הסקירה השבועית של ספונסר – 30.06.2019
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 חיובית במדדים המובילים ,ת"א  35ות"א  125עלו ב  0.19%ו 0.27%
בהתאמה .מהאירועים הבולטים השבוע נציין את מנועי בית שמש שדיווחה ביום שני האחרון על עסקת ענק של  800מיליון
דולר ל  20שנה .בנק לאומי חתם על הסכם עם עובדי החברה ומטה הבנק עוזב את ת"א לטובת לוד .חברת מקורות הנפיקה
אגרות חוב סחירות בגובה מיליארד שקל ,חברת וואווי נכנסת לפעילות בישראל בתחום הסולארי .הבעת אמון גדולה מאוד
קבלה חברת מגה אור שהנפיקה מניות ב  200מיליון  ₪למשקיעים מוסדיים .בעלי השליטה בקדימהסטם הביעו גם הם אמון
בפעילות החברה והם השקיעו  5מיליון  ₪תמורת  7.1מיליון מניות .לאחר שהודיע רשמית על חזרה לפוליטיקה הודיעה חברת
אינטרקיור שיו"ר החברה אהוד ברק יישאר בתפקידו בשלב זה .עמיר שיווק דיווחה שהנפקת  BOLבקנדה נדחתה לספטמבר
או עד שיבשילו תנאי השוק ,על פניו החברה קבלה כתף קרה במהלך הרוד שאו להנפקתה בקנדה ונראה שהשוואים עליהם
היא מדברת אינם תואמים את השוק.
מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את מגה אור ,טבע ובית שמש שעלו  9.15% ,13.1%ו  9.05%בהתאמה .בלטו
בירידות שערים רדהיל ,תמר פטרוליום ובי קומיוניקיישנס אשר אבדו מערכן  7.6% ,8.7%ו  6.9%בהתאמה .מכלל מניות
השוק נציין את מילרנד ,קאנומד-ש וקנזון (יוזר טרנד לשעבר) אשר עלו  55.2% ,82.3%ו  30%בהתאמה .מנגד מניות קמן
קפיטל-ש ,אופקטרא וצירון השילו מערכן  21.7% ,21.9%ו  17.1%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35עלה ב ,0.19% -מדד ת"א  90עלה ב ,0.9% -מדד הבנקים עלה ב ,2.49% -מדד הנדל"ן עלה ב-
 ,1.69%מדד הנפט וגז ירד ב 1.07% -ומדד הביומד ירד ב .0.77% -בשוק המט"ח ,הדולר נחלש ב  0.55%השבוע וכעת
(שישי) נסחר ברמה של  ₪ 3.5750לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35עלה ב 0.19% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1579.05נקודות.
שבוע מסחר ללא תנודתיות מיוחדת עברה על השוק המקומי .ברוב ימות השבוע השוק נסחרת ללא תנודתיות גבוהה (פרט
ליום ד') ושמר על טווח מסחר צר מאוד על רקע פקיעת האופציות החודשית אשר התרחשה ביום חמישי האחרון ברמה של
 1580.65נקודות .מהבחינה הטכנית אזור של  1580/3נקודות המשיכה להתנגד השבוע על בסיס סגירה למרות שראינו ניצני
פריצה ביום המסחר האחרון .אזור תמיכה קיים סביב  1566/7נקודות ,פתח גאפ פתוח ונמוכים שבועיים .מהימים שלישי
ורביעי .הנחה טכנית ,כל עוד השוק מעל  1560נקודות הוא חיובי בטווח הקצר ,נעילה מעל  1583/6תהיה חיובית ואולי נזכה
לראות שוב את קידומת  +1600לראשונה מאז אפריל האחרון.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נסחר כעת (שישי) בעליות שערים קלות וברמה של  3.5750ש"ח לדולר .הדולר זינק ביום
שישי שעבר על מתיחות במזרח התיכון אולם שב להחלש וחזר על עקבותיו מאזור של  3.64שהוא התנגדות עד לתחתית טווח
המסחר ברמה של  3.57-3.56דולר לשקל .מהבחינה הטכנית אין הרבה מה לחדש כי לא קורה הרבה 3.64-3.56 .טווח מסחר
עם סנטימנט חיובי שלילי מעל מתחת  .3.6צריך להמתין להכרעה של השוק וזה יכול לקחת זמן.
