הסקירה השבועית של ספונסר – 22.07.2018
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  0.36%ו 0.21%
בהתאמה .מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את מניות אל על ,שיכון ובינוי ואטראו שוקי הון אשר עלו  8.65% ,17%ו
 5.87%בהתאמה .בלטו בירידות שערים מניות ישראל קנדה ,אקויטל ותמר פטרוליום אשר אבדו מערכן  7.8% ,7.9%ו 5.5%
בהתאמה .מכלל מניות השוק נציין את שניב ,נץ מלונות ובלוק ציין כרייה אשר עלו  19% ,20.8%ו  17%בהתאמה .מנגד מניות
מדיגוס ,אביליטי ואפ.סי ריאליטי השילו מערכן  30% ,42%ו  23.5%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35ירד ב ,0.36% -מדד ת"א  90עלה ב ,0.11% -מדד הבנקים ירד ב ,0.47% -מדד הנדל"ן ירד ב-
 ,0.53%ירד הנפט וגז ירד ב 1.62% -ומדד הביומד עלה ב .0.37% -בשוק המט"ח ,הדולר התחזק ב  0.05%ונסחר הבוקר
(שישי) ברמה של  ₪ 3.6470לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35ירד ב 0.36% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1544.13נקודות.
אין הרבה דברים חכמים לכתוב על שבוע המסחר מבחינת תנודתיות השוק עם טווח של כ  12נקודות מהנקודה הנמוכה ביותר
לגבוהה ביותר וזה אומר פחות מאחוז בתנועה שבועית ,דבר שמראה על העניין הנמוך בשוק .מחזורי המסחר ירדו השבוע
בנכס הבסיס אולם לא בצורה קיצונית מהממוצע של  30ימי המסחר האחרונים בו עמד המחזור על כ  500מיליון ש"ח.
מהבחינה הטכנית טווח שבועי  1553.7-1542נקודות ,יציאה ממנו תביא למהלך של  12נקודות בכיוון .אציין את ההתנגדות
בשיא השנתי סביב  1550/6נקודות וכמובן את פקיעת האופציות החודשית ביום חמישי הקרוב.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק השבוע ב  0.05%וכעת (שישי) נסחר ברמה של  3.6470ש"ח לדולר .התנודתיות
במטבע ירדה השבוע כשאנו ממשיכים לשמור על טווח המסחר של  3.6750-3.6050שקל לדולר גם בשבוע המסחר האחרון.
מבחינת מומנטום כל האינדיקטורים ממשיכים להיות שוורים בטווח הקצר וגם הנרות הירוקים מעידים על המצאות קונים
שמנצלים חולשה לרכוש דולרים ולמכור שקלים .מהלך המשכי כלפי מעלה נקבל רק מעל לגבוה האחרון ,עד אז הדשדוש צפוי
להמשך.
מדד ה  DAXהגרמני – בהתאם לצפי שלי מהשבוע שעבר המדד פרץ השבוע את אזור  12600/50נקודות וכל עוד הוא נסחר
מעל רמה זו הוא חיובי בטווח הקצר ,רק ירידה ברורה מתחת תאשר פריצת שווא ובמקרה זה יכולה לסמן על תיקון עמוק יותר
ממה שראינו בחודש יוני עם פוטנציאל לפגוש נמוכים שנתיים.

ניתוח מניות
דלק קבוצה ( – )1084128מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35לאחר התאוששות בשבועות האחרונים מרמות השפל
השנתיות באזור של  48500נקודות ,חזרה המניה לרדת השבוע כשהיא נועלת את המסחר סמוך לרמה פסיכולוגית של 50000
נקודות .המניה לא נראת טוב ונמצאת במומנט שלילי כבר תקופה ארוכה ,בהעדר חדשות אפשרי שנראה את הנמוכים
השנתיים ואף מעבר לכך בקרוב .תמיכה חזקה מאוד קיימת סביב  46800-48500שבירה של רמה זו יכולה להעמיק את
המומנט השלילי.
תמר פטרוליום ( – )1141357מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה קבעו נמוך תקופתי חדש מאז שהונפקה
החברה בדיוק לפני שנה .מצב המניה מראה את מה שהשוק חושב על מאגר תמר כשהוא שולח את המניה לנמוכים חדשים
מתחת לתמיכה של החודשים האחרונים סביב  1630/50נקודות ,יעד התבנית עומד על אזור של  1450נקודות לערך.
אל על ( – )1087824מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה התעוררו סוף סוף השבוע לאחר ירידות שערים
חדות מאוד בלי שום תיקון טכני במשך שנה שלמה .אחרי שנייר יורד בצורה עקבית ורציפה כל כך הרבה זמן טבעי שיבוא
הריבאונד ,השאלה מאיפה ומתי והאם שווה לשים עליו את הכסף (דעתי על כך ידועה) .במקרה הזה האישור הראשוני הגיע
ביום א' השבוע עם יציאה חדה קדימה מעל אזור של  81נקודות שהתנגדות בשבועיים שקדמו ,אי יצירת נמוך חדש מתחת ל
 74נקודות היה אות חיובי כלשהו (אם ניתן לקרוא לזה כך) .בפועל התיקון האחרון לא עשה כלום ,אזור התנגדות קיים סביב
 102/3נקודות שהתנגד במאי האחרון.

