הסקירה השבועית של ספונסר – 14.07.2019
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  35ות"א  125ירדו ב  0.56%ו 0.13%
בהתאמה .מהאירועים הבולטים השבוע נציין את הצעת הרכש של קיבוץ מעברות למניות החברה בפרמיה על מחיר השוק.
חברת באטמ ערכה רישום כפול למניותיה והיא החלה להסחר ביום רביעי האחרון .חברת ננו דיימנשן המשיכה לספק תוצאות
חלשות והיא מתכננת לייעל את עצמה עם קיצוץ של כ  20%בכח האדם .בנפרד ,החברה מכרה מערכת דרגונפליי לחברת
טכנולוגיה איטלקית .אירונאוטיקס חתמה על חוזה לאספקה של מלטים בהיקף של  10מיליון דולר .מנכ"ל מידרוג פורש
מהחברה לאחר  5שנים ,יעבור לנהל את פעילות ההשקעות של טדי שגיא בישראל .סומוטו חתמה על תיקון להסכם למכירת
כלל פעילותה העסקית בתמורה ל  47.3מיליון דולר במקום  50במתווה המקרי שלה .גילת זכתה בחוזה של מיליוני דולרים
מגלוב הפיליפינית .פריון הדואלית חתמה על הסכם שיתוף פעולה עם חברת נתוני הצפייה אלפונסו .בזק בינלאומי חתמה עם
הסכם קיבוצי מה שיגרום לצמצום של  25%מעובדי החברה .לאחר  40שנה בקבוצת עופר ,אבי לוי מנכ"ל מליסרון יפרוש
מתפקידו לאחר שלא קבל הלוואה של  300מיליון שח מליאורה לרכישת מניות מליסרון.
מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את ישראכרט ,אנלייט אנרגיה ואשטרום קבוצה שעלו  8.3% ,8.5%ו 7.8%
בהתאמה .בלטו בירידות שערים איידיאיי ביטוח ,נייר חדרה וטבע אשר אבדו מערכן  7.2% ,7.6%ו  6.3%בהתאמה .מכלל
מניות השוק נציין את קמן קפיטל-ש ,פריון נטוורק ופורסייט אשר עלו  19.6% ,72.4%ו  18.5%בהתאמה .מנגד מניות מירלנד,
שמן נפט וגז-ש וקרדן אן וי השילו מערכן  17.3% 29.64ו  16.7%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35ירד ב ,0.56% -מדד ת"א  90עלה ב ,1.04% -מדד הבנקים עלה ב ,0.36% -מדד הנדל"ן עלה ב-
 ,0.9%מדד הנפט וגז ירד ב 0.3% -ומדד הביומד ירד ב .1.54% -בשוק המט"ח ,הדולר נחלש ב  0.4%השבוע וכעת (שישי)
נסחר ברמה של  ₪ 3.5510לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35ירד ב 0.56% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1597.67נקודות.
שבוע מסחר שלילי ראשון לאחר  5שבועות של עליות שערים .מהבחינה הטכנית לא קרה הרבה והשוק ממשיך להסחר במבנה
מחירים עולה וחיובי שהוא יוצר בשבועיים האחרונים טווח מסחר חדש בין התנגדות סביב  1508נקודות ,לבין אזור של
 1587/90נקודות המהווה תמיכה בטווח הקצר .יציאה מטווח הדשדוש תביא למהלך של  20נקודות לכיוון וכל מה שנותר זה
להמתין להחלטת הפעילים בשוק.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נסחר כעת (שישי) בירידות שערים קלות וברמה של  3.5510ש"ח לדולר .השבוע נראה
שהתקבלה הכרעה בדולר עם ירידה מתחת לאזור של  3.56דולר לשקל ובכך למעשה נפתח יעד לאזור של  .3.48אזור של
 3.55ומעט מתחת גם מהווה סוג של תמיכה אבל היא פחות חזקה מ  .3.56רק חזרה ברורה מעל התמיכה תאשר שבירת
שווא ,על פניו נראה שהכיוון היא להמשך חולשה בדולר וליעד שצוין לעיל.
מדד ה  DAXהגרמני – בניגוד לבורסות ארה"ב מדד הדקס שידר חולשה השבוע כשהוא חוזר ביומיים האחרונים מתחת לאזור
טכני של  12400נקודות שהיווה התנגדות בחודשים האחרונים ,התבססות מתחת לרמה זו תהיה שלילית ובהחלט יכולה לאשר
פריצת שווא .תמיכה קרובה קיימת בשפל אחרון סביב  12200שבירתו תיתן איתות שלילי ראשון למדד מזה תקופה.
