הסקירה השבועית של ספונסר – 05.08.2018
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 ביציבות במדדים המובילים ,ת"א  35ו  125סגרו את שבוע המסחר ללא שינוי.
מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את מניות סודה ,חברה לישראל ואופקו אשר עלו  13.8% ,24.35%ו 10.5%
בהתאמה .בלטו בירידות שערים מניות מזור ,בי קומיוניקיישנס וקרסו אשר אבדו מערכן  8.8% ,14.1%ו  6.2%בהתאמה.
מכלל מניות השוק נציין את אפולו פאוור ,ברן ואראסאל אשר עלו  15.7% ,15.8%ו  12%בהתאמה .מנגד מניות בלוקצ'יין
כרייה ,רדהיל ומדיוי השילו מערכן  27% ,29.8%ו  23.3%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35עלה ב ,0.02% -מדד ת"א  90ירד ב ,0.31% -מדד הבנקים ירד ב ,1.18% -מדד הנדל"ן ירד ב-
 ,0.41%ירד הנפט וגז עלה ב 1.52% -ומדד הביומד ירד ב .3.98% -בשוק המט"ח ,הדולר התחזק ב  0.55%ונסחר הבוקר
(שישי) ברמה של  ₪ 3.6890לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35עלה ב 0.02% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1578נקודות.
שבוע של חזרה לתנודתיות נמוכה עבר על המדד המוביל בבורסה של ת"א וזאת על אף דוחות של חלק ממניות המדד שעשו
תנועות חדות מאוד לאחר פרסומן (סודה ,מזור וטבע) .מהבחינה הטכנית אזור תמיכה טכנית נוצר בשבוע האחרון ברמה של
 1569/70נקודות ואילו אזור התנגדות בגבוה השנתי ברמה של  1587נקודות .ביום חמישי התבצע עדכון המדדים החצי שנתי
במדדי הבורסה ,יצאו מהמדד סלקום ופרטנר ונכנסה לייבפרסון.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק השבוע ב  0.55%וכעת (שישי) נסחר ברמה של  3.6890ש"ח לדולר .התנועה של
השבוע שעבר המשיכה גם בשבוע המסחר האחרון כשהדולר פורץ את הדשדוש של החודש וקצת האחרונים ומתקדם שלב
הבא קדימה לעבר אזור של  . 3.70מהבחינה הטכנית הדולר ממשיך להיות חיובי לטווח הקצר והבינוני ולכן ההנחה הטכנית
שקיימת כבר לא מעט חודשים היא כל ירידה לצורך עליה.
מדד ה  DAXהגרמני – שבוע מסחר שלילי עבר על המדד עד כה כשהוא שובר את קו המגמה העולה שהחזיק אותו בחודש
האחרון .יחד עם זאת למרות ירידות חדות אמש (חמישי) המדד עדיין מעל לשפל האחרון ברמה של  12470נקודות ולכן צריך
לתת קרדיט לקונים שכן טרם נאמרה המילה האחרונה .התנגדות קרובה נמצאת בגבוה האחרון ברמה של  12900נקודות.
מדד ה  – S&P500מדד האס אנד פי  500נסחר במגמה חיובית בחודשים האחרונים שהביאו אותו שוב קרוב לשיא כל
הזמנים מינואר האחרון וסגירה של גאפ ברמה של  2850נקודות לערך .לטווח הקצר נראה שאזור של  2790/2800מהווה
תמיכה ואילו אזור של  2850התנגדות ביציאה נקבל הכרעה.

ניתוח מניות
טבע ( – )TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה צנחה ביום המסחר האחרון (ה) בכ 9.5% -בעקבות פרסום
הדו"ח הרבעוני .החברה רשמה ברבעון השני הכנסות של  4.7מיליארד דולר ,מעט נמוך מתחזיות האנליסטים ,וירידה של
 1.5%ביחס לרבעון המקביל .המניה חתמה את המסחר בנאסד"ק ברמה של  21.61דולר ובכן שברה את רמת התמיכה
החשובה ב 22.5 -דולר .כעת רמה זו תשמש כהתנגדות בטווח הקצר ,ועשויה להכריע את כיוון המניה במידה ותתקן כלפי
מעלה .אי יכולת חזרה מעל רמה זו בטווח הקצר תהווה טריגר שלילי ,תרחיש שיעמיק את מהלך המימוש .אזור  20.7דולר
מהווה תמיכה קרובה והוא מהווה תיקון  50%למהלך העליות שהחל בתחילת חודש אפריל האחרון ועד לשיא בסוף חודש יוני.
מתחת קיימת תמיכה נקודתית נוספת שוכנת סביב רמה של  19.40דולר.
טכנית ,השבירה של התמיכה מסמלת שינוי מגמה בטווח הקצר והתנהגות המניה בימי המסחר הקרובים תכריע את כיוונה

