הסקירה השבועית של ספונסר – 15.04.2018
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 חיובית במדדים המובילים .ת"א  35ו  125עלו ב  5.03%ו 4.56%
בהתאמה .מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את מניות שיכון ובינוי ,פרוטרום ומליסרון אשר עלו  15.1% ,17.35%ו
 7.5%בהתאמה .בלטו בירידות שערים מניות קרסו ,ביוטיים ורציו אשר אבדו מערכן  4.32% ,5.58%ו  3.5%בהתאמה .מכלל
מניות השוק נציין את טוגדר ,די פארם ומדיוי אשר עלו  108.6% ,123%ו  93.6%בהתאמה .מנגד מניות מרחביה אחזקות,
נבידאה ואינטק פארמה השילו מערכן  12.76% ,18.7%ו  12.33%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35עלה ב ,5.03% -מדד ת"א  90עלה ב ,2.87% -מדד הבנקים עלה ב ,4.07% -מדד הנדל"ן עלה
ב ,2.55% -מדד הנפט וגז ירד ב 0.02% -ומדד הביומד עלה ב 0.66% -בסיכום שבועי .השוק המט"ח ,הדולר נחלש השבוע ב
 0.6%ונסחר היום (שישי) ברמה של  ₪ 3.5150לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35עלה ב 5.03% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1461.65נקודות.
שבוע המסחר נפתח בהססנות ובעיות שערים קלות שהתחזקו במהלך יום א ונעלו את המסחר בגבוה יומי .המשך השבוע היה
חיובי לכל אורכו עם סגירה בשפיץ שבועי ועליות שערים חדות שהחזירו את הירידות של השבועיים האחרונים .שוב השוק
הראה שברגע שחוזרים לאזור של מעט מתחת ל  1400צריך לקנות אותו ובאזורים של  1500למכור אותו .מהבחינה הטכנית,
הסגירה מעל  1454/8חיובית למדד ובהחלט יכולה להביא להמשך חיובי בתחילת השבוע לאזור של  1470נקודות ולסגירת
פער המחירים היורד שקיים שם .תמיכה קרובה קיימת באזור הנמוך של חמישי ברמה של  1443/4נקודות
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נסחר השבוע בירידות שערים קלות והבוקר (שישי) הוא נסחר ברמה של  ₪ 3.5150לדולר.
שבוע המסחר של מימוש עבר על הדולר בעיקר בימים שני ושלישי בהן ירד הדולר ואף בדק אזור פסיכולוגי עגול סביב ₪ 3.5
לדולר שהחזיק בשלב זה .מהבחינה הטכנית אפשר לומר שכל עוד הדולר נסחר מעל הרמה הנ"ל הוא חיובי בטווח הקצר עם
פוטנציאל לתקוף את אזור של  3.55שח לדולר שהוא אזור טכני מהותי מאוד ולא רק לטווח הקצר .עוד אציין את אזור של 3.48
שהוא אזור טכני חזק מאוד הנמצא מעט מתחת.
מדד ה  DAXהגרמני – מדד הדקס הגרמני נסחר השבוע במגמה חיובית בהתאם לרגיעה בארה"ב ובירידת התנודתיות של
המדדים שם .עוד מהשבוע שעבר המדד שמר על עוצמה ולמרות הירידות בארה"ב הוא הפגין עוצמה ונסחר מעל אזור התמיכה
של  11800נקודות .החזרה מעל  12000נ קודות וההתבססות היפה שנמשכה בשבוע המסחר האחרון הביאה את המדד סמוך
לאזור העליון של טווח המסחר מהשבועות האחרונים .מהבחינה הטכנית הסגירה של יום חמישי אחרון הביאה את המדד לאזור
התנגדות קצת מעל  12400נקודות ,מעל קיים אזור קשה ומהותי יותר סביב  12600נקודות ,על פניו נראה שהמדד בדרך לשם
וההכרעה ככל הנראה תתקבל בקרוב.
מדד ה  – S&P500מדד האס אנד פי  500התאושש בשבוע המסחר המסחר האחרון וחזר לאזור התנגדות סמוך ל 2680
נקודות ושוב קבל שם גג .הגג הפעם נראה נקודתי יותר שכן המדד שמר על רוב עליות השערים ביום המסחר האחרון .על פניו
נראה שפריצה וחזרה לשגרה היא עניין של זמן והדוחות שיזרמו ביתר שאת בשבוע הבא ובכלל בשבועות הבאים הם יהיו
הטריגר למהלך הבא .דבר חיובי שקורה בשוק זה שהתנודתיות במדדים ובחוזים יורדת בשבוע האחרון ,ודבר פחות חיובי זה
מחזור המסחר שדועכים.

