הסקירה השבועית של ספונסר – 22.10.2017
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 – החגים הסתיימו והשוק בת"א נעל שבוע מסחר מלא בירידות שערים קלות במדדים המובילים .ת"א  35ו
 125נחלשו ב 0.39% -ו  0.17%בהתאמה .מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את מניות אינטרנט זהב ובי
קומיוניקיישנס בבעלות שאול אלוביץ שהתאוששו בעליה של כ  10.5%כ"א .מנגד ,טבע ואל על המשיכו לחלש גם בשבוע
המסחר הנוכחי והן ירדו עוד  8.74%ו  9.3%בהתאמה .בראש הנחלשות בלטה חברת תמר פטרוליום שהשילה  9.5%מערכה.
מכלל מניות הבורסה בלטה לחיוב חברת משאבי טבע שעלתה  44.75%בעקבות דיווח ביום המסחר האחרון על הרצון להיכנס
לתחום המטבעות הדיגיטליים ומניות פרוטליקס שזינקו  28.6%השבוע בעקבות הסכם מסחור עם  Chiesiהאיטלקית .מנגד,
בלטו לשלילה מניות מנקיינד ופטרוטקס יה"ש שאבדו  33.68%ו  17.8%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35ירד ב ,0.39% -מדד ת"א  90עלה ב ,0.43% -מדד הבנקים עלה ב ,0.61% -מדד הנדל"ן ירד בכ-
 ,0.04%מדד הנפט וגז ירד ב 5.3% -ומדד הביומד ירד ב 1.54% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר נחלש בכ  0.1%מול
השקל ונסחר הבוקר (שישי) ברמה של  3.4920ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35ירד ב 0.39% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1435.56נקודות.
שבוע מסחר מלא לראשונה מזה תקופה נחתם בחולשה מסוימת בשוק המקומי .המדד מגיע לאזור קשה על הגרף ,אזור של
 1450התנגד בכל ימי המסחר האחרונים כשביום המסחר האחרון נחלש המדד וירד לסגור פער מחירים סביב  1435/6נקודות.
גם מעבר מעל רמה זו יתקל המדד באזורי התנגדות קשים באזור של  1465/70נקודות שהם הגבוה השנתי כך שגם אם יש
מרווח לעליות שערים בטווח הקצר הוא דיי מוגבל .עונת הדוחות צפויה להתחיל שבועות הקרובים והייה מעניין לראות את
השפעתה על המדד .תמיכה קרובה קיימת סביב  1428התנגדות .1450/2
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש השבוע כ  0.1%ונסחר הבוקר (שישי)  3.4920ש"ח לדולר .מהבחינה הטכנית הדולר
מגלה חולשה בשבוע המסחר האחרון ולא מצליח להתרומם ,אלא להיפך ,הוא פשוט נצמד לאזור הנמוכים האחרונים סביב
 3.48-3.4870ומחזק סיכוי לשבירה של רמת התמיכה .חשוב יהיה לראות חזרה לאזור מבטחים בתחילת שבוע המסחר הבא
ורצוי שמעל  3.5בהקדם .התנגדות המשמעותית כל הגרף נמצאת סביב  3.55ש"ח לדולר.
מדד  – S&P500שבוע המסחר בארה"ב המשיך לקבוע שיאים חדשים ולמעשה לייצר רצף נוסף של עליות שערים רצופות.
הסיכון במדד מתחיל להיות גבוה בגלל אינדיקטורים שנמצאים ברמות יחסית גבוהות .אזור תמיכה קרוב קיים סביב 2540
נקודות וכל תיקון לשם היינו טבעי ובריא ,מתחת כנראה שנקב מימוש אמיתי וקצת עמוק יותר בשוק שיפתח הזדמנויות במניות
המרכיבות את המדד.
מדד ה  DAXהגרמני – מדד הדקס ממשיך לשדר עוצמה ומתעלם מכל האירועים מסביב (נושא פרישת קטלוניה מספרד)
ונסחר סביב השיאים .מבחינה טכנית אין חדש ,כל עוד המדד נסחר מעל השיא האחרון ב  12800/900ההנחה היא כל עליה
לצורך ירידה .בשבוע האחרון נסחר המדד סביב אזור של  13000נקודות ונכון לשישי מתקשה להתפרץ מעל רמה זו.
האינדיקטורים הטכניים נמצאים ברמות גבוהות ולכן לדעתי יהיה קשה למדד להתקדם בצורה מהותית לפני תיקון כלשהו.

