הסקירה השבועית של ספונסר – 03.12.2017
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 ב 1.58% -ו 1.25%
בהתאמה .מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את אינטרנט זהב ,דלק קידוחים וקנון שעלו  12.5% ,14.4%ו 11.9%
בהתאמה .בלטו לשלילה מניות הכשרת הישוב ,ביג ומליסרון אשר ירדו  6.1% ,7.3%ו  5.7%בהתאמה .מכלל מניות השוק
נציין את מניית מיי סייז שזינקה  52%ואת מניית פטרוטקס יה"ש אשר נמצאת בשימור שעלתה  .28.6%מנגד מניות מדיגוס
אפריקה ותפרון נחלשו  20.8% ,23.7%ו  20.3%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35עלה ב ,1.58% -מדד ת"א  90התחזק ב ,0.29% -מדד הבנקים עלה ב ,0.64% -מדד הנדל"ן ירד
בכ ,0.53% -מדד הנפט וגז עלה ב 4.32% -ומדד הביומד ירד ב 0.26% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר אבד מערכו כ
 1%והוא נסחר הבוקר (שישי) ברמה של  ₪ 3.4580לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35עלה ב 1.58% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1455.32נקודות.
התנהגות המסחר של יום חמישי שעבר בו השוק זינק ונעל את המסחר בגבוה יומי ושבועי המשיכה גם בשבוע המסחר האחרון
ולאורך כל אורכו .הפתיחה החיובית של יום ראשון נתנה את הטריגר הטכני לפריצה של  1432/3נקודות ולעליות שערים
שנמשכו במשך כך שבוע המסחר האחרון .נראה היה שיש קונה אגרסיבי השוק שקונה את השוק דרך הנגזרת בצורה עקבית
ורציפה .מהבחינה הטכנית השוק פרץ את  1450/2נקודות ,המשיך קדימה ונעצר רק באזור של  1467נקודות גבוה של יולי
האחרון .טווח קצר כל עוד השוק מעל  1450/2נקודות נראה המשך מגמה חיובית היעד הטכני במקרה זה נמצא ברמה של
 1500נקודות .התנגדות חשובות בדרך קיימות ברמה של  1487 ,1467ו  1500נקודות שלא נראו מאז אפריל .2016
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש השבוע כ  1%ונסחר הבוקר (שישי) ברמה של  3.4850ש"ח לדולר .הדולר יורד שוב
ממחיר עגול של  3.5ש"ח לדולר וחוזר לשפל השנתי סביב  3.48-3.4870האם הפעם נקבל שבירה או ששוב הקונים יופיעו
ברמות האלה? במקרה של שבירה מטה נקבל יעד לשפל של שנת  2014סביב  3.4ש"ח לדולר.
מדד ה  DAXהגרמני – מדד הדקס הגרמני המשיך בתנודתיות גם בשבוע המסחר האחרון .הבוקר (שישי) הוא נסחר סביב
רמה של  12900נקודות וזאת שביקר מוקדם יותר השבוע שוב באזור של  13200נקודות ולא הצליח להתקדם קדימה .מבנה
המחירים האחרון שלילי וכבר כתבתי לפני כחודש שהירידה האחרונה מ  13500נקודות חזרה ל  13000/12800הינה איתות
אזהרה מהגרף .ירידה מת  12800נקודות יכולה להכניס את המדד לתיקון עמוק יותר.

ניתוח מניות
קליל ( – )797035מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה פרצה ביום המסחר האחרון את הדשדוש האופקי של
החודשים האחרונים ובכך נתנה איתות טכני חיובי .הנחה טכנית לטווח הקצר ,כל עוד המניה מעל  34000נקודות היעד עומד
על אזור של  37500/38000נקודות.
ספאנטק ( – )1090117מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90בשבוע שעבר העלתי את המניה במדור וזאת לאחר התנועה
שהגיעה לאחר הדוחות .השבוע קבלנו המשך דשדוש מעל  1000נקודות וביום רביעי המניה פתחה מהלך עולה המשכי כלפי
מעלה שהגיע בפריצה של  1050נקודות .המניה נעצרה ב  2ימי המסחר האחרונים סביב אזור קשה ברמה של  1100נקודות.
אני מעריך שנראה מכאן עוד תיקון או תנועה צידית וכדי לחשוב על אפשרות חבירה למניה במקרה זה.
טבע  – TEVA -מניות החברה נסחרות במדד ת"א  . 35תיקון עולה נאה עבר על מניות החברה בשלושת השבועות האחרונים,
הפריצה של  12.5-12.6דולר הוציאה מהלך מתקן שנעצר ביום המסחר האחרון בנמוך הקודם סביב  15-15.5דולר למניה.
להערכתי יהיה קשה למניה להתקדם מעל רמה זו לפני תיקון כלשהו .במידה ונראה פריצה חשוב יהיה לראות התבססות מעל
רמה זו ,חשוב להבין שהמניה עשתה מהלך נאה מאזורי  11עד ל  15דולר ובהחלט סביר שמוכרים שניסו את מזלם בתחתית
ירצו לממש ברווח.

