הסקירה השבועית של ספונסר – 17.06.2018
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  0.65%ו 0.34%
בהתאמה .מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את מניות טבע ,אופקו וחברה לישראל אשר עלו  9.97% ,10.9%ו 6.8%
בהתאמה .בלטו בירידות שערים בי קומיוניקיישנס ,פז נפט וישרס אשר אבדו מערכן  7% ,7.2%ו  6.77%בהתאמה .מכלל
מניות השוק נציין את ננו דיימנשן ,סייפ טי גרופ ואינטרנט זהב אשר עלו  24.2% ,80.2%ו  21.6%בהתאמה .מנגד מניות
בלוקציין כריה ,קופיקס גרופ וויז'ן סיגמה השילו מערכן  16.2% ,31%ו  15.7%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35עלה ב ,0.65% -מדד ת"א  90ירד ב ,0.5% -מדד הבנקים ירד ב ,0.9% -מדד הנדל"ן ירד ב-
 ,0.77%מדד הנפט וגז עלה ב 1.1% -ומדד הביומד עלה ב .1.02% -בשוק המט"ח ,הדולר התחזק השבוע ב  1.2%ונסחר
היום (שישי) ברמה של  ₪ 3.6160לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35עלה ב 0.65% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1542.16נקודות.
עוד שבוע של מגמה חיובית עבר על המדד המוביל בבורסה עם עליות שערים ונעילה סמוך לגבוה השבועי .מהבחינה הטכנית
המדד מתנהג בהתאם לצפי שהעלתי בשבועיים האחרונים והוא מגמה חיובית שהקצב העלייה יתמתן וכך גם התנודתיות וזה
בדיוק מה שקרה .ניתן לומר שכל עוד המדד שומר על  1530/1הוא חיובי לטווח הקצר כשהשאיפה היא לפגוש את השיאים
השנתיים סביב  1550נקודות ואנחנו ממש סמוך לשם.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק השבוע ב  1.2%ונסחר הבוקר (שישי) ברמה של  3.6160ש"ח לדולר .ההודעה של
נגיד הבנק המרכזי באירופה ביום חמישי האחרון שלח את הדולר להתחזקות מול האירו וכפועל יוצא אל מול השקל .קדמה לכך
התבססות מעל לתמיכה טכנית סביב  3.55שח לדולר שהחזיקה בשבועות האחרונים וכעת אנו ניצבים מעל  3.6050שהיוותה
התנגדות בשבועות האחרונים .אזור התנגדות מהותי קיים ברמה של  ₪ 3.6350לדולר פריצתו תביא ליעד מהיר לאזור של
 ₪ 3.68לדולר.
מדד ה  DAXהגרמני – מדד הדקס הגרמני התפוצץ למעלה ביום המסחר האחרון (חמישי) בעקבות הודעות הבנק המרכזי
שימשיך לתמוך בשווקי האג"ח עד לסיום השנה וצפי להשארות ריבית ברמתה האפסית לפחות עד לקיץ הבא .הדבר שלח את
האירו לתנועה מטה מול הדולר ואת הדקס לעליות שערים חדות .מהבחינה הטכנית אזור של  12600נקודות החזיק את התיקון
האחרון למהלך העולה ואזור התנגדות קרוב קיים בגבוה מחודש קודם ברמה של  13200נקודות ,מעליו נשאף לשיא כל
הזמנים ברמה של  13500/600נקודות.

ניתוח מניות
בזק ( – )230011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35רק בשבוע שעבר כתבתי קרבה להכרעה בתבנית ההתכנסות וביום
המסחר האחרון של השבוע קבלנו שבירה של ההתכנסות ושל הנמוכים השנתיים .מכיוון שנר אחד אינו מאשר שבירה ולא
פריצה חשוב יהיה לעקוב בימים הקרובים מכיוון שחזרה מעל הנמוכים האחרונים ברמה של  404/5נקודות יכול להביא לשבירת
שווא ויכול להביא לכניסה למניה לתבניות ההיפוך בתחתיות .אציין שכל עוד תרחיש ההיפוך אינו קורה ,המניה ממשיכה להיות
שלילית והיעד הטכני עומד על אזור של  350/60נקודות שזה עוד  10-13אחוז למטה.
כלל עסקי ביטוח ( – )224014מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה נסחרות תחת לחץ של מוכרים לא מעט
זמן ,ניתן לראות שהמניה שברה לפני כחודשיים תמיכה באזור של  6100נקודות וזה אישר ירידה מתחת לממוצע  200לכן
ההנחה הטכנית ארוכת הטווח על המניה שלילית .השבוע חזרה המניה שוב לאזור התמיכה האחרון סביב  5400נקודות
והחזיקה בשלב זה בצורה גבולית ,מתחת לרמה זו קיימת תמיכה אופקית קצת יותר מהותית סביב  5300נקודות ואני מעריך כי
היא תיבדק בקרוב.