ניתוח מניות
כיל ( – )281014מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35לחץ המכירות חזר במניה השבוע בעקבות מיזוג פוטש אגריום דבר
שיגרום למכירת ההחזקות של פוטש בחברה בשנה וחצי הקרובות .מהבחינה הטכנית פער המחירים היורד והנעילה סביב
הנמוך היומי ביום המסחר האחרון אינה משרת טובות ולכן הצפי הינו המשך ירידות .אזור תמיכה חזק נמצא סביב רמה של
 1440/50נקודות ,שבירתו תאיץ את המומנט השלילי במניה.

בזק ( – )230011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35לחץ המכירות השתחרר השבוע במניות החברה כשהיא מזנקת ב 2
ימי המסחר האחרונים במחזורי מסחר ערים .לפעמים ידיעה רעה טובה מחוסר ידיעה והפרסום על כך שהרשות לני"ע ככל
הנראה תעמיד את שאול אלוביץ לדין שחרר לחץ במניות החברה כלפי מעלה .מהבחינה הטכנית המניה סגרה בגבוה של
החודשיים האחרונים מעל  522נקודות אולם בצורה גבולית ,התבססות מעל רמה זו יכולה לשלוח את מניות החברה לאזור של
 550בתקופה הקרובה.
טבע  – TEVA -מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המומנט השלילי נרגע מעט השבוע למרות קביעה של נמוך חדש
ברמה של  14.3דולר .מהבחינה הטכנית נראה שיש קונים במניה סביב  14.5דולר ולכן רק סגירה מתחת לרמה זו יכולה
להביא לנמוכים חדשים מהותיים .טכנית אזור של  15-15.2הינו אזור התנגדות ,אזורי הגבוה השבועית ונמוך קודם שנשבר
במהלך תקופת החגים.
פריגו  – PRGO -מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35מניות החברה נסחרות במומנט חיובי יחסית ובטווח מסחר צר
בשבועות האחרונים .נראה שישנה תמיכה סביב אזור של  86דולר בימים האחרונים ואילו אזור התנגדות סביב  89-90דולר.
יציאה מהתחום יכולה להביא למהלך בטווח הקצר .יציאה למעלה תביא ליעד מהיר לאזור  96דולר ואילו יציאה למטה תביא
לבדיקה של אזור  83דולר.
מליסרון ( – )323014מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35מניות החברה הוציאו מהלך עולה בשבוע האחרון והתמיכה סביב
 17000התבררה בחזקה במיוחד .יחד עם זאת צריך לתת את הדעת על אזור של  18200נקודות שהתנגד בכל השבוע האחרון
בוא נמצא ממוצע  200ימים שנשבר בחודש שעבר .מעבר מעל רמה זו תביא ליעד עולה באזור של  19000נקודות.
אנרג'יקס ( - )1123355מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מתחילת החודש המניה מתבססת מעל לאזור  309נקודות,
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  340נקודות.
אזור  300נקודות משמש כאזור תמיכה קרוב במקרה של נסיגה חזרה אל מתחת –  309נקודות.
אזורים ( - )715011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מתחילת חודש ספטמבר זינקה המניה בכ .18.5% -בשבועיים
שחלפו המניה נסחרת בטווח מחירים צר  368-383ומתהווה תבנית המשך לתיקון העולה שהחל בחודש שעבר .סגירה מעל
 380-383תהווה טריגר חיובי להמשך המגמה העולה עם יעד קרוב סביב  404-405נקודות.
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 .מאז המניה מדשדשת ובשני ימי המסחר התהפכה מעל  6.60דולר ,הגבוה של חודש יולי.
יתכן והמניה תמשיך לדשדש  6.60-7.25עד לפרסום הדו"ח הרבעוני בתאריך  .06/11/2017רק פריצה וסגירה מעל 7.25
תהווה טריגר חיובי בנייר אשר יסמל את סיום תקופת הדשדוש והמשך התיקון העולה עם מחיר יעד קרוב באזור  8.9דולר.
פלרם ( - )644013מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה מדשדשת מספר חודשים מתחת לאזור  2,600נקודות.
לאחרונה המניה נבלמה פעם נוספת מעל אזור זה ,אולם לא התממשה ובפועל מדשדשת בטווח  2,500-2,600נקודות .פריצה
מעל  2,600נקודות תהווה טריגר חיובי לתחילת תיקון עולה עם מחיר יעד באזור  2,850נקודות
רמי לוי ( - )1104249מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90בתחילת החודש המניה פרצה את אזור ההתנגדות והשיא השני
סביב  18,300נקודות .מאז הפריצה המניה מתבססת מעל אזור זה .הטריגר החיובי להמשך המגמה החיובית יתקבל בפריצה
של הגבוה האחרון ב 18,750 -נקודות עם יעד סביב  20,200נקודות.

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.

