הסקירה השבועית של ספונסר – 16.07.2017
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 – הבורסה בת"א נסחרה בשבוע המסחר החולף במגמה חיובית .מדדי ת"א  35ות"א  125עלו בכ1.8% -
בממוצע כל אחד .מדדי הבנקים ותא  SME60עלו בכמעט  4%כל אחד .מנגד ,מדד הגז ונפט ירד בכמעט  .3%במדד ת"א
 125בלטה לטובה מניית סרגון שקפצה בכ ,13.4% -לאחר שדיווחה על קבלת הזמנות בכ 13 -מיליון דולר ממפעיל סלולרי
מהשורה הראשונה בהודו .מנגד ,מניות אינטרנט זהב ובי קומיוניקיישנס ירדו בכ 9% -בממוצע כל אחת לאור פרשת בזק
שתפסה תאוצה שלילית .מכלל מניות הבורסה בלטו לטובה מניות טוגדר ומדיקל שעלו בכ 47% -ובכ 41% -כל אחת
בהתאמה .מנגד ,מניית כיטוב פארמה צנחה בכ.32% -
באפיק הסולידי  ,נרשמה מגמה חיובית תוך עליות שערים נאות במהלך השבוע החולף .מדדי התל בונד עלו בכ 0.2% -בממוצע
בסיכום שבועי .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה חיובית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו בכ-
 0.4%במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ 0.5% -בסיכום שבועי.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35עלה ב 1.94% -מדד ת"א  90עלה ב ,1.04% -מדד הבנקים עלה ב ,3.86% -מדד הנדל"ן עלה
בכ ,1.27% -מדד הנפט וגז ירד ב 2.91% -ומדד הביומד עלה ב 1.06% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר התחזק בכ-
 0.4%מול השקל ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  3.535ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35עלה בכמעט  2%בשבוע החולף ,וסיים את המסחר ברמה של  1456נקודות.
ניתן לראות בגרף המצורף שהמדד עולה בצורה מדודה ואיטית בשבועות האחרונים אולם רק פריצה ברורה של רמת 1460
הנקודות תהווה איתות חיובי משמעותי ,כשמנגד ירידה מתחת לרמה של  1410נקודות תהווה איתות שלילי ,עם יעד באזור
 1380נקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק בכ 0.4% -מול השקל בסיכום השבוע החולף ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.535
ש”ח לדולר .אתמול (חמישי) ,וול סטריט נסחרה בעליות שערים קלות .בגזרת המאקרו ,מחלקת האוצר בארה"ב דיווחה כי
הגרעון התקציבי של ממשלת ארה"ב הסתכם ב 90 -מיליארד דולר ביוני ,לעומת עודף של  6מיליארד דולר ביוני אשתקד .נתון
המאקרו המשמעותי של אתמול היה תביעות דמי האבטלה החדשות שעמדו בשבוע החולף על  247אלף לעומת התחזיות
המוקדמות שצפו  245אלף .למרות הנתון הגבוה הוא עדיין נמוך מהנתון של השבוע שעבר שהדאיג כשעמד על  250אלף.
מהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף היומי המצורף שהדולר רשם תיקון חד במשך כמה ימים ,אולם חזר לרדת וכעת הסיכוי
גבוה שיבחן שוב את רמת  3.50ש"ח לדולר.
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 מדשדש בתקופה האחרונה מעל התמיכה באזור  12400הנקודות ,נתמך בצורה יפה וכעת התחיל מהלך עולה שצפוי
להמשך בשבועות הקרובים.
מדד  – S&P500השבירה הג בולית שציינתי ביום חמישי שעבר צריכה ללמד אותנו שלא כל ירידה חדה או פאניקה רגעית
ישחררו את הדובים מהכלובים למהלך יורד אלים .שבוע לאחר מכן המדד סוגר  2ימי מסחר חזקים מאוד ושוב אנו רואים את
השיאים קרובים מתמיד ואף מעבר לכך .טכנית אזור של  2450/3נקודות שיא אחרון והתנגדות .תמיכה חזקה ברצועה של
 2410/20נקודות .כל עוד הדינמיקה כזאת כל ירידה לצורך עליה בטח בפתח עונת הדוחות שהחלה ותואץ בשבוע הבא.
מדד הבנקים – המדד המשיך גם השבוע לדהור קדימה ולמעשה הוא זה שמושך את מדד ת"א  35לעליות שערים .המדד
נסחר מעל לגבוה האחרון סביב  1745נקודות וכבר הגיע לאזור של  1800נקודות (יעד תבנית  1830לערך) .מחזורי המסחר
ממשיכים להיות ערים ומחזקים את המגמה החיובית של המדד .גם תיקון יורד כזה או אחר לא ישנה את המגמה העולה.
תמיכה טכנית קרובה מעט רחוקה ועומדת בשפל האחרון סביב  1700נקודות .גם אם יגיע תיקון כזה או אחר צריך לבחון אותו
ובהתאם יהיה אפשר להעריך את היעדים קדימה.

