הסקירה השבועית של ספונסר – 06.05.2018
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  35עלה ב  0.14%ומנגד ת"א  125ירד
ב  .0.25%מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את מניות טבע ,אנלייט אנרגיה ושופרסל אשר עלו  6.58% ,11.56%ו
 4.16%בהתאמה .בלטו בירידות שערים מניות אלרוב נדל"ן ,אטרקאו שוקי הון פרטנר אשר אבדו מערכן  6.07% ,7.5%ו
 6.0%בהתאמה .מכלל מניות השוק נציין את אפ.סי ריאלטי ,מטי ואינטרנט זהב אשר עלו  23.17% ,40.95%ו 14.38%
בהתאמה .מנגד מניות אנדימד ,אורמד ופורמולה ויז'ן השילו מערכן  13.97% ,26.89%ו  13.15%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35עלה ב ,0.14% -מדד ת"א  90ירד ב ,1.48% -מדד הבנקים ירד ב ,0.92% -מדד הנדל"ן ירד ב-
 ,0.84%מדד הנפט וגז ירד ב 1.29% -ומדד הביומד ירד ב 0.69% -בסיכום שבועי .השוק המט"ח ,הדולר התחזק השבוע ב
 0.7%ונסחר היום (שישי) ברמה של  ₪ 3.6180לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35עלה ב 0.14% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1,468.91נקודות.
שבוע מסחר של עמידה במקום עבר על המדד המוביל בבורסה של ת"א .למעשה בשבועיים האחרונים נוצר טווח מסחר צר
במדד בין  1,460-1,480נקודות כך שביציאה מהטווח נקבל יעד של  20נקודות באותו הכיוון וכל מה שנותר זה להמתין
להכרעה שככל הנראה תגיע בשבוע הקרוב.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי המשיך את המגמה החיובית גם בשבוע המסחר האחרון ולמעשה הגיע ליעד לטווח הקצר
אותו הצבתי ברמה של  3.62/3נקודות .הנחה טכנית קרובה היא תיקון או תנועה צידית בשבוע ואף שבועיים הקרובים .הנחה
טכנית כל עוד הדולר מעל  3.55הנחה היא לונג ולא רק לתיקון אלא כחלק מהיפוך מגמה בצמד המטבעות.
מדד ה  DAXהגרמני – מדד הדקס הגרמני הצליח לצאת השבוע קדימה ופרץ ביום רביעי האחרון את אזור ההתנגדות סביב
 12,600/50נקודות .המדד קבל גג באזור של  12,800נקודות שהיווה תמיכה חשובה מאוד עד לירידות של חודש פברואר.
טכנית ,צריך לתת קרדיט לקונים ולכן כל עוד המדד מעל אזור הפריצה ,ההנחה היא ממשיכים קדימה כל עוד לא נאמר אחרת.
התמיכה הקרובה קיימת באזור של  12,350/400שהוא השפל האחרון על הגרף ,כל עוד הוא קיים מבנה המחירים העולה
קיים.
מדד הדאו ג'ונס תעשייה – בניגוד למדדים אס אנד פי  500ולנאסד"ק  100שנסחרים מעל לנמוכים השנתיים ,מדד הדאוג
ג'ונס ירד אמש (ה') לאזור השפל האחרון סביב  23,500וסגר את המסחר ללא שינוי .מהבחינה הטכנית המדד נסחר בחודשים
האחרונים במבנה מתכנס דובי כשאזור תמיכה סביב  23,500מחזיק בשלב זה .אזור התנגדות קיים סביב  24,500שהוא שיא
יורד אחרון מיום ב' .טכנית ,המדד נראה לא טוב ואם הוא סמן ימני לשוק שבירה של התמיכה וירידת מדרגה כלפי מטה זה רק
עניין של זמן.

ניתוח מניות
אלוני חץ ( – )390013מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35לאחר שסימנה תחתית במהלך חודש אפריל מהשפל באזור
 3,090נקודות הצליחה להתאושש ,אולם נבלמה סביב ההתנגדות האופקית סביב  3,355נקודות .מאז נסוגה קלות והשבוע
תיקנה חזרה .בגרף המחירים נוצרה תבנית היפוך מגמה בדמות "ראש כתפיים הפוכים" אשר תצא לפועל בפריצה וסגירה מעל
ההתנגדות ב 3,355 -נקודות ,מחיר היעד הקרוב סומן סביב  3,500נקודות .עד אז ,המשך התבססות .ירידה מתחת ל3,160
תביא ככל הנראה לבדיקת השפל האחרון ושם תיבחן בשנית.
