הסקירה השבועית של ספונסר – 03.06.2018
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 מעורבת במדדים המובילים ,ת"א  35ירד ב  0.28%ות"א  125עלה ב
 .0.17%מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את מניות ספאנטק ,מיטרוניקס ואפקון החזקות אשר עלו  12.1% ,18.1%ו
 9.7%בהתאמה .בלטו בירידות שערים מניות אשטרום קבוצה ,כלל ביטוח ודלק קבוצה אשר אבדו מערכן  6.51 ,6.3%ו
 4.56%בהתאמה .מכלל מניות השוק נציין את נקסטקום ,קומפיוגן ובריל אשר עלו  18.5% ,25.4%ו  16.9%בהתאמה .מנגד
מניות פורמולה ויז'ן ,בלוקציין כרייה ומידאס השילו מערכן  20% ,36.7%ו  15.6%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35ירד ב ,0.28% -מדד ת"א  90עלה ב ,1.39% -מדד הבנקים ירד ב ,1.79% -מדד הנדל"ן עלה ב-
 ,0.99%מדד הנפט וגז ירד ב 0.06% -ומדד הביומד עלה ב .2.78% -בשוק המט"ח ,הדולר נחלש השבוע ב  0.1%ונסחר
היום (שישי) ברמה של  ₪ 3.5630לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35ירד ב 0.28% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1512.01נקודות.
שבוע של תנועה צידית עבר על מדד ת"א  ,35כבר בתחילת שבוע המסחר ניסה המדד לתקוף קדימה את הגבוה האחרון
ברמה של  1531נקודות וכשל יומיים ברציפות ברמה זו .בהמשך השבוע ראינו מסיגה מהגבוהים התקופתיים ותנועה צידית
במקום על רקע פקיעת האופציות השבועית שנקבעה ברמה של  .1517.64מהבחינה הטכנית תנועה צידית זה דבר טוב
להמשך המגמה שקיימת יחד עם זאת לא פעם זה עלול להביא דווקא להיפוך .תמיכה במדד קיימת ברמה של 1508/11
ומתחת ברמה של  1503שהוא הנמוך של השבוע הקודם ,התנגדות קיימת סביב  1531נקודות .כל עוד המדד נע סביב הרמות
האלה הדשדוש עתיד להמשך בטווח הקצר.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי אבד מערכו השבוע כ  0.1%ונסחר הבוקר (שישי) ברמה של  3.5630ש"ח לדולר .מהבחינה
הטכנית אין הרבה מה לחדש ,כל התנועה האחרונה בצמד נראת כמו התבססות טכנית טבעית ובריאה מעל אזור של 3.55
נקודות שנבדק בתחילת השבוע .אזור התנגדות מהותי מאוד נמצא ברמה של  ₪ 3.6350לדולר .עד שלא ראה שבירה ברורה
למטה או יציאה קדימה הדשדוש של החודש האחרון עתיד להמשך.
מדד ה  DAXהגרמני – מדד הדקס הגרמני המשיך את התיקון היורד גם בשבוע המסחר האחרון כשהוא סוגר את המסחר
ביום חמישי על אזור תמיכה טכני סביב  12600נקודות ,אותו אזור שנפרץ והביא למהלך של  600נקודות למעלה לגבוה
האחרון ברמה של  13200נקודות .ירידה מתחת לרמה זו תהיה שלילית מבחינת הגרף ,תמיכות נוספות קיימות  12450ו
 12290שהם תיקוני פיבו  50%ו  61.8%למהלך משפלים האחרונים מתחת ל  11800לגבוה האחרון ברמה של 13200
נקודות.