ניתוח מניות
אלביט מערכות ( – )1081124מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35יום רביעי האחרון הביא איתו מפנה במניה עם מחזור
ער ועסקאות מתואמות סמוך לאזור של  40000נקודות .השמועות אומרות שפדליטי ניקו את אחזקתם במניה דבר שהביא
להמשך חיובי ביום המסחר האחרון אך הסגירה בנייר הייתה מעט רחוקה מהגבוהים היומיים .טכנית ,יש מצב שהלחץ
השתחרר מהמניה השאלה כמה לחץ נוצר מאלה שקנו בירידות האחרונות וירצו רק לחזור לקרן .טכנית ,להמשך חיובי צריך
לראות סגירה מעל  43400שהוא הגבוה מהתיקון הקודם שהיה דומה והתרחש רק לפני שבועיים .כשהמטרה בשבועות
הקרובים זה להוריד תנודתיות ולבנות מבנה מחירים עולה אחרי הצניחה האחרונה.

ישראמקו ( – )232017מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35מניות החברה התהפכו בתחילת השבוע בשפל האחרון ברמה
של  39נקודות ובצעו תיקון שגם נגמר מהר מאוד .טכנית ,אפשר לתת צאנס למאמינים בסקטור כל עוד הנייר מעל  39נקודות.
מעל  42אפשר יהיה לצפות להמשך התיקון העולה .מיותר לציין ששבירה של  39תהיה שלילית מאוד למניה.
שופרסל ( – )777037מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35עד לא מזמן אחת המניות החזקות בשוק וגם בתיקון החזק
במדד  35בשבוע המסחר האחרון המניה הייתה חלשה מאוד עם תיקון של יומיים וקצת וחזרה למטה ברביעי האחרון.
התנהגות כזאת מראה שככל הנראה כסף ממשיך לצאת החוצה מהמניה .טכנית ,אזור תמיכה קרוב קיים סביב  2130נקודות
שהוא השפל האחרון אזור התנגדות קצת מעל  2200יציאה מהטווח של השבוע האחרון תביא להכרעה והמשך לטווחה קצר.
לאומי ( – )604611מניות החברה נסחרות במדד ת"א  . 35המניה התאוששה בשבוע האחרון והיא קרובה לאזור התנגדות
 2140/50נקודות זה שפריצתו במרץ הביאה לשיא חדש במחיר המניה .פריצה שוב של רמה זו תהיה חיובית מאוד בטווח
הקצר ויכולה לסמן יעד לשיא האחרון .הערכה שלי שלא יהיה פשוט ברמה הזאת.
איסתא ( – )1081074מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה התאוששה השבוע וחתמה בעליה שבועית של כ.7% -
בשלב זה המניה קרובה לרמת התנגדות אופקית סביב  7,690נקודות ,שפריצתה כלפי מעלה תהווה טריגר חיובי להמשך
התיקון העולה עם מחיר יעד באזור  .8,290במידה ותצא לגל מימוש נוסף ,התמיכה החשובה שוכנת סביב 6,620-6,630
נקודות.
ארד ( – )1091651מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה המשיכה להתבסס גם השבוע מעל השפל של חודש דצמבר
האחרון סביב  3,295-3,300נקודות .עד כה המניה רשמה התבססות כפולה מעל רמה זו ,אולם יש להמתין לנר ירוק שיאשר
את ההיפוך .המבחן יהיה באזור  3,445נקודות ,הגבוה האחרון שרק סגירה מעליו תהווה טריגר לתחילת תיקון עולה .מנגד,
סגירה מתחת  3,250תחשב כשלילית ביותר ותביא ככל הנראה להמשך המימוש בנייר.
פוקס ( – )1087022מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה עלתה השבוע בכ 11% -והשלימה זינוק של כ27% -
מהשפל שרשמה בתחילת חודש מרץ .בשלב זה המניה מתקשה בפריצה של  6,500-6,560נקודות ,כך שפריצה תסלול את
דרך להמשך התיקון העולה עם מחיר יעד קרוב סביב  7,000נקודות .מלמטה  6,100סומנה כתמיכה קרובה.
קליל ( – )797035מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה מדשדשת כבר תקופה ארוכה בטווח המחירים שבין 30,500
מלמטה ו 35,680 -מלמעלה .בטווח הקצר המניה בונה תבנית חיובית אשר עשויה להביא לעליה אל עבר גבול הדשדוש העליון,
אולם רק פריצה וסגירה מעל  35,680תסמל את סיום תקופת הדשדוש וחזרה למתווה של מגמה עולה.
רמי לוי ( – )1104249מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90שבוע מסחר תנודתי נחתם בעליה של כ .3.5% -קודם לכן
המניה רשמה ירידה חדה במשך שישה ימי מסחר ועד כה איבדה כ .17% -אזור  16,250התמיכה מיולי  2017בלמה לעת
עתה את הירידה במחיר המניה והמניה אף הצליחה להתבסס מעל אזור זה לאחר שבירת שווא ,אולם יש להמתין לסגירה מעל
 ,17,000הגבוה האחרון ,כדי לקבל אישור לתחילת תיקון עולה .במידה ותרחיש זה יתממש ,היעד הקרוב סומן סביב 17,800
נקודות.
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 נוע דה 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.

