הסקירה השבועית של ספונסר – 21.07.2019
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 שלילית במדדים המובילים ,ת"א  35ות"א  125ירדו ב  2.07%ו 1.75%
בהתאמה .מהאירועים הבולטים השבוע נציין את מינויי המנכ" לים החדשים בדיסקונט ובפועלים ,אורי לוין יחליף את לילך אשר
טופילסקי כמנכ"ל דיסקונט ודב קוטלר ימונה למנכ"ל הפועלים במקום אריק פינטו .דלק קבוצה צנחה השבוע בעקבות הכנסת
אגרות החוב של החברה לבחינה ע"י מדרוג ,השוק לא אוהב את עסקת שברון של איתקה בים הצפוני בעיקר בשל החשיפה
הגבוהה של החברה למחירי הנפט התנודתיים .באטמ אשר בצעה רישום כפול בשבוע שעבר החלה להסחר השבוע בת"א.
חברת התרופות אנלייבקס תבצע רישום כפול בת"א ותחל להסחר החל מה  22ביולי .חברת פרשמרקט רכשה השבוע את
פעילות סופר דוש לה  4סניפים בבת ים עם הכנסה שנתית של  400מיליון .₪
מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את רדהיל ,פרשמרקט וסלקום שעלו  8.6% ,19.3%ו  7.8%בהתאמה .בלטו בירידות
שערים דלק קבוצה ,טבע ותמר פטרוליום אשר אבדו מערכן  13.3% ,13.7%ו  9.9%בהתאמה .מכלל מניות השוק נציין את
פלאזה סנטר-ש ,הדסית ביו ואינטרנט זהב אשר עלו  40% ,49.3%ו  24.8%בהתאמה .מנגד מניות מובייל מקס-ש ,פורסייט
וגלילאו טק השילו מערכן  18.8% ,36.1%ו  17.1%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35ירד ב ,2.07% -מדד ת"א  90ירד ב ,1.27% -מדד הבנקים ירד ב ,2.58% -מדד הנדל"ן ירד ב-
 ,0.6%מדד הנפט וגז ירד ב 2.29% -ומדד הביומד ירד ב .1.95% -בשוק המט"ח ,הדולר נחלש ב  0.4%השבוע וכעת (שישי)
נסחר ברמה של  ₪ 3.5350לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35ירד ב 2.07% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1564.3נקודות.
שבוע של ירידות שערים במד המוביל של ת"א המשיך את השבוע השלילי מהשבוע שעבר ,רק שהפעם זה מגיע עם אירועים
טכניים וגם סגירה של תבנית לטווח הקצר .בשבוע שעבר ציינתי שהמדד שוב נכנס לריינג בין  1508-1587/90נקודות .ביום ד'
קבלנו שבירה של התמיכה והמדד החליק למטה מעל  20נקודות לסגירת יעד יורד ותבנית  .Mביום חמישי האחרון השפל היומי
היה קצת מעל  1560נקודות אזור פריצה מאמצע חודש קודם שהחזיק בשלב זה .הערכה טכנית טווח קצר ,הפוגה בירידות
ותיקון עולה ,כל עוד השוק מתחת ל  1587שלילי בטווח הקצר וכל עליה לצורך "סידור" ידיים וירידה .תמיכה נוכחית  1560שפל
שבועי.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נסחר כעת (שישי) בירידות שערים קלות וברמה של  3.5350ש"ח לדולר .הדולר ממשיך
בחולשתו הן בשוק המקומי והן בשוק העולמי בטח אחרי ההודעה אמש של  2מחברי הפד על חיתוך בריבית בהחלטת הבנק
המרכזי האמריקאי שתתקיים בסוף החודש .מהבחינה הטכנית אין הרבה מה לחדש ,האיתות השלילי מהשבוע שעבר מתחת ל
 3.56פתח יעד ל  3.48דולר לשקל ,כל עוד הדולר נסחר מתחת ל  3.56הוא מוגדר שלילי וכל תיקון יהיה לטובת רכישת השקל.
השבוע נסחר השקל בצורה חזקה מול הדולר ולקראת נעילת השבוע הדולר נדבק לנמוכים האחרונים סביב .3.5320
מדד ה  DAXהגרמני – מדד הדקס המשיך לשדר חולשה גם בשבוע המסחר האחרון כשהוא מגיע לאזור תמיכה סביב 12200
נקודות ביום חמישי האחרון ובשלב זה מחזיק מעל .גם היום שישי צהרים ,המדד עולה כ  0.45%אינו מגיב למחיקת העליות
אמש בארה"ב ולחוזים עתידיים חיוביים לאחר הדוח של חברת מיקרסופט .אזור תמיכה ככתוב  12200נקודות ,התנגדות גבוה
שבוע סביב  12450/60נקודות שעל פניו נראה כמו שיא יורד בשלב זה .הערכה טכנית ,המדד לפני תיקון מהותי יותר ממה
שראינו עד כה.
