הסקירה השבועית של ספונסר – 30.09.2018
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  1.65%ו 1.34%
בהתאמה .הסיפור השבועי מגיע ממניות טבע ואופקו שירדו בחדות בכל השבוע האחרון והעיבו מאוד על מדד ת"א  35ואשר
שלחו אותו לפקיעה חודשית שלילית מאוד ביום חמישי האחרון ברמה של  .1630.62עוד חדשות מעניינות שיצאו בשבוע
המסחר המקוצר הגיעו ביום חמישי מצדה של דלק קדוחים עם שותפתה האמריקאית נובל אנרג'י ,הן ירכשו יחד עם איסט גז
המצרית את צינור הגז המושבת של חברת  ,EMGדבר שיאפשר לשותפות תמר להזרים גז למצרים עוד במהלך .2018
מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את מניות מזור רובוטיקה ,קמטק ואלקטרה צריכה שעלו  9.1% ,11.5%ו 4.4%
בהתאמה .בלטו בירידות שערים מניות אופקו ,טבע ומנורה מבטחים אשר אבדו מערכן  9.9% ,16.9%ו  6.0%בהתאמה.
מכלל מניות השוק נציין את אפוסנס ,אינטרקיור ואקס טי אל אשר עלו  37.8% ,60.3%ו  27.9%בהתאמה .מנגד מניות
וואיטסטון ,יו ניבו (די פארם לשעבר) ומדיוי השילו מערכן  10% ,13.7%ו  8.8%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35ירד ב ,1.65% -מדד ת"א  90ירד ב ,0.49% -מדד הבנקים ירד ב ,0.63% -מדד הנדל"ן ירד ב-
 ,0.63%מדד הנפט וגז עלה ב 2.46% -ומדד הביומד עלה ב .0.59% -בשוק המט"ח ,הדולר התחזק השבוע ב  1.75%וננעל
ברמה של  ₪ 3.6370לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35ירד ב 1.65% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1642.77נקודות.
שבוע המסחר המקוצר היה אמור להיות המשך ישיר למגמה החיובית של התקופה האחרונה ,יום המסחר הראשון נפתח
במגמה חיובית ופגישה עם השיא השנתי ברמה של  1676/7נקודות .לקראת סיום היום ראינו חולשה ונעילה שלילית שקבלה
המשכיות ביומיים שלאחר מכן .טכנית ,אזור של  1676/7נקודות מהווה התנגדות חשובה מאוד להמשך המגמה החיובית
בשוק .מנגד הפקיעה השבועית ברמה של  1630.62נקודות הביאה את השוק סמוך מאוד לאזור התמיכה והשפל האחרון על
הגרף ברמה של  1627/8נקודות .רק יציאה ברורה מהטווח הנ"ל תפתח מהלך לאותו הכיוון,
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק השבוע ב  1.75%ונעל את המסחר ברמה של  3.6370ש"ח לדולר .לאחר התבססות
של שבועיים וקצת מעל  ₪ 3.56לדולר ראינו השבוע יציאה עוצמתית קדימה שהגיעה בעיקר בימים חמישי ושישי וזאת בעקבות
חולשת האירו ומשבר התקציב באיטליה .טכנית אזור של  3.56היווה תמיכה חזקה מאוד ולא רק לטווח הקצר .אזור התנגדות
קרוב נמצא סביב  ₪ 3.67לדולר שם נקודות המבחן הבאה.
מדד ה  DAXהגרמני – המדד הגרמני נסחר ביציבות השבוע המסחר האחרון עד ליום שישי בו ירד בחדות בעקבות העלאת
הגרעון באיטליה אל מעל לצפי וכפועל יוצא החלשות של האירו מול הדולר ביומיים האחרונים .טכנית ,התצורה הקיימת בגרף
היא של מגמה יורדת והנר למטה ביום שישי קיבע למעשה שיא יורד נוסף ברמה של  12450נקודות לערך .תמיכה קרובה על
הגרף קיימת ברמה של  12140וככל הנראה תבחן כבר בתחילת השבוע .השאלה היא אם נראה כאן שפל עולה או שנלך לאזור
התמיכה המשמעותי מאוד ברמה של  11800נקודות.
מדד ה  – S&P500מדד האס אנד פי  500גילה חולשה בשבוע המסחר האחרון לאחר שנעל יום אחד בלבד של עליות שערים
וגם הוא מעבר לגבוה היומי .באופן כללי ניתן לראות ב  5ימי המסחר האחרונים המצאות של מוכרים מעל  2900נקודות אולם
הם עדיין לא מהותיים והקונים "סופגים" יפה מאוד את הסחורה .טכנית כל עוד המדד נסחר מעל  2865/70נקודות הוא חיובי
בטווח הקצר וכל תיקון לשם יהיה בריא ביותר ,לסוחרים המהירים הייתי שם לב לאזור של  2900נקודות ,ירידה ברורה ממנו
בהחלט יכולה להביא לתיקון לעבר התמיכה שצוינה שכן היא תשבור את ממוצע  20לראשונה מאמצע אוגוסט.

ניתוח מניות
בזק ( – )230011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35מניות החברה קבלו גג סמוך לאזור של  440נקודות וממוצע 200
שנמצא מעט למעלה משם .כעת המניה נמצאת באמצע
התאוששו בצורה יפה בשבועות האחרונים מרמות השפל האחרונות .כעת המניה מגיעה לאזור התנגדות סביב  455נקודות
שהוא ממוצע  200והשפל האחרון שנשבר בחודש מרץ השנה .נעילה מעל אזור זה בצורה ברורה יכולה להיות חיובית ולא רק
לטווח הקצר.
