הסקירה השבועית של ספונסר – 04.11.2018
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 חיובית במדדים המובילים ,ת"א  35ו  125עלו ב  2.75%ו 2.84%
בהתאמה .השבוע נפתח ביציבות למרות הנ עשה בבורסות ארה"ב ואירופה ,בהמשך ולאחר שנרגעו ירידות השערים בשווקים
הגלובליים המדדים בארץ קבלו עוד יותר בטחון ועלו עד לסגירה בגבוה שבועי .הסיפור של השבוע הגיע ביום המסחר האחרון
ממניית טבע אשר פרסמה דוחות טובים מהצפי ואף העלתה תחזית להמשך השנה ,בתגובה עלתה המניה בארץ .9.9%
מוקדם יותר השבוע פרסמה טאואר את דוחותיה לרבעון השלישי ,החברה פרסמה דוחות בינוניים והמניה נשלחה לנמוך שנתי
חדש ,היא אבדה כ  10.5%בשבוע המסחר האחרון.
מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את מניות קמטק ,בי קומיוניקיישנס ואופקו שעלו  14% ,14%ו  12.3%בהתאמה.
בלטו בירידות שערים טאואר ,שיכון ובינוי וסקופ אשר אבדו מערכן  2.3% 10.45ו  1%בהתאמה .מכלל מניות השוק נציין את
אופקטרא ,קווליטאו וסלקום אשר עלו  13.4% ,27.2%ו  12%בהתאמה .מנגד מניות צירון ,ביוליין ומטומי השילו מערכן
 18.5% ,40.8%ו  15.4%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35עלה ב ,2.75% -מדד ת"א  90עלה ב ,3.06% -מדד הבנקים עלה ב ,1.99% -מדד הנדל"ן עלה
ב ,2.02% -מדד הנפט וגז עלה ב 3.07% -ומדד הביומד עלה ב .0.79% -בשוק המט"ח ,הדולר השיל מערכו השבוע 0.2%
וכעת (שישי) נסחר ברמה של  ₪ 3.6940לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35עלה ב 2.75% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1611.43נקודות.
שבוע המסחר נפתח ביציבות למרות נעילה שלילית מאוד בשבוע המסחר הקודם במדדי ארה"ב .יום שני היה חיובי אך מדדי
המניות נחלשו לקראת סיום בעיקר לאחר שבארה"ב השוק עבר לירידות שערים כשביום שלאחר מכן לא התקיים מסחר לרגל
הבחירות המוניציפיות בארץ .ביום רביעי חזרו המדדים להיסחר במגמה חיובית לאחר עליות שערים נאות בארה"ב שיצאו
משפלים תקופתיים ,עליות אלה נמשכו עד לנעילת שבוע המסחר בגבוה שבועי .מהבחינה הטכנית התמיכה בשבוע שעבר
ברמה של  1568נקודות הוכיחה עצמה ונראה שכל האזור עד ל  1550מהווה נקודת כניסה לשוק המקומי .אזור התנגדות
שהיה סביב  1600נפרץ ביום חמישי ועל פניו נראה שהשוק בדרכו לאזור התנגדות סביב  1630נקודות שם אזור ההתנגדות
הבא על הגרף.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נסחר הבוקר (שישי) בירידות שערים קלות וברמה של  3.6940ש"ח לדולר .שבוע המסחר
האחרון הביא את היעד שעלה כאן מאמצע אוקטובר ועמד על אזור השיא השנתי סביב  3.72שח לדולר .התבנית הטכנית
הושלמה באופן מלא כשהדולר מקבל גג בגבוה השנתי והתקופתי ויוצא למימוש ביומיים האחרונים .טכנית ,לאחר סגירת היעד
צריך לבחון איפה נקבל עצירה ושפל עולה על הגרף בכדי שנוכל להבין את הכיוון של הצמד לתקופה הקרובה .חשוב וצריך לציין
שפריצה של הגבוה ברמה של  ₪ 3.7260לדולר יביא להמשך מגמה חיובית אולם אני נותן לכך סבירות נמוכה יותר בטח
בשבוע המסחר הקרוב.
מדד ה  DAXהגרמני – המדד הגרמני החזיק ביום שישי שעבר מעל אזור של  11000נקודות למרות ירידות חדות בארה"ב
והשבוע ראינו המשך ישיר לחוזק עם תיקון עולה במדד .מהבחינה הטכנית לאחר שירדנו מהרצועה של  12000-11800המדד
שלילי בטווח הבינוני ארוץ ,יחד עם זאת בטווח הקצר המדד יכול להמשיך ולתקן ,אזור התנגדות נמצא סביב  11500נקודות
ונעילה מעליו תהיה חיובית לתחילת שבוע המסחר הבא.
