הסקירה השבועית של ספונסר – 29.07.2018
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 חיובית במדדים המובילים ,ת"א  35ו  521עלו  2.51%ו 5.38%
בהתאמה .מהמניות הבולטות במדד ת"א  521נציין את מניות אודיוקודס ,לייבפרסון והראל השקעות אשר עלו ,53.81%
 3.18%ו  3.51%בהתאמה .בלטו בירידות שערים מניות אופקו ,טאואר ואל על אשר אבדו מערכן  3.5% ,55.38%ו 3%
בהתאמה .מכלל מניות השוק נציין את אינסולין ,אפ.סי ריאלטי ותפן אשר עלו  2..1% ,21.5%ו  56.38%בהתאמה .מנגד
מניות אביליטי ,אפולו פאואר והמשביר  831השילו מערכן  25% ,22..%ו  52.31%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  81ירד ב ,2.71% -מדד ת"א  69עלה ב ,0.6% -מדד הבנקים עלה ב ,3.66% -מדד הנדל"ן עלה ב-
 ,0.98%ירד הנפט וגז עלה ב 7.62% -ומדד הביומד ירד ב .0.7% -בשוק המט"ח ,הדולר התחזק ב  0.6%ונסחר הבוקר
(שישי) ברמה של  ₪ 8.3369לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  81עלה ב 2.51% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  5111.1נקודות.
טווח המסחר הצר של השבוע שעבר בדמות  52וקצת נקודות נפתח מעלה בשבוע האחרון ונתן את האות לפריצת השיא
השנתי .מהבחינה הטכנית גבוה חדש מכניס קונים וזה מה שקרה כמובן בחסות פקיעת האופציות החודשית ביום חמישי בבוקר
שסגרה את החודש בשפיץ חודשי ושנתי .מהבחינה הטכנית ,המדד כמעט סגר יעד של דגל עולה שיעדו סמוך ל  5169נקודות.
תמיכה קרובה קיימת בנמוך של חמישי  5118.3פתח עליון של פער המחירים שנפתח בחסות הפקיעה .הצפי ממשיך להיות כל
ירידה לצורך עליה ,עד שנראה שינוי במבנה המחירים במדד.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק השבוע ב  9.3%וכעת (שישי) נסחר ברמה של  8.3369ש"ח לדולר .התנועה היפה
מעלה ביומיים האחרונים דחפו את המטבע לגבוה תקופתי וייתכן שמקדמים פריצה מעלה .יחד עם זאת אציין שעד שזה לא
יקרה ההנחה הטכנית עומדת בעינה והיא ,נשארים בטווח הדשדוש  8.3919-8.3119עד להודעה חדשה .כל האינדיקטורים
הטכניים חיובים ולמעשה תומכים בתנועה מעלה בדולר כל שנותר זה לראות את כוחם של הקונים.
מדד ה  DAXהגרמני – שבוע מסחר תנודתי ביחס לשבועות האחרונים עבר על מדד הדקס הגרמני עם כמה תובנות מעניינות
לטווח הקצר .רמת  52399019אבדה את אמינותה בטווח הקצר כל עוד הדקס נסחר במבנה המחירים העולה מהשפל של יולי
באזור של  52599נקודות .היום (שישי) המדד נסר בגבוה חודשי חדש ומעל לגבוה מלפני שבועיים ברמה של  52399נקודות
שפל אחרון נקבע בשבוע שעבר ובתחילת השבוע הזה ברמה של  52.19נקודות וזאת רמת התמיכה הקרובה.

ניתוח מניות
טבע ( – )TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .81החברה תדווח את תוצאותיה לרבעון השני בתאריך  .92.93.53טכנית
המניה נסחרת מעל אזור התמיכה האופקי סביב  22.1דולר ומתחת להתנגדות הנקודתית ב 21.5 -דולר .המניה ככל הנראה
תדשדש בטווח זה עד לפרסום הדו"ח אשר יכריע את כיוון המניה בטווח הקצר :סגירה מעל  21.59דולר תהווה טריגר חיובי
חדש עם מחיר יעד קרוב באזור  23.1-23.3דולר .אזור  22.1דולר נותר כרמת תמיכה חשובה וכל עוד נסחרת מעליה – המגה
עדיין חיובית.
