הסקירה השבועית של ספונסר 09.07.2017 -
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 מעורבת .מדד ת"א  35ירד בכ 0.35% -בסיכום שבועי.
מדד הגז ונפט עלה בכ ,4% -ואילו מנגד מדד הביומד ירד בכ .2.4% -במדד ת"א  125בלטה לטובה מניית מזור רובוטיקה
שקפצה בכ ,11.7% -לאחר שדיווחה על הכנסות שיא צפויות ברבעון השני .מנגד ,מניית מנקיינד צנחה בכמעט  20%נוספים,
והשלימה ירידה של כ 70% -מתחילת השנה .מכלל מניות הבורסה בלטה לטובה מניית אינסוליין שזינקה בכ ,370% -לאחר
שכפיר זילברמן נכנס להשקעה בחברה והפך לבעל עניין .עתה דורש זילברמן להחליף את הדירקטורים שאינם דח"צ ולחדול
מגיוס הון בשווי נמוך .מנגד ,מניית אפריקה תעשיות ירדה בכ.22.6% -
באפיק הסולידי ,נרשמה מגמה מעורבת עם נטייה לעליות שערים במהלך השבוע החולף .מדדי התל בונד עלו בכ 0.2% -בממוצע
בסיכום שבועי .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו מעורבת .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו בכ 0.2% -במח"מ
(משך חיים ממוצע) הארוך .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) ירדו בכ 0.15% -בסיכום שבועי.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35ירד ב 0.37% -מדד ת"א  90עלה ב ,1.11% -מדד הבנקים עלה ב ,0.39% -מדד הנדל"ן ירד בכ-
 ,0.02%מדד הנפט וגז עלה ב 4.03% -ומדד הביומד ירד ב 2.39% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר התחזק בכ 1% -מול
השקל ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  3.525ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35ירד בכ 0.4% -בשבוע החולף ,וסיים את המסחר ברמה של  1428נקודות .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 התחזק בכ 1% -מול השקל בסיכום השבוע החולף ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  3.525ש”ח
לדולר .אתמול (חמישי) ,וול סטריט נסחרה בירידות שערים של כאחוז בממוצע ,בהובלת מניות הטכנולוגיה .בגזרת המאקרו,
פורסם השינוי במספר מקומות העבודה בארה"ב ,להוציא את הסקטור החקלאי ,לפי נתוני סקר ה .ADP-הסקר הצביע על תוספת
של  158אלף משרות ,לעומת הצפי לעלייה של  184אלף משרות ברבעון האחרון .אכזבה מסוימת נרשמה גם מנתון מספר
תביעות האבטלה החדשות מהשבוע שעבר  248 -אלף תביעות ,כאשר הצפי היה ל 243 -אלף תביעות חדשות .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 ,כשבכל פעם הוא רושם תחתית נמוכה יותר ,וכרגע נראה שהכיוון ימשיך להיות שלילי.
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 ,וכעת בוחן אותה שוב ,ואם היא תשבר הוא צפוי לרדת בטווח
הקצר בכ.5% -
מדד  – S&P500ביום חמישי האחרון קבלנו את הנעילה הנמוכה מזה חודש וחצי .טכנית אזור של  2420/15נשבר בצורה גבולית
והמבחן הקרוב יהיה באזור השיא האחרון סביב  2400נקודות שהוא גם שער עגול .אינדיקטורים טכניים תומכים בהמשך מימוש
במדד השאלה אם זה יגיע עם זיקוקים ותנודתיות גבוהה או שיגיע שוב בתנודתיות נמוכה שתוציא לשורטיסטים את המיץ.
מדד הראסל  – 2000מדד המניות הבינוניות והקטנות אשר כלולות במדד הראסל  .3000המדד נסחר בתנודתיות נמוכה ובטווח
מסחר צר בחודשים האחרונים דבר שיכול להעיד על הביטחון שיש בשוק המניות בארה"ב .טכנית ,ירידה מתחת ל 1400/1397
יכול להביא לתחילת תיקון יורד במדד ואף בדיקה של אזור הטווח התחתון סביב  1335/40נקודות.

ניתוח מניות
טבע  – TEVA -מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35לאחר  5שבועות של תיקון עולה במניה ,השבוע חזרו המוכרים לשלוט
ושלחו את המניה לתיקון יורד .טכנית ,הדבר דיי טבעי ואף בריא ,חשוב מאוד לראות תיקון לא רק השבוע אלא גם בשבוע הבא
וחשוב שיהיה גם בדמות של תנועה צידית כזו או אחרת כדי לבחון כמה לחץ יש למוכרים .אזורי תמיכה על הגרף לפי סרגל
פיבונצ'י מהשפל האחרון לגבוה סביב  33.5יכול לתת אפשרויות לעצירה כזו או אחרת וליצירה של שפל עולה ברור בגרף היומי,
כזה שיוכל להביא להמשך תיקון בנייר החבוט.
סודה  – SODA -מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35מניות החברה נסחרות בשיאים תקופתיים (אך לא שיאי כל הזמנים).
טכנית ,המניה נסחרת בתצורה של משולש דובי שמופיע סביב רמות שיא במניה ,נראה שאזור של  50דולר שער עגול ופסיכולוגי
משחק חזק מאוד במניה ,נעילה מתחת ,תהיה מאוד שלילית ויכולה לפתח יעד לאזור של  44-43דולר בטווח הקצר ,לכן זהירות
נדרשת.
