הסקירה השבועית של ספונסר 30.07.2017 -
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  35ו 125 -ירדו בכ 0.4% -בממוצע
כל אחד .מדד הגז ונפט ירד בכ 2.1% -בהובלת מניות נפטא ,לפידות חלץ ,אלון גז וכהן פיתוח שירדו בכ 10% -בממוצע כל אחת.
במדד ת"א  125בלטו לטובה מניות לייבפרסון ורדהיל שעלו בכ 8% -בממוצע כל אחת .מנגד ,מניות נטו אחזקות ,אינטרנט זהב
וקמהדע ירדו בכ 8.5% -בממוצע כל אחת .מכלל מניות הבורסה בלטה לטובה מניית אינסוליין שזינקה בכ .60% -מנגד ,מניות
ניו הוריזון וטוגדר ירדו בכ 22% -בממוצע כל אחת.
באפיק הסולידי ,נרשמה מגמה מעורבת תוך נטייה לעליות שערים .מדדי התל בונד עלו בכ 0.1% -בממוצע בסיכום שבועי .אגרות
החוב הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) ירדו בכ 0.1% -במח"מ (משך חיים
ממוצע) הקצר ונותרו כמעט ללא שינוי במח"מ הבינוני והארוך .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ 0.2% -במח"מ
הארוך בסיכום שבועי.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35ירד ב 0.46% -מדד ת"א  90ירד ב ,0.38% -מדד הבנקים ירד ב ,0.71% -מדד הנדל"ן ירד בכ-
 ,0.68%מדד הנפט וגז ירד ב 2.11% -ומדד הביומד ירד ב 0.1% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר נותר כמעט ללא שינוי
מול השקל ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  3.56ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35ירד בכ 0.45% -בשבוע החולף ,וסיים את המסחר ברמה של  1451נקודות .ניתן
לראות בגרף המצורף שהמדד עלה בצורה מדודה ואיטית בשבועות האחרונים אולם רק פריצה ברורה של רמת  1460הנקודות
אליה הגיע ושם נעצר בשבועיים האחרונים ,תהווה איתות חיובי משמעותי.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נותר כמעט ללא שינוי מול השקל בסיכום השבוע החולף ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.56
ש”ח לדולר .אתמול (חמישי) ,וול סטריט נסחרה במגמה מעורבת .בגזרת המאקרו ,הבנק המרכזי האמריקאי הודיע שהחליט
להותיר את הריבית ללא שינוי .בעוד הותרת הריבית ללא שינוי הייתה מגולמת במסחר הרי שעיני העולם כולו נשואות למאזן
האימתני של הפד שעומד כיום על  4.5טריליון דולר .חברי ועדת השוק הפתוח (ה )FOMC-אמרו אמש כי הבנק מתחיל להיערך
לצמצום המאזן שמשמעותו מכירת אגרות החוב שבבעלות הבנק וספיגת המזומנים שנמצאים בידי הציבור .מהבחינה הטכנית,
ניתן לראות בגרף היומי המצורף שהדולר רשם תיקון חד במשך כמה ימים ,אולם נעצר וכעת מדשדש בטווח צר שבין 3.55-3.60
ש"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 שבר
בשבוע החולף את התמיכה החשובה באזור  12400הנקודות ,ונסחר בצורה שלילית למרות עליות נאות ברוב מדדי העולם .כל
עוד המדד לא עובר רמה זו חזרה כלפי מעלה ,הוא צפוי להמשיך ולתקן כלפי מטה.
מדד  – S&P500המגמה החיובית במדד המשיכה בסיום השבוע הקודם וגם בשבוע המסחר הנוכחי עם קביעה של שיא תוך
יומי חדש ביום המסחר האחרון (חמישי) במרה של  2484נקודות .היום היה תנודתי יחסית עם תיקון תוך יומי שהחזיק עצמו
ובמחזור מסחר ער ביותר בחודש האחרון .טכנית ,כל עוד המדד מעל  2450נקודות בטווח הקצר הצפי המשך חיובי ,שבירה
מתחת ונעשה חושבים מחדש האם הגיע עת לתיקון כזה או אחר.

ניתוח מניות
בזק ( – )230011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה המשיכה להיות תחת לחץ מכירות גם בשבוע המסחר האחרון
בו קבעה נמוך חדש סביב  515/20נקודות .היומיים האחרונים של השבוע מפיחים תקווה לכל מי שקנה לתוך הירידות שכן ראינו
סוג של עצירה .המשך עולה ביום המסחר הבא יכול להוציא תיקון עולה בנייר לשם כך חשוב שנראה נעילה מעל  526נקודות.
בנוסף ,אינדיקטורים שהגיעו לרמות נמוכות יחסית לנייר תומכות בהערכה שלי ,ולכן תיקון כזה יכול להביא ליעד מהיר לאזור של
 545/50נקודות.