אינרום ( – )1132356מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה התבססה לאורך שבוע מסחר מעל רמת התמיכה
האופקית ב 1,488 -נקודות .אותה רמה שתמכה במהלך המימוש הקודם והוציאה תיקון עולה לאזור  1,650נקודות .גם הפעם
קיימת אפשרות לתיקון עולה במידה ותפרוץ את  1,550נקודות .סגירה מתחת ל 1,468 -נקודות תוציא גל יורד לאזור 1,350
נקודות.
ארקו ( – )310011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה פרצה בשבוע שעבר את ההתנגדות/שיא ב 209 -נקודות,
אולם המומנטום החיובי נקטע השבוע .במהלך שבוע המסחר שחלף המניה התבססה מעל רמה זו ,לכן קיימת אפשרות

להמשך המגמה החיובית והטריגר לכך יתקבל בפריצה של  224-225נקודות .קיימת אפשרות לזליגה מתחת לרמת ההתנגדות
שנפרצה ובמקרה זה אזור  200נקודות סומן כאזור תמיכה נקודתי.
בזק ( – )230011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה חתמה שבוע מסחר שלילי בירידה של כ 4% -לאחר שנכשלה
בשבוע שעבר בפריצת  455-457נקודות ,התמיכה שנשברה בסוף חודש מרץ והפכה להתנגדות .בתחילת חודש אפריל המניה
רשמה שפל באזור  410נקודות ומאז תיקנה במבנה מחירים עולה (שיאים ושפלים עולים) ,אולם התיקון האיטי מסתמן כתיקון
טכני בגל היורד ,לכן רק פריצה והתבססות מעל  455-457נקודות תסלול את הדרך לתחילת תיקון אמין .עד אז קיימת אפשרות
לחזרה לאזור השפל ואף שבירתו להמשך המגמה השלילית.
לאומי ( – )604611מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה הפגינה עוצמה ביום המסחר האחרון וחתמה בעליה של
 .1.1%בפועל המניה מדשדשת כשבועיים בטווח מחירים צר  2,189מלמעלה ו 2,126 -מלמטה ,לכן פריצה של הטווח העליון
תהווה טריגר חיובי לבדיקה של השיא השנתי ב 2,242 -נקודות .שבירה של הרף התחתון עשויה להביא לירידה חזרה לשפל
של חודש אפריל סביב  2,028נקודות ובכך תשלים את מבנה תבנית ההיפוך "ראש כתפיים" ,תבנית היפוך מגמה.
סלקום ( – )1101534מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה פתחה את שבוע המסחר בירידות וביום שלישי נבלמה
מעל השפל האחרון סביב  2,300נקודות .ביום רביעי אישרה את ההיפוך לאחר שזינקה ב 6.8% -והוסיפה לעלות ביום חמישי.
טכנית המניה סימנה תחתית ובנתה תבנית היפוך מגמה  ,Wאולם המבחן האמיתי יתרחש סביב הגבוה האחרון באזור 2,720-
 2,722נקודות .רק פריצה והתבססות מעל רמה זו תוציא לפועל את תבנית היפוך המגמה בטווח זמן הקצר.
עזריאלי ( – )1119478מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה חתמה את שבוע המסחר בירידה קלה .בשבוע שעבר
נבלמה באזור ההתנגדות האופקי סביב  17,325נקודות .הנסיגה האחרונה מייצרת שפל עולה ,לכן קיימת אפשרות לבדיקה
נוספת של ההתנגדות .במידה ותצליח לפרוץ אותה ,יתקבל טריגר חיובי לתחילת התיקון העולה .בשלב זה למעקב בלבד
פתאל החזקות ( – )1143429מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35החברה הונפקה לאחרונה בבורסה המקומית ועד כה
עלתה בכ .20% -בשבועות האחרונים המניה מדשדשת בטווח מחירים  38,000מלמטה ו 41,000 -מלמעלה ,לכן יש להמתין
לפריצה וסגירה של הטווח העליון כדי לקבל טריגר חיובי להמשך המגמה החיובית.
שופרסל ( – )777037מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35מניות פרצו ביום המסחר האחרון את אזור ההתנגדות סביב
 2150נקודות ונעלו את המסחר בגבוה יומי בזכות עדכון משקלות במדדים .מהבחינה הטכנית יש איתות חיובי ויותר חשוב
נראה שאזור של  2030מהווה תמיכה חזקה מאוד למניות החברה .הצפי כעת הוא המשך טרנד חיובי ויעד לאזור 2270
נקודות.
שיכון ובינוי ( – )1081942מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה המשיכו בתנועה הצידית גם בשבוע המסחר
האחרון וזה לאחר תיקון עולה חד מרמות השפל השנתיות .אזור התמיכה של  590-600נקודות ממשיך להחזיק בשלב זה וכל
מה שנותר הוא לראות האם יש קונים שידחפו קדימה לאזור ההתנגדות סביב  645נקודות.
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.

