הסקירה השבועית של ספונסר – 17.12.2017
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 1.08% -ו 0.75%
בהתאמה .מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין טבע ,או פי סי אנרגיה ומיילן שעלו  13.6% ,21.76%ו  13.3%בהתאמה.
בלטו לשלילה מניות אלרוב נדל"ן ,נטו אחזקות ואשטרום קבוצה שירדו  7% ,8.8%ו  6.56%בהתאמה .מכלל מניות השוק נציין
את פנטזי נטוורק ואת שפע ימים שעלו  153%ו  45%בהתאמה .מנגד מניות סומוטו ,ביומדיקס ופטרוכימיים אבדו ,16.5%
 16.25%ו  12.7%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35עלה ב ,1.08% -מדד ת"א  90נחלש ב ,0.07% -מדד הבנקים ירד ב ,3.22% -מדד הנדל"ן ירד
בכ ,0.97% -מדד הנפט וגז ירד ב 3.79% -ומדד הביומד עלה ב 0.42% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר התחזק בכ
 0.1%והוא נסחר הבוקר (שישי) ברמה של  ₪ 3.5220לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35עלה ב 1.08% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1461.34נקודות.
שבוע המסחר עבר בצורה רגועה במדד ובלי תנודתיות מיוחדת עד ליום חמישי האחרון שהיה תנודתי מאוד בעיקר בגלל טבע
שנעה בחדות לאחר הודעת החברה על פיטורי  14000עובדים בשנתיים הקרובות .מהבחינה הטכנית המדד בדק ביום חמישי
את הנמוך של השבוע הקודם סביב  1440נקודות וזוהי רמת התמיכה בטווח הקצר .השבוע נוצר אזור התנגדות ברמה של
 1464/5נקודות שבלמה את השוק כמעט בכל יום מסחר בשבוע האחרון .לשבוע הקרוב ,רק יציאה מטווח יכול להביא ללחץ
באותו הכיוון מעבר לזה הצפי הוא המשך דשדוש בטווח שעל פניו נראה נח לנעול בו את השנה.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק השבוע כ  0.1%ונסחר הבוקר (שישי) ברמה של  3.5220ש"ח לדולר .שבוע מסחר
חיובי ומוזר עבר על הדולר ,ביום שלישי ראינו התחזקות מהותית והגעה של הדולר לאזור של  ₪ 3.55לדולר בעוד הצפי
בארה"ב להעלאת ריבית (שאכן עלתה) .בשורה התחתונה הדולר שוב קבל גג סביב אזור התנגדות ברמה של  3.55לדולר
וממשיך להסחר בתוך טווח המסחר של החודשים באחרונים .3.55-3.48
מדד ה  DAXהגרמני – מדד הדקס הגרמני נסחר הבוקר (שישי) במגמה שלילית סביב רמה של  13000נקודות .המדד שומר
על תנודתיות נמוכה מהרגיל ונסחר בטווח מסחר של  13200-12800נקודות בשבועות האחרונים .יציאה מהטווח תביא
לתנודתיות באותו הכיוון מכיוון שהקשה להעריך בשלב זה לאיפה תצא התנודה עדיף להמתין ורק אז לקחת כיוון.
מדד ה  – S&P500מדד האס אנד פי המשיך את הראלי שלו בחציו הראשון של השבוע עם גבוה כל הזמנים חדש ברמה של
 2672נקודות .חולשה נרשמת ביומיים האחרונים והסגירה של אתמול בנמוך היומי ומתחת לגבוה של תחילת דצמבר ברמה
של  2665נקודות יכולה להביא לתיקון במדד לאחר ראלי חזק מאוד שהחל בסוף אוגוסט האחרון .ירידה לאזור של  2620תהיה
תיקון בריא למהלך העולה האחרון ,ירידה מתחת תביא לתיקון עמוק יותר .אנו נכנסים לשבועיים האחרונים של השנה והצפי
הוא לירידה במחזורי המסחר בעיקר בין הכריסמס לראש השנה האזרחית.