מדד ה  – S&P500מדד האס אנד פי  500המשיך להתבסס מעל השיאים האחרונים ברמה של  2950נקודות והתקדם קדימה
לעבר רמה פסיכולוגית של  3000נקודות אותה פגש בשני ימי המסחר האחרונים .חשוב לציין שהרמה אינה טכנית אלא
פסיכולוגית בעיקר וכבר רואים זאת בשלל כותרות באתר הכלכלה הגלובליים (הגעה של המדד לרמה זו) .בפתח עונת הדוחות
שתאיץ החל מהשבוע הבא ניתן לומר שהמדד חיובי כל עוד נסחר מעל לגבוה האחרון סביב  2950נקודות .יחד עם זאת
אינדיקטורים טכניים מעט גבוהים (יחסית למדד) ולכן מימוש /תנועה צידית צריכים להתקבל בהבנה .רק ירידה מתחת ל 2900
תיתן איתות שלילי כלשהו שכרגע אינו נראה באופק.

ניתוח מניות
ישראכרט ( – )1157403מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90הנפקה של חברת כרטיסי האשראי לא הייתה טובה למחזיקי
המניות שכן החברה אבדה ערך מיום המסחר הראשון שלה .השבוע חל מפנה והמניה יצאה קדימה בעוצמה מהשפלים ואף
נעלה את השבוע מעל  1300נקודות .התבססות מעל הרמה זו יכולה להמשיך את המומנטום החיובי במניה ואבך להחזיר
אותה למחירי ההנפקה מסוף חודש אפריל.
דלק רכב ( – )829010מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90לאחר שיצאה מהפוקוס שלנו בסקירה ומומנט שלילי ,המניה
בלתה בעליות שערים ביום המסחר האחרון ובכלל בחודשיים האחרונים לאחר שיצאה משפלים רב שנתיים .מהבחינה הטכנית
ההמצאות מעל  1680/1700נקודות בשבועיים האחרונים הוציאה תבנית של תחתית כפולה לפועל ויעד לאזור של 2000/20
נקודות שם אפשר לנעול רווח.
טבע ( - )TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה נסחרה במהלך השבוע במגמה שלילית ,זאת לאחר שרשמה
פריצת שווא ביום שישי שעבר .במהלך המסחר של יום שישי שעבר המניה פרצה את אזור ההתנגדות סביב  9.75ועלתה עד ל-
 10דולר ומשם התהפכה וחתמה את יום המסחר בירידה ,מתחת לאזור  9.75דולר .במהלך השבוע המניה המשיכה לרדת
וכעת נסחרת באמצע טווח הדשדוש  8-9.75דולר .פריצה וסגירה מעל אזור ההתנגדות יהווה טריגר חיובי מחודש להמשך
התנועה העולה לאזור  11-11.3דולר .עד אז ,דשדוש.
פוקס ( - )1087022מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה נסחרת במגמה חיובית מתחילת חודש יוני .ביום המסחר
האחרון פרצה את הגבוה האחרון לאחר דשדוש קצר .הפריצה מהווה טריגר חיובי להמשך התיקון העולה חזרה אל עבר אזור
השיא סביב  11,730נקודות .בטווח הקצר קיימת התנגדות אופקית סביב  10,750נקודות .מלמטה אזור  10,000סומן
כתמיכה.
פורמולה מערכות ( - )256016מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה חתמה את יום המסחר האחרון במחיר שיא חדש
לאחר שהתבססה בתקופה האחרונה מעל  18,170נקודות שנפרצה והפכה לתמיכה .בשלב זה המגמה חיובית וקיימת
אפשרות להמשך התנועה העולה כאשר מחיר היעד הראשון של התבנית הנוכחית סומן באזור  20,000ולאחריו 20,400
נקודות.
אלביט מערכות ( - )1081124מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35במהלך שבוע המסחר המניה נסחרה במגמה חיובית,
זאת לאחר שהתהפכה בשבוע שעבר מעל אזור התמיכה סביב  .52,000-52,500טכנית מבנה גרף המחירים תומך בהמשך
התיקון העולה חזרה לאזור השיא באזור  57,000-57,300נקודות.

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.