מדד ה  – S&P500מדד האס אנד פי  500ממשיך להיות חזק מאוד טכנית ואמש מחק ירידות שערים מוקדמות וסיים בעליות
שערים לאחר ששוב יצאו בכירי הפד עם הכרזותיהם על הורדת ריבית בהחלטה הקרובה בסיום החודש ואף מעבר לרבע אחוז.
בתמונה הטכנית הכללית המדד חיובי כל עוד נסחר מעל לשיא של  2950נקודות .שפל עולה מאתמול עובר ל  2970נקודות
שהוא מעט מתחת לנמוך יומי וממוצע  , 20לכן ,כל עוד השוק מעל רמה זו הוא חיובי לסוחרי טווחים קצרים .התנגדות נמצא
בשיא סמוך ל  3020נקודות.

ניתוח מניות
דלק רכב ( – )829010מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה עוד המשיכה קדימה בתחילת השובע אולם בצעה היפוך
אגרסיבי ביום רביעי שהמשיך בחמישי עם נעילה שלילי במיוחד .טכנית בראיה כללית כל עוד מעל  1560/1520המניה חיובית
אולם תיקון לשם יכול להוריד עוד שומן מהמניה .מי שבחוץ בהחלט יכול להכניס למעקב אולם חזרה לעליות יכולה לקחת זמן
ייתכן גם מעבר לשבוע הקרוב.
טבע ( - )TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35שבוע מסחר שלילי נחתם בשער הנמוך ביותר מאז חודש דצמבר
 .1999הטרנד שלילי ביותר וקיבל אישור לאחר ששברה ביום המסחר האחרון את רף ה 8 -דולר ,השפל האחרון .בשלב זה ,אי
יכולת לחזור מעל  8דולר תהווה טריגר להמשך המגמה השלילית כאשר מחיר היעד הקרוב סומן סביב  5.9-6דולר .בתאריך
 7.8.19החברה תפרסם את הדוח הרבעוני שיכריע את כיוון המניה בטווח הקצר-בינוני.
ישראכרט ( - )1157403מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90בתחילת החודש החלה המניה לתקן כלפי מעלה לאחר
שנסחרה במגמה שלילית מיום ההנפקה בחודש אפריל האחרון .בימי המסחר האחרונים המניה עברה להיסחר בתנועה צידית
ומבנה גרף המחירים הנוכחי תומך בהמשך תיקון עולה .הטריגר לכך יתקבל בפריצה וסגירה מעל  1,320נקודות ובמידה
ותרחיש זה יצא לפועל ,היעד סומן באזור  1,400נקודות .למעקב
דלק קבוצה ( - )1084128מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה ירדה בסיכומו של שבוע מסחר בכ 13.7% -ועברה
להיסחר בתשואה שלילית מתחילת שנת  .2019כעת המניה נושקת לאזור תמיכה בדמות השפל של חודש דצמבר שיכריע
בטווח הקצר את כיוון המניה .אזור זה שוכן סביב  51,000נקודות ושבירתו להווה טריגר להעמקת המימוש לאזור התמיכה של
שנת  2018סביב  45,000נקודות .במקרה של תיקון עולה ,אזור  55,000סומן כהתנגדות קרובה.
פורמולה מערכות ( - )256016מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90בשבוע שעבר המניה רשמה שיא תקופתי חדש .במהלך
שבוע המסחר הנוכחי המניה נסחרה בתנועה צידית מתחת לגבוה של שבוע שעבר ומבנה גרף המחירים תומך בהמשך המגמה
החיובית .הטריגר לכך יתקבל בסגירה מעל  19,200נקודות .מחיר היעד הראשון של התבנית הנוכחית סומן באזור 20,000
ולאחריו  20,400נקודות.
לאומי ( - )604611מניות החברה נסחרות במדד ת"א  . 35המניה נסחרה לאורך שבוע המסחר במגמה שלילית .קודם לכן
המניה דשדשה מספר ימים סביב רמות שיא כל הזמנים .ביום המסחר האחרון המניה אשר פתחה בירידה חתמה בעליה
מינורית ומעל  2,500נקודות ,השיא האחרון שנפרץ בחודש שעבר .יום מסחר חיובי מעל אזור זה יהווה טריגר לסיום התיקון
היורד וחזרה למתווה עליות עם מחיר יעד באזור השיא האחרון סביב  2,600נקודות

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.

