הסקירה השבועית של ספונסר 02.07.2017 -
את הגרפים והניתוחים הטכניים המלאים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilתחת הטאב סקירה שבועית,
תחת הקטגוריות "ניתוח מדדים" ו" -ניתוח מניות".

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – הבורסה בת"א נסחרה בשבוע המסחר החולף במגמה שלילית .מדדי ת"א  35ות"א  125ירדו בכ0.3% -
בממוצע בסיכום שבועי .מדדי ת"א  SME60ות"א טכנולוגיה ירדו בכ 2.4% -בממוצע כל אחד .במדד ת"א  125בלטו לטובה
מניות גילת וארקו אחזקות שעלו בכ 11.5% -ובכ 9.4% -בהתאמה כל אחת .מנגד ,מניות אינטרנט זהב ובי קומיוניקיישנס ירדו
בכ 13% -בממוצע כל אחת לאור החקירות של הרשות לני"ע בחברת בזק .מכלל מניות הבורסה בלטה לטובה מניית פורמולה
ויז'ן שקפצה בכ .30% -מנגד ,מניית אנדימד צנחה בכ.41.3% -
באפיק הסולידי ,נרשמה מגמה שלילית במהלך השבוע החולף .מדדי התל בונד ירדו בכ 0.2% -בממוצע בסיכום שבועי .אגרות
החוב הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה שלילית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) ירדו בכ 0.1% -במח"מ (משך
חיים ממוצע) הארוך .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) ירדו בכ 0.45% -בסיכום שבועי.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35ירד ב 0.32% -מדד ת"א  90ירד ב ,0.06% -מדד הבנקים ירד ב ,0.80% -מדד הנדל"ן עלה בכ-
 ,0.02%מדד הנפט וגז עלה ב 0.23% -ומדד הביומד ירד ב 1.08% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר נחלש בכ 1.1% -מול
השקל ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  3.49ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35ירד בכ 0.3% -בשבוע החולף ,וסיים את המסחר ברמה של  1434נקודות .ניתן
לראות בגרף המצורף שהמדד מדשדש בטווח צר במיוחד של כ 2% -בחודשיים האחרונים ,ורק פריצה של רמת  1460הנקודות
תהווה איתות חיובי ,כשמנגד ירידה מתחת לרמה של  1410נקודות תהווה איתות שלילי ,עם יעד באזור  1380נקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש בכ 1.1% -מול השקל בסיכום השבוע החולף ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  3.49ש”ח
לדולר .אתמול (חמישי) ,וול סטריט נסחרה בירידות שערים של כאחוז בממוצע ,בהובלת מניות הטכנולוגיה .בגזרת המאקרו,
הוצגו נתוני צמיחה סופיים לרבעון השני של השנה שהיו טובים מהתחזיות המוקדמות .בסיכומו של רבעון צמחה הכלכלה
האמריקאית בקצב שנתי של  1.4%כשהתחזיות היו לקצב שנתי של  ,1.2%נתון זהה לקצת הצמיחה ברבעון הראשון של השנה.
מהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף היומי המצורף שהדולר שבר כלפי מטה את רמת התמיכה באזור של  3.60-3.61ש"ח
לדולר ומאז המשיך לרדת כפי שצפינו ,וכעת גם שבר את הרמה הפסיכולוגית של  3.50ש"ח לדולר וצפוי ולהמשיך ולהחלש.
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 דשדש
בתקופה האחרונה מעל התמיכה באזור  12400הנקודות ,אולם כעת צפוי לבחון אותה מחדש ,ואם היא תשבר הוא צפוי לרדת
בטווח הקצר בכ.5% -
מדד  – S&P500המדד פתח את שבוע המסחר עם בדיקה של אזור  2450נקודות לאחר מכן קבלנו ימים עם תנודתיות גבוהה
יחסית שאינה מאפיינת את המדד בחודשים האחרונים .תנודתיות תמיד סימן שאינו טוב ללונגיסטים ויותר טוב לסוחרים
ולשורטיסטים .יחד עם זאת אחרי שלושה ימים של אקשן ותנודתיות ערה יחסית למעשה לא קרה כלום ,המדד החזיק אתמול
מעל לשפלים האחרונים סביב  2415נקודות .התמיכה החשובה קיימת סביב  2400נקודות שערים עגולים וגבוהים האחרונים,
כל עוד המדד מעל למעשה הכל תקין ,יחד עם זאת זהירות נדרשת.

