הסקירה השבועית של ספונסר 27.07.1026 -
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 – הבורסה בת"א נסחרה בשבוע המסחר החולף במגמה חיובית במיוחד ,תוך עליות שערים נאות בכל המדדים
המובילים .מדדי המעו"ף ות"א  011עלו בכ 4.3% -בממוצע כל אחד ,ומדד הבנקים הגדיל לעשות כשעלה בכ .3.4% -במדד
ת"א  011בלטה לטובה מניית סלקום שזינקה בכ ,01.1% -לאחר שהודיעה כי חתמה על הסכם שיתוף רשתות עם אקספון.
מניות החברה לישראל וטבע הרשימו כשעלו בכ 5.1% -בממוצע כל אחת .מנגד ,מניית מנקיינד ירדה בכ 2.9% -השבוע .מכלל
מניות הבורסה בלטה לטובה מניית לוזון קבוצה ,שקפצה בכמעט  .41%מניית סרגון הפתיעה לטובה וזינקה בכ .91% -מנגד,
מניית מיקרומדיק צנחה בכמעט  ,43%לאחר שביצעה הנפקת מניות שנסגרה במחיר המינימום .מחזורי המסחר היו סביב
הממוצע ,ועמדו על כ 0.9 -מיליארד ש"ח ליום.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה מעורבת עם נטייה לעליות שערים .מדדי התל בונד נסחרו בעליות שערים של כ1.3% -
בממוצע בסיכום שבועי .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו
בכ 1.01% -במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) ירדו בכ 1.31% -במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב 4.33% -מדד ת"א  41עלה ב ,4.03% -מדד הבנקים עלה ב ,3.72% -מדד הנדל"ן 01
רשם השבוע עלייה של  ,2.34%מדד נפט וגז עלה ב 2.63% -ומדד הביומד עלה ב 0.33% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח,
הדולר נחלש בכ 2.1% -מול השקל ,ונסחר כרגע (שישי בבוקר) ברמה של  4.51ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף עלה בשבוע החולף בכ ,4.33% -גמע  11נקודות כלפי מעלה וסיים את המסחר
ברמה של  0340נקודות .ניתן לראות בגרף המצורף שמדד המעו"ף רשם עליות שערים רצופות בשבוע וחצי האחרונים ,ואף
פרץ ביום חמישי את ההתנגדות באזור  0311הנקודות .כרגע נראה כי המדד בשל להמשיך ולעלות לכיוון ההתנגדות הבאה
השוכנת ברמה של  0111נקודות ,שם תקבע המשך דרכו.
מדד הבנקים – מדד הבנקים נעל שבוע מסחר חיובי מאוד עם עליה של  3.4%וסגירה בגבוה שבועי .מהבחינה הטכנית אפשר
לציין שאזור של  0944051החזיק את המדד והקונים אכן הגיעו ברמה זו .אזור התנגדות קרוב נמצא ברמה של  0411ו 0441
שהוא הגבוה האחרון .עליה מעל  0411תהיה חיובית ואני מעריך שהבנקים יכולים לדחוף עוד קדימה עם לאזור של 0311091
נקודות.
מדד ת"א  – 73מדד ת"א  41המשיך בעליות השערים הנאות וכבר בתחילת השבוע חלף מעל אזור של  511הנקודות .טכנית
המדד נסחר בגבוה שנתי ומעל  514נקודות שהוא הגבוה הקודם ולכם נחשב חיובי .הצפי שלי ממשיך להיות המשך זחילה
קדימה ועליות שערים בתקופה הקרובה.
מדד הנדל"ן  – 23מדד הנדל"ן המשיך להראות טוב גם בתחילת השבוע הזה כשהוא סוגר שבוע שני רצוף של עליות שערים.
