הסקירה השבועית של ספונסר – 03.03.2019
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  0.13%ו 0.21%
בהתאמה .שבוע נוסף ללא דרמות מיוחדות עבר על הבורסה של ת"א ,ביום שני רשם השוק גבוה חדש במסגרת המגמה
העולה שהחלה לאחר ירידות השערים החדות בחודש דצמבר שלמעשה נמחקו לחלוטין .ימים רביעי וחמישי היו תנודתיים יותר
עם ירידה חדה יחסית ביום רביעי ותיקון חלקי שלה ביום חמישי עם נעילת שבוע מסחר חיובי נוסף .השבוע פורסמה החלטת
הריבית וזאת נותרה ללא שינוי ברמה של  .0.25%מניות הקנביס המשיכו לרכז את מרבית העניין של הפעילים עם מחזורי
מסחר ערים.
מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את לייבפרסון ,אנרג'יקס ואודיוקודס שעלו  8.5% ,8.93%ו  5.98%בהתאמה .בלטו
בירידות שערים אופקו ,סלקום ולוינשטיין נכסים אשר אבדו מערכן  5.1% ,8.93%ו  4.3%בהתאמה .מכלל מניות השוק נציין
את מכון חקר האינטרנט ,פי.אל.טי פיננס וחלל תקשורת אשר עלו  100% , 401.4%ו  41.95%בהתאמה .מנגד מניות אדרי
אל ,הרודיום ואינטרקיור השילו מערכן  33.2% ,33.6%ו  22.7%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35עלה ב ,0.13% -מדד ת"א  90עלה ב ,0.62% -מדד הבנקים ירד ב ,0.09% -מדד הנדל"ן עלה ב-
 ,0.72%מדד הנפט וגז עלה ב 1.68% -ומדד הביומד ירד ב .2.69% -בשוק המט"ח ,הדולר הוסיף לערכו השבוע 0.15%
וכעת (שישי) נסחר ברמה של  ₪ 3.6230לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35עלה ב 0.13% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1571.21נקודות.
שבוע המסחר נפתח בעליות שערים קלות בהמשך לימי שישי החיוביים בבורסות ארה"ב ,יום שני היה המשך ישיר ליום א' עם
עליות שערים מהפתיחה עד לגבוהים חדשים מאז חודש דצמבר האחרון כשהשוק קובע גבוה ברמה של  1591.6נקודות.
בימים שלישי ורביעי ובעיקר ברביעי ראינו מימוש וירידות שערים שהגיעו סמוך לנעילת המסחר וסגירה בנמוכים היומיים וביום
חמישי לאחר פקיעת אופציות שבועית שלילית ראינו התאוששות עד לנעילת המסחר .טכנית ,המדד העלה תנודתית בעיקר
בחלקו האחרון שלה שבוע עם תנועה של מעל  35נקודות מגבוה לנמוך שבועי .אזור של  1565נקודות היווה תמיכה שנשברה
ביום רבי עי אולם השוק חזר מעליה ביום חמישי .הנמוך השבועי סביב  1554/5נקודות מהווים אזור תמיכה חשוב ואזור של
 1572ו  1577מהווים התנגדות לפי סרגל פיבונצ'י על המהלך השבועי.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נסחר כעת (שישי) בעליות שערים קלות וברמה של  3.6230ש"ח לדולר .הדולר הוריד
תנודתיות השבוע כשהוא מתבסס ונתמך מעל אזור של  3.6050דולר לשקל .חשוב יהיה לראות יציאה קדימה מאזור זה וקונים
שידחפו את הדולר כלפי מעלה לאזור של  3.65/66ומעל אזור התמיכה .אי יכולת לעלות יכולה להביא למוכרים והמשך הטרנד
השלילי אשר קיים בדולר מתחילת השנה .בש לב זה הדולר חלש ובסיגנל שלילי אולם יציאה קדימה והמצאות קונים מעל אזור
התמיכה שצוין בהחלט יכולים לשנות את המומנטום ולא רק לטווח הקצר.
מדד ה  DAXהגרמני – מדד הדקס משדר עוצמה בשבועיים האחרונים וגם אתמול (חמישי) רשם יום מסחר חיובי לאחר
שנסחר בירידות שערים בחציו הראשון של יום המסחר .התבנית הטכנית על הגרף נראת חיובית והמשכיות היום (שישי) יכולה
להביא לגבוה חדש מאז דצמבר האחרון .התנגדות קרובה קיימת מעל  .11540חשוב לציין שגם במקרה של המשך חיובי המדד
מאוד מוגבל בתנודתיות שלו ,לדעתי במקרה הסופר אופטימי אולי נראה בו עוד  200-300נקודות למעלה.
מדד ה  – S&P500מדד האס אנד פי  500רושם חולשה השבוע ,עם ירידה רצופה של  3ימי מסחר ועם נר חלש ביומו הראשון
של השבוע אשר קבל גג בגבול עליון של רצועת ההתנגדות סביב  2815נקודות .טכנית ,אני חייב לציין שמעולם לא ראיתי
קריסה כל כך חזקה ועוצמתית כמו שהייתה בדצמבר שמחזירה עצמה באופן מלא חודשיים לאחר מכן .אני חושב שהיסטורית
מעולם לא היה דבר כזה בטח בכמות הנקודות שהמדדים רצו מהנמוכים האחרונים .הנחה טכנית ראשית ממשיכה להיות
קיימת ,כל עוד השוק מעל  2740/50נקודות הוא חיובית בטווח הקצר .רק מתחת ישנו סיכוי לתיקון עמוק כלשהו .אזור
התנגדות מהותי קיים ברצועה של  2790-2815נקודות.

