הסקירה השבועית של ספונסר – 25.03.2018
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 שלילית במדדים המובילים .ת"א  35ו  125ירדו ב  2.29%ו 2.21%
בהתאמה .מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את מניות פוקס ,אינרום ופרוטרום אשר עלו  6.17% ,9.34%ו 5.62%
בהתאמה .בלטו בירידות שערים מניות מזור רובוטיקה ,שלאג ואבגול אשר אבדו מערכן  12.63% ,14.6%ו  12.1%בהתאמה.
מכלל מניות השוק נציין את מדיוי ,טוגדר ווונטייז אשר עלו  65% ,92.1%ו  54.2%בהתאמה .מנגד מניות קולפלנט ,אינטרנט
זהב ופמס השילו מערכן  12% ,13.9%ו  11.5%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35ירד ב ,2.29% -מדד ת"א  90ירד ב ,2.15% -מדד הבנקים ירד ב ,3.24% -מדד הנדל"ן ירד ב-
 ,1.18%מדד הנפט וגז ירד ב 1.17% -ומדד הביומד ירד ב 3.73% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר התחזק השבוע בכ
 1.2%ונסחר היום (שישי) ברמה של  ₪ 3.4950לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35ירד ב 2.29% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1470.44נקודות.
שבוע המסחר נפתח בירידות שערים קלות שנמשכו לאורכו של כל השבוע עם סגירה שלילית בנמוכים השבועיים ומתחת לשפל
האחרון במדד מלפני שלושה שבועות ואשר נמצא ברמה של  1472/3נקודות .המשך שלילי בימים הקרובים ככל הנראה יבחן
את התחתיות האחרונות מחודש פברואר שהיא רמת התמיכה הקרובה במדד באזור של  1552/8נקודות .גם התבנית הקיימת
וגם האינדיקטורים הטכניים שליליים ומראים על סיכויים טובים להתגברות הירידות וסיכוי ממשי לנמוכים חדשים.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק השבוע כ  1.2%ונסחר היום (שישי) ברמה של  ₪ 3.4950לדולר .נראה שהתמיכה
הכפולה שעשה הדולר על אזור של  ₪ 3.42-3.428לדולר החזיקו בצורה מרשימה והשבוע ראינו יציאה קדימה וחזרה מעל
אזור של  3.48-3.4830שהוא אזור טכני חשוב להמשך המגמה העולה בטווח הקצר .חשוב לראות נעילה מעל  ₪ 3.50לדולר
בצורה ברורה ובמקרה זה היעד הקרוב יהיה בדיקה של הגבוהים של החצי שנה האחרונה באזור של  ₪ 3.55לדולר שהוא
אזור מהותי מאוד.
מדד ה  DAXהגרמני – הירידות מארה"ב (אמש) מגיעות למדד הדקס הבוקר (שישי) והוא נסחר בירידות שערים חדות .המדד
נסחר שוב מתחת לאזור של  12000נקודות ובודק את השפל אחרון סביב  11800נקודות .שבירה של רמה זו תהיה שלילית
מאוד עם פוטנציאל ירידות משמעותי ויעד של  800-1000נקודות כלפי מטה .חשוב לציין שאנו נסחרים באזור טכני חזק מאוד
במדד לא רק מהתקופה האחרונה אלא מהעבר לכן אני מעריך שיכולים לראות קונים משמעותיים באזור זה שיחזיקו את השוק.
מדד ה  – S&P500מדד האס אנד פי  500נחלש השבוע ואת יום חמישי הוא נועל מתחת לשפל האחרון (בצורה גבולית) סביב
 2650נקודות .המשך שלילי היום (שישי) יכול לשלוח את השוק לבדיקה של הנמוכים האחרונים מחודש פברואר האחרון .על
פ ניו נראה שהכיוון בטווח הקצר הוא מטה גם מהגרף וגם מהאינדיקטורים הטכניים ,אולם כבר ראינו את השוק יודע להתהפך
כשכולם חשבו שהוא ימשיך למטה .נעילה שלילית היום ומתחת ל  2650תיתן איתות טכני שלילי ותבנית של  100נקודות בטווח
הקרוב.

ניתוח מניות
אלביט מערכות ( – )1081124מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המומנטום השלילי נמשך גם בשבוע המסחר האחרון.
במהלך השבוע המניה השילה כ 5.5% -מערכה ונושקת לרמת תמיכה אופקית חשובה מאוד השוכנת סביב  44,660נקודות.
רמה זו תמכה בגל המימוש שפקד את המניה ברבעון האחרון של שנת  2017וכעת רמה זו תיבדק פעם נוספת .בשל אי יכולת
לבסס מגמה עולה חדשה ,קיימת אפשרות לשבירת התמיכה הנ"ל .במקרה זו היעד הקרוב סומן באזור  .42,500מנגד ,היפוך
נוסף מעל התמיכה עשוי להצית תיקון עולה לאזור  46,600בשלב ראשון.
הראל השקעות ( – )585018מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה ירדה בחדות ביום המסחר האחרון על רקע פסק
דין של בית המשפט העליון אשר יישומו מוערך בנזק של מיליארדי שקלים לרווחיהן של חברות הביטוח .למרות המימוש החד
הניה נסחרת בסמוך לשיא והמגמה הראשית הינה חיובית .בטווח הקצר המבחן יהיה באזור התמיכה סביב  2,530נקודות
מ הווה את הנמוך האחרון מחודש פברואר .במידה ותצליח להתהפך מעל אזור זה כלפי מעלה ,המניה תעבור להיסחר בתנועה

צידית (דשדוש אופקי) עד לקבלת הכרעה על המשך המגמה .מנגד ,שבירה של רמה זו תייצר מבנה של מגמה יורדת (שיא
ושפל יורדים) ,לכן במידה ותרחיש זה יצא לפועל ,היעד הקרוב סומן באזור  2,300נקודות.