מהבחינה הטכנית ציינתי בשבוע שעבר שהמדד הוא מהיותר חזקים בשוק המקומי וגם השבוע המדד לא אכזב .כל עוד המדד
נסחר מעל  334שהוא הגבוה האחרון הצפי הוא המשיך חיובי .תמיכה קיימת ברמה של  334ו  331נקודות .התנגדות קיימת
באזור של  341נקודות ואנו כבר קרובים לרמה זו .מבחינת האפסייד לטעמי לא נשאר יותר מידי ולכן אפשר לשקול לממש
ברווח את המדד או חלק מהמניות שבו שעשו מהלכים עולים מרשמים מאוד כדוגמת אמות ,ביג ,בראק אן וי ,מליסרון ועזריאלי.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש בכ 0.9% -מול השקל בסיכום השבוע החולף ,ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 4.535
ש”ח לדולר .אתמול (חמישי) ,וול סטריט נסחרה במגמה בחיובית ובעליות שערים נאות ,כשברקע דו"חות טובים מהצפוי של ג'יי
פי מורגן משכו את מניות הבנקים לעליות שערים .בנוסף פורסם כי מספר תובעי דמי האבטלה החדשים השבוע ,שבדיוק כמו
בשבוע שעבר ,עמד גם השבוע על  913אלף מבקשי דמי אבטלה חדשים .זאת ,בניגוד לצפי ,שעמד על  944אלף .מהבחינה
הטכנית ,ניתן לראות בגרף היומי המצורף שהדולר מדשדש בתקופה האחרונה בטווח צר יחסית באזור של  4.59-4.21ש"ח
לדולר ,ולעת עתה לא הצליח לפרוץ את קו המגמה המתואר בגרף .רק פריצה ברורה של ההתנגדות המדוברת תהווה איתות
קניה טכני.
מדד ה  DAXהגרמני  -מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את  41החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בגרמניה ביניהם ,BMW
מרצדס ,אדידס ,דויטשה בנק חברת התרופות מרק ועוד .הבורסה בפרנקפורט מהווה גורם חשוב ואינדיקטור עיקרי לכל
השווקים בעולם במהלך יום המסחר בישראל ובטרם נפתח המסחר בארה”ב .כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף ,המדד

הגרמני נסחר בתנודתיות גבוהה במיוחד לאחר ה"ברקזיט" .השבוע עשה המדד הגרמני מהלך עולה משמעותי והתקרב לאזור
התנגדות קשה סביב  01411-01111הנקודות שמהווה התנגדות חזקה מלמעלה ושם תבחן המשך דרכו.
מדד  – S&P500בשעה טובה יש לנו שיא שנתי ורב שנתי חדש במדד המניות המוביל שנדחף קדימה כבר בסיום השבוע
שעבר בחסות דוח תעסוקה מפתיע לטובה .בתחילת השבוע השוורים המשיכו לדהור בוול סטריט ולדחוף את המדד לעליות
שערים וזחילה קדימה .מהבחינה הטכנית כל עוד המדד מעל  9091041הוא לונג עד להודעה חדשה שאיפה ראשונה תהיה
לאזור של  9911נקודות אולם בראיה מעט ארוכה יותר היעד למדד נמצא לאזור של  9411091נקודות.

ניתוח מניות
אבנר יה"ש ( - )163022החברה הינה שותפות מוגבלת אשר נוסדה ע"פ הסכם בין אבנר נפט וגז,כשותף כללי מצד אחד,ובין
אבנר נאמנויות מצד שני כשותף מוגבל .השותפות מבצעת חיפושים פיתוח והפקה של נפט וגז טבעי במים הטריטוריאלים של
ישראל וקפריסין .היה"שים,נסחרים במדד ת"א .91
ניתוח טכני – יחידות ההשתתפות נסחרו לאחרונה בתנועה יורדת רציפה ומהותית .בגרף השבועי ניתן לראות זאת היטב.
