הסקירה השבועית של ספונסר – 01.07.2018
את הגרפים והניתוחים הטכניים המלאים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilבאגף סקירה שבועית,
תחת הקטגוריות "ניתוח מדדים"" ,ניתוח מניות" ו" -על רגל אחת".

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – שבוע המסחר בת"א ננעל במגמה שלילית במדדים המובילים ,ת"א  35ו  521ירדו  0.67%ו 5.00%
בהתאמה .מהמניות הבולטות במדד ת"א  521נציין את מניות גילת ,מגדלי תיכון ובזן אשר עלו  1.55% ,7.01%ו 1.2%
בהתאמה .בלטו בירידות שערים רציו יה"ש ,ביוטיים ודלק קבוצה אשר אבדו מערכן  50.56% ,55.2%ו  0.51%בהתאמה.
מכלל מניות השוק נציין את אביליטי ,אינטרקיור ורציו פטרוליום אשר עלו  522% ,560.3%ו  22.0%בהתאמה .מנגד
אופקטרא ,אייסקיור מדיקל ווונטייז השילו מערכן  55.3% ,50.3%ו  55.5%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  31ירד ב ,0.67% -מדד ת"א  00ירד ב ,1.11% -מדד הבנקים עלה ב ,0.34% -מדד הנדל"ן ירד ב-
 ,0.71%מדד הנפט וגז ירד ב 5.17% -ומדד הביומד ירד ב .2.9% -בשוק המט"ח ,הדולר התחזק ב  1.1%ונסחר הבוקר
(שישי) ברמה של  ₪ 3.7170לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  31ירד ב 0.67% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  5157.53נקודות.
שבוע המסחר נפתח בעליות קלות בליווי מחזור מסחר נמוך מאוד ,בהמשך השבוע ראינו יותר תנודתיות בשוק כל זאת על רקע
התנודתיות בבורסות ארה"ב ועל רקע פקיעת האופציות החודשית לחודש יוני שנקבעה ברמה של  5120.07נקודות .מהבחינה
הטכנית ,המדד נעל את השבוע מתחת ל  5120נקודות שהיא הנמוך האחרון במדד ואשר נשבר בחמישי האחרון ובכך נתן
איתות שלילי בטווח הקצר ,האינדיקטורים הטכניים תומכים בהמשך מימוש זה .התנגדות המהותית ביותר קיימת 5151
נקודות ,תמיכה קרובה נמצאת ברמה של  510690לערך.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק השבוע ב  5.5%וכעת (שישי) נסחר ברמה של  3.7170ש"ח לדולר .הדולר ממשיך
לדהור ללא הפסקה ולאחר פריצת השווא בשבוע שעבר נסוג המטבע ליצור שפל עולה סמוך ברמה של  3.7010נקודות ומשם
המשיך קדימה אל עבר הגבוה האחרון ומעל  ₪ 3.71לדולר .התבנית הטכנית במטבע נראת חיובית ואני מעריך שיהיה ניסיון
תקיפה נוסף אל עבר  3.75-3.6שח לדולר שלא נראו החודשים מארץ אפריל בשנה שעברה.
מדד ה  DAXהגרמני – האות השלילי בסיום השבוע שעבר במדד ככל הנראה לא היה לשווא והמדד המשיך כלפי מטה
השבוע עד לפתח הגאפ ברמה של  52530נקודות .בשלב זה המדד נבלם סביב רמה זו ואפשר לומר שתבנית ה  Mדיי הגיעה
ליעדה שעמד על  52000נקודות (יש עוד סיכוי שנרד לשם לסגור את הגאפ הפתוח מחודש אפריל) .למרות הבלימה האחרונה
המדד עדיין בשלילי בטווח הקצר נעילה מעל  52510תבטל תרחיש פסימי בטווח הקצר.

ניתוח מניות
טבע ( – )TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .31המניה פרצה בתחילת חודש יוני את רמת ההתנגדות האופקית סביב
 22.1דולר ומאז המשיכה לעלות לאזור  25.1דולר ,אולם לא הצליחה להמשיך במומנטום החיובי ועברה להיסחר בתנועה
צידית (דשדוש) כאשר אזור  23.3משמש כתמיכה .ביום המסחר האחרון (ה) המניה סגרה בעליה של כ 5.1% -לרמה של 25.6
דולר ובכך פרצה את טווח הדשדוש הקצר מהשבועיים שחלפו .הצפי הוא המשך התנועה העולה כאשר היעד הקרוב סומן
באזור  27.1-27.5דולר.
דיסקונט ( – )791212מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .31המניה הוסיפה להתבסס במהלך שבוע המסחר מעל אזור
 5,010נקודות ,רמת ההתנגדות 9שיא שנפרצה במהלך חודש מאי האחרון .טכנית המניה מדשדשת בטווח שבין  5,010נקודות
לבין  5,001נקודות .ההנחה היא המשך המגמה החיובית ,אולם יש להמתין לטריגר בדמות פריצה וסגירה מעל  5,001נקודות.
המידה ותרחיש זה יצא לפועל ,מחיר היעד הקרוב סומן באזור  5,570נקודות.
בזק ( – )240011מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .31מניות החברה המשיכו להתבסס גם השבוע מתחת ל  552נקודות
ומעל לתמיכה סביב  500נקודות ,התנהגות טכנית שמראה על חולשה רבה מאוד .על פניו הצפי הוא להמשך תנועה יורדת
שתתחדש בשבירה של הנמוכים האחרונים ברמה של  305נקודות.
אלוני חץ ( – )490014מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .31שבוע מסחר רגוע יחסית נחתם בעליה מינורית כאשר המניה
המשיכה להתבסס מעל קו המגמה שנפרץ כלפי מעלה בתחילת החודש .בשלב זה אין שינוי בהנחת העבודה וטכנית יעד
התבנית נמצא ברמה של  3700נקודות כל עוד המניה נסחרת מעל  3300נקודות ולמחמירים יותר מעל  3200נקודות.

מגדל ביטוח ( – )1011175מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .00המניה שברה לפני כשבועיים את אזור התמיכה האופקי
החשוב בטווח  330 - 331נקודות .טכנית ,המניה נכשלה בפריצה חזרה מעל אזור  331נקודות והמשיכה במהלך המימוש.
התמיכה הבאה השוכנת באזור  257 - 200נקודות.
מגה אור ( – )1103311מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .00המניה נסחרת במגמה שלילית מרמות השיא שנרשמו בתחילת
חודש פברואר האחרון .כעט המניה נסחרת מעל רמת התמיכה האופקית החשובה השוכנת באזור  5,000-5,010נקודות.
בטווח הקצר פריצה של  5,220תהווה טריגר ראשון לתחילת התיקון העולה כאשר המבחן יתקיים באזור  5,100נקודות .כל עוד
מתחת לרמה זו קיימת אפשרות להמשך המהלך היורד .הטריגר יתקבל בשבירה ואי יכולת פריצה של רף ה 5,000 -נקודות.
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 נ ועדה 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 הנ"ל המלצה או ייעוץ ל קנות 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.