מדד ה  – S&P500מדד האס אנד פי  500המשיך להיות בתחילת שבוע המסחר תחת לחץ של מוכרים עם יום תנודתי במיוחד
שבדק את השפל של מאי באזור של  2600נקודות .בימים שלאחר מכן ראינו את הקונים חוזרים לשוק עם עליות שערים נאות
וחזרה בפער מחירים עולה מעל רמה של  2700נקודות .יחד עם זאת העליות הנאות מגיעות מירידות עוד יותר נאות ששברו
אזורי תמיכה וממוצעים ארוכי טווח .באזור של  2756נקודות ממוצע נע  20יום ומעל ברמה של  2765/70יש אזור התנגדות
וממוצע  200ימים שנשבר באמצע חודש שעבר .כך שבשלב זה התיקון העולה יחד עם התנודתיות הגבוהה הן רק תיקון
לירידות החדות בשוק וכך צריך להתייחס אליהן בשלב זה.

ניתוח מניות
לאומי ( – )604611מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35שבוע מסחר חיובי עבר על המניה כשהיא מצליחה להחזיק מעל
אזור התמיכה האופקי ברמה של  2290/2300נקודות ושוב יצאה קדימה .התבנית הטכנית שנוצרת במניה חיובית להמשך
עליות שערים .פריצה ברורה של  2400תביא לרמז לקראת המשך תנועה עולה לעבר השיא ויעד מלא ברמה של  2550נקודות
לערך .על פניו נראה שייקח לתבנית זמן שכן טרם קבלנו פריצה ראשונית (אולי השבוע).
טאואר –  - TSEMמניות החברה נסחרות במדד ת"א  35ובבורסת הנאסד"ק .המניה המשיכה השבוע את המגמה השלילית
ונפלה בעוצמה ביום שני האחרון לאחר פרסום דוחות רבעוניים עם צפי חלש להמשך השנה .מבחינה טכנית המניה המשיכה
את הטרנד השלילי לאחר הדוחות וסגרה הרב המעבר ליעד היורד של תבנית הדשדוש שעמדה על אזור  17דולר .התיקון של
הימים האחרו נים מגיע כתיקון רוחבי בסקטור המוליכים למחצה וכך צריך לקבל אותו .תמיכה קרובה קיימת בשפל האחרון
ברמה של  13.87-14דולר ,טווח קצר מאוד כל עוד מעל  15דולר יכולה למשוך לכיוון סגירת הגאפ ברמה של  17.5לערך.
פרטנר ( – )281014מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה נפתחה השבוע למעלה לאחר תיקון בריא של  5-6שבועות.
נעילה מעל לגבוה של חודש ספטמבר ברמה של  1920/38יפתח במניה יעד עולה לאזור של  2080נקודות .אין ספק שההודעה
של סלקום על העלאת מחירים הכניס רוח חיובית לסקטור השבוע צריך לראות שזה ימשך.
בזק ( - )230011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה זינקה במהלך שבוע המסחר בכ .7.6% -בשבוע שעבר המניה
התהפכה מעל אזור השפל האחרון סביב  392נקודות ופתחה את שבוע המסחר הנוכחי בעליה אשר אישרה את ההיפוך .בשלב
זה המניה קרובה לאזור התנגדות אופקי סביב  438נקודות ,שם תתקבל ההכרעה באם המניה תצא מגבולות הדשדוש 392-
 438ונקבל שינוי מגמה או שתמשיך לדשדש בטווח הנ"ל.
דלק קבוצה ( – )1084128מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה מדשדשת מספר שבועות בטווח שבין 61,000
מלמטה לבין  65,490מלמעלה .קודם לכן ,המניה נסחרה במגמה עולה מאזור השפל השנתי ,לכן ההנחה היא שבמידה והמניה
תפרוץ את רף הדשדוש העליון נקבל טריגר לחידוש המגמה העולה .למעקב.
ישראמקו יהש ( - )232017מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה התבססה במהלך שבוע המסחר מעל אזור 41
נקודות ,אזור הפריצה מחודש ספטמבר .בשלב זה המניה יצרה שפל עולה וסגירה מעל  42נקודות תהווה טריגר לחזרה לאזור
השיא האחרון ב 44 -בנקודות.
טבע ( – )TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35שבוע מסחר תנודתי נפתח בירידה לאזור  19.34דולר ובכך המניה
סגרה את מחיר היעד שנקבנו בו בסקירות האחרונות .ביום המסחר האחרון המניה זינקה בכ 15% -בהשפעת הדו"ח הרבעוני.
החברה עקפה את תחזית הרווח ברבעון ומעלה את התחזית השנתית .טכנית המניה פרצה את ההתנגדות הנקודתית 22.25-
 22.30דולר .בשלב זה קשה להעריך את המשך הכיוון בטווח הקצר ויש לעקוב אחר מבנה המחירים בימים הקרובים .דשדוש
נקודתי בטווח המחירים הנוכחי עשוי להטיב עם המגמה בטווח הקצר.
מיטב דש ( - )1081843מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה מדשדשת מחודש פברואר בטווח מחירים ברור בין
 1,050כתמיכה ואזור  1,175כהתנגדות .בשבוע שעבר המניה זינקה בחדות והתקרבה לרמת ההתנגדות ,אולם נסוגה חזרה.
במהלך השבוע שחלף המניה דשדשה ובפועל מתהווה תבנית המשך עם אפשרות לעלות לרמת ההתנגדות שם תיבחן .רק
פריצה מובהקת של אזור  1,175נקודות תהווה טריגר לשינוי המגמה במניה לטווח זמן הקצר והבינוני.
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.