אמות ( – )1097278מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35מניות החברה נסחרות בטווח מסחר צר מאוד בשבועות האחרונים
בין תמיכה ברמה של  1828/30לאזור התנגדות ברמה של  1900/20נקודות .מאחר שתבנית ההתכנסות מגיעה לאחר מהלך
עולה ההנחה היא המשך מגמה כל עוד לא נאמר אחרת .פריצה מעל לגבוה האחרון תוציא תבנית המשך עם יעד עולה לאזור
של  2000נקודות בשלב ראשון .ירידה מתחת ל  1828בצורה ברורה תבטל את התבנית.
אלוני חץ ( – )390013מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35השבוע המניה רשמה מימוש לאחר שפרצה בשבוע שעבר את
אזור ההתנגדות סביב  3320/40נקודות .את יום המסחר האחרון המניה חתמה בעליה קלה לאחר שנסחרה בירידה במהלך
המסחר .מהבחינה הטכנית יעד התבנית נמצא ברמה של  3600נקודות כל עוד המניה נסחרת מעל  3300נקודות ולמחמירים
יותר מעל  3200נקודות.
מליסרון ( – )323014מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה אומנם חתמה שבוע מסחר חיובי ,אולם נסוגה מתחת
לרמת ההתנגדות סביב  15,500נקודות אותה פרצה ביום רביעי .במידה ותצליח לפרוץ בשנית אזור התנגדות זה ולסגור מעל
הגבוה של יום רביעי ברמה של  ,15,790אזי יתקבל אישור לפריצה ויציאה למגמה עולה חדשה לאחר תקופת התבססות
ממושכת של מספר חודשים .במידה ותרחיש זה יתממש ,היעד הראשון סומן באזור  17,000-17,100נקודות.
פועלים ( – )662577מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה מדשדשת מתחילת החודש בטווח מחירים צר שבין 2,450
מלמטה ו 2,500 -מלמעלה .קודם לדשדוש המניה רשמה מימוש מהשיא שנרשם בחודש מאי באזור  2,610נקודות .במידה
ותצליח לפרוץ ולסגור מעל  2,500נקודות ,יתקבל טריגר לסיום המימוש וחזרה למתווה של מגמה עולה עם יעד ראשון באזור
 2,560נקודות.
מגדל ביטוח ( – )1081165מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה שברה ביום המסחר האחרון את אזור התמיכה
האופקי החשוב בטווח  330-335נקודות .טכנית ,אי יכולת פריצה חזרה מעל אזור  335נקודות עשוי להוות טריגר שלילי
להעמקת המימוש אל עבר התמיכה הבאה השוכנת באזור  286-290נקודות .במבט רחב המניה נסחרת במגמה שלילית
מתחילת השנה והשינוי יתקבל אך ורק במידה ותצליח לבנות מגמה עולה חדשה ,קרי שיאים ושפלים עולים .עד אז הכיוון הינו
המשך המגמה השלילית.
סאפיאנס ( – )1087659מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה המשיכה השובע במומנטום החיובי זאת לאחר שפרצה
בתחילת השבוע את ההתנגדות בדמות הגבוה של חודש מאי ברמה של  3,480נקודות .יעד התבנית הטכנית נותר בעינו סביב
רמה של  3800/900נקודות.
כלל ביו ( – )1104280מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .SME60המניה נסחרת במגמה חיובית החל מחודש מאי מאזור
השפל סביב  270נקודות .ביום המסחר האחרון המניה זינקה בכ 4.2% -במחזור גבוה ,ביחס לממוצע התקופתי ,ופרצה את
רמת התמיכה האופקית שנשברה בחודש מרץ באזור  312נקודות .כעת התבססות מעל אזור זה עשוי להוות טריגר להמשך
התנועה העולה בנייר ומחיר היעד סומן באזור  340-343נקודות ,זאת בהנחה שהמניה שומרת על אזור הפריצה סביב 310-
 312נקודות.
רציו יהש ( – )394015מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה מדשדשת כשלושה חודשים בטווח המחירים שבין 254
נקודות מלמטה ו 278 -נקודות מלמע לה .בשלב זה המניה נכנסת למעקב בהמתנה ליציאה מגבולות הדשדוש .בשל מבנה גרף
המחירים קודם לדשדוש ההנחה היא שהמגמה החיובית תימשך ,אולם יש להמתין ולעקוב עד לפריצת הרף העליון.

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.

