הסקירה השבועית של ספונסר – 16.06.2019
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 חיובית במדדים המובילים ,ת"א  35ות"א  125עלו ב  1.04%ו 1.12%
בהתאמה .שבוע המסחר מקוצר לרגל חג השבועות ננעל בבורסה של ת"א .השבוע נפתח בעליות שערים לאחר נעילה חיובית
בבורסות ארה"ב על רקע דו"ח תעסוקה חלש וציפיות ממשיות להורדת ריבית אחת לפחות עוד השנה .שאר השבוע היה
תנודתי ללא כיוון ברור בשורה התחתונה כשמדד המעו"ף שומר על גבולות גזרה ברורים עליהם נרחיב בהמשך .מהאירועים
הבולטים השבוע נציין שגוף מוסדי ראשון נכנס לתחום הקנביס בהשקעה ישירה ,חברת הכשרה ביטוח השלימה השקעה של
 10מיל יון שקלים בחברת טוגדר .הכשרת היישוב שליטת עופר נמרודי מתקדמת לגיוס הון לראשונה מזה  30שנה .חברת ננו
דינמשן חתמה על שיתוף פעולה אסטרטגי עם חברת הנדסלוט .ביטפארמס ,העוסקת בכרייה של מטבעות קריפטו תמחק
מהמסחר בת"א .חברת פוקס השלימה את רכישת הזכויות למותגי בילבונג וקוויקסילבר בישראל בתמורה ל  24מיליון שח ל
 50%הנותרים .אינטרקיור חתמה על הפצה של מוצרי קנדוק בגרמניה ועסקת סרצלייט בי קומיוניקיישנס על סף סיכום.
מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את בי קומיוניקיישנס ,ארד והכשרת הישוב שעלו  10.7% ,25.3%ו  7.3%בהתאמה.
בלטו בירידות שערים טבע ,ישראכרט ומלם תים אשר אבדו מערכן  6.3% ,8.3%ו  5.8%בהתאמה .מכלל מניות השוק נציין
את ערך פיננסים ,אפולו פאוור וטוגדר אשר עלו  30.6% ,36.7%ו  13.1%בהתאמה .מנגד מניות ביונד טיים-ש ,נקסט ג'ן-ש
ואפליי השילו מערכן  25% ,51.9%ו  22.4%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35עלה ב ,1.04% -מדד ת"א  90עלה ב ,0.92% -מדד הבנקים ירד ב ,1.42% -מדד הנדל"ן עלה ב-
 ,1.27%מדד הנפט וגז עלה ב 0.19% -ומדד הביומד ירד ב .0.39% -בשוק המט"ח ,הדולר נסחר השבוע ללא שינוי וכעת
(שישי) נסחר ברמה של  ₪ 3.6000לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35עלה ב 1.04% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1557.95נקודות.
השבוע נפתח באיחור לאחר חג השבועית והמדד פתח את יום שני בעליות שערים נאות בעקבות סגירה חיובית ביותר בסופ"ש
הקודם בארה"ב .שאר השבוע היה נדנדה כשהשוק זז בין רמות תמיכה להתנגדות  1540-1560נקודות .בשלב זה השוק נעול
בטווח מספר ימים ולכן יציאה תביא ל  20נקודות באותו הכיוון.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נסחר כעת (שישי) בעליות שערים קלות וברמה של  3.6000ש"ח לדולר .הדולר כבר נחלש
בתחילת השבוע וירד שוב מתחת ל  3.60אך הוא חוזר שוב לאותו המקום בו נסחר בסוף השבוע שעבר .נראה שכל התנועה
בין  3.64-3.56קרובה להיות רנדומלית ועל פניו נראה שאנו עומדים לשהות סביב טווח זה בתקופה הקרובה.
מדד ה  DAXהגרמני – גם מדד הדקס פתח את השבוע באיחור לאחר חג ביום שני האחרון .מהבחינה הטכנית הדקס נסחר
גם הו א חזק אולם היום (שישי) הוא נסחר חלש ובאזור נמוך שבועי .טכנית ,מבנה המחירים מעט מבלבל ,המדד מצד אחד יכול
לתקוף גבוהים האחרונים סביב  12400ומצד שני יכול גם לחזור מתחת ל  12000נקודות בקלות .לכן נצטרך לחכות
לאינדיקציות ברורות יותר מהשוק כדי לקבל החלטות להמשך.
