הסקירה השבועית של ספונסר – 10.06.2018
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 חיובית במדדים המובילים ,ת"א  35ו  125עלו  1.33%ו 1.69%
בהתאמה .מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את מניות לייבפרסון ,שיכון ובינוי ונאוי אשר עלו  12.85% ,13.9%ו
 11.1%בהתאמה .בלטו בירידות שערים מניות אלקטרה צריכה ,סאמיט ובזק אשר אבדו מערכן  5.05% ,7.15%ו 3.78%
בהתאמה .מכלל מניות השוק נציין את נאוסיטי ,אפליי וכיטוב פארמה אשר עלו  24.5% ,25.1%ו  22.6%בהתאמה .מנגד
מניות תפרון ,קשרי תעופה ופורמולה ויז'ן השילו מערכן  13.8% ,17.85%ו  13.8%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35עלה ב ,1.33% -מדד ת"א  90עלה ב ,2.58% -מדד הבנקים עלה ב ,1.17% -מדד הנדל"ן עלה
ב ,2.16% -מדד הנפט וגז עלה ב 1.53% -ומדד הביומד עלה ב .2.78% -בשוק המט"ח ,הדולר נחלש השבוע ב  0.1%ונסחר
היום (שישי) ברמה של  ₪ 3.5730לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35עלה ב 1.33% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1532.15נקודות.
שבוע של מגמה חיובית עבר על המדד המוביל בבורסה עם עליות שערים ברוב ימות שבוע המסחר .המדד נעל את השבוע
סמוך לגבוה שבועי לאחר פקיעת אופציות שבועית חיובית ברמה של  1534.69נקודות .מהבחינה הטכנית המגמה החיובית
התחדשה השבוע אך בקצב מתון מהגלים העולים שהחלו בחודש אפריל האחרון ,הצפי ממשיך להיות חיובי אולם התנודתיות
צפויה לרדת וכך גם מחזורי המסחר ככל שנעמיק את הכניסה לחודש הקיץ .טכנית כל עוד השוק מעל  1530/1בטווח הקצר
המגמה חיובית וצפויה להיות זאת ,ירידה מתחת לרמה זו בצורה ברורה וייתכן שנראה תיקון כלשהו .כל עוד לא נראה סימנים
אחרים להערתי השוק ישאף לכיוון  1550נקודות (זה כבר לא כזה רחוק).
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק השבוע ב  0.3%ונסחר הבוקר (שישי) ברמה של  3.5730ש"ח לדולר .מהבחינה
הטכנית שוב אין הרבה מה לחדש ולעשה אין כל שינוי ממה שנכתב בסקירה שבוע שעבר" .כל התנועה האחרונה בצמד נראת
כמו התבססות טכנית טבעית ובריאה מעל אזור של  3.55נקודות שנבדק בתחילת השבוע .אזור התנגדות מהותי מאוד נמצא
ברמה של  ₪ 3.6350לדולר .עד שלא נראה שבירה ברורה למטה או יציאה קדימה הדשדוש של החודש האחרון עתיד
להמשך".
מדד ה  DAXהגרמני – מדד הדקס הגרמני עלה קלות בשבוע המסחר האחרון לאחר שנתמך בצורה יפה מעל אזור של
 12600נקודות  .הבוקר (שישי) המדד פתח בירידות שערים לאחר המימוש יום קודם ולכן סיכוי לא רע שרואים שיא יורד בגבוה
השבועי סביב רמה של  12920נקודות לערך .תמיכה קרובה קיימת ברמה של  12600נקודות כל עוד השוק מעל רמה זו
הקרדיט עדיין יינתן לקונים .פגישת  7המדינות המתועשות בקנדה כשכולם למעשה נגד הנשיא האמריקני דולנד טראמפ צפויה
להוציא כותרות ותנודתיות בשווקים לרבות במדד הדקס.

