הסקירה השבועית של ספונסר – 25.02.2018
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  0.61%ו 0.53%
בהתאמה .מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את המניות מסקטור נפט והגז אשר נסקו בעקבות הסכם ייצוא הגז ממאגר
ליוויתן לחברה המצרית דולפינוס ,דלק קידוחים יה"ש ,רציו יה"ש ודלק קבוצה נסקו  23.5% ,29.8%ו  21.2%בהתאמה .בלטו
בירידות שערים מניות דנאל כ"א ,שיכון ובינוי ואופקו אשר אבדו מערכן  9.22% ,12.2%ו  7.1%בהתאמה .מכלל מניות השוק
נציין את תדאה ,ביומדיקס ודלק אנרגיה אשר עלו  32.6% ,36.5%ו  21%בהתאמה .מנגד מניות ננו דיימנשן ,אפליי וכן פייט
ביופארמה השילו מערכן  17.67% ,23.5%ו  10.5%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35עלה ב ,0.61% -מדד ת"א  90עלה ב ,0.08% -מדד הבנקים ירד ב ,0.92% -מדד הנדל"ן עלה ב-
 ,0.1%מדד הנפט וגז עלה ב 16.58% -ומדד הביומד ירד ב 1.08% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר נחלש השבוע בכ
 1.1%והוא נסחר הבוקר (שישי) ברמה של  ₪ 3.4930לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35עלה ב 0.61% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1499.34נקודות.
יום שני בשבוע המסחר האחרון היה הסוער ביותר עם הודעת קבוצת דלק ושותפותיה לקידוח ליוויתן על הסכם גז ענק עם
דולפינוס המצרית .בתגובה התחזק מדד המעוף בעוצמה ועבר את אזור של  1500נקודות לראשונה מהמימושים האחרונים
בשווקים .בהמשך השבוע חזר השוק לאזורים של  1490-1500נקודות ובהן נסחר בפקיעת האופציות החודשית בחמישי בבוקר
ואף שם ננעל שבוע המסחר .מהבחינה הטכנית התבנית המתגבשת טובה להמשך תיקון עולה ,אישור לכך תקבל בפריצה של
הגבוה השבועי ברמה של  1513נקודות שהוא גם השפל של ינואר .אזור תמיכה נמצא בנמוכים של רביעי חמישי באזור של
 1487/9נקודות ,אלא הן גבולות הגזרה לטווח הקצר.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש השבוע כ  1.1%ונסחר הבוקר (שישי) ברמה של  3.4930ש"ח לדולר .התיקון
המתבקש בדולק הגיע לאחר הראלי האחרון .מהבחינה הטכנית הדולר הגיע ברביעי האחרון לאזור של קצת מעל ₪ 3.48
לדולר שהוגדרה כרצועת תמיכה שאמורה להחזיק בטווח הקצר .אזור ההתנגדות המהותי נמצא סביב  ₪ 3.55לדולר ששוב
בלם את הצמד מלהתקדם קדימה ,אני מעריך שפריצה של רמה זו יכולה להוציא את הדולר לגל עולה מול השקל בטווח הבינוני
ואולי מעבר.
מדד ה  DAXהגרמני – שבוע של עמידה במקום עובר על מדד הדקס הגרמני כשכל התיקון למהלך היורד האחרון היה חלש
מאוד .אזור התנגדות במדד קיים סיב  12500נקודות כנעילה מעליו תביא לאיתות חיובי בטווח הקצר .תמיכה לסוחרי טווח קצר
קיימת סביב  12270ומתחת אזור מהותי וחשוב סביב .12000
מדד ה  – S&P500מדד האס אנד פי  500נבלם ביום השישי האחרון סביב  2750נקודות שהוא תיקון פיבו  61.8%למהלך
היורד האחרון מהשיא ועד לזנב הארוך מה  9לחודש .בימים האחרונים רואים זנבות של מוכרים סביב  2750-30נקודות והמדד
סוגר מתחת עם נרות חלשים באופן יחסי .סגירה ברורה וחזרה מתחת ל  2700יכולה להביא לתיקון יורד נוסף ובדיקה של
אזורי  2650ואולי אף מתחת מהר ממה שחושבים.

ניתוח מניות
בזק ( – )230011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35שבוע נוסף של תנועה צידית במניה כשהפעם החדשות הגיעו בבוקר
יום ראשון עם מעצרים מתוקשרים של בכירים בבזק .המניה לעומת החדשות שידרה פאסון ועוצמה והמשיכה לנוע בתנועה
צידית של התקופה האחרונה .ממוצע  200המשיך לבלום את המניה גם השבוע והוא (הממוצע) נמצא ברמה של 530/2
נקודות .כל האזור מ  510-490הינו אזור תמיכה חזק מאוד שכל נקודה בטווח הרחב הזה יכולה להביא ליצירה של נקודת
תמיכה נוספת.
טבע  – TEVA -מניות החברה נסחרות במדד ת"א  35ובארה"ב .הזינוק בעקבות הרכישה של וורן באפט התפוגגה מעט
השבוע כשהמניה מתממשת בימי המסחר האחרונים ומגלה חולשה .אזור של  19.5דולר הינו פער מחירים פתוח בעקבות
הזינוק ואני מעריך שהיא תגיע לשלם היום (שישי) או במהלך השבוע הבא .בראיה מעט רחבה יותר נראה שאזור של 18-18.3
דולר הינו אזור תמיכה די חזק שהחזיק את המניה לאחר הדוחות האחרונים ,כך שהגעה לאזור והיפוך יכול להביא להזדמנות

לטרייד בטווח הקצר .ירידה מתחת לרמה זו יכולה לפתוח את המניה חזק למטה אפילו לאזורים של  15-14דולר שיכולים
להגיע מהר מאוד .המניה בסיכון דיי גבוה בשל תנודתיות גבוהה.
