הסקירה השבועית של ספונסר – 24.09.2017
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 מסחר מקוצר לרגל ראש השנה ננעל במגמה חיובית במדדים המובילים בבורסה של ת"א .ת"א  35ו-
 125עלו ב  0.31% -ו  0.85%בהתאמה .מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את מניית נטו וקומפיוגן שהתחזקו  8.39%ו
 7.37%בהתאמה .מנגד ,טבע אבדה  8.57%וזה למרות שהחברה מכרה את חטיבת בריאות האישה ב  2.5מיליארד דולר
כשהצפי היה  2מיליארד .מניית מיילן ואירונאוטיקס נחלשו ב  6.2%ו  5.74%בהתאמה.
מכלל מניות הבורסה בלטו לחיוב מניות הביומד הקטנות קולפלנט וסלזיון שעלו  23.5%ו  18.3%בהתאמה .מנגד ,בלטו
לשלילה מניית אר אס אל שירדה  15.5%והמשיכה את המומנט השלילי משבוע שעבר ומניית ארנה גרופ שאבדה .11%
בסיכום שבועי מדד ת"א  35עלה ב ,0.31% -מדד ת"א  90עלה ב ,2.2% -מדד הבנקים עלה ב ,1.6% -מדד הנדל"ן עלה בכ-
 ,2.12%מדד הנפט וגז עלה ב 2.43% -ומדד הביומד עלה ב 2.6% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר נחלש בכ  1%מול
השקל ונעל את השבוע ברמה של  3.4910ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35עלה ב 0.31% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1419.9נקודות.
שבוע מסחר אחרון לשנה העברית נסגר במגמה חיובית בעיקר ביום ב' האחרון בו הגיע המדד ליעד שלי סביב  1420נקודות
שם שכן פער מחירים פתוח .ניתן לומר שכל עוד השוק נסחר מעל אזור התנגדות ברמה של  1403/6נקודות הוא מוגדר חיובי
בטווח הקצר .אזור התנגדות קרוב נמצא סביב  1428נקודות שהוא הגבוה השבועי .הערכה טכנית לטווח הקצר היא ניסיון
סגירה של הגאפ סביב רמה של  1440נקודות והיא תקפה לשבוע ,שבועיים הקרובים.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש השבוע כ  1%ונעל את המסחר ברמה של  .3.4910למרות הנעילה השלילית הדולר
נסחר בימים האחרונים במחזורי מסחר דלילים מכיוון שהבנקים היו סגורים לרגל ראש השנה ,לכן ,צריך לקחת את התנועה
היורדת בעירבון מוגבל .מהבחינה הטכנית הדולר נסחר מתחת לרמת מחיר פסיכולוגית של  3.5שח לדולר וסמוך מאוד
לשפלים האחרונים מתחילת חודש יולי ברמה של .3.4870
מדד ה  DAXהגרמני – מדד הדקס נעל את שבוע המסחר ברמה של  12590נקודות .המדד ממשיך להסחר בתנועה חיובית
אולם בטווח הקצר ניתן להבחין במוכרים סביב אזור של  12650/600נקודות .ביום ראשון יתקיימו הבחירות בגרמניה ולמרות
שהצפי הוא המשך שלטונה של אנגלה מרקל ,מעניין יהיה לראות את תגובת השוק לתוצאות הסופיות בראשון בבוקר .תמיכה
קרובה קיימת ברמה של  12500נקודות וכל עוד המדד מעליו הצפי הוא המשך מגמה חיובית.