ניתוח מניות
כיל ( – )281014מניות החברה נסחרות במדד ת"א  . 35בשקט סיימה המניה שבוע רביעי של עליות שערים מהשפלים סביב
 1500נקודות .שבוע המסחר מסתיים סביב אזור התנגדות  1648/52נקודות אשר בלם את המניה במרץ וביום המסחר האחרון.
נעילה מעל תביא ליעד עולה לעבר אזורי השיא של השנה האחרונה סמוך ל  1800נקודות .התמונה הטכנית בגרף השבועי
השתפרה מאוד חשוב יהיה לראות המשכיות לאו דווקא בשבוע המסחר הקרוב אלא בתקופה הקרובה.
בזק ( – )230011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35אפקט החקירה של בכירי החברה המשיך גם בשבוע המסחר האחרון
כשהמניה נועלת אותו בנמוכים תקופתיים .המומנט במניה שלילי מאוד וכל עוד היא נסחרת מתחת לאזור של  588/600היא
שלילית בטווח הקצר .היעד הטכני היורד נמצא באזור של  520נקודות ,זה לא יקרה ביום או יומיים אולם זה ייקח זמן כל עוד
המניה נסחרת מתחת לאזורים שצוינו.
לאומי ( – )604611מניות החברה נסחרות במדד ת"א  . 35יום המסחר האחרון נסגר בצורה חיובית עם סגירה בגבוה יומי.
מהבחינה הטכנית המבנה החיובי במניה קיים אך הוא מייגע ואיטי ,רע לסוחרים המחפשים רווח מהיר אבל טוב למשקיעים.
טכנית האצה במהלך או סוג של בשורה נקבל רק בסגירה מעל לשיא  1737/40נקודות.
טבע  – TEVA -מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35מניות החברה בצעו תיקון יפה מאוד בשלושת השבועות האחרונים
לריסוק האחרון של המניה מאזור של  37.5דולר עד לרמות השפל סביב  27.5דולר .בטווח הקצר ראינו נר של עצירה אתמול
בארה"ב עם סגירה ללא שינוי לאחר עליות נאות .נראה שקשה סביב  33.5דולר שהוא תיקון  61.8למהלך היורד האחרון ,המשך
יורד ביום המסחר האחרון של השבוע יכול להזמין תיקון למהלך העולה האחרון מהשפל ,תיקון כזה יהיה לאזור של  30-31דולר
שם המשקיעים יצטרכו לבחון את המשך הדרך בטווח הקרוב.
פרוטרום ( – )1081082מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35למרות חולשה כלשהי בסיום השבוע הקודם ציינתי שאני לא
בטוח שהמהלך השורי הסתיים .בסיום שבוע המסחר קבלנו סגירה בשיא חדש ומעל אזור של  24000נקודות .המומנט של
התבנית שהייתה קיימת בנייר מעט נעצרה אולם כל עוד המניה תחזיק מעל  23600היעד העולה נותר בעינו סמך ל 26000
נקודות.
ביג ( – )1081082מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35לאחר שהמניה סגרה באופן מדויק את היעד העולה סביב 28200
מפריצת המשולש שהוא גם שיא כל הזמנים יצאה המניה לתיקון יורד .חודש יוני לא האיר פנים למניה לאחר ירידה חדה וחזרה
מתחת לאזור של  25800נקודות .לא רק שהמניה חוזרת מתחת לאזור תמיכה היא מתבססת מתחת קרוב לשבועיים ואף מתחת
לממוצע  200ארוך הטווח .אסור להתעלם מאיתותים כל כך שליליים ועל פניו נראה שטרם נאמרה המילה האחרונה במהלך היורד
בטח לפי הסגירה של יום חמישי האחרון.
ארפורט סיטי ( – )1095835מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה יצאה לתיקון יורד בחודש האחרון ,לאחר ראלי נדיר
מתחילת השנה ושיאים חדשים במניה .השבוע יצרה המניה שיא יורד ראשון מזה תקופה סביב  5000נקודות .לדעתי המניה
תבדוק השבוע את אזור של השפל האחרון סביב  4650נקודות.
נובה  – NVMI -מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90החולשה במניה בדומה לסקטור שלה בארה"ב המשיכו גם בשבוע
המסחר האחרון עם נעילה חלשה בחמישי בנמוך של קרוב לחודשיים .התבנית הטכנית בטווח הקצר אינה נראת טוב המשך יורד
ביום המסחר האחרון של השבוע בארה"ב יכול להביא את המניה לאזור תמיכה סביב  21.5דולר שהוא פתח גאפ פתוח ,מתחת
יש את אזור של  19.5-20דולר סגירה של גאפ ושערים עגול.
סאני ( – )1082353מניות החברה נסחרות במדד ת"א צמיחה .כפי שחשבתי המניה המשיכה להילחץ למטה בעקבות ההנפקה
אשר בצעה החברה .מהבחינה הטכנית ,המניה קרובה לאזורי תמיכה חזקים מאוד על הגרף סביב  227/32נקודות .מתנדי
המומנט ירדו לאחרונה מעל אזור שורי ולמעשה נותנים איתותי מכירה לפני הגרף ,דבר שלא קרה מאז ינואר האחרון .על פניו
נראה שהמניה תבדוק בתחילת השבוע את אזור התמיכה שצוין לעיל.
הפניקס ( – )767012מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה המשיכו בתיקון היורד מרמות השיא כשהשבוע שברו
תמיכה קצרת טווח סביב  1520אשר פתחו יעד " "Mלאזור של  1400נקודות .המשך המהלך היורד השבוע לאחר שהחברה
דיווחה השבוע שלא תמכר לקבוצת הנדל"ן הסינית יאנגו.
איידיאו ( – )505016מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90כבר מעל חצי שנה שהמניה בונה מהלך עולה איטי לירידה האחרונה
מרמות השיא של  5700לשפל האחרון סביב  4050נקודות .תמיכה קרובה על הגרף קיימת סביב  4740/50נקודות וירידה ממנה
תביא לבדיקה של קו המגמה העולה של המהלך.

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 ובבורסה 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.