ניתוח מניות
כיל ( – )281014מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה נסחרת במגמה חיובית בשבועות האחרונים לאחר שנתמכה
באזור של  1460/80נקודות ונעה שם מספר שבועות .בטווח הקצר כל עוד המניה מעל  1580/90נקודות ההנחה היא שכל

ירידה לצורך עליה .נראה שיש קושי מסוים סביב  1700נקודות בטווח הקצר התנגדות מהותית ואפשר לומר שגם יעד יהיו
באזור  1800נקודות.
בזק ( – )230011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35לאחר הרגיעה בשבוע שעבר והתנגדות סביב  600/2נקודות ,המניה
חזרה לרדת השבוע כשהיא מסיימת אותו סביב נמוכים שבועיים ותקופתיים .טכנית ,המומנט השלילי במניה ממשיך להיות חזק
מאוד וכמו שזה נראה ייקח זמן עד שהמצב ירגע .אזורי תמיכה מהעבר נמצאים ברמה של  550ו  500נקודות כשיעד התבנית
היורד מסומנת סביב  530נקודות.
נובה  – NVMI -מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90בשבוע המסחר האחרון ראינו תיקון עולה במניה כשאזור השפל
האחרון מעט מתחת ל  22דולר החזיק .טכנית ,ניתן לראות בגרף שנוצר אזור התנגדות סביב  24.7-24.9דולר למניה שבלם
את המניה ביום רביעי האחרון .התנודתיות במניה גבוהה יחסית ואני מעריך שהשוק ימתין לדוחות הרבעון השני סביב רמות
המחיר שצוינו לעיל.
סלקום ( – )1081082מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה נתמכה בשבועות האחרונים ברצועה רחבה מאוד של
 3150בנקודת השפל לאזור העליון של  3280נקודות שהיא אזורי הגבוהים מחודש יוני ודצמבר  .2016ניתן לומר שכל התיקון
של החודשים האחרונים מרמות השיא הן למעשה תיקון למהלך שהחל ביוני שנה שעברה מרמות שפל של  2200נקודות.
בטווח הקצר אזור של  3520הינו התנגדות בטווח הקצר שיכול להביא להמשך תיקון עולה בנייר.
מטריקס ( – )445015מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה חזקות מאוד ונסחרות סמוך לשיאים .טכנית
המניה יצאה מהתכנסות השבוע אולם לא עברה שיא האחרון סביב  3850נקודות ,כל שהיציאה לפועל של המשולש הסימטרי
בספק בשלב זה .שיא אחרון וכל הזמנים ממאי נמצא ברמה של  3930נקודות ומעליו נקבל אישור סופי לתבנית ההתכנסות
ויעד ל  4200/50נקודות לערך.
אינרום ( – )1132356מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה התממשה השבוע מרמות השיא שצוינו בשבוע שעבר
סביב  1720נקודות (שער שיא על בסיס סגירה) ובנוסף ניתן לראות שנוצרה התנגדות סביב  1430נקודות בשבועות האחרונים.
טכנית ,נראה שאזור קשה למעבר לאחר מהלך עליות והתבססות סמוך לגבוהים .בראייה רחבה ,כל עוד המניה מעל
 1600/1550נקודות ,השפלים האחרונים ,ניתן לומר שהכל תקין מבחינת המגמה החיובית בנייר.
סומוטו ( – )1129451מניות החברה נסחרות במדד ת"א צמיחה .המניה חזרה לרכז עניין השבוע בעקבות הודעת החברה על
צפי דיי חזק לתוצאות הרבעון השני .קדם לזה התעוררות מתחילת השבוע שהביאה לטריגר חיובי ומעבר של  305נקודות
ופתיחה של תבנית  Wכלפי מעלה .יעד התבנית המלא כמעט והגיע והוא נמצא סבבי  325נקודות ,שהוא גם אזור התנגדות
קרוב ,מעליו נמצא השיא מסיום מאיד ברמה של  346נקודות.
טבע  – TEVA -מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה חזרה לעלות בעוצמה ביומיים האחרונים בעקבות שמועות על
מינויו של מנכ"ל אסטרה זנקה פסקל סוריו למנכ"ל הבא של החברה .טכנית ,המניה זינקה יומיים בחדות על השמועות האלה
וחזרה לגבוה האחרון סביב  33.5דולר למניה .מעל רמה זו קיימת רמה של  34.2דולר למניה כשעל פניו נראה כמו רצועה דיי
קשה למעבר .תמיכה קרובה קיימת בשפל האחרון סביב  31/30.8דולר למניה.
איידיאו ( – )505016מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה יצאו מהשפל האחרון סביב  4650/80נקודות ונעלו
את השבוע בצורה טובה .טכנית המניה נעה בתנועה עולה איטית ומשעממת אבל עדיין עולה .אזור התנגדות קיים מעט מתחת
ל  5000נקודות ומעליו אני מעריך שהמניה תקבל תאוצה קדימה.
ישראמקו ( – )232017מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה מסה להתאושש בשבועות האחרונים לאחר ירידות חדות
שהגיע אחר חלוקת הדיבידנד הגדול .טכנית בטווח הקצר ,קיימת התנגדות סביב  55.4שהוא הגבוה האחרון והגבוה לפני
העליה החדה לעבר השיא השנתי .תמיכה קיימת סביב  53.5שהוא השפל השבועי .הימים הקרובים חשובים לראות האם יש
כח לצאת עוד קדימה.

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.