טאואר ( – )TSEMמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35החברה פרסמה ביום המסחר האחרון (ה') את הדו"ח הכספי
לרבעון הראשון ולשנת  2017כולה .החברה הציגה צמיחה של  11%במהלך ,אולם התחזיות אכזבו והמניה ירדה במסחר
בנאסד"ק ב .10% -טכנית המניה חתמה את יום המסחר ברמה של  ,30.16%מתחת לתמיכה האופקית ב 30.5 -דולר
כמתואר בגרף .אי יכולת חזרה מעל  30.50דולר תהווה טריגר להעמקת המימוש עם תחנה קרובה סביב  28.5דולר .תמיכה
אמינה שוכנת סביב  27.6דולר .במידה ותצליח להתהפך ,אזור  32.6סומן כהתנגדות קרובה
פריגו ( – )PRGOמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35השבוע נקטע המומנטום החיובי משבוע שעבר לאחר שהתהפכה
מעל קו המגמה העולה באזור  84.3דולר ויצאה למהלך עולה עד לאזור  90דולר .השבוע רשמה ירידה ואי יכולת פריצה של
אזור  90דולר שהפך בשלב זה להתנגדות נקודתית .פריצה של רמה זו עשויה להביא להמשך תיקון עולה חזרה לאזור השיא
ב 95 -דולר והנחה זו בתוקף כל עוד נסחרת מעל  84.3דולר .שבירה של רמה זו תחשב דובית אשר תשבור את מבנה
המחירים העולה כמתואר בגרף .במקרה זה ,מחיר היעד הקרוב סומן סביב  77.5דולר
מזור ( – )MZORמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35מאז פריצת השווא של אזור  65דולר המניה אינה מצליחה לפרוץ
חזרה את אזור זה .במהלך השבוע שחלף המניה נבלמה פעמיים באזור זה ונסוגה חזרה ,לכן רמה זו מסתמנת כהתנגדות
מהותית לטווח זמן הקצר ובפועל יתכן ונראה נסיגה חזרה לאזור  56.3דולר ,הנמוך של חודש פברואר .מלמטה קיימת תמיכה
אופקית חשובה סביב  50דולר ומלמעלה  65.5דולר השיא השנתי שרק פריצתו תסלול את המשך המהלך העולה .מכיוון שטווח
המסחר הצטמצם ל 56.3-65.5 -נעקוב אחר יציאה מגבולות אלו כדי לקבל הכרעה.
גזית גלוב ( – )126011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35שבוע מסחר חיובי נחתם בעליה של  4.3%לאחר שהתבססה
בשבוע שעבר סביב  3,300נקודות .ביום רביעי אף פרצה את רמת ההתנגדות באזור  3,500נקודות ,אולם נסוגה ביום חמישי.
טווח המסחר הצטמצם ל 3,440-3,540 -נקודות ופריצה או שבירה של טווח זה תכריע את כיוון הנייר לטווח זמן הקצר .במידה
ותפרוץ 3,655 ,נקודות סומן כהתנגדות קרובה ובכיוון ההפוך אזור  3,300ישמש כתמיכה.
תמר פטרוליום ( – )1141357מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90החברה שמחזיקה ב 9.25%-מהזכויות הכלכליות
במאגר תמר זינקה בחדות בתחילת השבוע בהשפעת עסקת הענק למכירת גז למצרים שיסופק ממאגר תמר ולוויתן .טכנית
המניה נסחרת מזה מספר חודשים בטווח מחירים שנע בין  1,840מלמטה ו 2,190-2,200 -מלמעלה .ביום שני זינקה המניה
במהלך המסחר לרמה של  2,250נקודות ,אולם נסוגה חזרה וחתמה ב ,2,175 -מתחת לגבול הדשדוש העליון .בהמשך
השבוע המניה נסוגה עד לאזור  2,000נקודות וחתמה ברמה של  .2,061מבנה גרף המחירים של השבוע החולף מלמד על
אפשרות להמשך התנועה שהחלה ביום שני שתביא לפריצת ההתנגדות המהותית ב 2,200 -נקודות ואף מעל הגבוה באזור
 2,300נקודות .הטריגר יתקבל בסגירה מעל ההתנגדות.
פועלים ( – )691212מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35ביום המסחר האחרון (ה') המניה רשמה היפוך מגמה אגרסיבי
מכל  947-947.5נקודות לאחר שהתממשה בהדרגה מתחילת השנה .אזור זה מהווה שפל של חודש דצמבר ולכן אזור זה סומן
כרמת תמיכה אופקית חשובה לטווח הקצר .רק שבירתה תסמל שינוי מגמה .במידה ונקבל נר עולה נוסף לאישור ההיפוך ,אזור
 995-1,000נקודות סומן כמחיר יעד קרוב  ,רמה זו הפכה להתנגדות בתחילת החודש לאחר שהמניה לא הצליחה לפרוץ אותה
לאחר מספר ניסיונות כושלים.
מליסרון ( – )323014מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה רשמה השבוע את הזינוק החד ביותר מזה תקופה ארוכה.
המניה נסחרת במגמה יורדת החל מחודש מאי  , 2017לכן כל עליה מוגדרת כתיקון בתוך המגמה היורדת .בטווח הקצר פריצה
של אזור התנגדות האופקי ב 15,790 -תהווה טריגר חיובי ראשון לבניית מגמה עולה חדשה ואישור לשינוי יתקבל בפריצה של
 16,765-16,770נקודות ,הגבוה מחודש דצמבר .מלמטה אזור  14,260סומן כתמיכה חשובה.
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.

