הסקירה השבועית של ספונסר – 15.07.2018
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  1.7%ו  1.58%בהתאמה.
מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את מניות אופקו ,דקסיה ישראל וביוטיים אשר עלו  26.5% ,30%ו  11.5%בהתאמה.
בלטו בירידות שערים מניות בי קומיוניקיישנס ,רציו יה"ש ובזק אשר אבדו מערכן  5.65% ,11.8%ו  5.2%בהתאמה .מכלל
מניות השוק נציין את ליבנטל ,סייפ טי גרופ וגבאי מניבים אשר עלו  17.5% ,20.7%ו  17%בהתאמה .מנגד מניות מן הגורן
(גמאטרוניק) ,אביליטי וכרמית השילו מערכן  19.7% ,21.3%ו  18.5%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35עלה ב ,1.7% -מדד ת"א  90עלה ב ,1.07% -מדד הבנקים עלה ב ,1.25% -מדד הנדל"ן עלה ב-
 ,0.82%מדד הנפט וגז ירד ב 1.11% -ומדד הביומד עלה ב .3.19% -בשוק המט"ח ,הדולר התחזק ב  0.1%ונסחר הבוקר
(שישי) ברמה של  ₪ 3.6450לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35עלה ב 1.7% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1549.7נקודות.
שבוע המסחר נפתח בעליות קלות בליווי מחזור מסחר נמוך מאוד של פחות מ  180מיליון שקל בנכס הבסיס .המשך השבוע
היה חיובי ופרט ליום רביעי האחרון בו השוק ירד ראינו עליה עקבית עם סגירה בגבוה שבועי ובגבוה מאז חודש ינואר האחרון.
טכנית ,המדד סגר על רצועת התנגדות סביב  1550/6נקודות ,נעילה מעל תביא לאיתות חיובי על המדד ויעד עולה מהיר לאזור
של  1580-1600נקודות .ירידה מתחת ל  1540תהיה שלילית בטווח הקצר אולם הצפי הוא לפריצת ההתנגדות כבר בתחילת
שבוע המסחר.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש השבוע ב  0.1%וכעת (שישי) נסחר ברמה של  3.6450ש"ח לדולר .שבוע מסחר עם
תנודות חדות יחסית עבר על הצמד ,אולם בסיכום שבועי הדולר נותר עומד כמעט באותו המקום ובתוך הריינג של 3.6750-
 .3.6050הנחה טכנית לטווח הקצר היא שכל עוד הריינג' ישמר הצפי הוא להתחדשות המגמה החיובית וזה יקרה מעל לגבוה
האחרון .ירידה מתחת ל  3.60ככל הנראה תביא לתיקון משמעותי יותר לאחר ריצה חזקה למעלה בחצי השנה האחרונה.
מדד ה  DAXהגרמני – מדד הדקס הגרמני המשיך להסחר השבוע בתוך טווח המסחר של השבועות האחרונים ומתחת לאזור
של  12600/50נקודות .השבוע ראינו ירידה חדה ביום רביעי האחרון ועליה לאחר מכן ביום ה' שיצרו שפל עולה ברמה של
 12400נקודות ,זאת נקודת התמיכה הקרובה במדד .אזור של  12600/50ממשיך להתנגד כשהצפי כעת הוא לפריצתו.

ניתוח מניות
כלכלית ירושלים ( – )198010מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה התאוששות השבוע ופרצו אזור התנגדות
ברמה של  900נקודות בצורה ברורה .באזור של  950קיימת התנגדות קרובה ויעד התבנית הינה לשיא השנתי סביב 980
נקודות.
ספאנטק ( – )1090117מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה ניסו להמשיך קדימה גם בשבוע המסחר האחרון
אולם אזור מוכרים סביב  1216/18נקודות בלם את המניה בחציו הראשון של השבוע .מהבחינה הטכנית ,איתות חיובי המשכי
יתקבל מעל הגבוהים האחרונים ומשם ככל הנראה יפתח יעד עולה לגבוה השנתי קצת מעל  1300נקודות .כל עוד אזור של
 1130נקודות נשמר אני מעריך שהתרחיש החיובי והמשך מגמה חיובית במניה עולים על מימוש כלשהו.
