הסקירה השבועית של ספונסר – 24.06.2018
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 שלילית במדדים המובילים ,ת"א  35ו  125ירדו  0.89%ו 1.09%
בהתאמה .מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את מניות ספאנטק ,אלקטרה צריכה ונכסים ובנין אשר עלו  7% ,9.5%ו
 6.43%בהתאמה .בלטו בירידות שערים דלק רכב ,סלקום ואבגול אשר אבדו מערכן  11.1% ,11.3%ו  7.9%בהתאמה .מכלל
מניות השוק נציין את מודיעין יה"ש ,תפן ורציו פטרוליום אשר עלו  16.1% ,24.3%ו  15.9%בהתאמה .מנגד מניות ג'י פי
גלובל ,קשרי תעופה ואינסוליין השילו מערכן  17.3% ,23.6%ו  12.6%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35ירד ב ,0.89% -מדד ת"א  90ירד ב ,1.71% -מדד הבנקים ירד ב ,1.35% -מדד הנדל"ן ירד ב-
 ,1.01%מדד הנפט וגז ירד ב 1.77% -ומדד הביומד עלה ב .0.06% -בשוק המט"ח ,לאחר שבוע תנודתי בסיכומו של דבר
הדולר נסחר כמעט ללא שינוי ברמה של  ₪ 3.6160לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35ירד ב 0.89% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1528.47נקודות.
שבוע מסחר מעט יותר תנודתי עבר על המדד המוביל בבורסה המקומית .השבוע נפתח ביום א' האחרון עם עמידה במקום
וחוסר תנועה קיצוני בטווח מסחר יומי של קצת מתחת ל  3נקודות .בהמשך ראינו חולשה וירידה מתחת ל  1530/1נקודות
ולמרות פגישה עם  1520נקודות ביום שלישי האחרון ,ראינו את המדד חוזר כמעט לגבוהים האחרונים עם פקיעת אופציות
שבועית חיובית בפתיחת המסחר של יום חמישי .השפל השבועי ברמה של  1520נקודות יוצרת תמיכה לטווח הקצר .התנגדות
בגבוהים תקופתיים מעט מעל  1540נקודות ,עם הכניסה לקיץ נראה שהשעמום ימשיך לשלוט אלא אם נקבל אירוע מהותי או
מהשוק המקומי או מהשווקים מעבר לים.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נסחר כמעט ללא שינוי בסיכום שבועי וכעת (שישי) נסחר ברמה של  3.6160ש"ח לדולר.
למרות חוסר שינוי ברמה השבועית ,השבו ע היה סוער יחסית בגזרת הדולר שכן ביום שלילי ראינו את המשך התנועה העולה
מהשבוע שעבר רק שפעם ראינו את הדולר בגבוה של  52שבועות חדש ומעל אזור התנגדות סביב  ₪ 3.6350לדולר .בהמשך
אותו יום שלישי ראינו החלשות ויום לאחר מכן חזרה מתחת לרמת הפריצה .על פניו נראה שקבלנו פריצת שווא שקבעה גבוה
תקופתי סמוך ל  3.67שהוא פרומיל מהיעד ברמה של  3.68אותו ציינתי לא פעם בשבועות האחרונים .טכנית ,צריך לראות
האם נראה תיקון מעט עמוק יותר או ניסיון תקיפה נוסף של הגבוהים האחרונים.
מדד ה  DAXהגרמני – מיום חמישי שעבר בו המדד התפוצץ בעקבות הודעת הבנק המרכזי ראינו חזרה ברוורס את כל הדרך
חזרה למטה .ביום חמישי המדד קבע נמוך חדש ושבר בצורה גבולית את  12600נקודות .המשך התבססות מתחת ל 12600
תהיה שלילית והיא יכולה להוציא תבנית  Mלכיוון  12000נקודות.

ניתוח מניות
בזק ( – )230011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35מניות החברה התבססו כל השבוע האחרון מתחת ל  412נקודות
ומעל לתמיכה סביב  400נקודות ,התנהגות טכנית שמראה על חולשה רבה מאוד .על פניו הצפי הוא להמשך תנועה יורדת
שתתחדש בשבירה של הנמוכים האחרונים ברמה של  398נקודות.
כלל עסקי ביטוח ( – )224014מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה המשיכו את המגמה השלילית גם בשבוע
המסחר האחרון .לא רק שהמניה שברה את  5400היא המשיכה לשבור גם אזור תמיכה אופקי חזק ברמה של  5300ואף
בדקה אותו מלטה .טכנית ,המניה שלילית ולמרות סיכוי לתיקון כזה או אחר אין מה לחפש שם לפחות כרגע.
מיטרוניקס ( – )1091065מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה נסחרות סביב רמות השיא וממשיכות להראות
עוצמה גם בשבוע האחרון בו השוק עבר סוג של מימוש .טכנית ,נראה שאזור של  1980/2000נקודות מהווה אזור תמיכה
בטווח הקצר ,התנגדות קיימת בשיאים האחרונים ברמה של  2060/70נקודות.