טבע ( – )TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35במהלך שבוע המסחר המניה ירדה עד לרמת התמיכה החשובה
באזור  22.5דולר והתהפכה חזרה כלפי מעלה .בשלב זה התמיכה החזיקה ולכן הנחת העבודה נותרה ללא שינוי  -פריצה
וסגירה מעל  25.10דולר תהווה טריגר חיובי חדש עם מחיר יעד קרוב באזור  26.5-26.8דולר .אזור  22.5דולר נותר כרמת
התמיכה החשובה וכל עוד נסחרת מעליה – המגה עדיין חיובית.
פריגו ( – )PRGOמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35במהלך החודש האחרון המניה מתבססת באזור השפל השנתי מעל
רצועת התמיכה בטווח 71.2-71.7דולר .בפועל המניה כלואה בין אזור תמיכה זה לבין אזור ההתנגדות סביב  78.5דולר .בטווח
הקצר קיימת אפשרות לתיקון עולה לאזור ההתנגדות הנ"ל ורק פריצה תשנה את מגמת הנייר לטווח זמן הקצר-בינוני.
ארפורט סיטי ( – )1095835מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה המשיכה גם השבוע להתבסס מעל אזור התמיכה
האופקי סביב  3,970נקודות .בטווח הקצר קיימת אפשרות להמשך התיקון העולה כאשר ההתנגדות הקרובה שוכנת סביב
 4,140נקודות והתנגדות מהותית ב 4,270 -נקודות מהווה את הגבוה של חודש מאי האחרון .הנחת העבודה בתוקף כל עוד
המניה נסחרת מעל  ,3,970במונחי שער סגירה.
בזק ( – )230011מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .35המניה תיקנה השבוע זאת לאחר ששברה בשבוע שעבר את התמיכה
החשובה באזור  398-400נקודות .אזור התמיכה שנשבר הפך להתנגדות והצפי הוא המשך המגמה השלילית אל עבר אזור
התמיכה האופקי  358-360נקודות .הנחת העבודה בתוקף כל עוד המניה נסחרת מתחת לאזור התמיכה שנשבר.
דיסקונט ( – )691212מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה פרצה בשבוע שעבר את רמת ההתנגדות והשיא ב-
 1,095נקודות ויצאה מטווח הדשדוש בו נסחרה בתקופה האחרונה בין  1,050נקודות לבין  1,095נקודות .בשלב זה מחיר
היעד הקרוב סומן באזור  1,160נקודות ,בהתאם לנכתב בסקירות האחרונות.
פרטנר ( – )1083484מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה פתחה את שבוע המסחר בעליה חדה ,בהמשך למומנטום
החיובי שנרשם בשבוע שעבר ,אולם בהמשך השבוע נסוגה חזרה וחתמה את יום המסחר בסמוך להתנגדות הנקודתית סביב
 1,415נקודות שנפרצה בשבוע שעבר .היפוך מעל רמה זו תהווה טריגר חיובי להמשך התיקון העולה עם מחיר יעד הקרוב
סומן סביב  1,490-1,500נקודות – הגבוה השבועי .פריצה של אזור זה תאשרר את התיקון העולה
מנורה ( – )566018מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה לא הצליחה להמשיך במומנטום החיובי שהחל בשבוע
שעבר לאחר שהתהפכה מעל אזור התמיכה החשוב בטווח  3,815-3,850נקודות .במהלך שבוע המסחר המניה נסוגה חזרה
לאזור התמיכה .במידה ותפרוץ את אזור  ,4,020הגבוה השבועי ,תקבל טריגר לניסיון נוסף לתחילת היפוך מגמה.
אטראו שוקי הון ( – )1096106מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה נסחרת במגמה חיובית מספר ימי מסחר .קודם
לכן התבססה באזור השפל השנתי  3,360-3,460נקודות .במהלך ימי המסחר האחרונים המניה נבלמה באזור ההתנגדות
האופקי סביב  3,780נקודות .פריצה והתבססות של אזור זה תהווה טריגר חיובי לשינוי המגמה בטווח הקצר .במידה והנחה זו
תתממש ,מחיר היעד הקרוב סומן סביב  4,090-4,100נקודות.

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.

