הסקירה השבועית של ספונסר – 07.01.2018
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 הראשון של השנה נפתח בעליות שערים נאות במדדים המובילים .ת"א  35ו  125עלו ב-
 1.55%ו  1.94%בהתאמה .מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את איסתא ,או פי סי אנרגיה ותמר פטרוליום שעלו
 12.31% ,12.49%ו  11.5%בהתאמה .מתוך  125ממניות המדד רק  13מניות ירדו בשבוע האחרון הבולטות שבהן מניות
מטריקס ,ארקו החזקות ונפטא אשר אבדו מערכן  4.12% ,4.13%ו  3.56%בהתאמה .מכלל מניות השוק נציין את מיי סייז,
סייפ טי גרופ ואינטק פארמה אשר עלו  35.9% ,48.7%ו  31.28%בהתאמה .מנגד מניות פי.אל.טי פיננס ,אברבוך ותפרון
השילו מערכן  13.9% ,17.6%ו  11.9%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35עלה ב ,1.55% -מדד ת"א  90התחזק ב ,3.29% -מדד הבנקים עלה ב ,1.93% -מדד הנדל"ן
עלה בכ ,2.98% -מדד הנפט וגז עלה ב 4.19% -ומדד הביומד עלה ב 3.73% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר נחלש בכ
 0.65%והוא נסחר הבוקר (שישי) ברמה של  ₪ 3.4460לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35עלה ב 1.55% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1535.89נקודות.
שבוע המסחר הראשון של השנה נפתח במגמה חיובית בהמשך לנעשה במדד בחודש האחרון .מהבחינה הטכנית ציינתי עוד
בשבוע שעבר ,כל עוד השוק נסחר מעל  1490/1500נקודות ההנחה הטכנית היא כל ירידה לצורך עליה וזה הדבר שצריך
להנחות את הפעילים בשוק עד לשינוי במצב .גבולות הגזרה של השוק בשבוע שעבר היו אזור של  1500נקודות שגם נבדק
ביום רביעי שעבר אל מול הגבוה השבועי והתקופתי ברמה של  1517נקודות .כבר ביום שני האחרון פרץ המדד את הגבוה של
השבוע שעבר והמשך קדימה לסגירה בגבוה שבועי בעיקר בגלל עדכון המשקלות במדדים שנערך ביום חמישי האחרון .למרות
המגמה החיובית האינדיקטורים הטכניים על המדד נמצאים ברמות גבוהות דבר המעיד על עוצמה אולם גם מצריך משנה
זהירות בטווח הקצר.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש השבוע כ  0.6%ונסחר הבוקר (שישי) ברמה של  3.4460ש"ח לדולר .השבירה של
אזור התמיכה בדולר ברמה של  3.48הייתה מהותית מאוד והדולר נסחר ברמות של שנת  2014ומתקרב לשפל ברמה של
 3.4-3.41בצעדי ענק .הירידה האחרונה מגיעה ברצף מאזור של  3.55כשהדולר מאבד מעל  10אגורות בשבועות האחרונים
כך שלא אתפלא על תיקון קרוב ובדיקה של אזור השבירה מלמטה.
מדד ה  DAXהגרמני – מדד הדקס הגרמני ממשיך לשמור על טווח המסחר של השבועות האחרונים בין  12800לאזור של
 13250/300נקודות .פתיחת השנה ביום של ישי הייתה מהוססת עם ירידות ובדיקת התמיכה ,אולם ביומיים האחרונים בעקבות
המגמה החיובית העולמית הצטרף המדד ושאר השווקים באירופה לעליות הנאות .מהבחינה הטכנית אין הרבה מה לחדש ורק
יציאה ברורה מהטווח תביא למהלך כלשהו ,למרות המגמה החיובית בשווקי ארה"ב אני מעריך שנראה את הדקס ממשיך
להסחר ברמות האלה לפחות בימים הקרובים.
מדד ה  – S&P500שבוע מסחר חיובי עבר על השוק בפתיחת השנה כיאה לסטטיסטיקה שהשוק עולה ביום הראשון של
השנה .מדד המניות נעל את יום המסחר הראשון בגבוה תקופתי חדש וזה המשיך גם ביומיים שלאחר מכן עם שיא חדש ברמה
 2729.29נקודות אמש (חמישי) .טכנית ,המדד חיובי ונסחר במגמה עולה כבר לא מעט שבועות וחושים ללא כל תיקון טכני
למרות החששות והסיכונים כל עוד זה המצב זאת ההנחה עד להודעה חדשה .תמיכה קרובה גבוה קודם ברמה של 2690
נקודות.