פריגו ( – )PRGOמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .81החברה תדווח את תוצאותיה לרבעון השני בתאריך .96.93.53
במהלך החודש האחרון המניה מתבססת באזור השפל השנתי מעל רצועת התמיכה בטווח 15.2-15.1דולר .בפועל המניה
כלואה בין אזור תמיכה זה לבין אזור ההתנגדות סביב  13.1דולר וככל הנראה תמשיך לדשדש בטווח זה עד לפרסום הדו"ח
אשר יכריע את כיוון המניה בטווח הקצר בטווח .רק פריצה וסגירה מעל ההתנגדות תשנה את מגמת הנייר לטווח זמן הקצר-
בינוני.
טאואר ( – )TSEMמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .81המניה צנחה אמש בכ 5.% -לאחר פרסום הדוח הרבעוני ועד כה
ירדה בכ .1% -מהשיא .טכנית המניה מתקרבת לרמת תמיכה חשובה סביב  53דולר שם תתקבל ההכרעה .בטווח הקצר אזור
 29.3דולר יהווה התנגדות.
ארפורט סיטי ( – )7086936מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .81המניה חתמה שבוע מסחר חיובי ועלתה בכ 2.1% -לאחר
שהתבססה בשבועיים שחלפו מעל אזור התמיכה האופקי סביב  8,619נקודות .בטווח הקצר קיימת אפשרות להמשך התיקון
העולה כאשר התנגדות מהותית ב .,219 -נקודות מהווה את הגבוה של חודש מאי האחרון.

בזק ( – )230077מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .81המניה המשיכה השבוע בתיקון העולה חזרה לאזור  863-.99נקודות
ששימש עד לאחרונה כתמיכה חשובה והפך להתנגדות .במנה גרף המחירים המתהווה בתיקון העולה האחרון אינו מעודד
וקיימת אפשרות לחידוש מהלך המימוש אל עבר אזור התמיכה האופקי  813-839נקודות .הנחת העבודה בתוקף כל עוד
המניה נסחרת מתחת לאזור  .99נקודות.
מנורה ( – )666079מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .69המניה הצליחה השבוע לרשום תנועה חיובית לאחר שבתחילת
השבוע בדקה פעם נוספת את אזור התמיכה החשוב בטווח  8,351-8,319נקודות .במידה ותפרוץ את אזור  ,.,9599הגבוה
האחרון ,יתקבל טריגר חיובי לשינוי המגמה בטווח זמן הקצר.
פרטנר ( – )7093191מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .81המניה נכשלה השבוע ,פעם נוספת ,בניסיון פריצה של
ההתנגדות סביב  5,159נקודות .אזור  5,.59-5,.51ממשיך לשמש כתמיכה נקודתית .רק פריצה של אזור ההתנגדות תהווה
טריגר חיובי להמשך התיקון העולה ,בעוד ששבירה של  5,.59-5,.51תחשב כשלילית ובמקרה זה התמיכה הקרובה שוכנת
באזור  5,269נקודות
גזית גלוב ( – )726077מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .81לאחר לא מעט שבועות של מסחר תחת לחץ של מוכרים
והגעה לאזורי תמיכה סביב  8299נקודות ,יצאה המניה השבוע לדרך בעקבות מכירת יתרת מניותיה בחברת רגנסי
האמריקאית .מהבחינה הטכנית המניה זזה בחצי שנה האחרונה בין  8299-8199נקודות ונראה שפניה לאזור הטווח העליון.
דלק קבוצה ( – )7091729מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .81המניה שדרה חוחשה השבוע ושוב חזרה לשפל האחרון
סביב  19999נקודות שמסתמנת כתמיכה קרובה במניה .יצחק תשובה בעל השליטה פרסם הצעת רכש ל 8%מניות החברה
במחיר של  12999נקודות ,בתגובה עלתה המניה לאזור מחיר הצעת הרכש ושם נעלה את שבוע המסחר .החולשה במניה
נכרת מכיוון שאפילו ביום ההודעה המחיר לא הדביק את הפער אלא לקח לה עוד יום וזה בחסות עליות רוחביות בשוק.
התנגדות קרובה קיימת סביב .129990199
ישראמקו ( – )232071מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .81מניות החברה נסחרות בחודש האחרון סביב השפלים השנתיים
סביב  83.1-81נקודות .שבוע המסחר האחרון ראינו נעילה בגבוה החודשי ועל אזור התנגדות של  83.1נקודות .נעילה מעל
יכולה להוציאה תבנית  Wלאזור של  .9נקודות.
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 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.

