הסקירה השבועית של ספונסר – 07.07.2019
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 חיובית במדדים המובילים ,ת"א  35ות"א  125עלו ב  1.71%ו 1.57%
בהתאמה .מהאירועים הבולטים השבוע נציין את פרישתה של מנכ"לית בנק לאומי רקפת רוסק עמינח לאחר שבע שנות כהונה,
יום לאחר מכן מונה לבנק יו"ר חדש והוא ד"ר סאמר חאג' יחיא .פורסייט חתמה על הסכם עם ספק סיני לתעשיית הרכב ,נכסים
ובניין מקבוצת איידיבי מכרה  11.7%מניות גב ים ובכך יורד שיעור החזקתה ל  .40%הבורסה הודיעה כי החל מ  15ביולי היא
תתחיל לפרסם מדד  VIXעל ת"א  . 35לאחר צלילה במניותיה הודיעה חברת גולף על תוכנית רכישה עצמית של מניות בגובה 5
מיליון  . ₪לאחר ירידה של עשרות אחוזים בשנים האחרונות מנכ"ל פלוריסטם הודיע על חיתוך של  25%בשכרו ובשכר
הדירקטורים .אייסקיור מדיקל קבלה אישור שיפוי ביטוחי בארה"ב עבור פרוצדורת הקפאת הגידולים שלה .חברת אנרג'יאן
רוכשת את אדיסון  EPבתמורה ל  750מיליון דולר ,גם חברת תדיראן בצעה רכישה והיא קונה  70%מחברת פח תע"ש.
מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את אזורים ,אנרג'יאן ומבטח שמיר שעלו  17.5% ,18.95%ו  16.7%בהתאמה .בלטו
בירידות שערים בי קומיוניקיישנס ,נפטא וישראמקו אשר אבדו מערכן  6.6% ,15.3%ו  6.6%בהתאמה .מכלל מניות השוק
נציין את פורסייט ,רפק וצירון אשר עלו  28.4% ,46.1%ו  20.6%בהתאמה .מנגד מניות בי.ג'י.אי-ש ,קאנומד-ש ואברבוך
השילו מערכן  19.6% ,25.6%ו  15.5%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35עלה ב ,1.71% -מדד ת"א  90עלה ב ,1.3% -מדד הבנקים עלה ב ,1.86% -מדד הנדל"ן עלה ב-
 ,0.3%מדד הנפט וגז ירד ב 0.59% -ומדד הביומד עלה ב .0.78% -בשוק המט"ח ,הדולר נחלש ב  0.3%השבוע וכעת (שישי)
נסחר ברמה של  ₪ 3.5650לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35עלה ב 1.71% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1606.37נקודות.
שבוע מסחר חיובי מאוד עבר על השוק והוא ממשיך להראות טוב ולהתקדם קדימה מאז שפרץ את אזור  1560נקודות .שבוע
המסחר נפתח בפער מחירים עולה מעל  1580/3שהיא אזור התנגדות מהגבוה הקודם ,שאר השבוע השוק נע בתנועה צידית
עם נעילה סמוך מאוד לגבוה שבועי .מהצד הטכני ,תמיכה בשוק עולה לאזור של  1590/1נקודות שהם הנמוכים השבועיים.
התנגדות  1606/8נקודות גבוהים שבועיים .הערכה טכנית היא כל עוד מבנה המחירים בשוק עולה סביר שהמדד ישאף לגבוה
השנתי מאפריל סמוך ל  1630נקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נסחר כעת (שישי) בירידות שערים קלות וברמה של  3.5650ש"ח לדולר .בניגוד לשבועות
קודמים ראינו ירידה בתנודתיות של הדולר .מהבחינה הטכנית ירידת התנודתיות מגיעה סמוך לנמוכים תקופתיים סביב 3.56
דולר לשקל שם קיימת תמיכה טכנית חזרה מאוד מחודשים האחרונים .התקרבות לאזור תמיכה יכולה להביא או להיפוך
והשארות בתוך טווח הדשדוש ( )3.56-3.64או לשבירה .במקרה של שבירה נקבל טריגר טכני שלילי לדולר עם אפשרות
לראות יעד של ( 3.48גובה הדשדוש).
מדד ה  DAXהגרמני – מדד הדקס זינק השבוע בעקבות אופטימיות לאחר ועידת ה  G20ביפן מסוף השבוע הקודם.