שפיר הנדסה ( – )1133875מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה נסחרות סביב רצועת תמיכה חזקה סביב
 1035/50נקודות .בשבוע האחרון ראינו סוג של התבססות נוספת מעל לרמה זו ,אך שוב ושוב המניה כשלה לצאת קדימה.
יציאה קדימה בצורה ברורה והחלטית יותר מעל אזור של  1100/20נקודות תביא לפריצה של אזור התנגדות נקודתי ויעד מהיר
לאזור של  1200נקודות.

טבע ( – )TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35לאחר שלא הצליחה לייצר המשכיות ונבלמה בטווח 24.9-25.10
דולר ,שהפכה להתנגדות נקודתית ,חזרה מהניה לאזור התמיכה סביב  23.3דולר .רק פריצה וסגירה מעל  25.10דולר תהווה
טריגר חיובי חדש עם מחיר יעד קרוב באזור  26.5-26.8דולר .אזור  22.5דולר נותר כרמת התמיכה החשובה וכל עוד נסחרת
מעליה – המגה עדיין חיובית.
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 המשיכה להתבסס מעל אזור התמיכה האופקי
סביב  3,970נקודות .בטווח הקצר קיימת אפשרות להמשך התיקון העולה כאשר ההתנגדות הקרובה שוכנת סביב 4,140
נקודות 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  .35המניה ירדה במהלך שבוע המסחר בכ 5% -לאחר ששברה ביום שני
את התמיכה החשובה באזור  398-400נקודות .אזור התמיכה שנשבר הפך להתנגדות והצפי הוא המשך המגמה השלילית אל
עבר אזור התמיכה האופקי  358-360נקודות .הנחת העבודה בתוקף כל עוד המניה נסחרת מתחת לאזור התמיכה שנשבר.
דיסקונט ( – )691212מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה פרצה השבוע את רמת ההתנגדות והשיא ב1,095 -
נקודות ויצאה מטווח הדשדוש בו נסחרה בתקופה האחרונה בין  1,050נקודות לבין  1,095נקודות .בשלב זה מחיר היעד
הקרוב סומן באזור  1,160נקודות ,בהתאם לנכתב בסקירות האחרונות.
פרטנר ( – )1083484מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35במהלך התקופה האחרונה המניה מתבססת מעל אזור הנמוך
השנתי .אזור  1,300נקודות נשבר פעם אחת ובכל שאר המקרים הצליח לתמוך  .במהלך החודשיים שחלפו המניה התבססה
מעל אזור זה כאשר מבנה גרף המחירים תומך בשינוי מגמה ,לפחות בטווח זמן הקצר .את יום המסחר האחרון חתמה המניה
בעליה של כ 5% -ונושקת להתנגדות הנקודתית סביב  1,415נקודות .פריצה וסגירה מעליה תהווה טריגר חיובי לתחילת
התיקון העולה והיעד הקרוב סומן סביב  1,490-1,500נקודות – הגבוה של חודש מאי.
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.
מנורה ( – )566018מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה התהפכה במהלך שבוע המסחר מעל אזור התמיכה החשוב
בטווח  3,815-3,850נקודות .במידה ותאשר את ההיפוך ביום עולה נוסף ההתנגדות הקרובה שוכנת באזור  4,100נקודות
כאשר פריצתה התווה טריגר חיובי אמיתי לשינוי המגמה בנייר .יש לציין שכל מניות הביטוח התהפכו במהלך שבוע המסחר
שחלף לאחר מגמת ירידות ממושכת ותקופת התבססות .מנורה הכי מעניינת טכנית בנקודת הזמן הנוכחית.
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.

