הסקירה השבועית של ספונסר – 03.02.2019
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  1.83%ו 2.32%
בהתאמה .הבורסה נעלה שבוע מסחר חמישי ברציפות של עליות שערים במדדים המובילים בהמשך למגמה החיובית בבורסות
העולם .שבוע המסחר נפתח במגמה חיובית בהמשך למגמה חיובית ובארה"ב ובאירופה בסיום שבוע המסחר הקודם .השבוע
לא היו דרמות בשוק ולמרות חולשה ביום א' השוק עלה בצורה עקבית עם תנודתיות נמוכה עד לנעילה סמוך לגבוה שבועי
וסביב אזור התנגדות .מניות השורה השנייה ומדדים סקטוריאליים כמו נדל"ן ביומד בלטו לחיוב ,סקטור התקשורת המשיך
להיות חלש כבזק נסחרת בנמוכים תקופתיים חדשיים.
מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את ביוטיים ,קרסו ואודיוקודס שעלו  12.35% ,42.6%ו  11.5%בהתאמה .בלטו
בירידות שערים בזק ,בי קומיוניקיישנס ואפקון החזקות אשר אבדו מערכן  7.15% ,7.6%ו  4.3%בהתאמה .מכלל מניות השוק
נציין את קנביט-ש ,הרודיום ומיקרומדיק אשר עלו  62.3% ,240.3%ו  54.75%בהתאמה .מנגד מניות קמן קפיטל-ש ,לוזון
קבוצה ותמדא-ש השילו מערכן  15.4% ,22.9%ו  14.7%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35עלה ב ,1.83% -מדד ת"א  90עלה ב ,3.71% -מדד הבנקים עלה ב ,1.91% -מדד הנדל"ן עלה
ב ,4.23% -מדד הנפט וגז עלה ב 2.75% -ומדד הביומד עלה ב .5.09% -בשוק המט"ח ,הדולר השיל מערכו השבוע 1.3%
וכעת (שישי) נסחר ברמה של  ₪ 3.6370לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35עלה ב 1.83% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1554.14נקודות.
שבוע המסחר האחרון נפתח במגמה חיובית בעקבות עליות בבורסות ארה"ב ואירופה ביום שישי שעבר .כבר ביום א' ראינו
הגעה לאזור תחתון של רצועת התנגדות ברמה של  1545-1555נקודות .בהמשך השבוע היה פחות דרמתי בשוק עם זחילה
עולה כלפי מעלה וסגירה מלאה של תבנית תיקון טכני  61.8%למהלך היורד של חודש דצמבר מ  1665נקודות ועד לשפל
ברמה של  1380נקודות .להערכתי נראה מימוש השבוע בשוק המקומי ,שמירה על  1545על בסיס שבועי תהיה חיובית ותראה
על עוצמה .ירידה מתחת ל  1530תיתן סיגנל שלילי ראשוני בשוק.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נסחר הבוקר (שישי) בעליות שערים קלות וברמה של  3.6370ש"ח לדולר .הסיגנל השלילי על
המטבע המשיך גם השבוע וכנראה שהשוק חכם יותר מהכל ,לאחר הצהרת הבנק הפדרלי בארה"ב על אי העלאת ריבית
בתקופה הקרובה התפרק הדולר בעולם וכפועל יוצא בארץ .מהבחינה הטכנית קבלנו שבירה של אזור תמיכה סביב  3.65שח
לדולר ובכך הדולר נכנס רשמית לתיקון יורד .שיא יורד קיים סביב  3.7וכל עוד מבנה המחירים ממשיך להיות יורד נראה
שנפגוש רמות נמוכות יותר בקרוב .תמיכה קרובה קיימת סביב  ,3.62אזור התנגדות .3.65-3.6620
מדד ה  DAXהגרמני – מדד הדקס משדר חולשה בכל המהלך העולה האחרון של חודש ינואר .גם פריצה של 11000
והתקדמות בשבוע שעבר מעל  11200לא מביאה להמשכיות משמעותית .השבוע קבע המדד גבוה ברמה של  11300לערך
ושוב קבלנו קיפול חזק מאוד ביום ה' האחרון עד לאזור שסמוך ל  11000נקודות .להערכתי במידה ונראה עליות זה יהיה
בתצורה של זחילה עולה במקרה הטוב שיעדה אזור של  11500נקודות .ירידה מתחת ל  11000תהיה שלילית לטווח הקצר.
מדד ה  – S&P500מדד האס אנד פי  500קבע גבוה חדש מאז הירידות החדות של חודש דצמבר ולמעשה החזיר כמעט את
כל המהלך היורד שהחל עם העלאת הריבית האחרונה .לאחר מימוש מינורי בשבוע שעבר השוק חוזר לעלות השבוע בעקבות
אופטימיות מהדוחות הכספיים ובעיקר מהצהרת ועידת השוק הפתוח של הבנק הפדרלי ביום רביעי האחרון שהורידה את
הסיכוי להעלאת ריבית נוספת במרץ ל  0מוחלט .טכנית המדד פרץ השבוע אזור של  2670נקודות והתקדם צעד קדימה לאזור
של  2700נקודות .תיקון פיבו  61.8לכל המהלך היורד קיים סביב  2710-20נקודות וממוצע  200סביב  .2740לאחר  Vחזק
מהתחתית ומחיקת הפאניקה נראה שהסיכון כעת עולה על הסיכוי ומי שנמצא בחשיפה גבוהה לשוק יכול בהחלט לשקול
להוריד אותה .גם אם נתקוף שוב את השיא ככל הנראה יגיע תיקון טכני כזה או אחר לאחר מהלך עולה של  350נקודות
למעלה מהשפל של חודש דצמבר.