מהבחינה הטכנית ראינו זינוק מעל אזור של  12400/30נקודות ומאז תנועה צידית מעל אזור של  12500שהופכת לתמיכה
קרובה .שפל אחרון על הגרף נמצא ברמה של  12190/200נקודות כל עוד המדד מעליו מבנה המחירים העולה ממשיך להיות
קיים והמדד ישאף לאזור של  12730/50שם יעד התבנית העולה.
מדד ה  – S&P500מדד האס אנד פי  500זינק בתחילת השבוע בעקבות האופטימיות מועידת ה  G20שנחתמה בסופ"ש
האחרון ביפן .ההתקרבות בין סין וארה"ב הכניסה שוב אופטימיות בנוגע להסכם סחר (כבר היינו בסרט הזה) והמדד מזנק
בפער מחירים עולה לשיא כל זמנים חדש כשהוא כבר מרחק של נקודות בודדות מרמה של  3000נקודות .החוזים העתידיים
כבר נסחרו ברמות זו מוקדם יותר (שישי) ונראה איך יחזרו הפעילים ליום המסחר האחרון של השבוע לאחר יום העצמאות
האמריקאי ולאחר דוח התעסוקה שיפורסם שעה לפני תחילת המסחר והוא צפוי להיות חלש דבר שיחזק את ההערכות לירידת
ריבית החודש .מהצד הטכני ,תמיכה קרובה  2900/10נקודות כל עוד השוק מעל רמה זו הוא מוגדר חיובי ,ירידה מתחת ל
 2950אזהרה ראשונית בלבד.

ניתוח מניות
אלקטרה ( – )739037מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90לאחר התבססות של  95000-96000נקודות המניה יצאה
השבוע קדימה לעבר השיא סמוך ל  105000נקודות .נעילה מעל תביא להמשך חיובי נייר ויעד תבנית לאזור של
 110000/111000נקודות לערך.
אלביט מערכות ( - )1081124מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35במהלך שבוע המסחר המניה ירדה עד לאזור הפריצה
סביב  52,000-52,500נקודות והתהפכה מעליה ברביעי ובחמישי התהפכה פעם נוספת וחתמה בעליה .טכנית מבנה גרף
המחירים תומך בסיום התיקון היורד וחזרה למתווה של עליות עם יעד ראשון באזור  57,000נקודות.
בזק ( - )230011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה נסחרה בתנודתיות נמוכה יחסית וחתמה בירידה של כ,3% -
אך מבנה גרף המח ירים לא נשבר וממשיך לתמוך בהמשך התיקון העולה .הטריגר לכך יתקבל רק בפריצה וסגירה מעל אזור
ההתנגדות האופקי  275-280נקודות שיסמל את סיום תקופת ההתבססות ויציאה למגמה עולה חדשה.
טבע ( - )TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה נסחרה במהלך השבוע במגמה חיובית ומתקרבת לאזור
ההתנגדות סביב  9.75דולר .בשלב זה קשה להעריך את הטווח הקצר באם תפרוץ את ההתנגדות או שתדשדש בטווח
המחירים הרחב  8-9.75דולר .התנודתיות המניה ירדה משמעותית ,אך פרק הזמן שעבר עד כה בתהליך ההתבססות הינו קצר
ואינו תומך בשינוי מגמה ,אלא בתיקון העולה בלבד .פריצה של ההתנגדות סביב  9.75דולר תהווה טריגר חדש להמשך
התנועה העולה לאזור  11-11.3דולר.
כלל עסקי ביטוח ( - )224014מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90לאחר הפריצה של רמת  5500נקודות לפני חודש המניה
נסחרת בתצורת משולש מתכנס בחודש האחרון מעל אזור הפריצה(שהפך לתמיכה) ,נקודות המפתח במניה הן  6100שאז
יתקבל אישור ראשוני לפריצה התבנית אישור שני יתקבל מעל רמת  6240כאשר היעד הראשוני אמור להיות  6525סגירת
גאפ בואך  6690יעד תבנית משולש מלא הוא באזור . 7000
תמיכה קרובה למניה יושבת ברמת ה  5700נק'.
נאוי ( - )208017מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90בתקופה האחרונה יש עדנה למניות ההלוואות החוץ בנקאיות מניות
החברה סיימו את השבוע בווליום גבוה על סף התמודדות עם רמת המפתח , 2235יש לנו תבנית משולש מתכנס שנפרצה ביום
שישי כאשר יעד התבנית אמור להיות אזור 2500 2450סגירת גאפ ,אך לפני כן ייתכן הפרעת דרך ברמת ה 2370-2375
כמובן חובת ההוכחה על המניה לפרוץ את  2235ולשמור כל רמת הפריצה . 2180-+

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.