אלביט מערכות ( – )1081124מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה רשמה שבוע מסחר שלילי ומחקה את התיקון
העולה שנרשם בשבוע שעבר לאחר שהתהפכה מעל רמת התמיכה האופקית סביב  48,000נקודות .רמה זו ככל הנראה
תיבדק פעם נוספת במהלך שבוע המסחר הקרוב ותכריע את כיוון המניה בטווח הקצר .היפוך נוסף מעל אזור  48,000נקודות
יהווה טריגר חיובי לתיקון עולה נוסף לאזור  51,200נקודות ,מנגד שבירה של רמת התמיכה ואי יכולת חזרה מעליה תהווה
טריגר להעמקת מהלך המימוש עם מחיר יעד קרוב לעבר רף ה 46,000 -כיעד ראשון.
בזק ( – )230011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה נסחרת במגמה חיובית במהלך שבוע המסחר החולף
כשברקע פרסום הדו"ח הרבעוני .קודם לכן המניה רשמה מימוש מרף הדשדוש העליון השוכן באזור  542נקודות ועד לרף
התחתון/שפל האחרון באזור  476נקודות .שינוי מגמה יתקבל רק בפריצה וסגירה חיובית מעל  542נקודות.
סלקום ( – )1083484מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35במהלך שבוע המסחר שחלף המניה התבססה מעל אזור 1980-
 1990נקודות ,רמת ההתנגדות שנפרצה בשבוע שעבר לאחר תקופת דשדוש ממושכת .ההתבססות הנוכחית מגדילה את
האפשרות להמשך התנועה העולה כאשר הטריגר החיובי יתקבל בפריצה של  2,132נקודות ,הגבוה האחרון שנוצר לאחר
הפריצה .במידה ותרחיש זה יתממש ,מחיר היעד של התבנית סומן סביב רמה של  2,300נקודות.
אזורים ( – )715011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90בסוף חודש אוקטובר המניה פרצה את רמת ההתנגדות ב383 -
נקודות ומאז מדשדשת ומתבססת מעל רמה זו .מכיוון שהמניה "נדבקת" לאזור תמיכה זה יתכן ותתרחש שבירה כלפי מטה,
לכן יש להמתין לסגירה מעל רף ה 400 -נקודות כדי לקבל אישור להיפוך ויציאה לתנועה עולה חדשה בנייר .אזור  420מהווה
התנגדות קרובה ולכן פריצה של אזור זה יאשרר את המשך התיקון העולה חזרה לאזור  450-455נקודות
אינרום ( – )1132356מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90לפני כשבועיים המניה פרצה את ההתנגדות המהותית בדמות
שיא שנתי באזור  1675-1680נקודות .המניה המשיכה לעלות לאחר הפריצה ,אולם במהלך השבוע החלה לתקן חזרה כלפי
מטה .בשלב זה קיימת אפשרות לירידה חזרה לבדוק את אזור הפריצה כך שהיפוך מעל רמה זו תהווה טריגר חיובי להמשך
המגמה החיובית בנייר .לחילופין ,פריצה של  1791נקודות תאשרר את המשך המגמה החיובית ותהווה טריגר חדש לחבור
למגמה.
אשטרום קבוצה ( – )1132315מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90ביום המסחר האחרון המניה פרצה במהלך יום המסחר
את ההתנגדות/שיא שנתי ברמה של  1,378נקודות ,אולם נסוגה חזרה .בפועל המניה מדשדשת כחודשיים בטווח 1,300-
 1,378נקודות כאשר  1,300נקודות מהווה אזור השיא הקודם .התבססות ממושכת מעל רמת שיא לרוב תוציא מהלך המשכי
כך שפריצה וסגירה חיובית מעל  1,378נקודות תהווה טריגר לסיום הדשדוש והמשך המגמה החיובית .במידה ותרחיש זה
יתממש ,מחיר היעד הקרוב סומן באוזר  1,480נקודות.
רציו יהש ( – )394015מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה מדשדשת כארבעה חודשית מתחת לאזור ההתנגדות
 240-242נקודת .שבוע המסחר האחרון היה חיובי והתצורה המתהווה במהלך החודש שחלף תומכת בניסיון פריצה נוסף של
אזור ההתנגדות .במידה ותרחיש זה יתממש והמניה תסגור מעל  242נקודות יתקבל טריגר חיובי לשינוי המגמה המיוחל לאחר
מגמה שלילית ארוכה .אזור  258סומן כמחיר יעד במקרה של פריצה.

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.