מזור ( – )MZORמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35ביום המסחר האחרון (ה) המניה צנחה בכ 16.7% -במסחר בנאסד"ק
בעקבות דו"ח מאכזב .החברה דיווחה על הפסד נקי של כ 3.8-מיליון דולר ,לעומת הפסד נקי של כ 3.6-מיליון דולר ברבעון
המקביל אשתקד .המניה חתמה את המסחר ברמה של  52.81דולר ,מעט מעל השפל האחרון סביב  52.3דולר .התמיכה
המהותית שוכנת סביב  50דולר ושם תתקבל ההכרעה .שבירה של תמיכה זו ואי יכולת חזרה מעליה תהווה טריגר לשינוי
המגמה המשנית במניה בעוד שהתבססות מעל אזור זה עשויה להוציא תיקון עולה .בתמונה הרחבה ,מבנה גרף המחירים
במנייה שלילי ,אולם רק שבירה של התמיכה תהווה טריגר שלילי עם יעד ראשון סביב  42.5דולר.
פריגו ( – )PRGOמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35החברה תדווח את תוצאותיה לרבעון השני בתאריך .09.08.18
במהלך החודש האחרון המניה מתבססת באזור השפל השנתי מעל רצועת התמיכה בטווח 71.2-71.7דולר .השבוע המניה
פרצה את אזור ההתנגדות סביב  78.5דולר ,אולם נסוגה חזרה ביום המסחר האחרון (ה) .טכנית ההתנגדות מסתמנת
כמהותית ,אולם יש להמתין לפרסום הדו"ח ותגובת השוק כדי להעריך את המשך כיוון המניה בטווח הקצר.
בזק ( – )230011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35בסיכום שבועי המניה ירדה בכ 3.2% -וחזרה להיסחר מעל השפל
האחרון ב .377.8 -הנחת העבודה נותרה ללא שינוי שכן מבנה גרף המחירים תומך בהמשך המגמה השלילית כל עוד נסחרת
מתחת לאזור  400נקודו ת .גל ירידות נוסף יצא לפועל בשבירה של הנמוך האחרון ובמקרה זה ,היעד יהיה באזור התמיכה
האופקי  358-360נקודות.
אלביט מערכות ( – )1081124מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה חתמה את שבוע המסחר בירידה ובמהלך
המסחר רשמה שבירת שווא של התמיכה האופקית סביב  42,580נקודות .טכנית המניה מדשדשת מספר שבועות בטווח
 42,580-44,720ורק יציאה מגבולות אלו תכריע את כיוון המניה בטווח הקצר .שבירה של הרף התחתון ככל הנראה תסמל את
סיום התיקון העולה וחזרה לאזור השפל השנתי.
אטראו שוקי הון ( – )1096106מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה חוזרת למעקב בעקבות ניסיון נוסף של פריצת
ההתנגדות האופקית סביב  3,770-3,780נקודות .במנה גרף המחירים המתהווה בחודשים האחרונים תומך בשינוי מגמה,
אולם יש להמתין לטריגר בדמות פריצה והתבססות מעל ההתנגדות הנ"ל .במידה ותרחיש זה יצא לפועל ,היעד הקרוב סומן
באזור  4,080נקודות.
אשטרום קבוצה ( – )1132315מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה נסחרת מספר חודשים במגמה שלילית.
לאחרונה המניה מתקנת ומתמודדת עם התמיכה שהפכה להתנגדות סביב  1,390נקודות .טכנית יש להמתין לפריצה של רמה
זו כדי לקבל טריגר חיובי שיסמל את סיום התיקון היורד וחזרה לאזור השיא .במידה ותפרוץ את ההתנגדות ,היעד הקרוב סומן
סביב  1,460נקודות.

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.

