הסקירה השבועית של ספונסר – 08.07.2018
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  125עלו  0.46%ו 0.07%
בהתאמה .מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את מניות רציו יה"ש ,דלק קבוצה ומזור רובוטיקה אשר עלו  6.2% ,9%ו
 5.75%בהתאמה .בלטו בירידות שערים מניות הכשרת הישוב ,אלקטרה צריכה ולוינשטיין נכסים אשר אבדו מערכן ,11.44%
 8.63%ו  7.27%בהתאמה .מכלל מניות השוק נציין את קדימהסטם ,אביליטי ורדהיל אשר עלו  31.6% ,36.3%ו 16.95%
בהתאמה .מנגד מניות די אן איי ביומד ,אינסולין ומיקרונט השילו מערכן  14% ,17.6%ו  13.9%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35עלה ב ,0.46% -מדד ת"א  90ירד ב ,1.31% -מדד הבנקים עלה ב ,1.71% -מדד הנדל"ן ירד ב-
 ,2.35%מדד הנפט וגז עלה ב 0.49% -ומדד הביומד עלה ב .0.1% -בשוק המט"ח ,הדולר נחלש ב  0.5%ונסחר הבוקר
(שישי) ברמה של  ₪ 3.6350לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35עלה ב 0.46% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1523.75נקודות.
שבוע המסחר נפתח בעליות קלות בליווי מחזור מסחר נמוך מאוד ,ביום שני ראינו ירידות שערים חדות יחסית בעקבות מסחר
שלילי בבורסות אירופה וארה"ב שהתאוששו בהמשך היום והביאו להתאוששות בשוק המקומי מיום שלישי ועד לסיום שבוע
המסחר .פקיעת האופציות השבועית הייתה רגועה עם מחזור נמוך מאוד דבר האופייני לחודשי הקיץ .באופן כללי מחזורי
המסחר היו רגועים ודיי דלילים השבוע והצפי הוא להמשך חוסר עניין בשוק .הדבר שיכול להביא לתנודתיות ועצבנות הוא
מימוש מעבר לים שיכול לעורר את השוק מתרדמת הקיץ .מהבחינה הטכנית המדד דיי תקוע בין  1545נקודות ל 1507/8
נקודות ,טווח מסחר זה קיים בשוק מתחילת חודש יוני ועל פניו צריך להתרחש אירוע מהותי להוציא את השוק מהטווח.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש השבוע ב  0.5%וכעת (שישי) נסחר ברמה של  3.6350ש"ח לדולר .לאחר פתיחת
שבוע סוערת עם גבוה תקופתי חדש ברמה של  3.6760חזר הדולר אחורה וכעת הוא נסחר סביב הגבוה האחרון ברמה של
 ₪ 3.6350לדולר .מהבחינה הטכנית הדולר עשה התנגדות כפולה סביב  3.6750וכעת חזר אחורנית .השפל של אתמול ברמה
של  3.6320מהווה תמי כה קרובה ,שבירה שלו יכולה להעמיק את התיק לשפל הקודם ברמה של  3.6050נקודות ,ירידה ממנו
ככל הנראה תכניס את הצמד לתיקון טכני מהותי יותר.
מדד ה  DAXהגרמני – גם השבוע התחיל הדקס בלחץ מחירים בעקבות בורסות ארה"ב ותוכנית המכסים של הנשיא טראמפ
נגד העולם כולו .מהבחינה הטכנית שוב קבלנו תמיכה ברמה של  12130נקודות שמהווה רצועה חזקה מאוד .ביומיים
האחרונים ראינו יציאה קדימה מעל  12400ועל פניו נראה שבדיקה של  12600מלמטה בהחלט אפשרית .הדקס דיי נעול
בטווח של  12130-12600-13200כשכרגע אנחנו נמצאים בחלקו התחתון של הטווח כך שלחץ המחירים עדיין כלפי מטה.

ניתוח מניות
חברה לישראל ( – )576017מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35מניות החברה נסחרות במומנט שלילי כבר שבועות רבים.
בשבועיים-שלושה האחרונים המניה יצאה לתיקון יורד .על הגרף מסומנת רצועת תמיכה אופקית ( )72500-74000בת מספר
שנים שבלמה את המניה ולכן כל עוד היא נסחרת מעליה ההנחה היא כל ירידה לצורך עליה .בראיה ארוכה גם ירידה ל 70000
לא צריכה לפגוע במבנה המחירים של החצי שנה האחרונה ,מתחת לרמה זו צריך לעשות חושבים מחדש.
