הסקירה השבועית של ספונסר – 20.08.2017
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 בסימן התאוששות ננעל בבורסה של ת"א .ת"א  35ו 125 -עלו בכ 2.27% -ו  2.07%בהתאמה.
מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את פמס ,דנאל ולאומי אשר עלו  11.19% ,11.25%ו  10.43%בהתאמה .מנגד,
בלטה שלילה מניית אל על אשר אבדה  17.95%בעקבות דוחות חלשים .מכלל מניות הבורסה בלטה חברת אקסלנז בשליטת
מורי ארקין אשר זינקה לא פחות מ  71.3%ומנגד חברת החיתום פועלים איביאי ירדה .23.1%
בסיכום שבועי מדד ת"א  35עלה ב ,2.27% -מדד ת"א  90עלה ב ,1.38% -מדד הבנקים עלה ב ,5.22% -מדד הנדל"ן עלה
בכ ,1.76% -מדד הנפט וגז עלה ב 1.34% -ומדד הביומד עלה ב 3.94% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר נחלש בכ
 0.5%מול השקל ,ונסחר כרגע (חמישי) ברמה של  3.5830ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35עלה בכ 2.27% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1394.5נקודות.
למרות שבירה תמיכה בשבוע המסחר הקודם המדד חזר השבוע מעל אזור זה ברמה של  1370/80נקודות כבר בתחילת
השבוע והמשיך להתחזק לאחר מכן .אזור התנגדות קרוב נמצא סביב אזור של  1403/6נקודות שהם הגבוהים של שבוע
המסחר הקודם .הערכה טכנית היא שכל עוד המדד נסחר מעל  1370/80הקרדיט ניתן לקונים אולם לא הייתי שולל בדיקה
נוספת של אזורי התמיכה שצוינו לעיל.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק השבוע כ  1%והיום (שישי) נסחר סביב רמה של  .3.6230בשבוע שעבר ציינתי
נקודה טכנית חשובה והיא שהתיקון היורד ייעצר מעל  3.55שהוא השפל האחרון ,בפועל קבלנו שפל עולה חדש ברמה של
 3.5740וחזרה למעלה ל  3.6350שהוא רמתו הגבוהה של הדולר מאז חודש מאי האחרון ,המשך עולה מעל רמה זו מציבה
יעד עולה לאזור של  3.66-3.67בטווח זמן הקצר.
מדד ה  DAXהגרמני – מדד הדקס מסיים את יום חמישי סמוך לרמת  12200נקודות .ניתן לראות שהמדד נסחר במבנה
מחירים יורד בחודשיים האחרונים והמבנה עדיין נשאר כזה למרות שבוע מסחר חיובי באירופה .בשבוע שעבר קבע המדד נמוך
חדש ונתמך סביב  11940נקודות שהיא נקודות התמיכה הקרובה .באופן כללי ניתן לומר שכל האזור של  11800-12000הינו
אזור תמיכה חזק מאוד ורק שבירתו תביא לאיתות שלילי חזק במיוחד.
מדד  – S&P500המדד נכנס לתנודתיות גבוהה יחסית בשבועיים האחרונים ,זה החל עם יום שלילי מאוד בחמישי שעבר
ששבר את אזור  2450נקודות ,חזרה למעלה בימים שלאחר מכן ושוב אמש (חמישי) ירידה חדה עם נעילה בנמוך יומי ומתחת
לנמוך של חמישי קודם .מהבחינה הטכנית המדד נסחר מתחת ל  2450נקודות ושלילי בטווח הקצר .תמיכה קרובה וחזקה
קיימת סביב  2400נקודות ,ירידה לשם תצביע על חולשה במדד ואולי גם סימן לתיקון מעל עמוק יותר בשוק.
ניתוח מניות
ספאנטק ( – )1090117מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה סובלות מחודשים רבים של מגמה שלילית
במיוחד .לאחר חודש רצוף בקירוב של ירידות שערים המניה התהפכה השבוע סביב השפל השנתי ברמה של  945/55נקודות
לאחר הדוחות הכספיים .מהבחינה הטכנית ,סוחרים אגרסיביים יכולים לחפש אפשרות כניסה למניה כל עוד נסחרת מעל אזור
התמיכה ,יעד קרוב נמצא ברמה של  1100/20שהוא הגבוה האחרון על הגרף.
סקופ ( – )288019מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90בשבוע שעבר המניה הופיעה בסקירה כפוטנציאל לתיקון עולה
לאחר נר אי החלטה .בפועל קבלנו תיקון עולה יפה השבוע עד ליעד של  10000נקודות וקיפול לאחר מכן .מהבחינה הטכנית,
צריך לבחון את החזרה לשפל האחרון סביב  9000נקודות ,האם נתמך שם שוב או שהמגמה היורדת תמשך.
אנלייט אנרגיה ( – )720011מניות החברה נסחרות במדד  .SME 60המניה ממשיכה להיות חזקה מאוד ולהסחר מעל לשיא
האחרון סביב  140/2נקודות .המניה יצאה השבוע שפל עולה ברמה של  143נקודות ,פריצה של הגבוה האחרון סביב 150
יביא ליעד התבנית סביב  160/5נקודות.

טבע  – TEVA -מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35יום אחד של עליה בארה"ב החזיר את עצמו מהר מאוד .המניה נראת
רע מאוד וחלשה ,יותר מזה ייקח לשוק הרבה מאוד זמן להחזיר את האמון המניה ולכן אני חוזר ודבר במה שכתבתי בשבוע
שעבר בסקירה בפורומים בחודשים האחרונים ,אין מה לחפש במניה ברמות האלה למרות שזה מאוד קורץ .תמיכה טכנית
קיימת בשפל האחרון ברמה של  16.8דולר .התנגדות קיימת ברמה של  18דולר אשר בלמה את המניה פעמים השבוע.
קליל ( – )797035מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה הגיבה רע מאוד לדוחות הכספיים לרבעון השני של השנה
ושברה ביום חמישי האחרון תמיכה חשובה סביב רמה של  38000נקודות .הנחה הטכנית היא שכל עוד המניה נסחרת מתחת
לרמה זו היא שלילית בטווח הקצר והיעד היורד נמצא סביב  32000נקודות.

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.