ניתוח מניות
אלביט מערכות ( – )1081124מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35מניות החברה המשיכו קדימה גם בשבוע המסחר
האחרון והגיעו בימים האחרונים לאזור של  45000נקודות לשם ציפיתי שהמניה תשאף לאחר תחילת התנועה העולה בשבוע
שעבר .מהבחינה הטכנית ,המניה מגיעה לאזור לא פשוט בטח לאחר הלחץ שקיים בה בחודשים האחרונים .בשלב זה נראה
שלמניה יהיה קשה להמשיך בלי עצירה או תיקון כלשהו ולכן סוחרים לטווח הקצר בהחלט יכולים לשקול לקחת רווח חלקי או
מלא סביב רמה זו.
סאפיינס ( – )1087659מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה פרצו ביום המסחר האחרון את אאזור
ההתנגדות סביב  3400נקודות .למרות הפריצה ,חשוב יהיה לראות המשכיות למומנט החיובי של השבועיים האחרונים וזה
אומר ע"י תנועה עולה ואו התבססות מעל  3400נקודות בימים הקרובים .אזכיר שיעד התבנית הטכנית נמצא סביב רמה של
 3800/900נקודות.
בזק ( – )230011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35עוד חדשות שליליות יצאו השבוע בגזרת החברה והפעם בנוגע לפרה
החולבת והוא מכירת תשתית לשירותי הטלפוניה דבר שיוזיל את העלויות וכפועל יוצא יפגע בהכנסות החברה בעתיד.
מהבחינה הטכנית המניה ירדה לנמוכים השנתיים סביב  406/8נקודות ובשלב זה נבלמה שם .בנוסף נותן לראות שהמניה

נסחרת בתבנית של התכנסות מחירים בחודשיים האחרונים ,תבנית שקורבה להכרעה או לביטול ולכן יש סיכוי לא רע שהשבוע
נקבל הכרעה בנושא.
דלק קבוצה ( – )1084128מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35גם בשבוע מסחר חיובי בת"א מניות החברה ממשיכות
להפגין חולשה כשהן נצמדות לנמוכים האחרונים סביב  52500-53000נקודות .כשיש את כל הסיבות לעלות והמניה משדרת
חולשה זה מראה על חולשה רבה .מי שמחזיק בנייר אפשר לתת צ'אנס כל עוד התמיכה מחזיקה ,מי שבחוץ ,עדיף לחפש את
הרווח במקומות אחרים אלא אם תגיע תנועה עולה משמעותית מעל ממוצע  200והגבוה האחרון באזור  58000נקודות.
אלוני חץ ( – )390013מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35מניות החברה פרצו השבוע את אזור ההתנגדות סביב 3320/40
נקודות והמשיכו קדימה .מהבחינה הטכנית יעד התבנית נמצא ברמה של  3600נקודות כל עוד המניה נסחרת מעל 3300
נקודות ולמחמירים יותר מעל  3200נקודות.
אלקטרה ( – )739037מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90ביום שני המניה פרצה את השיא/התנגדות סביב 93,790
נקודות בליווי מחזור מסחר גבוה .קודם לכן המניה דשדשה תקופה של חמישה חודשים בטווח  83,920-93,790נקודות ,לכן
הפריצה וההתבססות מעל אזור ההתנגדות מהווה טריגר חיובי אשר תומך בהמשך המגמה החיובית .מחיר יעד קרוב סומן
באזור  102,000נקודות.
מליסרון ( – )323014מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה נסחרת כשנה במגמה שלילית .בתקופה האחרונה המניה
הצליחה לייצר שפל עולה ראשון ומתהווה תבנית היפוך מגמה בגרף המחירים .בשלב זה יש להמתין לפריצה של הגבוה
האחרון סביב  15,550נקודות כדי שתבנית ההיפוך תצא לפועל .היעד הראשון סומן באזור  17,000-17,100נקודות.
טבע ( – )TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה נסחרת במומנטום חיובי מתחילת חודש מאי ומתקרבת לרמת
ההתנגדות המהותית סביב  22.5דולר .בשבועיים האחרונים המניה מדשדשת בטווח מחירים צר ובתצורה חיובית התומכת
בהמשך תנועה עולה .בטווח הקצר קיימת אפשרות לבדוק את ההתנגדות האופקית סביב  22.5דולר שם תתקבל הכרעה על
כיוון המניה בטווח זמן קצר-בינוני .מלמטה ,אזור  20.5דולר מהווה תמיכה נקודתית.
הראל השקעות ( – )585018מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35ביום המסחר האחרון המניה פרצה את הגבוה האחרון
וההתנגדות האופקית סביב  2,860נקודות .קודם לפריצה המניה רשמה שפל עולה ,לכן קיימת אפשרות להמשך התנועה
העולה עם מחיר יעד קרוב סביב  3,090-3,100נקודות.

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 :
סקיר ה 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 הנ"ל המלצה או י יעוץ 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.