דלק רכב ( – )1091065מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה נראות רע כבר תקופה ארוכה ,השבוע ראינו
המשך ברור מתחת לרמת התמיכה סביב  2200נקודות אשר נשברה בצורה גבולית עוד בשבוע שעבר .נעילת השבוע
השלילית הייתה חזקה מידי ובמחזור חריג ככל הנראה בשל עדכון של אחת מחברות המדדים הגלובליות אשר פועלות בשוק
המקומי .בשלב זה המניה שלילית מאוד בטווח הקצר עם פוטנציאל לתיקון לאחר הירידה בחריגה בחמישי האחרון ולאחר
שסגרה יעד טכני יורד.
אלוני חץ ( – )390013מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35שבוע מסחר תנודתי נחתם בעליה מינורית כאשר המניה
המשיכה להתבסס מעל קו המגמה שנפרץ כלפי מעלה בתחילת החודש .בשלב זה אין שינוי בהנחת העבודה וטכנית יעד
התבנית נמצא ברמה של  3600נקודות כל עוד המניה נסחרת מעל  3300נקודות ולמחמירים יותר מעל  3200נקודות.
דיסקונט ( – )691212מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה התבססה במהלך שבוע המסחר מעל אזור 1,050
נקודות ,רמת ההתנגדות/שיא שנפרצה במהלך חודש מאי האחרון .טכנית המניה מדשדשת בטווח שבין  1,050נקודות לבין
 1,095נקודות .ההנחה היא המשך המגמה החיובית ,אולם יש להמתין לטריגר בדמות פריצה וסגירה מעל  1,095נקודות.
המידה ותרחיש זה יצא לפועל ,מחיר היעד הקרוב סומן באזור  1,160נקודות.
עזריאלי קבוצה ( – )1119478מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה ממשיכה להיסחר במגמה חיובית בתצורה של
שיאים ושפלים עולים .ביום שלישי המניה רשמה שפל עולה וכעת יש להמתין לפריצת הגבוה האחרון סביב  18,700נקודות כדי
להמשיך במתווה העולה בנייר .מחיר היעד של התבנית הנוכחית סומן סביב אזור של  19,550נקודות .תמיכה קרובה וחשובה
שוכנת סביב  17,290-17,300נקודות וחיונית להמשך התיקון העולה.
פורמולה מערכות ( – )256016מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה פרצה לאחרונה רמת התנגדות אופקית סביב
 13,560נקודות .רמה זה בלמה בחודשים האחרונים את העליות בנייר .כעת המניה מתבססת מעל רמה זו ומייצרת תבנית
חיובית להמשך התיקון העולה .תבנית זה בתוקף על עוד נסחרת מעל  13,500נקודות .היעד הנוכחי סומן בגבוה השנתי סביב
 15,500נקודות והטריגר להמשך התיקון העולה יתקבל בסגירה מעל  14,360נקודות.
ריט  – )1098920( 1מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה נסחרת לאחרונה במומנטום שלילי ונושקת לרמת התמיכה
האופקית המהותית סביב  1,395נקודות .היפוך מעל אזור זה יהווה טריגר חיובי ראשוני .מנגד ,שבירה וכישלון פריצה חזרה
מעל רמה זו תהווה טריגר שלילי ויציאה למגמה שלילית לטווח הזמן הבינוני .למעקב
כלל ביו ( – )1104280מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .SME60בהמשך לסקירה האחרונה ,המניה סגרה את היעדים
באזור  340-343נקודות .בשלב זה קיימת אפשרות לתיקון יורד קצר כדי לייצר שפל עולה ולאגור כוח להמשך התיקון העולה.
במידה ותפרוץ את  350נקודות ותסגור מעל ,הכיוון בטווח הקצר הינו לאזור  374-375נקודות ,הגבוה השנתי .מלמטה ,אזור
 325-326סומן כתמיכה נקודתית קרובה.

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.