ניתוח מניות
טבע  – TEVA -מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35ההתאוששות במניה נכנסת לשבוע השמיני לאחר שקבעה שפל רב
שנתי לפני כחודשיים ברמה של  10.8דולר למניה .מהבחינה הטכנית המניה פרצה ביום המסחר האחרון (חמישי) את אזור של
 19.3דולר שהיווה התנגדות ועל פניו נראה שפניה לאזור של  20דולר שם קיימת התנגדות מהותית.

איסתא ( – )1081074מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90שבוע המסחר הראשון של השנה הביא להתאוששות במניות
החברה מרמות שפל שנתיות סביב  6500נקודות וסגירה בגבוה שבועי סמוך לא ( 7500בעיקר בחסות עדכון המדדים בחמישי)
טכנית אזור של  7500מהווה התנגדות בטווח הקצר אולם תנועה צידית או תיקון יורד ליצירת שפל עולה יכולים להביא
להזדמנות בטווח הקצר .אני מעריך שהמניה תפגוש אזור של  7800/850נקודות בקרוב השאלה אם יהיה תיקון לפני או שלא.
אשטרום נכסים ( – )251017מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה פרצו השבוע את אזור השיא סביב 1850
נקודות וטרם הוציא מהלך עולה מהותי .מהבחינה הטכנית כל עוד המניה נסחרת מעל לשיא ,ההנחה היא המשך מגמה עולה
בטווח הקצר כשהיעד הוא אזור של  2000נקודות.
בזק ( – )230011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35ביום רביעי המניה פרצה את רמת ההתנגדות המהותית סביב 540-
 542נקודות ,זאת לאחר מספר ניסיונות כושלים  .ביום חמישי המניה ירדה לאזור הפריצה והתהפכה כלפי מעלה והוסיפה עוד
 0.65%לערכה ,לכן טכנית המניה עשויה להמשיך בתיקון העולה כאשר בטווח הקצר אזור  570מהווה התנגדות קרובה ושם
תיבחן במידה והנחת העבודה תתממש.
אלביט מערכות ( – )1081124מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35אחת המניות הבודדות שלא השתתפה במגמת העליות
של תחילת שנה ומדשדשת מספר שבועות מעל רף  46,000נקודות שמסתמן כאזור תמיכה לטווח זמן הקצר .מלמעלה אזור
 48,000נקודות מהווה התנגדות .לכן ,פריצה של הרף העליון תהווה טריגר חיובי לסיום התיקון וחזרה למתווה של מגמה עולה
עם יעד קרוב באזור  54,400נקודות.
דלק קבוצה ( – )1084128מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה רשמה שבוע מסחר חיובי נוסף מאז שהתהפכה
חזרה כלפי מעלה מרמת השפל השנתי .השבוע המניה השלימה את היעד שנקבנו בו ברמה של  61,300נקודות ,רמת
התנגדות מהחודשים האחרונים .כעת התבססות בטווח  58,300-61,300תגדיל את האפשרות להמשך המגמה החיובית.
פריצה וסגירה מעל  61,300תהווה טריגר חיובי עם מחיר יעד קרוב באזור  67,000-67,200נקודות.
סלקום ( – )1101534מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה רשמה לאחרונה תיקון יורד מהגבוה האחרון ב3,600 -
נקודות .ביום המסחר האחרון המניה התהפכה פעם נוספת מעל  3,540נקודות ויתכן וקיבלנו טריגר חיובי לסיום התיקון וחזרה
לעליות .בטווח הקצר היעד סומן ב , 3,600 -הגבוה האחרון ופריצתו תסלול את המשך המהלך העולה אל עבר אזור 3,890
נקודות.
אינרום ( – )1132356מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה חתמה שבוע מסחר חיובי ,זאת לאחר דשדוש קצר מעל
אזור  1,600נקודות .ביום שני המניה סגרה מעל אזור  1,678-1,680נקודות שנשברה בחודש שעבר ושימשה כתמיכה.
בהמשך השבוע המניה התבססה מעל רמה זו ,לכן קיימת אפשרות להמשך התיקון העולה וחזרה לאזור השיא ב1,780- -
 1,790נקודות.
דלק רכב ( – )829010מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה זינקה השבוע בכ 7% -ובכך קטעה את מהלך המימוש
שפקד את המניה במהלך חודש דצמבר .קודם לכן המניה רשמה רצף מרשים של עליות מהשפל השנתי ועד לאזור 2,790
נקודות .בשבוע המסחר הקרוב המניה תתמודד עם אזור זה ,כך שפריצה וסגירה מעל רמה זו תהווה טריגר חיובי להמשך
המגמה החיובית .התבנית הנוכחית עשויה לסלול את הדרך אל עבר אזור  2,930-2,950נקודות.

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