מדד ה  – S&P500מדד האס אנד פי  500המשיך להתאושש בחציו הראשון של השבוע והמשיך את הנעילה החזקה של יום
שישי שעבר .מבחינה הטכנית החזרה מעל  2800הייתה חיובית והביאה עוד  100נקודות כלפי מעלה .נראה שאזור 2900
מתנגד בטווח הקצר והוא הדבר ביחיד שמפריד בין המדד לשיא ואולי לשיאים חדשים .אזור תמיכה הכי חשוב קיים סביב
 2775/30נקודות שזאת רצועת תמיכה של השפל האחרון וממוצע  ,200ירידה מתחת ל  2800יכולה לאותת לנו על אפשרות
ממשית לשבירה ויציאה לתיקון עמוק יותר ממה שראינו בשבועיים שחלפו.

ניתוח מניות
אלביט מערכות ( – )1081124מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35לאחר בדיקת הפריצה בשבוע שעבר ,השבוע יצאה
המניה קדימה ונעלה את המסחר בשיא כל הזמנים חדש ,נזכיר שהיעד העולה הקרוב נמצא ברמה של  56000נקודות ושם
אפשר לשקול לסגור רווח חלקי או מלא למי שלקח את הפריצה.
אלקטרה ( – )739037מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה נבלמה השבוע מעל אזור של  95000נקודות (שפל
שבועי  96000נקודות) .חשוב יהיה לראות המשכיות ותנועה עולה לעבר השיא האחרון מעל  105000נקודות מעליו נקבל
איתות חיובי המשכי.
אלביט מערכות ( – )1081124מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה נסחרת כבר מספר שבועות בטווח מסחר צר של
 61000-64000נקודות .שבירה כלפי מטה יכולה להיות שלילית במיוחד שכן יהיה סיכוי לא רע לשבור את ממוצע  200ואת
אזור התמיכה שהחזיק בחודש שעבר סביב  58000נקודות.
כיל ( – )281014מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה הצליחה להחזיק מעל לשפלים האחרונים סביב  1770נקודות
ובכלל היא נסחרת בצורה של יתד שורית שקרובה להכרעה .נעילה מעל  1930/40לערך תיתן טריגר טכני חיובי עם יעד לאזור
של  2150נקודות .חשוב לציין שהתבנית בהתהוות בשלב זה ובהחלט יכולה להתבטל.
אינטרקיור ( - )1106376מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .SME-60במהלך שבוע המסחר המניה עלתה בכ3.4% -
והמשיכה להתבסס מתחת לשטח הגאפ  716-755נקודות .שטח זה מהווה התנגדות ורק סגירה מעל  755תהווה טריגר
לתחילת תיקון עולה חזרה לאזור  900נקודות .ככל שעובר הזמן ,אי יכולת לייצר תנועה עולה מגדילה את האפשרות
להתפתחות של גל ירידות נוסף .על כך הנחת העבודה נשמרת עם מחיר יעד התבנית סביב  560נקודות.
טבע ( - )TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35שבוע מסחר שלילי בו רשמה המניה שפל (תוך יומי) חדש לאחר שבית
המשפט באוקלהומה סירב לקבל את הסדר הפשרה של החברה .במהלך המסחר ביום רביעי המניה ירדה בחדות מעל ,8%
אולם הירידות התמתנו והמניה סגרה מעל השפל האחרון ב 8.36 -דולר .טכנית קיימת אפשרות לתבנית תחתית כפולה עם
תמיכה מצד המתנדים אשר מאותתים על סטייה שוורית שלרוב מוציאה תיקון עולה .במקרה זו היעד הקרוב סומן סביב 9.8
דולר ,הגבוה האחרון .אזור  8.36השפל האחרון סומן כתמיכה נקודתית ושבירתה תהווה טריגר להמשך התנועה אל עבר היעד
שלנו סביב  7.9-8דולר.
רציו פטרול יהש ( - )1139864מניות החברה נסחרות במדד ת"א נפט וגז .למרות ההתאוששות שרשמה המניה בשבוע
שעבר ,השבוע המניה מחקה את התיקון העולה האחרון וחזרה להיסחר מעל אזור התמיכה סביב  355נקודות .אזור זה חיוני
להמשך קיומה של המגמה החיובית ולכן המשך התבססות מעליה עשויה להוציא תיקון עולה חזרה לאזור הגבוה האחרון סביב
 413נקודות .בשורה התחתונה – פוטנציאל לתיקון עולה עם חשש לשבירת התמיכה.
פועלים ( - )662577מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה התבססה במהלך שבוע המסחר מעל אזור התמיכה
 2,520-2,540נקודות .ביום המסחר האחרון (ה) המניה נגעה פעם נוספת באזור התמיכה והתהפכה כלפי מעלה וסגרה
בעליה .לכן ,בשלב זה קיימת אפשרות לתחילת תנועה עולה כאשר הטריגר יתקבל בפריצה של אזור  2,600נקודות שנשבר
בשבוע שעבר והפך להתנגדות.

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.