ניתוח מניות
טבע  – TEVA -מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35יום שישי הקודם היה חיובי במניה ושלח אותה מעל אזור של 15-15.5
דולר שהוא הנמוך מחודש ספטמבר ובכך רשם איתות חיובי בנייר והמשך שבוע עוד יותר חיובי עם עליות נאות לרמה שלא
נראתה מספטמבר וסגירה של פער מחירים יורד באזור של  18דולר .הנר של יום המסחר האחרון (חמישי) נסגר חלש יחסית
לפתיחת המסחר אך יחד עם זאת כל עוד אנו מעל  16.5-16.7דולר בטווח הקצר המצב של הקונים טוב יחסית ,נעילה מתחת
ויש סיכוי למימוש טיפה עמוק יותר למהלך של החודש וקצת האחרון.
אלביט מערכות ( – )1081124מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35תחילת שבוע חיובית עברה על המניה בעיקר לאחר
שעלתה מאזור של ממוצע  200שתמך במניה ברמה של  46000נקודות .הדבר השלילי הוא שהמניה קבלה גג ברמה של
 48000נקודות שהייתה רמת תמיכה חזקה אשר נשברה בשבוע שעבר .המשך מתחת ל  46000נקודות בצורה ברורה תהיה
שלילית ותקח את המניה לעבר יעד תבנית ראש וכתפיים באזור של  42600נקודות.

המלט ( – )1080324מניות החברה נסחרות במדד ת"א  . 90המניה נסחרת ברמות שיא ונעה בתנועה צידית בשבועות
האחרונים .אזור תמיכה קיים ברמה של  6950נקודות שהוא השפל של השבועיים האחרונים .מתחת לרמה זו אפשרי שנקבל
תיקון מעט עמוק יותר בעיקר לאחר הראלי האחרון שהחל עוד בדוח הרבעון הקודם .בראייה רחבה כל עוד המניה מעל 6350-
 6400כל ירידה לצורך עליה.
מזרחי טפחות ( – )695437מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה חתמה את יום המסחר האחרון בעליה קלה אשר
קטעה רצף של  7ימי ירידות מאזור השיא השנתי .למרות התיקון העולה ,המניה נסחרת מתחת לרמת התמיכה שנשברה כלפי
מטה ביום רביעי באזור  6,125-6,6130נקודות  ,לכן רק סגירה מעל אזור זה תהווה טריגר חיובי לסיום התיקון היורד וחזרה
למתווה של מגמה עולה עם יעד באזור השיא/התנגדות  6,540נקודות
יואל ( – )583013מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90לאחרונה זינקה המניה בעקבות מיזוג עם חברת האם אקויטל ומאז
מדשדשת מתחת לרמת ההתנגדות האופקית באזור  20,000נקודות .תצורת גרף המחירים תומכת בפריצה והמשך תנועה,
אולם יש להמתין לסגירה מעל  20,000נקודות שתהווה טריגר חיובי להמשך התיקון העולה חזרה לאזור  22,000נקודות כיעד
ראשון.
מגה אור ( – )1104488מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה מדשדשת מספר חודשים סביב רמות שיא כאשר אזור
 4,070מהווה רמת תמיכה ואזור  4,450מהווה התנגדות .פריצה כלפי מעלה של רמת ההתנגדות תהווה טריגר חיובי להמשך
המגמה החיובית בנייר עם יעד באזור  4850נקודות.
קרסו ( – )1123850מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה שברה ביום רביעי את השפל השנתי שנרשם בחודש
אוגוסט ברמה של  2,653נקודות ,אולם ביום חמישי המניה עלתה חזרה וסגרה מעל אזור זה .בשל זה מסתמנת שבירת שווא
ויש להמתין לנר אישור שיסגור מעל  2,730נקודות כדי שתצא תנועה עולה חזרה לאזור  3,000נקודות .סגירה שלילית מתחת
לרמה של  2,620נקודות תבטל את הנחת העבודה.
ארקו ( – )310011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה נסחרת במגמה חיובית החל מחודש נובמבר .לאחרונה
המניה נתקלה באזור התנגדות סביב  180נקודות .מאז המניה מתבססת בטווח  170-180נקודות וההנחה היא המשך המגמה
החיובית .הטריגר החיובי יתקבל בפריצה וסגירה של  180נקודות כאשר היעד הקרוב סומן באזור  195-200נקודות.
ביטוח ישיר ( – )1083682מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה נכשלה ביום המסחר האחרון בפריצת
השיא/התנגדות ב 4,040 -נקודות .בשלב זה קיימת אפשרות לדשדוש קצת מתחת לאזור זה ולאחר מכן פריצה מחודשת.
הטריגר יתקבל רק בסגירה מעל אזור  4,040נקודות .במידה ותחל להיסחר במגמה שלילית ,אזור  3,760סומן כאזור תמיכה
חשוב לטווח זמן הקצר

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.