חברה לישראל ( – )576017מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה דשדשה לאורך שבוע המסחר מתחת לאזור
ההתנגדות האופקי סביב  71,750נקודות .המניה פתחה את שבוע המסחר סביב ההתנגדות ,אולם נסוגה חזרה וביום המסחר
האחרון ירדה בכ .2.8% -בפועל המניה מדשדשת בין  67,000מלמטה ל 72,850 -מלמעלה ,לכן יש להמתין להכרעה ברגע
שהמניה תצא מגבולות הדשדוש .במידה ותצליח לסגור מעל ההתנגדות ,יתקבל טריגר להמשך התיקון העולה עם יעד סביב
 80,700נקודות ,השיא של .2017
ארקו החזקות ( - )310011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה הפגינה השבוע עוצמה אל מול מגמת השוק ובכך
סיימה את השבוע בעליה של כ .2.4% -הנתון המעניין הוא שהמניה רחוקה בכ 2.5% -מהשיא וההתנגדות האופקית של השנה
האחרונה כפי שניתן לראות בגרף המצורף .בשלב זה יש להמתין לפריצה והתבססות מעל אזור השיא/התנגדות סביב 210
נקודות כדי שיתקבל טריגר חיובי להמשך המגמה החיובית בנייר.
אשטרום נכסים ( - )251017מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה שברה ביום המסחר האחרון רמת תמיכה חשובה
סביב  1,680נקודות .רמה זו נפרצה בספטמבר  2017והפכה לתמיכה בחודש דצמבר האחרון ,אולם השבירה הנוכחית עשויה
לשנות את המגמה בנייר במידה ולא תצליח לחזור מעל אזור  1,680נקודות מה שיביא להעמקת המימוש אל עבר התמיכה
האופקית באזור  1,500נקודות.
דלק רכב ( – )829010מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה דשדשה לאורך שבוע המסחר בטווח מחירים צר שבין
 2,500נקודות מלמטה ל 2,600 -נקודות מלמעלה .הדשדוש התקבל לאחר תיקון עולה אגרסיבי מרמות השפל שנרשמו בחודש
שעבר .מבנה גרף המחירים הנוכחי תומך באפשרות להמשך התיקון העולה חזרה לאזור  2,900נקודות כאשר הטריגר יתקבל
בפריצה וסגירה מעל  2,600נקודות.
אפקון החזקות ( – )578013מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה ממשיכה בסקירה שבוע נוסף לאחר יציאה קדימה
השבוע מאזור התמיכה שצוין ברמה של  15000נקודות .נראה שהמניה קבלה התנגדות סביב  16000נקודות בימי המסחר
האחרונים ורק נעילה מעל תביא לאיתות המשכי במניה במסגרת טווח המסחר של החודשים האחרונים שהוא בין  15000ל
 18000נקודות.
ביג ( – )1097260מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה סובלת מומנטום שלילי כבר לא מעט חודשים כשהיא יורדת
מרמות שי סביב  28000נקודות ביוני האחרון עד לרמות השפל האחרונות קצת מעל  21000נקודות .ביום המסחר האחרון
ראינו יציאה קדימה לאחר דוחות טובים ולאחר שנתמכה בשבוע שעבר באזורי הנמוכים האחרונים .על פניו נראה שיעד קרוב
נמצא בגבוה האחרון סביב  24000שהוא אזור התנגדות שיכול להוציא תבנית היפוך במניה.
או פי סי אנרגיה ( – )1141571מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה נסחרות מספר חודשים בטווח מסחר
של  2050/80-1800נקודות .בשבוע המסחר האחרון שברה המניה את התמיכה האחרונה ובשלב זה כשלה לחזור מעליה.
מהבחינה הטכנית המשך התבססות מתחת תהיה שלילית למניה ויכולה להוציא תיקון משמעותי יותר לעליות הנאות מאז
החלה להסחר באוגוסט האחרון.
שפיר הנדסה ( – )1133875מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90לאחר חודשים רבים של עליות שערים ,מניות החברה
יצאו לגל מתקן בחודשיים האחרונים .בימים האחרונים שברה המניה את ממוצע  200ארוך הטווח והיא מגיעה לאזור תמיכה
טכני סביב  1100נקודות שבעבר נפ רץ ונבדק לפני השיאים שבאו אחריו .היפוך סביב רמה זו יכול להביא לאפשרות חבירה
למניה לאחר תיקון דיי עמוק מ  1500ל  1100נקודות.
פמס ( – )315010מניות החברה נסחרות במדד ת"א  . 90מניות החברה נסחרות באיתות שלילי כבר מספר שבועות לאחר
ששברה בצורה ברורה את אזור של  12800נקודות שגם נבדק בשבועיים האחרונים והפך להתנגדות .אכזבה מהדוחות שלחה
את המניה לירידות חדות ולאיתות שלילי נוסף ,בשלב זה לדעתי אין מה לחפש בנייר וכל תיקון עולה לטובת נמוכים חדשים
במסגרת המגמה היורדת.
ספאנטק ( – )1090117מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה החזירו השבוע את כל המהלך עולה האחרון
מחודש דצמבר האחרון ומהדוחות הקודמים .המניה נגעה בשבוע שוב באזור של  940/50נקודות שהיוו שפל בשנה שעברה.
מהבחינה הטכנית ייתכן שנראה רצון לסגור את פער המחירים סביב  900נקודות בימים הקרובים.
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.

