מדד  – S&P500מימושים בשישי שעבר בעיקר בסקטור הטכנולוגיה הפריע למגמה החיובית במדד .יחד עם זאת בראיה של
שבוע לאחר מכן שוב אין הרבה מה לחדש .המדד חזק מאוד וממשיך להיסחר מעל  2400נקודות ואפילו לא הגיע לשם בתיקון
האחרון .בפועל המדד בכלל לא תיקן אלא המשיך לנוע בטווח של  2415לשיא סביב  2445נקודות .היעדים במדד ממשיכים
להיות עולים ל  2460ו  2500נקודות כל עוד מחזיקים מעל  2400/2380נקודות ובטח לאחר שסקטור הטכנולוגיה עושה תיקון
שלא משפיע עליו ,כשזה יסתיים יהיה דלק לדחוף קדימה.
מדד הנדל"ן – מדד הנדל"ן המשיך במגמה השלילית גם השבוע כשכבר ביום שני האחרון הגיע ליעד שלי ברמה של  520נקודות
ויצא לתיקון בן יומיים .להערכתי עניין של זמן שהמדד יסגור את היעד היורד של תבנית  Mלאזור של  510נקודות בטווח זמן
הקרוב.
מדד הבנקים – המדד חוזר לסקירה לאחר שמגלה עוצמה בלתי רגילה ונסחר בשיא כל הזמנים .מהבחינה הטכנית כל עוד המדד
מחזיק מעל  1700נקודות הוא מוגדר חיובי עם יעד עולה לשבועות הקרובים לאזור של  1800נקודות .המדד נראה מצוין וצריך
לקרות משהו מאוד מהותי כדי שנראה מימושים חדשים במדד.

ניתוח מניות
בזק ( – )230011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35לאחר חוסר עניין רב וממושך המניה נפתחה למעלה ביום המסחר
האחרון של השבוע ובליווי מחזורי מסחר ערים .טכנית ,המניה פרצה אזור התנגדות בטווח הקצר סביב  625נקודות ונתנה אות
חיובי מזה תקופה ארוכה .ניתן לומר שכל עוד שהמניה מעל רמה זו היא חיובית בטווח הקצר .התנגדות קרובה נמצאת סביב
 650/5נקודות שהוא התנגדות אופקית וממוצע נע של  200ימי המסחר האחרונים.
דלק קבוצה ( – )1084128מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35בשבוע הקודם חזרה המניה לסקירה השבועית לאחר שבוע
שלילי במיוחד ,מסתבר שזה היה רק הפרומו לשבוע הנוכחי שנתן שלל איתותים טכניים שלילים לטווח הבינוני .מוקדם יותר
השבוע שברה המניה קו עולה של תבנית ראש וכתפיים עם יעד לאזור של  70000נקודות .ביום המסחר האחרון שברה המניה
שפל אחרון ברמה של  77000נקודות ואת ממוצע  200ימי המסחר ,כל עוד המניה נסחרת מתחת ל  80000היא מוגדרת שלילית
ואין מה לחפש בה בשלב זה.
עזריאלי ( – )1119478מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35מניות החברה נראות לא טוב בשבועות האחרונים עם מימוש חד
וחזק יחסית מרמות שיא מעל  21000לאזור של  19000נקודות .לאחר המימוש המניה נסחרה בשבועיים האחרונים מעל אזור
של  19000כבסיום שבוע המסחר האחרון שברה המניה תמיכה בצורה גבולית .המשך מימושים ורצוי חדים ביום המסחר הבא
יאשר תבנית של דגל דובי כלפי מטה ,יעד התבנית מסומן לאזור של  17200נקודות לערך.
פרוטרום ( – )1081082מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35מניות החברה נסחרות סמוך לשיאים לאחר שהמניה פרצה
באפריל את אזור ההתנגדות הקשה סביב  21000נקודות .בשבועות האחרונים המניה מתכנסת בתצורה של דגלון שורי כלפי
מעלה .פריצה ברורה של השיא תפתח יעד עולה מחודש לאזור של  26000נקודות .חשוב לציין שבמידה ונראה ירידה מההתכנסות
כלפי מטה למעשה נקבל ביטול של תבנית הדגלון .כל עוד המניה מתכנסת צריך להמתין להכרעה ובמקרה הנוכחי פריצה מעלה.
אלוני חץ ( – )390013מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35מניות החברה ממשיכות להיסחר סמוך לשיאים ונדבקות לגבוהים.
רק פריצה ברורה של השיא מעל  3600נקודות תביא לאיתות קניה מחודש במניה ויעד עולה לאזור של  4000/100נקודות .רמז
לפריצה כזו אפשר יהיה לקבל בנעילה מעל  3560/5נקודות .התמיכות במניה קיימות סביב  3400ו  3300נקודות.
