הסקירה השבועית של ספונסר – 19.08.2018
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 שלילית במדדים המובילים ,ת"א  35ו  125ירדו  0.44%ו 0.21%
בהתאמה .מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את מניות דור אלון ,מטריקס ואודיוקודס אשר עלו  12.7% ,16.3%ו
 12.3%בהתאמה .בלטו בירידות שערים מניות מזור (המשיכה שבוע נוסף את המומנט השלילי לאחר הדוחות) ,אלקטרה
צריכה (דוחות חלשים) ואלקו אשר אבדו מערכן  6.7% ,10.2%ו  5.4%בהתאמה .מכלל מניות השוק נציין את די פארם ,מדלי
ושוהם ביזנס אשר עלו  32.3% ,38.3%ו  20.5%בהתאמה .מנגד מניות וויטסמוק ,אביליטי ושפע ימים השילו מערכן ,21.6%
 15.5%ו  14.9%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35ירד ב ,0.44% -מדד ת"א  90עלה ב ,0.73% -מדד הבנקים עלה ב ,0.58% -מדד הנדל"ן ירד ב-
 ,0.4%מדד הנפט וגז עלה ב 0.27% -ומדד הביומד ירד ב .2.18% -בשוק המט"ח ,הדולר נחלש השבוע ב  0.9%ונסחר
הבוקר (שישי) ברמה של  ₪ 3.6670לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35ירד ב 0.44% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1582.79נקודות.
שבוע המסחר האחרון החל בהיסוס והמשיך בחולשה לאורך כל שבוע המסחר פרט ליום חמישי בו ראינו התאוששות נאה
לאחר פקיעה שבועית חיובית .מבחינה הטכנית ,תבנית ההיפוך שנבנתה בשבוע המסחר הקודם הוכיחה עצמה השבוע עם
חולשה בשוק ונמוך שבועי ברמה של  1563.7נקודות ביום רביעי האחרון .בטווח הקצר נראה שאזור של  1583/6נקודות
שנשברה השבוע נתנה גג לשוק ביום המסחר האחרון והיא אזור ההתנגדות הקרוב בשוק ,נעילה מעל תביא את השוק שוב
לאזור  +1600בסבירות גבוהה מאוד .בנוסף אזכיר את הכיוון הכללי כל עוד השוק מעל  1550נקודות הוא מוגדר חיובי.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש השבוע ב  0.9%וכעת (שישי) נסחר ברמה של  3.6670ש"ח לדולר .הדולר פתח את
השבוע בסערה לאחר שבסיום השבוע הקודם המריא מעל  3.71לאחר קביעת השער היציג ביום שישי .יום שני נפתח בסערה
עם גבוה חדש ברמה של  3.7220שהוא גם יעד התבנית בטווח הקצר שצוינה בשבוע שעבר .מאותה לחץ כלפי מעלה ראינו
לחץ של מוכרים בדולר שנמשך גם כעת (שישי) כשהדולר יורד מאזור של  3.6720שהיא התמיכה קרובה והשפל האחרון .הצפי
כעת הוא ירידה לאזור של  3.65בטווח הקצר ובלימה סביב אזור זה.
מדד ה  DAXהגרמני – התבנית הטכנית השלילית במדד הדקס החלה מיד לאחר כתיבת הסקירה ביום שישי שעבר עם ירידה
של מעל  2%בעקבות המשבר בטורקיה .למרות פתיחת שבוע יציבה הלחץ במדד ובשווקים המשיך והמדד נתן את כל היעד
היורד לטווח הקצר לאזור של  12100נקודות אותו פגשנו ביום שלישי האחרון .גם עכשיו המבנה השלילי ממשיך להיות קיים
אך יחד עם זאת כל עוד המדד מעל  12100אין איתות שלילי נוסף ,ירידה מתחת תשלח את המדד לשפלים השנתיים סביב
.11800
מדד ה  – S&P500מדד האס אנד פי  500נעל התנועה צידית בשבוע המסחר האחרון .יום רביעי היה היום השלילי ביותר
במדד ולמרות זאת אפילו את רמת  2800נקודות לא ראינו על המסך וביום חמישי שלאחר מכן המדד פתח מעל לגבוה של
רביעי וחוזר שוב לאזור של  2840/50נקודות .מהבחינה הטכנית אין הרבה לחדש מהשבוע שעבר ,כל עוד השוק מעל
 2790/2800נקודות הוא חיובית בטווח הקצר ,ירידה מתחת יכולה להכניס תיקון כלשהו.