ניתוח מניות
סלקום ( – )1101534מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה זינקה ביום המסחר האחרון של השבוע לאחר שבמשך
השבוע וחתי האחרונים נעצרה סביב  1810/20נקודות .הפריצה של  1880נקודות חיובית בטווח הקצר וכעת צריך לראות
המשכיות בימי המסחר הקרובים .אזור של  1980/2000מהווה התנגדות שפריצתה תיתן טריגר טכני חיובי נוסף לתיקון עולה.
חשוב לציין שהמניה נמצאת במגמה שלילית מאוד אולם לאחר מפולת במחיר בחודשיים האחרונים מ  2700ל  1810גם תיקון
עולה בהחלט יכול להגיע.
בזן ( – )2590248מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35מניות החברה נסחרות בהתכנסות מחירים כבר מספר חודשים
לאחר מהלך עולה שהגיע בחודשי הקיץ האחרונים .מהבחינה הטכנית ,נראה שהכרעה במניה קרובה (לאו דווקא בשבוע
הקרוב) .תמיכה חזקה קיימת סביב  170נקודות והתנגדות קצת מעל  190נקודות.
בזק ( – )230011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המפולת במניות החברה המשיכה גם השבוע לאחר קביעת נמוך
תקופתי חדש .לפני כשבועיים בירידות החדות בעקבות הודעת החברה על הפחתות ערך משמעותיות בחברות הבנות ירדה
המניה בחדות שברה את השפל האחרון סביב  350נקודות ואף השכילה לבדוק אותו מלמטה באותו השבוע .את ההמשך
קבלנו בשבועיים האחרונים עם חותמת של נמוך חדש השבוע .אז נכון שיכול להכנס תיקון עולה במניה אולם כשלחץ המחירים
כך כל שלילי לדעתי אין מה לחפש שם.
דלק קידוחים יה"ש ( – )475020מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה המשיכה להפגין עוצמה גם בשבוע המסחר
האחרון שהיא משייטת סביב אזורי התנגדות חזקים מאוד על הגרף .במקרה של התקדמות קדימה היעד הוא גבוה של שנת
 2018סביב  1150נקודות .מי שמחזיק את המניה ויצא איתה לטיול בשבועות האחרונים בהחלט יכול לשקול לקחת רווח חלקי
או מלא.
בריינסוויי ( – )1100718מניות החברה נסחרות במדד  .SME 60מניות החברה נסחרות תחת מימוש בחודשים האחרונים.
התנועה של החודש האחרון מראה על חולשה ,אזור התנגדות קיים סביב  ,2260/80תמיכה סביב  2080נשברה בצורה גבולית
ביום המסחר האחרון כמו גם ממוצע  200שנמצא מעט מתחת .אזור תמיכה קרוב נמצא סביב  2000נקודות ירידה ממנו
בהחלט יכולה להביא את המניה לאזור של  1800וסגירה מלאה של פער המחירים הפתוח מאוגוסט.
אמות ( - )1097278מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה חתמה שבוע מסחר חיובי כאשר ביום המסחר האחרון
זינקה בכ .2.4% -במהלך המסחר המניה פרצה את רמת ההתנגדות האופקית סביב  1920נקודות ,אולם נסוגה וחתמה
מתחתיה .המניה נסחרת כשנה מתחת להתנגדות זו ,לכן פריצה וסגירה חיובית מעליה תהווה טריגר חיובי עם מחיר יעד באזור
 2,030נקודות .אזור  1,970מהווה התנגדות נקודתית.
דלק קבוצה ( - )1084128מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35שבוע מסחר חיובי נוסף לאחר שפרצה את אזור ההתנגדות
סביב  62,500נקודות .טכנית המגמה חיובית ומבנה גרף המחירים תומך בהמשך התנועה העולה אל עבר היעד באזור
 68,000נקודות .רמת ההתנגדות שנפרצה תשמש כעת כאזור תמיכה ,במידה והמניה תרשום נסיגה.
ישראמקו ( - )232017מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35בשבוע שעבר המניה נכשלה בפריצת רמת ההתנגדות האופקית
המהותית סביב  39.4נקודות ולאחר מכן נסוגה קלות .במהלך שבוע המסחר שחלף המניה התבססה מעל אזור  38נקודות
והחלה תנועה עולה ביום המסחר האחרון .טכנית ,הטריגר החיובי יתקבל בפריצה וסגירה מעל אזור ההתנגדות .במקרה זה,
היעד הקרוב סומן סביב  41נקודות והיעד השני באזור  42.5נקודות.
מגדל ביטוח ( - )1081165מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה רשמה שבוע מסחר חיובי לאחר שבשבוע שעבר
התהפכה מעל רצועת התמיכה  307.7-310נקודות .אזור  340נקודות סומן כהתנגדות קרובה ,לכן פריצה של אזור זה וסגירה
מעליו תהווה טריגר חיובי נוסף עם יעד סביב  360נקודות .התבנית חיובית כל עוד נסחרת במונחי שער סגירה מעל 307-
 307.7נקודות.
דלק רכב ( - )829010מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90בסוף חודש דצמבר האחרון המניה החלה לתקן כלפי מעלה
לאחר שירדה כחודש ימים ברציפות והשילה כ 38% -מערכה .טכנית ,בטווח הקצר קיימת אפשרות להמשך התיקון העולה
כאשר הטריגר יתקבל בפריצה וסגירה מעל  1,650נקודות .במידה ותרחיש זה יתממש ,היעד הקרוב סומן סביב  1,770נקודות
והיעד שלאחריו  1,840נקודות.

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.

