הסקירה השבועית של ספונסר – 04.03.2018
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 המקוצר בת"א ננעל ביציבות במדדים המובילים .ת"א  35עלה ב  0.08%ות"א  125נסחר
ללא שינוי .מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את מניות שטראוס ,דקסיה ישראל וגילת אשר עלו  6.2% ,6.37%ו 5.9%
בהתאמה .בלטו בירידות שערים מניות שיכון ובינוי דלק רכב וטאואר אשר אבדו מערכן  7.97% ,15.4%ו  6.75%בהתאמה.
מכלל מניות השוק נציין את טוגדר ,קומפיוגן ,ובבילון אשר עלו  18.3% ,19.2%ו  11.7%בהתאמה .מנגד מניות ברנמילר,
וויטסמוק ותדאה השילו מערכן  15.8% ,16.75%ו  9.8%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35עלה ב ,0.08% -מדד ת"א  90ירד ב ,0.35% -מדד הבנקים עלה ב ,2.69% -מדד הנדל"ן ירד ב-
 ,0.01%מדד הנפט וגז עלה ב 1.48% -ומדד הביומד עלה ב 1.53% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר נחלש השבוע בכ
 0.8%והוא נסחר הבוקר (שישי) ברמה של  ₪ 3.4650לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35עלה ב 0.08% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1500.56נקודות.
שבוע המסחר המקוצר לרגל חג פורים נסחר בתנודתיות נמוכה עד ליום רביעי האחרון .ביום המסחר הראשון של השבוע השוק
הגיב לנעילה החזקה בשבוע שעבר בארה"ב ועלה בחדות יחסית ,היומיים שלאחר מכן התאפיינו בחוסר עניין ותנודתיות נמוכה
כשאזור  1513/5נקודות מתנגד לשוק .יום רביעי בחסות פקיעת אופציות שבועית ומגמה שלילית בארה"ב השוק פתח בירידות
וננעל סמוך לאזור הנמוך היומי .מהבחינה הטכנית השוק סגר פער מחירים סביב  1500נקודות וננעל שם ,במידה ולא יהיו
דרמות בשווקי ם או במילים אחרות תיקון עולה חד ,המגמה השלילית בשווקים ביומיים האחרונים צפויים להגיע לת"א ביום א'
הקרוב .טכנית  1500אזור תמיכה ,מתחת אזור של  1487/9נקודות .התנגדות קרובה קיימת ברמה של  1513/5הגבוהים של
שבוע המסחר האחרון.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש השבוע כ  0.8%ונסחר הבוקר (שישי) ברמה של  3.4650ש"ח לדולר .התיקון בדולר
נמשך גם בשבוע המסחר האחרון כשהבוקר (שישי) הדולר יוצר נמוך חדש בתיקון היורד האחרון ונפרד מאזור של 3.48-
 3.4750ובכך נותן איתות שלילי .תיקון  50%ו  61.8%נמצאים באזור של  3.4640ו  3.4440בהתאמה ,ירידה מהרף התחתון
תחזיר את הדולר בסבירות גבוהה לשפלים האחרונים.
מדד ה  DAXהגרמני – לאחר התיקון העולה החלש של המדד מאזור התמיכה סביב  12000ל  12600שנרשם השבוע חוזר
המדד היום (שישי) לשפלים האחרונים סביב  12000נקודות .שבירה של רמה זו תשלח את המדד לאזור של  11800שם
קיימת תמיכה נוספת וחשובה מאוד בראייה ארוכת טווח.
מדד ה  – S&P500מדד האס אנד פי  500חזר להתממש בימים האחרונים וזאת לאחר שבתחילת השבוע עשה גבוה חדש
במסגרת התיקון העולה מעל  2750נקודות .על פניו נראה שהגבוה החדש של יום ב היה מלכודת שוורים ,כשהמדד חוזר
להתממש בימים שלאחר מכן יורד מ  2750ואתמול (חמישי) יורד מתחת ל  2700נקודות .מחזורי המסחר בימים האחרונים
ערים מהעליות של סיום ותחילת השבוע הנוכחי ותומכים בהמשך ירידות בטווח הקצר.

ניתוח מניות
טבע  – TEVA -מניות החברה נסחרות במדד ת"א  35ובארה"ב .אפקט באפט הצליח להתפוגג באופן מלא השבוע והמדניה
חזרה לאזור של  19.5וחצי דולר ,סגרה פער מחירים והמשיכה עוד מטה .מהבחינה הטכנית אין הרבה מה לחדש .אזור של
 18-18.3הינו אזור תמיכה המהותי הקרוב כל עוד המניה מעליו אנו נסחרים בסוג של רצועת דשדוש עם רף עליון סביב 21.5-
 22דולר.