ניתוח מניות
אלביט מערכות ( – )1081124מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35אכזבה מהדוחות של הרבעון השני שלחו את המניה
לירידות שערים חדות ביום המסחר האחרון כשהמניה יורדת מאזור התנגדות וסוגרת בצורה גבולית על התמיכה סביב
 . 42580/500מהבחינה הטכנית המניה באיתות שלילי מחודש מרץ האחרון ומה שראינו בחודשים האחרונים זה סוג של הפוגה
וצ'אנס להתאוששות/לצאת בכבוד לאחר מהלך עולה רב שנתי .הבלימה סביב ממוצע  200ימים והכיפוף שלו כלפי מטה רק
מחזקת את הכיוון הכללי כלפי מטה .על פניו נראה שלא יהיה מנוס לבדוק את הנמוכים האחרונים סביב  40000נקודות
בשבועות הקרובים.

דלק קבוצה ( – )1084128מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35מניות החברה התאוששו השבוע שוב מרמות של 50000
נקודות וזה קרה לאחר הצעה רכש נוספת .בעל השליטה יצחק תשובה הציע לרכוש  2.07%ממניות החברה במחיר של
 53600נקודות ,לאחר שההצעה הקודמת שלו לרכישה במחיר של  52000נקודות נענתה בצורה חלקית ביותר .מהבחינה
הטכנית הרבה לא קרה פרט לזה שאזור  50000ממשיך לתמוך במחיר ואילו אזור של  54000שם נמצא ממוצע  200מהווה
התנגדות.
אל על ( - )1087824מניות החברה נסחרות במדד  .SME60מניות החברה שנראות רע מאוד כבר חודשים רבים עם ירידות דו
ספרתיות עמוקות מראות סימני התאוששות בחודשיים האחרונים .השפל האחרון ברמה של  74-75נקודות לא נבדק מאז
תחילת יולי והיציאה קדימה מאז בנתה תנועה צידית עם תמיכה באזור של  86נקודות .השבוע פרסמה החברה דוחות לא
טובים עם הפסד בעקבות עליה במחיר הנפט והתחרות הגואה בענף התעופה ,אך יחד עם זאת המניה שמרה על יציבות ואף
זינקה ביום המסחר האחרון .טכנית אזור של  97נקודות גבוה אחרון ,מעל רצועה של  100/103נקודות כשסגירה מעל 100
תהיה חיובית ויכולה לרמז על יציאה למהלך קדימה.
אפקון החזקות ( – )578013מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה משדרות חולשה בתקופה האחרונה
ונסחרות באזור תמיכה חזק מאוד קצת מעל  13000נקודות .לחובבי התחתיות רצוי לחפש נר הנעה ואו עליה מעל 14000
נקודות כדי לראות קונים ודחיפה קדימה .עד שאלה לא יגיעו רצוי להכניס את המניה למעקב וזה אך ורק בגלל רמות המחיר
אליהן הגיעה המהוות אזור תמיכה ולא רק מהזמן האחרון.
דלק רכב ( – )829010מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90אפקט הדיבידנד החריג במניה התפוגג מהר מאוד כשמאז ראינו
מימוש שהחזיר כמעט את רוב העלייה האחרונה .ביומיים האחרונים נראים ניסיונות בלימה סביב  2000נקודות .יציאה קדימה
ביום המסחר הבא יכולה לאשר שפל עולה בנייר .בכל מקרה טריגר חיובי אמיתי יתקבל מעל  2200נקודות .חזרה מעל לשפלים
האחרונים ויציאה של גבוה חדש מעל לגבוה של השבוע שעבר סמוך ל  2200נקודות.