בזן ( – )2590248מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35מניות החברה נסחרות במומנט חיובי בתקופה האחרונה .המניה פרצה
לפני שבועיים את אזור של  156נקודות ומוגדרת חיובית בטווח הקצר .יעד התבנית נמצא סביב  170/4נקודות לערך .יחד עם
זאת אציין שלמרות גבוה תקופתי חדש בתוך יום המסחר האחרון ,מימוש קל בהחלט לא יפתיע לפני הגעה ליעדים ,כל זה בהנחה
שהמניה שומרת על  155/6נקודות.
אלקו ( – )694034מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה יצאו לתיקון חזק יחסית בשבועות האחרונים וביום
המסחר האחרון כמעט והשלימו תבנית  Mלטווח הקצר לאזור של  6600נקודות .לאחר תיקון מאזור השיא ברמה של 8000
נקודות נראה שיכולה להיות הזדמנות בטווח הקצר ,היפוך מעל אזור של  6600או יותר נכון יום עולה ביום המסחר הבא יכול
להביא לתיקון עולה לאזור של  7300נקודות .יחד עם זאת אציין שהתמונה הטכנית שלילית ויש מצב לא רע שראינו שיא במניה.
אנרגיקס ( – )1123355מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה שהיו חלשות משמעותית ביחס למדד בהן הן
נסחרות ,התעוררו לאחרונה ויצאו למהלך עולה לאחר התבססות סביב  240נקודות במשך  8-9חודשים .טכנית בטווח קצר כל
עוד המניה מעל  280נקודות היא מוגדרת חיובית עם פוטנציאל להמשיך ולראות את השיא מלפני כשנה.
נאוי ( – )208017מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה ירדה חזק בתקופה האחרונה בעיקר בגלל מכירה של
בעלי החברה האחים נאוי מניות מחוץ לבורסה במחיר של  2500נקודות למניה .בתגובה יצאה המניה למימוש חזק במונחים שלה
מרמות שיא סביב  2880לרמה של  2400נקודות .בשבוע האחרון היה נראה שיש ניסיון התייצבות סביב הרמה שצינה לעיל והיא
התמיכה הקרובה על הגרף .התנגדות קיימת סביב  2550נקודות שיא אחרון שנפרץ.
מזור  – MZOR -מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה ירדו חזק מאוד בתקופה האחרונה כשטריגר היה חקירה
של הרשות לני"ע עליה הודיעה החברה באיחור וללא שום הסבר מעבר .בתגובה ירדו מניות החברה לאזור של  30דולר לאחר
שלא מעט זמן נסחרה ברמות של  42-45דולר למניה .בפועל הטריגר הביא ליציאת אוויר מהמניה שעלתה חזק מאוד בתקופה
קצ רה על לא מעט ספקולציות .אזור תמיכה על הגרף נמצא בשפלים האחרונים סביב  29.5-30דולר ,התנגדות במניה קיימת
סביב  35דולר שנתנה גג ביומיים האחרונים (רביעי וחמישי).
המלט ( – )1080324מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מחודש דצמבר המניה נסחרת בתצורה טכנית עולה בתוך תעלה
כמעט ואופקית .כל גבוה חדש מביא למימוש שנחשב עמוק במונחים של תנועה עולה ,גם לאחרונה לאחר גבוה חדש בחודש מאי
המניה יצאה לתיקון יורד כשהתמיכה הקרובה סביב  5350נקודות ואם כבר הגענו אז סגירה של גאפ מסיום חודש אפריל סביב
רמה זו .על פניו נראה שכל התנועה הזאת בתוך התעלה נראת כמו פיזור של כסף לפי מספר אינדיקטורים ולפי אורך התנועה
העולה ביחס ליורדת.

כלכלית ירושלים ( – )198010מניות החברה נסחרות במדד ת"א  . 90למרות אופטימיות שלי על המניה ציינתי בשבוע שעבר
שהירידה מתחת ל  900/10נקודות הינה איתות שלילי לטווח הקצר ואכן ,המניה יצאה לתיקון עמוק בהתאם למומנט במדד ת"א
 90ובמניות הנדל"ן .טכנית ,המניה חזרה לאזור של  830נקודות שהיא אזור תמיכה ונתנה נר עם זנב ארוך יחסית .טכנית אני
מעריך שעוד נראה את  830נקודות בשבוע המסחר הקרוב ובהתאם צריך לראות את עוצמת הקונים סביב רמה זו והאם יגיע
היפוך אמיתי ,נר ירוק של עצירה ונר עולה שיאשר שקונים דוחפים קדימה.
סומוטו ( – )1129451מניות החברה נסחרות במדד ת"א צמיחה .המניה עשתה שיא חדש לפני שבועיים מעל  325נקודות אולם
חזרה למטה לאחר עדכון המדדים .על פניו נראה שגוף יוצא מהמניה וזה במסגרת החלפות ידיים בחודשים האחרונים סביב טווח
של  280-325נקודות (עם בריחה זמנית כל פעם) ,כך שבפועל המניה מגיעה לאזורי קונים ,היפוך ברור סביב ה רמות האלה עם
אישור יכול להביא לכניסה נוחה בהנחה שהדשדוש ברמות השיא בין  280-325/30ימשך בתקופה 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.