אלקו ( – )694034מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה הגיעה בשבוע המסחר האחרון לאזור תמיכה חזק שהוא השפל
של חודש יוני ואזור השיא הקודם מינואר השנה אשר הוציא מהלך חזק מאוד ל  8000נקודות .המניה נמצאת לפני הכרעה,
ניסיון היפוך עולה סביב תמיכה ותיקון לכיוון  7200או שבירה מטה ומעבר ממגמה עולה למגמה יורדת.
אפריקה נכסים ( – )1091354מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה נמצאת לפני הכרעה ונסחרת על אזור תמיכה כפול
וחזק מאוד ,ממוצע  200שהחזיק את המניה בשבועיים האחרונים ורצועת תמיכה חזקה סביב  7090/7000נקודות .גם כאן
במקרה הזה במידה ונראה שבירה של התמיכה היא תהיה חזקה מאוד שכן נפרד לא רק ממנה אלא גם ממוצע  200שתמך בנייר
בשנה וחצי האחרונות.
המלט ( – )1080324מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה "נזלה" השבוע מתחת לקו המגמה העולה של החודשים
האחרונים ובנוסף לכך ירדה מהשפל האחרון של חודש יוני ברמה של  5420נקודות אולם זה קרה בצורה גבולית יחסית .טכנית,
המניה לא נראת טוב ולכן המשך יורד יביא למבחן נוסף יהיה ברמה של  5250נקודות לפני בדיקה של אזור  5000נקודות.
ישרס ( – )613034מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90עוד מניה שהגיעה לאזורי תמיכה חזקים על הגרף ועשתה סימני
שבירה בסיום שבוע המסחר .בגלל דלילות מסחר ישנה רצועת תמיכה רחבה יחסית בין שער עגול של  40000ל  39500נקודות,
שבירה למטה יכולה להביא ליעד יורד לאזור של  36000נקודות בטווח הקצר.
נטו החזקות ( – )168013מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90עוד מניה שעשתה מהלך עולה חזק מאוד בשלבים המוקדים
של השנה ולאחר הדוחות של הרבעון השני החלה בתיקון יורד .התיקון החל בנר דומיננטי וחזק מאוד מרמות שיא שהפך מומנטום.
השבוע ראינו ירידת מדרגה נוספת בחברה עם יציאה מתבנית דובית שיצאה על הפועל .טכני המניה גם מתקרבת לאזורי תמיכה
חשובים סביב  34500נקודות ,יחד עם אינדיקטורים ברמות נמוכות בהחלט יכולים להביא לתיקון עולה בטווח הקצר .המניה
מעניינת בעיקר לחובבי השפיצים.
רציו ( – )394015מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה מתבססות מזה כחודש מתחת לאזורי תמיכה סביב 255
נקודות וממוצע  . 200טכנית ,המניה לא נראת טוב ויכולה לפתוח תבנית המשיך יורדת לכיוון של  220נקודות בזמן הקרוב לכן
זהירות נדרשת.
כיל ( – )281014מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה התעוררה לאחרונה מתרדמת ועלתה יפה .בטווח הקצר המניה
החזיקה מעל פער מחירים פתוח ברמה של  1658לערך ונעלה את השבוע בגבוה שבועי וגבוה תקופתי על בסיס סגירה .יציאה
קדימה בשבוע הבא מעל  1720נקודות יכולה להביא ליעד לאזור של  1800נקודות שהינה התנגדות קשה ומהותית.
ביג ( – )1097260מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה נסחרת במגמה שלילית בתקופה האחרונה ,משבירה של קו
המגמה היורד שהביאה לתיקון עמוק יחסית במונחים של המניה והחזרה מתחת לאזור אופקי סביב  25800נקודות שהיה השיא
הקודם .לאחרונה נראת התייצבות סביב מחיר השבוע האחרון באזור של  25000נקודות ,חזרה מעל האזור האופקי יכולה להיות
חיובית בטווח הקצר אולם במידה וזה לא יקרה אין מה לחפש במניה.
שטראוס ( – )746016מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35הגרף המצוין הינו שבועי .מניות החברה נסחרת בחודש האחרון
מעל לשיא כל הזמני ם ומתבססות מעליו ,ניתן לומר שכל עוד המניה מעל רמות השיא של  6600/70נקודות ההנחה היא המשך
מגמה חיובית לעבר שיאים חדשים .מעל  6970נקודות שהוא הגבוה בגרף היומי המניה יכולה להפתח למעלה .חשוב לציין
שהמניה איטית מאוד בתנועות שלה ואנחנו רואים גרף שבועי של  5השנים האחרונות .יעד עולה בטווח הקצר  7200נקודות
לערך.
סלקום ( – )232017מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35למרות חדשות רעות בשבוע המסחר האחרון על הגיור שעשתה
חברת נטפליקס וכניסתה לארץ ,מניות החברה החזיקו בסיום השבוע מעל אזור תמיכה כפול של שיא אופקי קודם ופתח פער
מחירים פתוח ברצועת מחירים של  3210/70נקודות .אזור התנגדות מהותי קיים סביב  3500נקודות אולם לסוחרי טווח קצר גם
לשם יש בשר.

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.