טבע ( – )TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35טבע זינקה ביום המסחר האחרון (ה') בכ 7.3%-לאחר שקיבלה אישור
 FDAלתרופה גנרית של האפיפן ובכך מחקה את הירידה בעקבות הדו"ח הרבעוני שפורסם בתחילת החודש .טכנית ,למרות
הזינוק החד ,המניה עדיין נסחרת מתחת לרמת ההתנגדות המהותית סביב  25דולר .רק פריצה וסגירה מעל אזור זה יתקבל
טריגר חיובי לסיום תקופת הדשדוש והמשך התיקון העולה .במידה ותרחיש זה יתממש ,היעד הקרוב סומן בטווח 26.5-27
דולר.
מזור ( – )MZORמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35במהלך שבוע המסחר איבדה המניה כ 14% -מערכה לאחר שנכשלה
בפריצה חזרה מעל רמת התמיכה המהותית סביב  50דולר שנשברה לאחרונה .טכנית המניה סגרה את היעד שנקבנו
בסקירות האחרונות באזור  42.50דולר שם שוכנת תמיכה אופקית .במידה ורמה זו תישבר כלפי מטה והמניה לא תצליח לחזור
להיסחר מעליה ,היעד הבא סומן באזור  35.50-35.80דולר .מלמעלה ,אזור  46.20דולר מהווה התנגדות נקודתית ואזור 50
דולר כהתנגדות מהותית.
בזק ( – )230011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35בסיכום שבועי המניה עלתה בכ 1.8% -לרמה של  379נקודות ,מעל
השפל האחרון ב .377.8 -יחד עם זאת ,המניה נסחרת במגמה שלילית מובהקת ,לכן רק פריצה והתבססות מעל אזור 396-
 400נקודות תהווה שינוי מגמה בטווח הקצר .כל עוד נסחרת מתחת לאזור  400נקודות ,הנחת העבודה נותרה ללא עם יעד
קרוב באזור התמיכה האופקי  358-360נקודות.
ישראמקו ( – )232017מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35החברה דיווח ביום המסחר האחרון (ה') על עלייה של כ13%-
ברווח הנקי ברבעון השני לכ 83-מיליון דולר .בתגובה לפרסום ,המניה זינקה בכ 3.8% -מאזור השפל התקופתי ובכך אזור
 36.50תמך בנייר בפעם השלישית .טכנית ,בשלב זה קיימת אפשרות להמשך המומנטום החיובי כאשר המפתח באזור ,38.50
הגבוה האחרון והתנגדות תקופתית .רק פריצה והתבססות מעל אזור זה יהווה שינוי מגמה בטווח הקצר .עד אז ,המשך
הדשדוש בטווח .36.50-38.50
מזרחי טפחות ( – )695437מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35שבוע מסחר תנודתי נחתם בירידה של  2.7%שבמהלכו
המניה חיפשה תמיכה באזור  6,330-6,370נקודות .בשלב זה ,כל עוד המניה נסחרת מתחת לאזור  6,560-6,570נקודות
הכיוון הוא דשדוש עם נטייה שלילית .פריצה של אזור זה עשוי להוות סנונית לסיום התיקון היורד וחזרה למתווה של מגמה
עולה .בשלב זה הנייר למעקב בלבד עד להתפתחות חדשה.
אלקטרה ( – )739037מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90בשבוע שעבר המניה חתמה את המסחר מעל אזור התמיכה
האופקי החשוב סביב  83,900נקודות .השבוע המניה התהפכה והוציאה תיקון עולה ליעד שנקבנו בגבוה האחרון סביב
 89,300נקודות .כעת ,על המניה לפרוץ ולהתבסס מעל אזור זה כדי לבנות מתווה של מגמה עולה כדי לטפס חזרה לרמות
השיא שנרשמו במהלך חודש יוני .אזור  83,900נקודות ימשיך לשמש כאזור תמיכה מהותי.
פרטנר ( – )1083484מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90שבוע מסחר יציב נחתם בעליה של כ .1.8% -טכנית המניה
מתבססת כבר תקופה מתחת לאזור ההתנגדות  1,505-1,510נקודות ומתהווה בתבנית היפוך מגמה .תבנית זו תצא לפועל
בפריצה אמינה וסגירה מעל אזור ההתנגדות .במידה ותרחיש זה יצא לפועל קיימת אפשרות לתחילת תיקון עולה לאזור הגבוה
של חודש אפריל באזור  1,675נקודות .עד אז ,קיימת תמיכה קרובה סביב  1,330-1,340נקודות.

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.

