הסקירה השבועית של ספונסר – 02.09.2018
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  1.96%ו 1.65%
בהתאמה .מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את מניות שפיר הנדסה ,דנאל וארקו החזקות אשר עלו  12.3% ,12.7%ו
 12.2%בהתאמה .בלטו בירידות שערים מניות נטו אחזקות ,אלרוב נדל"ן ופוקס אשר אבדו מערכן  9.25% ,10.3%ו 7.8%
בהתאמה .מכלל מניות השוק נציין את אינטרקיור ,די פארם ובלוק ציין כרייה אשר עלו  44.7% ,68.6%ו  43.8%בהתאמה.
מנגד מניות תדיר גן ,ברנד ואפליי השילו מערכן  15.7% ,15.74%ו  12.7%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35עלה ב ,1.96% -מדד ת"א  90עלה ב ,0.52% -מדד הבנקים עלה ב ,2.55% -מדד הנדל"ן עלה
ב ,0.82% -מדד הנפט וגז עלה ב 1.82% -ומדד הביומד עלה ב .1.47% -בשוק המט"ח ,הדולר נחלש השבוע ב  0.9%ונסחר
הבוקר (שישי) ברמה של  ₪ 3.6080לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35עלה ב 1.96% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1666.04נקודות.
שבוע המסחר האחרון היה המשך ישיר לשבוע שעבר והוא המשך עליות שערים כשהתיקונים מגיעים בעיקר בתוך יום המסחר.
ביום חמישי האחרון התרחשה פקיעת האופציות לחודש אוגוסט ברמה של  1659.17נקודות ובגבוה תקופתי .מהבחינה
הטכנית וכפי שציינתי שוב ושוב בשבועות האחרונים השוק באיתות חיובי נוסף לאחר שעבר את אזור  1550נקודות בחודש יולי
וכל עוד נמצא מעליו הכיוון חיובי בטווח הבינוני .לטווח הקצר יותר ולאחר עליה רצופה של כ  100נקודות בשבועיים האחרונים
סביר שנקבל אתנחתא ואו תיקון כזה או אחר ,תמיכה קרובה נמצאת ברמה של  1610/1והוא הגבוה הקודם שנפרץ בשבוע
שעבר.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש השבוע ב  0.9%וכעת (שישי) נסחר ברמה של  3.6080ש"ח לדולר .הדולר ממשיך
בחולשתו שבוע שלישי ברציפות ולהערכתי מסיים את המהלך העולה החזק שלו בחצי שנה האחרונה .החזרה מ  3.73בקירוב
לאזורים של  3.6הינה שליליים מאוד ועצם החזרת המהלך העולה האחרון במהירות כזאת סביר שסימנה שפיץ בדולר לתקופה
הקרובה .מהבחינה הטכנית הדולר חוזר לאזור תמיכה חזק מאוד סביב  3.60-3.650וסביר שנראה תיקון עולה כלשהו בימים
הקרובים ,לאחר תיקון זה ועוצמתו יהיה אפשר לקבל תמונה קצת יותר מדויקת האם ראינו גבוה לחודשים הקרובים.
מדד ה  DAXהגרמני – המגמה החיובית במדד המשיכה גם בשבוע המסחר האחרון אולם בקצב מעט מתון יותר בטח ביחס
לנעשה בארה"ב .מהבחינה הטכנית אזור של  12100נקודות מסתמנת כתמיכה חזקה מאוד בטווח הקצר כשהשוק מחזקים
שם פעמיים בחודשים האחרונים ולא ביום מסחר אחד בודד .התנגדות קרובה קיימת סביב  12600גבוה שבועי עד כה.
מדד ה  – S&P500ברכות למדד האס אנד פי  500שקבע בשבוע המסחר האחרון שיא חדש וזאת למרות הירידות החדות
שנרשמו במדד בתחילת השנה .מהבחינה הטכנית אין הרבה מה לחדש ,המדד נמצא בגבוה חדש מעל  2870/5נקודות כל עוד
הוא מעליו הוא חיובי בטוח בטווח הקצר .תמיכה קרובה קיימת קצת מעל  2850נקודות ומתחת אזור של  2790/2800שהיא
תמיכה חשובה יותר וגם תיקון לשם יהיה סביר בהחלט.

ניתוח מניות
פוקס ( – )1087022מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90הירידה בשבוע שעבר מתחת ל  8000נקודות הייתה שלילית
ובאמצע השבוע כותרות שליליות נוספות שלחו את המניה סמוך מאוד לתמיכה סביב  7000נקודות אותה ציינתי בשבוע שעבר.