ביג ( – )1081082מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה עלתה בשבוע שעבר בסקירה ובה ציינתי שהסגירה של חמישי
אינה טובה למניה והשבוע הגיע המשך בדמות התבססות מתחת ל  25000נקודות .טכנית  ,המניה שלילית בטווח הקצר ואינה
נראת טוב ,יחד עם זאת התצורה הטכנית של השבוע האחרון יכולה להצביע על סיכוי כלשהו לתיק עולה ,כזה שלא כדאי לנסות
לתפוס אלא להמתין ולראות האם הירידות האחרות בדרך לסיום או שיש עוד לאן לשאוף.
נובה  – NVMI -מניות החברה נסחרות במדד ת"א  . 90המומנט במניה ממשיך להיות חלש ,התיקונים העולים חלשים והנרות
היורדים חזקים ודומיננטיים יותר .טכנית לא קרה הרבה השבוע ,המניה מחזיקה מעל  22דולר שהוא השפל האחרון על הגרף,
לדעתי נראה את אזור של  21.35שהוא פתח גאפ פתוח מהדוחות של הרבעון האחרון .בנוסף קיימת תבנית רו"כ לא קלאסית
שנותנת יעד לאזור של  19דולר ,אני מעריך שלא תגיע ליעדה אולם צריך לשים לכך לב.
בזק ( – )230011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35שבוע של רגיעה עבר על מנית בזק בפרט והקבוצה בכלל עם תיקון
עולה .טכנית ,אין הרבה מה לחדש המניה עשתה תיקון עולה מרמות השפל ,אזור של  600/2שפל אחרון שישבר וסביר שיתנגד
בטווח הקצר ,גם אם נעבור אותו צריך לראות איך ובאיזה עוצמה .ההערכה נשארת בעינה ,המניה שלילית גם בלי קשר לחקירה
וזאת רק העמיקה את המומנט השלילי שקיים בה מזה חודשים רבים.
סומוטו ( – )1129451מניות החברה נסחרות במדד ת"א צמיחה .המניה אבדה מומנט ועניין בשבועות האחרונים אולם עדיין
שומרת על מבנה חיובי בראייה ארוכה כשהיא "שטה" מעל  280נקודות .טכנית טווח קצר ,המניה מתבססת מעל אזור של 282/5
נקודות ,נראה שלחץ המוכרים שהיה שם בחודש האחרון נחלש ,הנחה זו תקבל משנה תוקף רק ביציאה קדימה .מעל אזור של
 305נקודות אפשרי לקבל תבנית  Wעם יעד לאזור של  325נקודות ואולי לשיא ,אך עוד חזון למועד.
מיטרוניקס ( – )1091065מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה נעות כבר חודש בתנועה צידית לאחר ירידה
מרמות שיא סביב  1600נקודות .טכנית ,המניה חלשה ולא מצליחה לעבור בצורה ברורה את אזור של  1400נקודות .מה שלא
עולה בסופו של דבר יכול לרדת כאשר שבירה של  1330יכולה להוציא עוד מהלך יורד חד כלפי מטה.
המלט ( – )1080324מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה נתמכו מעל קו עולה של החצי שנה אחרונה ,בשלב
זה בניגוד לפעמים קודמות המניה מתקשה לצאת קדימה ,אזור של  5800מתנגד בטווח הקצר ומעליו יהיה אפשר להתקדם צעד
אחד קדימה .יחד עם זאת חשוב לתת את הדעת שבחצי שנה האחרונה כל גבוה חדש מביא לתיקון עמוק יחסית בתוך התנועה
העולה ,דבר שיכול להעיד על פיזור של סחורה ברמות שיא .ירידה מתחת לקו המגמה העולה והשפל האחרון סביב  5400תהיה
שלילית מאוד ,יחד עם זאת הפוטנציאל העולה עדיין קיים.
אינרום ( – )1132356מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה סגרו את השבוע סמוך לשיא כל הזמנים ,המניה
אולי החזקה ביותר במדד מניות השורה השנייה .טכנית ,המניה התרחקה מאזורי השיא  1414/21על פי שערי סגירה ,יש את
אזור של  1776הגבוה מסיום מאי ,אני מעריך שנעילה מעל  1720תביא לבדיקה נוספת שלו בקרוב .ירידה מתחת ל  1600תהיה
שלילית בטווח הקצר ,כל עוד המניה מעל הערכה היא כל ירידה לצורך עליה.
בית שמש ( – )1081561מניות החברה נסחרות במדד  .SME60מניות החברה בצעו היפוך השבוע מעל אזור של  6200נקודות,
אך התיקון העולה לא החזיק ביומיים שלאחר מכן .זה מה שקורה אחרי ירידות חזקות מאוד מרמות השיא ועד לשפל האחרון
(מעל  ,)25%לחץ המוכרים קיים ויישאר קיים בתקופה הקרובה .יחד עם זאת ביומיים האחרונים עדיין לא היה שינוי דרמתי במחיר
שיכול לסכל תיקון עולה ,לכן ההערכה שלי שיהיה ניסיון נוסף לתקן קדימה ,השאלה אם נבדוק את הנמוכים האחרונים קודם או
שלא יתנו צ'אנס לכך ,יעד ראשוני לתיקון נמצא סביב  7000נקודות כל זאת בהנחה שנמוכים האחרונים לא ישברו.
כנפיים ( – )543017מניות החברה נסחרות במדד  .SME60מניות החברה מהחזקות יותר במדד השורה השלילית ,נסחרו
השבוע במגמה שלילית ער רקע המימוש הרוחבי במדד .טכנית ,אזור של  3680-3700נשבר השבוע והמניה נעלה את השבוע
מתחתיו בצורה גבולית .המשך מימוש והתבססות מתחת לאזור זה יהיה שלילי מאוד עם סיכוי לראות רמות נמוכות יותר בשבועות
הקרובים.

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.

