הסקירה השבועית של ספונסר – 08.10.2017
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-
 0.83%ו  1.01%בהתאמה .מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את מניות אלרוב נדל"ן ,לייבפרסון ונובה אשר עלו ב
 8.45% ,10.1%ו  5.88%בהתאמה .מנגד ,קומפיוגן ,דור אלון ואטראו שוקי הון ירדו  7.94% ,8.46%ו  4.26%בהתאמה.
מכלל מניות הבורסה בלטו לחיוב מניות הביומד סלזיון ומנקיינד אשר השיבו לערכן  73.3%ו  31.1%בהתאמה .מנגד ,בלטו
לשלילה מניות ביומדיקס וחוף גיא אשר ירדו  12.7%ו  9.75%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35עלה ב ,0.83% -מדד ת"א  90עלה ב ,1.48% -מדד הבנקים עלה ב ,0.17% -מדד הנדל"ן עלה
בכ ,1.25% -מדד הנפט וגז ירד ב 0.78% -ומדד הביומד עלה ב 2.34% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר נחלש בכ
 0.3%מול השקל ונעל את השבוע ברמה של  3.5160ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35עלה ב 0.83% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1432.9נקודות.
שבוע מסחר מקוצר וחיובי עבר על השוק המקומי המדד נסחר מעל  1428נקודות שהיוותה גבוה מקומי לפני שבועיים .כל עוד
המדד נסחר מעל רמה זו הצפי הוא עליה לאזור של  1440נקודות וסגירה של פער מחירים פתוח מחודש אוגוסט וזה צפוי
להתרחש השבוע .מחר (ראשון) צפוי להיות מסחר מעניין במדד שכן טבע חוזרת עם פער שלילי של  14%ומנגד ,מיילן עם פער
חיובי של  19.5%דבר שעשוי לתמוך בעליות שערים בעיקר עם הרוח החיובית והשיאים מוול סטריט ובורסות אירופה.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש השבוע כ  0.3%ונעל את השבוע ברמה של  3.5160ש"ח לדולר .מהבחינה הטכנית
אין הרבה מה לחדש ,שפלים אחרונים ברמה של  3.4870-3.49מהווים תמיכה חזקה וחשובה אזור תמיכה מעל נמצא בשפל
השבועי קצת מעל  .3.50אזור התנגדות קיים סביב  3.55פריצתו יכולה להביא לאזור של  3.5750בטווח הקצר.
מדד  – S&P500שבוע המסחר בארה"ב ננעל בירידות קלות במדד המוביל ,ירידות אשר קטעו רצף של  8ימי מסחר רצופים
של עליות שערים ,הרצף החזק ביותר בשנה האחרונה .מהבחינה הטכנית המדד נסחר מעל  2490נקודות שהוא שיא קודם
ומעל  2500הפסיכולוגית וכל עוד זה המצב ההנחה היא כל ירידה לצורך עליה .יחד עם זאת נראה שבשלב זה תיקון כלשהו
הינו דבר מתבקש וזה יקרה על רקע האצה בעונת הדוחות שהחלה השבוע וצפויה ללוות אותנו בחודש וחצי הקרובים.
מדד ה  DAXהגרמני – מדד הדקס פרץ בשבוע האחרון את השיא ונסחר בגבוהים חדשים סמוך ל  13000נקודות .אפשר
לומר שכל עוד המדד נסחר מעל אזור של  12800נקודות הצפי הוא המשך עליות שערים בטווח הקצר .יחד עם זאת המדד
סוגר רצף עליות חזק מאוד מתחילת ספטמבר וחלק מהאינדיקטורים נמצאים ברמות גבוהות מאוד ביחס למדד ובאופן יחסי
בכלל לכן הצפי הוא תיקון או תנועה צידית בתקופה הקרובה לפני רמות שיא נוספות .רק ירידה ברורה מתחת ל  12800נקודות
תכניס תיקון עמוק יותר במדד וסמן פריצת שווא של .12950

ניתוח מניות
טבע  – TEVA -מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35חדשות רעות שהגיעו בערב חג סוכות על אישור שיווק קופקסון  40מ"ג
שניתן לחב רת מיילן שלח את המניה לירידות שערים חדות .מהבחינה הטכנית ,הירידות נעצרו ביום המסחר האחרון כשהמניה
כמעט וסגרה פער מחירים פתוח ברמה של  15.56דולר (פחות  2סנט) .טכנית ,אזור התנגדות קיים ברמה של 16.8-16.74
דולר למניה ,תמיכה בנייר קיימת ברמה של  15.58נמוך של יום ה' האחרון והשפל האחרון ברמה של  15.22דולר ,אני מעריך
שנראה את רמה זו ואף נמוך מכך בתקופה הקרובה.