דלק קבוצה ( – )1084128מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35בעקבות הזינוק החד מלפני כשבועיים מניות החברה
נסחרות סמוך לאזור התנגדות .ניתן לראות שקיימת תמיכה נקודתית מעט מתחת ל  60000נקודות כממוצע  200ממשיך
להתנגד למניה גם במהלך העולה האחרון .נעילה מעל ממוצע  200שנמצא סביב  63500ומעל לגבוה האחרון ברמה של
 64200יכול לפתוח מהלך עולה המשכי במניה .המשך ירידות בים המסחר הבא יכניס ככל הנראה תיקון מעל עמוק יותר לזינוק
הגדול.
ישראמקו ( – )232017מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35מניות החברה התאושש לאחרונה מהירידות האחרונות .בשבוע
וקצת האחרונים חזרה המניה לאזור טכנית חזק מאוד שנשבר והיא מנסה לפרוץ אותו קדימה ,פריצה שלו תביא לאיתות חיובי
במניה וזה יקרה בסגירה ברורה ועוצמתית מעל  46.5נקודות.
דלק רכב ( – )829010מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המגמה השלילית במניה נמשכה גם השבוע וביתר שאת
כשהמניה שברה את הנמוכים התקופתיים באזור של  2400נקודות וירדה עד לשפל סביב  2200נקודות .הירידות במניה נמשכו
עוד לפני האכזבה מהדוחות אשר פורסמו ביום רביעי האחרון .למרות המגמה השלילית ייתכן שנראה קונים סביב הרמות
האלה ,תמיכה קרובה קיימת סביב  2200נקודות שהיא השפל מיום רביעי ,בדיקה נוספת ביום המסחר הקרוב עם היפוך יכול
להביא לתיקון עולה במניה שכן הירידות האחרונות החלו מאזורים של מעל  2800נקודות.
אלוני חץ ( – )390013מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35מתחילת השנה המניה נסחרת במגמה שלילית ועד כה השילה
מערכה כ . 10% -הירידה שהחלה בתחילת חודש ינואר התחדדה בחודש פברואר לאחר ששברה את רמת התמיכה האופקית
סביב  3,420נקודות .השבוע המניה נכשלה בפריצה חזרה מעל אזור זה אשר הפך להתנגדות בפעם הראשונה מאז שנפרץ
בחודש מאי בשנה שעברה .הכישלון מסמן גבולות חדשים בטווח הקצר כאשר  3,200נקודות כרמת תמיכה ואילו 3,420
כהתנגדות .מכיוון שהמגמה בנייר הינה שלילית ,הצפי הוא המשך ירידה אל עבר  3,200שם תיבחן בשנית .מנגד ,פריצה
וסגירה מעל ההתנגדות תהווה טריגר חיובי לסיום התיקון ויציאה למגמה עולה חזרה.
פועלים ( – )662577מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה זינקה השבוע בכ 3.5% -לאחר שנסחרה במגמה שלילית
מתחילת חודש ינואר ועד לשבוע שעבר .בחודש דצמבר האחרון המניה פרצה את אזור ההתנגדות סביב  2,495-2,500נקודות.
רמה זו תמיכה במניה במהלך חודש ינואר ורוב חודש פברואר ,עד שרמה זו נשברה והעצימה את הירידה עד לאזור 2,400
נקודות .מאז המניה התאוששה והשבוע אף פרצה חזרה את אזור ההתנגדות ,אולם ביום המסחר האחרון נסוגה חזרה מתחת
לרמה זו ,לכן כישלון חזרה זה מהווה טריגר לתחילתו של גל יורד נוסף עם יעד קרוב סביב  2,380נקודות.
פריגו  – PRGO-מניות החברה נסחרות במדד ת"א  35ובנאסד"ק .השבוע המניה המשיכה להיסחר בגמה שלילית לאחר
שנכשלה בפריצה חזרה מעל  90דולר .את יום המסחר האחרון (ה') חתמה ברמה של  79.57דולר ,מעל רמת התמיכה
האופקית סביב  79.2דולר .במידה ותשבור רמה זו היעד הבא סומן סביב  75.7דולר .רק התבססות מעל  79-79.2דולר תהווה
טריגר לאפשרות לתיקון עולה חזרה לאזור  82.5דולר כיעד קרוב.
תמר פטרוליום ( – )1141357מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90טכנית המניה נסחרת מזה מספר חודשים בטווח מחירים
שנע בין  1,840מלמטה ו 2,190-2,200 -מלמעלה .בשבוע שעבר זינקה המניה במהלך המסחר לרמה של  2,250נקודות,
אולם נסוגה חזרה לאזור  2,000נקודות .גם במהלך שבוע המסחר האחרון המניה המשיכה להתבסס מעל אזור זה ומבנה גרף
המחירים תומך באפשרות להמשך התנועה שהחלה בשבוע שעבר אשר שתביא לפריצת ההתנגדות המהותית ב2,200 -
נקודות ואף מעל הגבוה באזור  2,300נקודות .הטריגר יתקבל בסגירה מעל ההתנגדות.
מליסרון ( – )323014מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה 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.