ספאנטק ( – )1090117מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה נפתחו למעלה לאחר הדוחות ופריצת 950/60
נקודות פתחה את הטריגר לתחילת מהלך עולה .בשבועיים וקצת האחרונים המניה נכנסה שוב לתנועה צידית ,ההנחה הטכנית
אומרת שכל עוד התנועה נשמרת הצפי הוא לפתיחה נוספת למעלה וזה יקרה בסגירה ברורה מעל  1200/5נקודות .ירידה
מתחת ל  1130תהיה שלילית ויכולה לשבור את התבנית הטכנית והמבנה החיובי הקיימים בנייר.
טבע ( – )TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35בשבוע שעבר המניה סגרה בעליה של כ 4.5% -לרמה של  24.7דולר
ובכך פרצה את טווח הדשדוש הקצר מהשבועיים שחלפו ,אולם לא הצליחה לייצר המשכיות ונבלמה בטווח  24.9-25.10דולר
שמהווה התנגדות נקודתית .בטווח הקצר קיימת אפשרות לחזרה לאזור התמיכה סביב  23.3דולר .רק פריצה וסגירה מעל
 25.10דולר תהווה טריגר חיובי חדש עם מחיר יעד קרוב באזור  26.5-26.8דולר.

פריגו ( – )PRGOמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35במהלך החודש האחרון המניה מתבססת באזור השפל השנתי מעל
רצועת התמיכה בטווח 71.2-71.7דולר .בפועל המניה כלואה בין אזור תמיכה זה לבין אזור ההתנגדות סביב  78.5דולר .בטווח
הקצר קיימת אפשרות לתיקון עולה לאזור ההתנגדות הנ"ל ורק פריצה תשנה את מגמת הנייר לטווח זמן הקצר-בינוני.
ארפורט סיטי ( – )1095835מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה פתחה את שבוע המסחר במגמה שלילית ,אולם
התהפכה ביום שני מעל אזור התמיכה האופקי סביב  3,970נקודות .ביום שלילי נתמכה פעם נוספת מעל אזור התמיכה
ובהמשך השבוע תיקנה כלפי מעלה .בטווח הקצר קיימת אפשרות להמשך התיקון העולה כאשר ההתנגדות הקרובה שוכנת
סביב  4,140נקודות והתנגדות מהותית ב 4,270 -נקודות מהווה את הגבוה של חודש מאי האחרון .הנחת העבודה בתוקף כל
עוד המניה נסחרת מעל  ,3,970במונחי שער סגירה.
בזק ( – )230011מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .35מניות החברה המשיכו גם השבוע להתבסס מעל לתמיכה סביב 400
נקודות ומתחת ל 412 -נקודות .בשלב זה הנחת העבודה נותרה ללא שינוי עם צפי להמשך תנועה יורדת שתתחדש רק
בשבירה של הנמוכים האחרונים ברמה של  398נקודות.
דיסקונט ( – )691212מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה המשיכה לדשדש ,גם השבוע ,בטווח שבין  1,050נקודות
לבין  1,095נקודות .ההנחה היא המשך המגמה החיובית ,אולם יש להמתין לטריגר בדמות פריצה וסגירה מעל  1,095נקודות.
המידה ותרחיש זה יצא לפועל ,מחיר היעד הקרוב סומן באזור  1,160נקודות.
עזריאלי קבוצה ( – )1119478מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה ירדה במהלך שבוע המסחר בכ .3.5% -ביום
המסחר האחרון (ה) התהפכה המניה מעל אזור  17,310נקודות ,רמת תמיכה חשובה בטווח הזמן הקצר .כל עוד המניה
שומרת על רמה זו קיימת אפשרות לסיום המימוש וחזרה למתווה של מגמה עולה .סגירה מתחת לרמה של  17,150נקודות
תחשב שלילית ותחזיר את המניה למגמה שלילית בטווח הקצר .במקרה זו התמיכה הבאה שוכנת באזור  16,150נקודות.
מגה אור ( – )1104488מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה נסחרת במגמה כמספר חודשים .לאחרונה המניה
מצאה תחתית מעל רמת התמיכה האופקית החשובה השוכנת באזור  4,000-4,050נקודות .בטווח הקצר פריצה של 4,220
תהווה טריגר ראשון לתחילת התיקון העולה כאשר המבחן יתקיים באזור  4,500נקודות .כל עוד מתחת לרמה זו קיימת
אפשרות להמשך המהלך היורד .הטריגר יתקבל בשבירה ואי יכולת פריצה של רף ה 4,000 -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 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.