לאומי ( – )604611מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35מניות החברה נסחרת בטווח מסחר צר בחודשיים האחרונים ,אזור
תמיכה קיים ברמה של  1800ואילו התנגדות סביב  1880/5נקודות .ביום המסחר האחרון נעלה המניה את המסחר מעל אזור
ההתנגדות בצורה גבולית ,המשך עולה ביום המסחר הבא מזמין יעד לאזור  1920נקודות.

מליסרון ( – )323014מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35מניות החברה נתמכו בפעם השנייה בחודש האחרון סביב רמה
של  17000/100נקודות שהיא רמת השיא הקודם מתחילת השנה .אזור התנגדות קרוב קיים סביב  18000נקודות כסגירה
מעל תיתן למניה יעד באזור הדשדוש העליון ברמה של  19000נקודות.
סלקום ( – )1101534מניות החברה נסחרות במדד ת"א  . 35המניה 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  3430/40נקודות 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.
דלק רכב ( – )829010מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה סיימו את יום המסחר האחרון בעליות שערים
ונראה שכל אזור של  2600/20נקודות מהווה תמיכה בנייר עם אפשרות לשפל עולה על הגרף .המשך עולה ביום המסחר
הקרוב יכול להביא לפתיחה של מהלך המשכי מעלה .אזור התנגדות קיים סביב  2750/60נקודות כשסגירה מעל יכולה להביא
ליעד קרוב ברמה של  2850נקודות.
נכסים ובנין ( – )699017מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה נעלו את שבוע המסחר הקודם מעל אזור של
 34000נקודות שהיווה כהתנגדות בחודש האחרון .יעד טכני למניה עומד על אזור של  36000נקודות שהוא הגבוה האחרון
מחודש אוגוסט.
אנרג'יקס ( - )1123355מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90את שבוע המסחר האחרון המניה חתמה מעל לאזור 309
נקודות ,השיא השנתי האחרון שנרשם בחודש יוני האחרון .אזור זה התנגד מספר פעמים מאז ולאחרונה נפרץ .ההתבססות של
ימי המסחר האחרונים מגדילים 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 – 309
נקודות.
אפריקה נכסים ( - )1091354מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90את יום המסחר האחרון המניה חתמה בשיא רב שנתי
חדש .קודם לכן המניה דשדשה בטווח מחירים רחב  7,060-8,130נקודות כך שבפועל הסגירה האחרונה מסמלת את סיום
תקופת הדשדוש והמשך המגמה החיובית בנייר .מכיוון שהמניה עלתה במשך שלושה ימי מסחר רצופים יתכן שתיסחר בתנועה
צידית מעל אזור  8,000נקודות לפני המשך התנועה העולה .מחיר היעד הנוכחי סומן באזור  8,690-8,700נקודות.
בזן ( – )2590248מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35לאחרונה המניה רשימה מהלך עליות שערים מרשים מאזור 156
נקודות ועד  178נקודות ,כ . 14% -בימי המסחר האחרונים המניה רשמה תיקון לעליות ויתכן ויעמיק בימי המסחר הקרובים לכן
טווח המסחר הנוכחי הינו  167נקודות ,אזור התמיכה האופקי ,לבין  178נקודות כרף עליון/התנגדות .כל עוד נסחרת בטווח זה
אין עניין בנייר ,אולם במידה ותתממש עד לרף התחתון ותתהפך אזי יתקבל טריגר חיובי חדש בנייר .כמו כן במידה ותפרוץ את
 178נקודות יתקבל טריגר חיובי חדש .בשני המקרים אזור היעד הקרוב סומן סביב  186נקודות.
.
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.