מדד ה  DAXהגרמני – מדד הדקס נסחר השבוע בתצורה של מימוש/תנועה צידית לאחר שבשבוע שעבר הגיע לגבוהים
האחרונים סביב אזור של  12430/50נקודות ושם קבל גג.מהבחינה הטכנית צריך לראות איך יסגר המסחר של יום שישי והאם
השפלים של היומיים האחרונים יצרו שפל עולה במדד ברמה של  12190/200נקודות .תמיכה קרובה קיימת ברמה של 12000
נקודות.
מדד ה  – S&P500מדד האס אנד פי  500קטע אמש (חמישי) רצף של  4ימי מסחר רצופים של ירידות שערים מרמות השיא
אליהן הגיע בשבוע שעבר .מהבחינה הטכנית לא קורה הרבה ,אזור התנגדות קיים ברמה של  2950/65נקודות רמות השיא.
אזור תמיכה נמצא בשפלים האחרונים ובפתח/סגירת הגאפ מהשבוע שעבר ברמה של  2900/10נקודות ,ניתן לומר שכל עוד
השוק נסחר מעל רמה זו הוא חיובי בטווח הקצר.

ניתוח מניות
ישראמקו יהש ( - )232017מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה ירדה במהלך השבוע כ 2.9% -לאחר ששברה את
התמיכה סביב  31נקודות .במהלך החודשיים שחלפו המניה דשדשה בין התמיכה לבין  32.5נקודות ,לאחר גל יורד ,והשבירה
שנרשמה השבוע הוציאה גל יורד המשך אל עבר התמיכה האופקית החשובה סביב  29-29.5נקודות.
אלביט מערכות ( - )1081124מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה ירדה מתחילת השבוע ועד לסיומו והשילה
מערכה כ .6.2% -קודם לכן המניה רשמה שיא כל הזמנים חדש .כעת המניה מתקרבת לרצועת ההתנגדות שנפרצה בתחילת
החודש .מדובר ברמות שיא/התנגדות מהשנים  2017-2019לכן היפוך מעל אזור זה יהפוך את הרצועה לתמיכה .אזור זה שוכן
סביב  62,000-62,500נקודות ויכריע בטווח הקצר באם תבלום את המימוש ותחזיר את המניה לשיא סביב  57,500נקודות.
טבע ( - )TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35ביום שישי שעבר המניה נגעה בשפל ב 8 -דולר והתהפכה בחדות על
רקע אישור ההסדר במדינת אוקלוהומה והמשיכה לעלות גם השבוע על רקע המגמה החיובית בענף לאחר ההודעה על רכישת
אלרגן ב 63-מיליארד דולר ע"י אבווי .טכנית המניה יכולה להמשיך במגמה החיובית כאשר אזור ההתנגדות המהותי בטווח
הקצר שוכן באזור  9.75דולר ,ומלמטה אזור  8דולר סומן כתמיכה מהותית ומחיר היעד שנקבנו בסקירות האחרונות.
אינטרקיור ( - )1106376מניות החברה נסחרות במדד  .SME60שבוע מסחר תנודתי במיוחד נחתם בירידות שערים על רקע
הדיווח שפורסם ביום חמישי שהנפקת  BOLנדחתה אחרי שלא השיגה את השווי המבוקש .שבוע המסחר הנוכחי נפתח
בעליה ,בהמשך למומנטום החיובי משבוע שעבר ,אולם ביום שני המניה נכשלה בפריצת ההתנגדות סביב  895-900נקודות
והתהפכה כלפי מטה ובהמשך השבוע המשיכה להתממש .טכנית המניה "כלואה" בין התמיכה שנוצרה סביב  600נקודות
להתנגדות סביב  895-900נקודות ורק יציאה מטווח זה תכתיב את כיוון המניה .ההנחה היא המשך המגמה השלילית ,אולם
רק סגירה מתחת ל 600 -תסמל את האות.
בזק ( - )230011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה נסחרה ביציבות לאורך שבוע המסחר וחתמה בעליה של כ-
 1.9%כשברקע רכישת השליטה בחברה ע"י קרן סרצ'לייט ודוד פורר .טכנית המניה דשדשה לאורך השבוע לאחר עליות
השערים שנרשמו בשבוע שעבר .מבנה גרף המחירים שהתהווה בשבועיים שחלפו הינו חיובי ,אולם יש להמתין לפריצה וסגירה
מעל אזור ההתנגדות האופקי  275-280נקודות שיסמל את סיום תקופת ההתבססות ויציאה למגמה עולה חדשה.

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.

