הסקירה השבועית של ספונסר – 19.11.2017
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 שלילית במדדים המובילים .ת"א  35ו  125ירדו ב 0.83% -ו 0.33%
בהתאמה .מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את מניות ביוטיים ,נפטא וארקו החזקות שהתחזקו השבוע ב ,12.9%
 8.04%ו  8%בהתאמה .בלטה לשלילה מניית אירונאוטיקס שהונפקה לפני מספר חודשים וצנחה השבוע לא פחות מ 21.9%
בעקבות חקירת משטרה ,מניות אופקו ואל על בלטו גם הן לרעה והן השילו  13.6%ו  9.09%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35ירד ב ,0.83% -מדד ת"א  90התחזק ב ,1.45% -מדד הבנקים ירד ב ,0.12% -מדד הנדל"ן עלה
בכ ,1.39% -מדד הנפט וגז עלה ב 3.47% -ומדד הביומד ירד ב 0.33% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר פתח את
השבוע בעליות שערים אולם נחלש בהמשך השבוע ,הוא נסחר הערב (חמישי) ברמה של  3.5170ש"ח לדולר ואבד כ 0.17%
מערכו.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35ירד ב 0.83% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1405.6נקודות.
שבוע המסחר ננעל בירידות שערים כשהשוק מפגין חולשה לאורך כל השבוע עם נרות אדומים (סגירה מתחת לשער הפתיחה
מדי יום) .בשבוע שעבר ציינתי את יום המסחר האחרון של השבוע הקודם שהיה סוער ,באותו היום השוק ביקר ב  1400נקודות
וחזר לסג ירה גבוהה יחסית ,ההערכה הטכנית שלי הייתה שנבדוק את הנמוך של שבוע שעבר וזה אכן הגיע ביום רביעי
האחרון .טכנית ,בשבועיים האחרונים קבע השוק נמוך באזור של  1398/1400נקודות וזוהי התמיכה על הגרף לטווח הקצר,
שבירה של רמה זו יכולה לשלוח את השוק לאזור של  1380/2נקודות ,הערכה זהירה שלי שזהו היעד לשבוע הקרוב או לכל
המאוחר בשבוע הבא.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש השבוע כ  0.17%ונסחר הערב (חמישי) ברמה של  3.51700ש"ח לדולר .שבוע
המסחר התחיל בצורה חיובית כשהדולר מתחזק ומגיע לאזור התנגדות קשה סביב  3.55ש"ח לדולר .כמו שקרה בכל שלושת
החודשים האחרונים הדולר קבל גג סביב רמה זו וחזר לרדת בהמשך השבוע .תמיכה קרובה קיימת בשפל האחרון סביב 3.5
דולר ומתחת ברמה של  3.48-3.487שהיא רמת תמיכה חשובה ושפל שנתי.
מדד ה  DAXהגרמני – מדד הדקס הגרמני המשיך במימוש גם בתחילת שבוע המסחר האחרון .ביום רביעי ירד המדד
לרצועת התמיכה סביב  12800/900נקודות ושם ביצע היפוך שקבל תוקף ביום חמישי האחרון .נקודה חיובית ,המדד ביצע
תיקון והחזיק מעל השיא האחרון שנפרץ .נקודה שלילית שהיא יותר אזהרה מהגרף בכך שהתיקון האחרון היה עמוק ולמעשה
מחק את כל המהלך העולה לשיא כל הזמנים שנקבע לפני שבועיים ברמה של  13500נקודות .יהיה מעניין לראות את
התנהגות המדד בשבועיים הקרובים ולראות האם יש כח לחזר לשיא או שנראה שיא יורד על הגרף ומשם יציאה למימוש.

