הסקירה השבועית של ספונסר – 04.02.2018
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 ב  0.18%ו 0.03%
בהתאמה .מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את הכרות הישוב ,ביוטיים ומזור רובוטיקה שעלו  12.6% ,14.2%ו
 12.37%בהתאמה .בלטו בירידות שערים מניות אופקו ,דור אלון וקליל אשר אבדו מערכן  8.09% ,9.47%ו  7.7%בהתאמה.
מכלל מניות השוק נציין את פי אל טי פיננס ,רדהיל וכיטוב פארמה אשר עלו  15.29% ,17.99%ו  13.73%בהתאמה .מנגד
מניות בלוקצ'יין כרייה ,פנטזי נטוורקס ודי אן איי ביומד השילו מערכן  24.9% ,29.5%ו  17.9%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35ירד ב ,0.18% -מדד ת"א  90עלה ב ,0.04% -מדד הבנקים ירד ב ,0.95% -מדד הנדל"ן ירד ב-
 ,1.18%מדד הנפט וגז ירד ב 1.85% -ומדד הביומד ירד ב 0.5% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר התחזק השבוע בכ
 1.2%והוא נסחר הבוקר (שישי) ברמה של  ₪ 3.4280לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35ירד ב 0.18% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1540.28נקודות.
פתיחת שבוע חיובית נמשכה בסוג של מימוש וחוסר יכולת להחזיק מעל רמת  1550נקודות שהוגרה רמת פריצה להמשך
הטרנד החיובי במדד .ב  3ימי המסחר האחרונים המדד נסחר מתחת ל  1550נקודות וכשל בחזרה מעל אך יחד עם זאת
המבנה במדד עדיין חיובי .ייתכן שהשבוע נקבל הכרעות לטווח הקצר .מעל  1550והיעדים של  1565ו  1580יכנסו שוב
לתוקף .מנגד ירידה מתחת לשפל האחרון ברמה של  1525/6תהיה שלילית בטווח הקצר ויכולה להכניס את המדד לתיקון מעט
עמוק יותר.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק השבוע כ  1.2%ונסחר הבוקר (שישי) ברמה של  3.4280ש"ח לדולר .למרות החזרה
לאזורים של מתחת ל  3.4ש"ח לדולר בשבוע שעבר ציינתי שסגירה מעל  ₪ 3.39לדולר יכולה להביא לתיקון עולה במטבע וזה
מה שקרה בשבוע המסחר האחרון .מהבחינה טכנית הקרדיט ניתן לקונים ברמות האלה שכן אנחנו בנמוכים תקופתיים מהזמן
הנוכחי וגם מהעבר הרחוק יותר (שנת  )2014ולכן סביר שנראה סוג של התבססות בשבוע שבועיים הקרובים לפני יציאה
משמעותית יותר קדימה .אזור התנגדות קרוב קיים סביב  3.44ו  3.4580לערך .חשוב לציין שהדולר עדיין נחלש בעולם ולכן
הלחץ עליו עדיין קיים.
מדד ה  DAXהגרמני – מדד הדקס הגרמני המשיך השבוע את השבוע הקודם וזה העמקת החזרה לתוך הריינג שלו ברמה
של  12800-13500נקודות .מהבחינה הטכנית אין הרבה מה לחדש כל עוד אנחנו נסחרים בטווח זה ורק יציאה מהטווח בצורה
ברורה תביא לכיוון בטווח הקצר ואולי אף מעבר לכך.

ניתוח מניות
טבע ( – )TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35שבוע מסחר תנודתי הסתיים בירידה קלה נכון לסוף יום המסחר ביום
חמישי .במהלך שבוע המסחר המניה המשיכה להתבסס מעל אזור  20דולר שהפך לתמיכה מאז שנפרצה רמה זו בתחילת
חודש ינואר .ההתבססות מצביעה על אפשרות להמשך התנועה כלפי מעלה כאשר הטריגר יתקבל בפריצה וסגירה מעל אזור
 22.6דולר ,הגבוה האחרון עם מחיר יעד באזור  26דולר .הנחת עבודה זו בתוקף כל עוד המניה נסחרת מעל  20דולר במונחי
שער סגירה.
אפקון החזקות ( – )578013מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה משדרות עוצמה כשהן חוזרות בשבועות
האחרונים לאזורי השיא סביב  18000/300נקודות  .נעילה מעל אמה זו תביא לאיתות קניה טכנית חזק מאוד ויעמיד יעד לאזור
של  20000בטווח הקצר.
סלקום ( – )1101534מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המימוש במניה נמשך גם בשבוע המסחר האחרון עם סגירה
שלילית מתחת לרמת התמיכה סביב  3200נקודות .ייתכן שהירידה ביום האחרון הגיעה בגלל עדכון המדדים החצי שנתי ולכן
חזרה מהירה מעל  3200נקודות תסמן שבירת שווא ותיקון קרוב .במידה וזה לא יקרה התחנה הבאה במניה נמצאת באזור של
 3000נקודות.

אינרום ( – )1132356מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90הסטטוס במניה לא השתנה השבוע והיא המשיכה להסחר
מתחת לאזור של  1700/10נקודות .ההצמדות לאזור ההתנגדות שבוע נוסף מראה על עוצמה ,פריצה של רמה זו תסמן יעד
קרוב בשיא סביב  1800נקודות.
אלקטרה צריכה ( – )5010129מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90גם השבוע המניה המשיכה לשדר חולשה אולם סגירת
השבוע ברצועה של  5900-6000נקודות יכולה להפיח רוח אופטימית למחזיקים עם פוטנציאל היפוך סביב רמה זו .חשוב יהיה
לראות חזרה בשבוע הבא מעל  6000נקודות והתבססות ברורה .מעל  6250המניה צפויה להוציא תיקון מעט מהותי יותר.
לאומי ( – )604611מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה התממשה השבוע וירדה מתחת ל  2100נקודות שהיא
תמיכה בטווח הקצר .השבוע הקרוב יהיה מעניין האם המניה תיצור שיא יורד ראשון מזה תקופה ותכין עצמה למימוש לאחר
המהלך העולה האחרון של החודשים האחרונים או שהיא תמשיך קדימה לשיאים חדשים.
רמי לוי ( – )1104249מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה נסחרת בהתכנסות בשבועות האחרונים לאחר ריצה
מהירה למעלה ופריצה של שיא כל הזמנים משנת  2014ברמה של  +19000נקודות .מהבחינה הטכנית הדשדוש האחרון מצוין
ומראה על החלפת ידיים ללא תיקון טכני .נעילה מעל  20600תפתח מהלך עולה המשכי במניה לכיוון של  22200בטווח הקצר.
פועלים ( – )662577מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35מניית פועלים מדשדשת מתחילת השנה ומתבססת מעל רמת
השיא שנפרצה בחודש דצמבר האחרון ב 2,500 -נקודות .הרף העליון של טווח הדשדוש שוכן ברמה של  2,600-2,610נקודות
כך שפריצה וסגירה מעל רמה זו תהווה טריגר חיובי להמשך המגמה החיובית בנייר עם מחיר יעד קרוב באזור  2,780נקודות.
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.
כנס מעניין ,משחק המשקיעים של ספונסר ותחזית בורסה שבועית