בחודשים האחרונים ראינו תמונת התכנסות מחירים  ,אשר נפרצה כידוע עוד לפני כשמונה שבועות כצפוי.אפשרות לפריצה זו
הועלתה כאן טרם פריצתה עקב אתות מהגרף השבועי .כעת אין לנו שינוי בגרף היומי והיעד שננקב סביב רמת  944ממשיך
להיות תקף,תמיכה קרובה כעת נמצאת ברמת אזור .934
אלביט מערכות ( – )2032213החברה עוסקת במיגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות ,אלקטרוניות ואלקטרו אופטיות משולבות
עבור השוק הביטחוני בארץ ובעולם .מניות החברה נסחרות במדד ת"א  ,91וכן בארה"ב.
ניתוח טכני  -המניה כפי שניתן לראות על הגרף נמצאת לאחרונה במהלך של מימוש מחירים ,ואשר יצר קו מהלך יורד ברור
מהשיא האחרון .לאחרונה נראית התייצבות מעל אזור  43111שם תמיכה חשובה כעת .הוזכר כאן בסקירות הקודמות יעד
קרוב על רמת  ,44405ויעד זה הושג כצפוי השבוע .היות וראינו נעילה מעל אזי היעד הבא הוא השיא ברמת  .45104רמת
הפריצה עולה לתמיכה במונחי נעילה.
בזק ( – )140022חברת התקשורת עוסקת במספר תחומים עיקריים :תקשורת פנים ארצית נייחת,תקשורת סלולארית,בזק
בינלאומי וטלוויזיה רב ערוצית .מניות החברה נסחרות במדד המעוף.
ניתוח טכני  -המניה לאחרונה נמצאת במהלך שלילי ברור  ,אך לפני כשלושה שבועות הגיעה עד לתמיכה מהותית ארוכת טווח
על " .411בשלב זה המניה יוצאת לתיקון עולה כאשר היעד נקוב כעת ברמת  414שם אופקית מהותית שנשברה לאחרונה" .כך
נאמר בסקירות הקודמות ,ואכן ראינו לפני כשבועיים ,השגת יעד בצורה מדויקת .בהמשך ראינו גם פריצת  414אשר נותן אתות
חיובי נוסף ורמת הפריצה עולה כעת לתמיכה הקרובה .כעת רואים דשדוש מעל הפריצה ושחרור תמונה טכנית .רמת אזור 511
יעד הקרוב.
בזן ( – )1320133החברה עוסקת בשלושה תחומי פעילות עיקריים .זיקוק נפט וחומרי ביניים ,פולימרים ייצור פוליאטילן וכן
ארומטיים,ייצור חומרים ארומטיים המשמשים כחומרי גלם .מניות החברה נסחרות במדד ת"א .011
ניתוח טכני  -לאחרונה ראינו מהלך יורד במניה עד לאזור תמיכה ,044-041מאז יש לנו דשדוש רוחבי בתחום התמיכה לאזור
התנגדות סביב  .031-039דשדוש זה נמשך כבר כ 01-שבועות ,ומביא את רצועות בולינגר להתכווצות וכנראה ,לפני מהלך חד
פועל יוצא של התכווצות הרצועות .בשבוע החולף ראינו המשך דשדוש בתחום הרוחבי הצר.הנעילה בסוף השבוע החולף הייתה
סביב אזור התמיכה .נראה משעמם?...אולי ,אבל ללא ספק נקבל בקרוב כאן מהלך חריג.סבלנות היא כאן מילת המפתח.