ניתוח מניות
פועלים ( – )662557מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35מניות הבנק סגרו שבוע מסחר שלילי כהמשך ישיר לשבוע
המסחר הקודם .טכנית ,המניה שברה את אזור התמיכה סביב  2370/80נקודות והתבססו שם מתחילת השבוע ועד סופו .כל
עוד המניה נמצאת מתחת לתמיכה היא שלילית בטווח הקצר והצפי הוא המשך מימושים .רק חזרה מעל  2400בצורה ברורה
תסיר את היעד היורד שעומד על אזור  2250נקודות (כגובה תבנית הדשדוש).
אופקו  – OPK -מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35בשבוע שעבר ציינתי שהמניה ירדה לאחר הדוחות מתחת לאזור
תמיכה חזק מאוד סביב  6דולר וזה אומר שאין מה לחפש שם בתקופה הקרובה היעד היורד עמד על  5דולר וזה הגיע הרבה
מעבר למצופה כבר בשבוע המסחר האחרון ואף נמוך מכך .בפועל המניה סגרה יעד יורד של טווח הדשדוש האחרון שנמשך
בחודשים האחרונים .למרות הסיכוי לתיקון עולה בנייר אני חושב שאין מה לחפש שם בתקופה הקרובה וצריך לחפש את הכסף
במקומות אחרים.
בזק ( – )230011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה נסחרת במגמה חיובית מזה כחודש או יותר נכון מאז הפריצה
של אזור  500נקודות .מהבחינה הטכנית המניה נדבקת לאזור התנגדות סביב  540/5נקודות .פריצה של רמה זו יכולה להביא
להמשך מומש חיובי במניה .חשוב לציין שבאזור של  553נקודות שוכן ממוצע  200שעובד יפה מאוד על הנייר ומתנגד שם מעל
שנה.

מליסרון ( – )323014מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35החברה פרסמה השבוע את דוחותיה לרבעון השלילי של השנה
ובתגובה הגיבה בירידות שערים .מהבחינה הטכנית ,ניתן לראות שממוצע  200אשר נשבר בספטמבר מתנגד במניה .על פניו
נראה שהמניה בדרכה חזרה לרצועת התמיכה סביב  17000/200נקודות ,רק שהפעם שבירה של רמה זו יכולה להכניס את
המניה לתבנית מימוש מעבר לטווח הקצר.
כיל ( – )281014מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35הניתוח של המניה על גרף שבועי ,בו ניתן לראות את הנמוך השבועי
בו נעצרה המניה .זהו הנמוך מינואר  2016אשר עצר את המניה לאחר קריסה של  50%מערכה בחצי שנה .טכנית 1360
מהוה טווח תחתון של רצועת תמיכה חזקה מאוד במניה .ירידה שבועית מרמה זו תהיה שלילית מאוד ואני לא בטוח שהיא
תגמר בשבירת שווא כמו שקרה בדיוק לפני שנה.
מזרחי ( – )695437מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35השבוע פרסמה החברה את דוחותיה לרבעון השלישי של השנה.
השוק פחת אהב את הדוחות ושלח את המניה לירידות שערים ולאזור תמיכה סביב  6170נקודות .המניה נעלה את השבוע
מעל רמה זו .הגעה לאזור תמיכה מביאה הזדמנות בעיקר במניה חזקה וסקטור חזק שנהנה מעליות שערים בשנה האחרונה.
היפוך מעל רמה זו יכול להביא לכניסה נוח עם סטופ ברור .מנגד שבירה של רמת התמיכה יכולה להעמיק את המימוש בנייר.
למעקב בשבוע הקרוב.
דלק רכב ( – )829010מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה ירדה השבוע לבדוק את השפל של חודש ספטמבר סביב
 2,540נקודות .את יום המסחר האחרון המניה חתמה בעליה ,זאת לאחר שהתהפכה מעל אזור  2,540נקודות .פריצה של
אזור  2,600תהווה טריגר חיובי לתחילת תיקון עולה לטווח זמן הקצר כאשר היעד הקרוב סומן באזור  2,700נקודות .מנגד,
שבירה של  2,540וסגירה מתחתיו תאותת על חולשת הקונים בנייר והעמקת המימוש.
סלקום ( – )1101534מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה ממשיכה לדשדש מתחת לקו ההתנגדות היורד ונסחרת
בטווח מחירים צר ומתכנסת לתנועה .הטריגר החיובי יתקבל רק בפריצה כלפי מעלה של  3,460נקודות ,הגבוה של חודש
אוקטובר .במידה והנחת העבודה תתממש ,מחיר היעד הנוכחי סומן סביב רמה של  3,850נקודות.
הפניקס ( – )767012מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90בתחילת אוקטובר המניה פרצה את השיא של חודש מאי סביב
רמה של  1,690נקודות .מאז הפריצה המניה מדשדשת מעל ההתנגדות ובטווח מחירים צר  .1,690-1,790כעת יש להמתין
לפריצה של רף העליון של הדשדוש ב 1,790 -נקודות כדי לקבל טריגר חיובי להמשך המגמה העולה.

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 :
מניות על רגל אחתhttp://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=15 :
סקירה זו נועדה על מנת לעז ור 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.