ניתוח מניות
אלביט מערכות ( – )101124מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35מניות החברה זינקו באמצע השבוע לאחר הדוחות
לרבעון הראשון של השנה והם השביעו את רצון השוק .גם במקרה הזה ראינו זינוק מרמות שפל תקופתיות עם גאפ פריצה
קדימה .קשה לגזור יעדים במקרה זה אולם ניתן לשאוף במחיר לאזור הגבוה האחרון ברמה של  45000נקודות שם ייקבע
ההמשך במניה .תמיכה קרובה קיימת ברמה של  40000נקודות שהחזיקה בשלב זה.
דלק קבוצה ( – )1084128מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35למרות שלל אירועים שהיו צריכים לדחוף את המניה קדימה,
השוק ממשיך להיות סקפטי לגביה ,דוחות סבירים שפורסמו ביום המסחר האחרון ועליית מחיר הנפט בשבועות האחרונים
לשיאים של מספר שנים לא מצליחים להביא לשינוי מהותי במניות החברה .טכנית ,המניה ממשיכה לשדר חולשה בטוח ביחס
למדד בו היא כלולה שנושק לגבוהים תקופתיים מעל  1500נקודות .ממוצע  200ממשיך לתת בראש למחיר ותמיכה קרובה
קיימת סביב  52500נקודות שהוא הנמוך מחודש אפריל האחרון.

הפניקס ( – )767012מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה חוזרת לסקירה לאחר הפוגה ולאחר שפרסמה השבוע
דוחות טובים בטח ביחס לשאר חברות הביטוח שאכזבו את השוק .טכנית המניה יצרה השבוע שפל עולה ברמה של 1900
נקודות אך נבלמה ביום חמישי האחרון בגבוה האחרון ברמה של  2030נקודות .המשך קדימה יביא להמשך מהלך עולה במניה
כשלפני השיא קיים אזור התנגדות סביב  2100נקודות.
אלוני חץ ( – )390013מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35מניות החברה נסחרות מתחת לאזור התנגדות ברצועת מחיר
של  3320/40נקודות .נעילה מעל רמה זו תביא לטריגר טכני חיובי ויעד עולה לאזור של  3600נקודות בשלב ראשון.
מיטרוניקס ( – )1091065מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה זינקו באמצע השבוע ופרצו תבנית של משולש
סימטרי שיעדה המלא נמצא באזור של  2060נקודות .בדרך המניה גם הספיקה לפרוץ את שיא כל הזמנים מינואר האחרון
ברמה של  1890נקודות .טכנית ,המניה נראת מצוין וכל תיקון (אם יגיע) יהיה לטובת חבירה לטרנד החיובי וליעדים שצוינו.
ספאנטק ( – )1090117מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה זינקו באמצע השבוע בעקבות דוחות טובים.
מהבחינה הטכנית הזינוק מגיע מרמות השפל האחרונות שהן הנמוכים מחודש דצמבר ברמה של  860נקודות .בלתי אפשרי
לגזור יעדים טכניים עולים במקרה של זינוק מתמיכה אולם ההנחה הטכנית היא שככל הנראה המניה קבעה תחתית ולכן כל
תיקון יורד יהיה כדי לחבור למניה להמשך המגמה שהחלה השבוע.
אלקטרה ( – )739037מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה נסחרות בתנועה צידית בחודשים האחרונים .אזור
תמיכה קיים סביב  83800נקודות ואילו התנגדות ברמה של  94200/800נקודות .ביום המסחר האחרון המניה נעלה את
המסחר בגבוה כל הזמנים במונחי סגירה ובהחלט ייתכן שזהו רמז לעתיד לבוא .נעילה מעל אזור ההתנגדות יפתח יעד עולה
של כ  10000נקודות לאזור של  104500נקודות לערך.
דלק רכב ( – )829010מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה נסחרות זה השבוע השני סביב שפלים תקופתיים
ברמה של  2200נקודות .טכנית ,המניה חלשה מאוד אולם המבנה שלה דומה ללא מעט מניות שהשבוע האחרון בחסות דוחות
טובים החלו תנועה מעלה .מכיוון שעונת הדיווחים הסתיימה צריך טריגר משמעותי לתחילת תיקון ואת זה צריך לקבל בעליה
מעל  2250נקודות בצורה ברורה .במידה וזה לא יגיע המניה יכולה למצוא עצמה בנמוכים חדשים.
סאפיינס ( – )1087659מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה ממשיכות בתנועה הצידית שלהם בשבועות
האחרונים כל זאת מתחת לאזור התנגדות ברמה של  3400נקודות .סה"כ נראה שהתנועה טובה מאוד טכנית ואף פותחת
מרווח עולה באינדיקטורים .נעילה ברורה מעל  3400תהיה חיובית מאוד עם יעד עולה לאזורים של  3800/900נקודות.

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.