דיסקונט ( - )622121בנק דיסקונט,מציע ללקוחותיו שירותים בנקאיים מקיפים בכל תחומי הפעילות הפיננסית .שירותי בנקאות
ישירה ,אינטרנט ,ניהול תיקים ,השקעות ריאליות וחיתום .מניות הבנק נסחרות במדד ת"א .91
ניתוח טכני  -המניה נמצאת כעת לאחר מהלך יורד יחסית חד אשר נבלם לאחרונה באזור  .401מאז החל תיקון עולה שנמשך
עימנו כעת .בשלב זה ראינו על הגרף תבנית התכנסות מחירים לטווח הקצר כאשר רמת  441מהווה את תקרת התבנית כאשר
תקרה זו נפרצה ביום המסחר האחרון ,ולמעשה נותנת יעד לאזור  411כגובה התבנית שנפרצה .יעד ביניים .445,

על רגל אחת
דלק קבוצה ( – )2033213מניות החברה נסחרות במדד המעוף .טכנית ,לאחרונה המניה פרצה תבנית מחירים וכן את רמת
ההתנגדות סביב  .41111רמה זו כעת תמיכה חשובה .בשבוע האחרון ראינו דשדוש מחירים מתחת לרמת ההתנגדות
החשובה הקרובה ברמת .50944
קמה דע ( – )2023222מניות החברה נסחרות עברו לאחרונה לתחום של תבנית התכנסות מחירים .רמת  0311שהייתה
התנגדות בתוך התבנית נפרצה וביום המסחר האחרון הגענו עד לתקרת התבנית באזור מחיר  .0141רק יכולת פריצה כאן
יאשר איתות חיובי המשכי .רמת  0111כעת תמיכה קרובה.
סלקום ( – )2202343מניות החברה הנסחרות במדד ת"א  ,011וראינו לאחרונה מהלך יורד חד בשערה .באזור מחיר 9911
אופקית חשובה,ראינו איתות ראשון להיפוך במניה,וכעת איתות זה תקף .אזור התנגדות קרוב היה מסומן בתחום אזור 9411
שנפרץ השבוע .רמה זו עולה כעת לתמיכה הקרובה,כאשר יעד נקוב באזור .4111

בי קומיוניקשנס ( - )2207664מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011המניה לאחרונה נמצאת במימוש מחירים ואף שברה
את רמת  2111החשובה .לפני כשלושה שבועות,כנכתב כאן ,החל תיקון עולה במניה ,וראינו נעילה מעל רמת  2111מה
שאומר שכל עוד נמצאים מעל  2111אזי האיתות של התיקון הנוכחי תקף .רמת  2111עולה כעת לתמיכה הקרובה וכל עוד
אינה נשברת המניה תחת איתות חיובי המשכי.
ריט  - )2023210( 2מניות החברה נסחרות במדד ת"א .011טכנית רואים לאחרונה מימוש מחירים שיוצר תבנית התכנסות
מחירים ברורה,שלפני כשבועיים נפרצה .כעת יעד מלא נקוב ברמת  .0911תמיכה קרובה עולה לרמת .0059
לאומי ( - )603622מניות הבנק נסחרים במדד המעוף ,וטכנית השבוע קיבלנו היפוך באזור  0951והחל תיקון עולה .כעת רמת
 0411עולה לתמיכה הקרובה וכל עוד נמצאים מעל,התיקון העולה תקף .אזור  0311יעד קרוב.
אינטרנט זהב ( - )2034334מניות החברה הנסחרות במדד ת"א  ,011לפני כשלושה שבועות ראינו היפוך על תמיכה מהותית
באזור  ,3511כאשר כעת רמת  1911עולה לתמיכה הקרובה וכל עוד נשמרת אזי התיקון העולה תקף 1411 .יעד הקרוב כעת.
דיסקונט השקעות ( - )642024מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011טכנית המניה נמצאת כעת לאחר מימוש לא קטן
בשערה  ,והחלה לפתח תיקון עולה מעל תמיכת  .411כעת רמת  511עולה לתמיכה הקרובה במונחי נעילה וכל עוד מחזיקה,
התיקון תקף .רמת אזור  219היא ההתנגדות הקרובה .וביום המסחר האחרון ראינו נעילה באזור ההתנגדות.