מדד  – S&P500מדד המניות המוביל בארה"ב ובעולם ממשיך בשלו ,תנועה עולה איטית ושיאים חדשים .בעוד המניות זזות
בתנודתיות יחסית כך שכל פעם סקטור אחר עושה מימוש ואחר דוחף לשיא חדש .הפעם הגיע תור מניות הפיננסים למשוך את
השוק והן חזר ו לאזור הגבוהים מהחודשים האחרונים .מהבחינה הטכנית כל עוד המדד נסחר מעל  2480הוא מוגדר חיובי
בטווח הקצר ,אזור של  2500מהווה קושי מסוים למדד שכן הוא נסחר סביבו בכל שבוע המסחר האחרון .בנוסף ,יהיה מעניין
לראות את התנהגות השוק בשבועות הקרובים בעקבות הודעת הבנק המרכזי בארה"ב על מכירת אגרות חוב ונכסים מגובי
משכנתאות חזרה לשוק בחודשים הקרובים ואשר יחלו בחודש הבא .אותם הנכסים שימכרו הם אלה שנקנו בתוכניות
התמריצים לאחר המשבר של .2008

ניתוח מניות
טבע  – TEVA -מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35מניות החברה ממשיכות להפגין חולשה מרשימה (ולא מפתיעה)
כשהיא חוזרת לאזור של  17דולר בימים האחרונים ומתבססת שם .בטווח הקצר המניה נסחרת התנודתיות נמוכה שזה דבר
חיובי ,אולם מתחת לפתח הגאפ העולה ממינוי מנכ"ל החברה החדש ברמה של  17.33דולר .חזרה מעל  17.5דולר בצורה
ברורה תהיה חיובית בטווח הקצר עם סיכוי לא רע למהלך של דולר למעלה .מנגד ,המשך תנועה אופקית וחוסר יכולת לעלות
מדרגה מעלה יכול להביא לתנועה יורדת לאזור  16דולר.
פרטנר ( – )1083484מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35לאחר ריצה מעלה לפני כשבועיים המניה נעצרה בשבוע וחצי
האחרונים ונעה בתנועה אופקית בטווח צר של  1970-1900נקודות .התבנית המתהווה במניה הינה דגל שורי שפריצתו יביא
ליעד עולה לאזור של  2100/50נקודות בטווח הקצר.
ננו דיימנשן ( – )751032מניות החברה נסחרות במדד  .SME 60גם בשבוע המקוצר האחרון המשיכה המניה בתבנית
ההתכנסות כשהיא נצמדת לגבוהים ומורידה תנודתיות .פריצה של אזור  366/9תוציא תבנית דגל לפועל ויעדים עולים לאזור
של  400/20נקודות .אזור תמיכה קרוב קיים סביב  340נקודות.
איסתא ( – )1081074מניות החברה נסחרות במדד ת"א  . 90מומנט שלילי חזק מאוד פגע במניה לאחר הדוחות של הרבעון
הראשון והיא אבדה קרוב ל  35%מערכה .התיקון העולה האחרון במניה מגיע לאזור התנגדות חזק מאוד סביב  7500נקודות.
למ י שתפס תחתית יכול בהחלט לנעול רווחים סמוך לשם ,חשוב לציין שנעילה מעל רמה זו יכולה להמשיך את התיקון לאזור
של  7650/800ואולי אף  8000נקודות וזה גם ללא תיקון.
המלט ( – )1080324מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה התאוששה יפה בשבועות האחרונים ,עלתה דיי חזק
וחשוב מכך סגרה בשבוע המסחרה אחרון תבנית  Wבאופן מלא .הצפי הקרוב הוא יציאה לתיקון יורד ובהתאם לעומקו לבחון
את המשך הדרך ,יעד לתיקון נמצא באזור של .5300/400
בריינסוויי ( – )1100718מניות החברה נסחרות במדד  .SME 60הסגירה הגבולית מעל  1620נקודות הביאה לתיקון עולה
במניות החברה וסגירה חזקה יחסית סמוך לגבוה שבועי .אזור התנגדות קרוב במניה קיים סביב  1700נקודות ,סגירה מעליו
תהיה חיובית עם אפשרות ליעד מלא של התבנית לאזור של  1750/1800נקודות.
איתמר ( – )1105055מניות החברה נסחרות במדד  .SME 60לאחר חולשה בשבועות האחרונים ונגיעה ברמות השפל של
שנת  2016סביב  103/4נקודות יצאה המניה קדימה בימי המסחר האחרונים .בטווח הקצר נעילה מעל  111בצורה ברורה
יכולה להביא ליעד עולה מהיר לאזור של  122/4נקודות שהוא אזור ההתנגדות הקרוב.

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.