רציו פטרוליום ( – )445015הלהיט של השוק בחודשים האחרונים ובפרט בחודש האחרון .טכנית ,המניה נסחרת במומנט
חיובי שה חל בחודש מאי האחרון .המניה יצאה למהלך עולה חד מאוד לאחר מכן הגיע תיקון ואתנחתא של מספר שבועות
ובתחילת ספטמבר יצאה המניה לגל עולה חדש לעבר שיאים חדשים .הנחה טכנית ראשית היא כל עוד הנייר מעל לגבוה
האחרון ברמה של  190נקודות הוא חיובי וכל תיקון לשם יהיה סביר ביותר .דבר שיותר מעניין הוא שמניה למעשה סגרה יעד
פיבו ברמה של  220נקודות יחד עם אינדיקטורים טכניים ברמות גבוהות בהחלט יכולים להוציא תיקון יורד במניה בימים
הקרובים.
ישראמקו ( – )232017מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35מניות החברה נסחרות סמוך מאוד לשיא שנתי סמוך ל 44
נקודות .למעשה המניה חזרה מרמות התמיכה סביב  36.5נקודות לאזור ההתנגדות של השנה האחרונה ברמה של 43.5
נקודות .למי שאוהב לסחור טווח דשדוש יכול לפתוח שורט על המניה בהנחה שיגיע תיקון למהלך העולה האחרון שהיה חזק
מאוד במונחים של המניה .האופטימיים יותר ימתין לפריצת טווח הדשדוש ולפתיחת היעד העולה הבא.
שלאג ( – )1090547מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה לא הצליחו להתאושש באוויר החיובית של השוק
ועדיין נסחרות סביב אזור תמיכה ברמה של  1350נקודות .אזור התנגדות המהותי נמצא הרחק למעלה ברמה של 1570
נקודות ,התנגדות ביניים ברמה של  1450/60נקודות פריצתה בהחלט יכולה לפתוח מהלך עולה לאזור ההתנגדות.
הפניקס ( – )767012מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה חתמה את שבוע המסחר המקוצר בעליה של כ2.2% -
במחיר שיא תקופתי חדש זאת לאחר שפרצה ביום המסחר האחרון (ה) את רמת השיא/התנגדות באזור  2,174נקודות .קודם
לכן ,דשדשה המניה בין רף ה 2,000 -נקודות לבין השיא האחרון שנפרץ .דשדוש זה מגדיל את האפשרות להמשך התנועה
העולה אל עבר מחיר היעד הקרוב שסומן באזור .2,330
המלט ( – )1080324מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה מדשדשת מתחילת החודש באזור השיא בטווח מחירים
שבין  9,610-10,450נקודות .קודם לכן המניה רשמה רצף עליות מרשים בהמשך למגמה הראשית במניה .מתחילת השנה
המניה זינקה בכ 39% -והצפי הוא המשך התנועה העולה כאשר הטריגר בטווח הקצר יתקבל בפריצה של  10,450וסגירה מעל
רמה זו בליווי מחזור מסחר תומך.
וואן טכנולוגיות ( – )161018מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה פתחה את שבוע המסחר המקוצר ברמת
ההתנגדות/שיא סביב  14,915נקודות ונסוגה חזרה עד לרמת התמיכה הנקודתית ורף דשדוש תחתון של התקופה האחרונה
באזור  14,460נקודות .טכנית המניה מדשדשת מתחת לרמת התנגדות מהותית כך שפריצה וסגירה מעל השיא תהווה טריגר
חיובי להמשך התנועה העולה.
מטריקס ( – )445015מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה התממשה קלות במהלך שבוע המסחר המקוצר וממשיכה
להיסחר מתחת לאזור רמות השיא השנתי  4480-4520נקודות .פריצה וסגירה מעל אזור זה תהווה איתות חיובי חדש להמשך
המגמה החיובית לאזור של  4800נקודות.
טבע ( – )TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35במהלך שבוע המסחר המניה רשמה ירידות שערים על רקע תוצאות
חיוביות בניסוי שלב  2של חברת  TGTXבתרופה לטיפול בטרשת נפוצה .המניה ירדה מרמה של  25דולר ועד לשפל של 21.2
דולר .טכנית המניה מדשדשת כבר תקופה בטווח  21-25דולר כך שהיפוך מעל אזור התמיכה עשוי להוציא תיקון עולה חזרה
לכיוון  25דולר .מנגד ,שבירה של  21דולר וכישלון פריצה חזרה תהווה טריגר שלילי להמשך המימוש אל עבר התמיכה
הקרובה סביב  19.4דולר.
רציו יהש ( – )394015מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90הבוקר דווח כי דלק קידוחים ונובל אנרג'י השלימו רכישת 39%
מצינור הגז המצרי וצפויות להשתמש בו להזרמת הגז ממאגרי תמר ולוויתן למצרים .למרות הדיווח החיובי ,המניה חתמה את
יום המסחר בעליה של כ 2% -בלבד (נסחרה בפתיחה בעליה של כ .)6% -טכנית ,המניה נבלמה באזור ההתנגדות סביב 277
נקודות ,לכן רק ס גירה מעל רמה זו תהווה טריגר חיובי להמשך התנועה העולה במניה עם יעד באזור  292-294נקודות ,הגבוה
של חודש פברואר האחרון.

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.