הגעה לתמ יכה מייצרת הזדמנות ,היפוך ואפשר לשקול כניסה למניה ,שבירה של התמיכה אפשרי לפתוח פוזיציית שורט ולהנות
מהמשך ירידות שערים ,הכרעה בקרוב.
טבע ( – )TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35במהלך שבוע המסחר המניה דשדשה בטווח מחירים צר לאחר גל
מימוש שנרשם בשבוע שעבר בו המניה חזרה להיסחר בטווח הדשדוש מתחת ל 25.15 -דולר ובכך רשמה פריצת שווא .טכנית
בטווח הקצר המומנטום עשוי להמשיך להיות שלילי ולהביא להמשך הירידה לאזור התמיכה סביב  21.3דולר ,רף הדשדוש
התחתון של התקופה הנוכחית .רק יציאה מטווח זה תהווה אינדיקציה באם המניה תמשיך בתנועה העולה או שתצא לתיקון אל
עבר אזור  19.3דולר.
אלוני חץ ( – )390013מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35במהלך שבוע המסחר המניה המשיכה במגמה החיובית ועלתה
בכ . 2.9% -במהלך שני ימי המסחר האחרונים של השבוע המניה נבלמה באזור ההתנגדות האופקית/שיא רב שנתי 3,795-
 3,800נקודות .פריצה של רמה זו תחדד את מגמת העליות ,אולם מבנה גרף המחירים של הימים האחרונים מגדיל את
האפשרות לתיקון טכני/דשדוש כדי לייצר המשך לתנועה הנוכחית .מצב זה יטיב עם המגמה מאשר פריצה ללא עצירה למנוחה.
בזק ( – )230011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35השבוע רצף העליות נשבר לאחר שהמניה זינקה במשך שישה ימי
מסחר ברציפות .טכנית התיקון הנוכחי מאפשר לייצר שפל עולה ,במידה והמניה תתהפך חזרה .אזור  456נקודות סומן כאזור
התנגדות מהותי ורק פריצתו כלפי מעלה תאשרר את התיקון העולה .מלמטה אזור  413-415ישמש כתמיכה קרובה.
עזריאלי קבוצה ( - )1119478מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה פתחה את שבוע המסחר בפריצה של ההתנגדות
האופקית סביב  18,655נקודות ובהמשך שבוע המסחר המניה התבססה מעל אזור זה .בשלב זה מבנה גרף המחירים תומך
בהמשך המגמה החיובית ,בתנאי שהמניה תסגור מעל הגבוה האחרון ב 19,080 -נקודות .במידה ותרחיש זה יתממש ,מחיר
היעד הקרוב סומן סביב רמה של  20,060נקודות .שבירה וסגירה מתחת להתנגדות שנפרצה תבטל את הנחת העבודה.
אמות ( - )1097278מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35טכנית המניה מתבססת מתחת לאזור התנגדות אופקי ומבנה גרף
878ןן המחירים הינו חיובי ותומך בהמשך התנועה העולה .הטריגר יתקבל בפריצה של אזור ההתנגדות האופקי  1,900נקודות.
פריצה אמינה ,,של אזור זה תהווה טריגר חיובי להמשך התיקון העולה עם מחיר יעד קרוב באזור  1,995נקודות.
המלט ( – )1080324מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה פרצה לאחרונה את השיא השנתי לאחר תקופת דשדוש.
לאחר הפריצה המניה המשיכה לטפס עד  10,425נקודות ,אולם השבוע נסוגה חזרה .במידה ותרד לאזור הפריצה סביב
 9,670נקודות ותתהפך חזרה כלפי מעלה ,יתקבל טריגר חיובי לתחילת גל עולה נוסף .במידה ותרחיש זה יתממש ,על המניה
לפרוץ את הגבוה האחרון כדי להמשך במגמה החיובית .עד אז קיימת אפשרות לדשדוש  9,670-10,425נקודות.
אל על ( – )1087824מניות החברה נסחרות במדד  .SME60המניה הוסיפה לעלות גם במהלך שבוע המסחר שחלף ,אולם
נבלמה באזור  113נקודות ונסוגה קלות ביום המסחר האחרון (ה') .טכנית פריצה של אזור זה יהווה טריגר חיובי להמשך
התיקון העולה כאשר היעד הבא סומן באזור  119-120נקודות .מלמטה אזור  103נקודות ,שנפרץ לאחרונה ,ישמש כתמיכה
במידה והמניה תעמיק את המימוש.

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.