ניתוח מניות
דיסקונט ( – )691212מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה מהחזקות בשוק קבעה גבוה כל הזמנים חדש השבוע
שלא החזיק יותר מיום אחד וכבר לאחר מכן המניה חזרה מתחת לגבוהים .למרות החזרה הדבר לא נוראי שכן מבנה המחירים
גם בטווח הקצר עדיין נשאר עולה .אזור תמיכה חשוב נמצא ברמה של  1270ירידה ברורה ממנו ככל הנראה תאשר פריצת
שווא סופית וגם תכניס תיקון מעט עמוק יותר במניה.
כיל ( – )281014מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה דיי נסחרת בצורה רנדומלית מתחילת השנה ומציגה ביצועי
חסר בטח ביחס למדד המוביל .טכנית המניה נמצאת בהתכנסות מחירים ,שפל אחרון שהוא עולה נמצא ברמה של 1948
נקודות .התנגדות ,ברצועה של  .2125/2155ירידה מתחת ל  2000נקודות יכולה להיות שלילית בגלל מבנה המחירים
שמתגבש בשלושת השבועות האחרונים ולכן זהירות נדרשת כרגע.
הרודיום השקעות ( – )1104363מניות החברה אינן נסחרות במדדים .החברה צפויה למזג לתוך פעילותה את חברה מוצרי
הקנביס פנאקסיה .המניה המשיכה במומנט השלילי השבוע ושברה תמיכה חשובה מאוד סביב  855ו  800נקודות דבר שהביא
למימוש עמוק וירידות שערים חדות מתחת לתיקון פיבו  61.8למהלך העולה מ  300ל  1400נקודות בשיא מלפני שלושה
שבועות .יחד עם זאת הירידות החדות מגיעות לאזור תמיכה על הגרף סביב  585/600נקודות ולכן יש סיכוי לבלימה ותיקון
כלשהו סביב הרמות האלה .במידה ונראה המשך ירידה גם מתחת לרמה זו הכיוון יהיה לאזור של  500וקצת נקודות שם קיים
גאפ פתוח .חשוב לציין שהמניה מתאימה לסוחרים שאוהבים סיכון גבוה מאוד.
סומוטו ( – )1129451מניות החברה נסחרות במדד  .SME60המניה נרגעה מעט השבוע ונעצרה קצת מעל  200נקודות.
מחזורי המסחר דעכו בצורה מהותית מאוד וכעת חשוב יהיה לראות יציאה קדימה לאחר התיקון של השבועות האחרונים.
נעילה מעל  205/7נקודות תהיה חיובית לטווח הקצר.
בזן ( - )2590248מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה נסחרת במומנטום חיובי מספר שבועות כאשר את שבוע
המסחר האחרון המניה חתמה מתחת לרמת ההתנגדות/שיא של שנת  2018באזור  .192.9-193.7טכנית קיימת אפשרות
לפריצה של אזור זה כאשר סגירה חיובית מעל הרף העליון תהווה טריגר חיובי חדש וסיום תקופת דשדוש ארוכה בטווח 169-
 193נקודות .יעד התבנית המלא סומן סביב  118נקודות.
פועלים ( - )662577מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה מדשדשת מתחילת החודש מתחת לאזור ההתנגדות סביב
 2,500נקודות .טכנית מתהווה תבנית היפוך בדמות "ראש כתפיים" הפוכים אשר תצא לפועל בפריצה וסגירה מעל אזור
התנגדות זה .במידה ותרחיש זה יצא לפועל ,מחיר היעד הקרוב סומן סביב  2,610נקודות .במידה והמניה תיסוג חזרה ,אזור
 2,435סומן כאזור תמיכה חשוב לטווח הזמן הקצר.
או.פי.סי אנרגיה ( - )1141571מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מתחילת השנה המניה מדשדשת מעל השיא של שנת
 2018סביב  2,080נקודות לבין  2,250נקודות מלמעלה .הדשדוש בתצורתו הנוכחית תומכת בהמשך המגמה החיובית ,אולם
יש להמתין לפריצה וסגירה מעל  2,250נקודות כדי לקבל אישור לסיום הדשדוש ויציאה לתנועה עולה .במקרה זה היעד של
התבנית הנוכחית סומן באזור  2,450-2,460נקודות.
אנלייט אנרגיה ( - )720011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה נסחרת במגמה חיובית מתחילת השנה ועד כה
עלתה בכ . 22% -את שבוע המסחר המניה פתחה בעליה ,בהמשך למומנטום החיובי שנרשם בשבוע שעבר ואף פרצה את
אזור ההתנגדות  210.9נקודות .בהמשך השבוע המניה נסוגה חזרה לאזור הפריצה והתהפכה מעליה .בשלב זה קיימת
אפשרות להמשך המגמה החיובית כאשר הנחה זו בתוקף כל עוד המניה נסחרת מעל  110נקודות .מחיר היעד של התבנית
הנוכחית סומן סביב  226-228נקודות.
מגדל ביטוח ( - )1081165מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90לאחר תיקון של כ 20%-מהשפל האחרון ,המניה עברה
להיסחר בתנועה צידית (דשדוש) בטווח המחירים  347-366נקודות .הדשדוש הנוכחי חיוני להמשך קיומה של המגמה העולה
שיצאה לדרך בסוף חודש ינואר .פריצה וסגירה מעל  366נקודות תהווה טריגר חיובי להמשך המגמה העולה עם מחיר יעד
סביב  384נקודות .אזור  372סומן כהתנגדות נקודתית.

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.