 – OPKאופקו  -מניות החברה נסחרות במדד המעוף בת"א ,וכן בארה"ב .לפי גרף חו"ל ניתן לראות כעת תנועה רוחבית לטווח
הקצר כאשר  01דולר מהווה התנגדות במונחי נעילה .כל עוד אין נעילה מעל ,אין עדיין איתות חיובי לתיקון עולה כל שהוא .נציין
קו מהלך יורד שנמצא כעת על התנגדות ברמת  01.3דולר .רמת  2.44תמיכה קרובה.השבוע ראינו המשך דשדוש צר מתחת
לרמת ההתנגדות הקרובה.
כיל ( - )132023מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .91בסקירה הקודמת נכתב ואני מצטט "המניה התקרבה אל השפל
השנתי סביב רמת  .0393רמה זו כעת תמיכה חשובה .ביום המסחר האחרון ראינו נר חיובי בשילוב מחזור המאשר
כנראה,היפוך ושוב תחילת תיקון עולה .חציית רמת  0111תאשר את האיתות ויעד קרוב על  ."0111ואכן מה שראינו בשבוע
החולף הוא איתות המשכי כצפוי להיפוך מעל תמיכה מהותית כאשר בנוסף נפרץ גם קו מהלך יורד לטווח הבינוני .כעת רמת
 0405מהווה התנגדות קרובה .יכולת פריצה כאן יאשר המשך האיתות המתקן העולה .רמת  0111הינה תמיכה עולה כעת.
פורמולה מערכות ( – )136026מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011המניה נמצאת כעת בתנועה עולה הנשענת על
תמיכה עולה של השבועות האחרונים.רמת  09111כעת היא התמיכה העולה ואילו רמת  09111מהווה התנגדות הקרובה .כך
נכתב בסקירה הקודמת לגבי מניה זו ,ובשבוע החולף המניה פורצת את רמת  0911וכעת דרכה לשיא על רמת אזור .04411
פמס ( – )423020מניות החברה נסחרות במדד יתר  .11ניתן לראות כי המניה לאחרונה פרצה תבנית התכנסות מחירים
ברורה עם יעד על  .2111בשבוע החולף ראינו נעילה סביב רמת היעד .רק פריצת רמת היעד תאשר כאן אתות חיובי נוסף.
רמת  5111עולה כעת לתמיכה הקרובה במונחי נעילה.
חלל תקשורת ( – )2021433מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011ראינו לאחרונה תיקון עולה בשער המניה עד לתקרת
תבנית התכנסות מחירים רחבה .מאז שוב נפתח מימוש ורמת אזור  4331כעת מהווה תחתית תבנית  ,שם בהחלט יכולים
לאות היפוך וחזרה לתנועה העולה המתקנת .למעקב כאן.
 – ORAאורמת טכנולוגיות  -מניות החברה נסחרות במדד ת"א  91וכן בארה"ב .לפי גרף חו"ל ראינו בשבוע החולף פריצת
תבנית מתכנסת באזור  33דולר ועם יעד לרמת  35דולר .יעד זה תקף כל עוד נשמרת רמת הפריצה שהוזכרה לעיל.
 – TEVAטבע  -מניות חברת התרופות הגנארית נסחרות במדד ת"א  91וכן בארה"ב .לפי גרף חו"ל המניה פתחה בשבוע
החולף תיקון עולה כאשר רמת  14.9דולר נפרצה ועולה כעת לתמיכה קרובה חשובה .כל עוד המניה מעל ,התיקון העולה תקף.
עם זאת איתות המשכי חיובי יינתן אך ורק ביכולת נעילה מעל אזור  11.0דולר בצורה ברורה ולא רגע לפני.
פז נפט ( – )2200007מניות החברה הנסחרות במדד ת"א  ,91פרצו ביום המסחר האחרון תבנית מחירים מתכנסת,
והמשמעות היא איתות חיובי לעבר היעד ברמת  .45111אזור הפריצה סביב  44111עולה לתמיכה הקרובה.
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 :
מניות על רגל אחתhttp://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=15 :
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.

