הסקירה השבועית של ספונסר – 06.01.2019
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 – לאחר שבועיים בהן ראינו ירידות שערים חדות מאוד ,שבוע המסחר בת"א ננעל במגמה חיובית במדדים
המובילים ,ת"א  35ו  125עלו ב  0.19%ו  0.48%בהתאמה .השוק ניסה להתאושש השבוע לאחר ירידות השערים החדות של
חודש דצמבר ובפתח השנה האזרחית החדשה .התנודתיות בשוק נרגעה מעט בשבוע האחרון כשמדד ת"א  35נסחר בטווח
מסחר של  30נקודות בלבד אך עדיין בלחץ ועם נזילות נמוכה הן במניות ובהן בנגזרים.
מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את אופקו ,דלק רכב ואודיוקודס שעלו  13.9% ,31.85%ו  12.05%בהתאמה .בלטו
בירידות שערים סלקום ,פרטנר וארקו החזקות אשר אבדו מערכן  6.3% ,6.85%ו  5.4%בהתאמה .מכלל מניות השוק נציין
את כיטוב ,ברן ומטומי אשר עלו  59.6% ,67.9%ו  49.1%בהתאמה .מנגד מניות אנגל שלמה ,גלוברנדס ונבידיאה השילו
מערכן  17.6% ,17.8%ו  16.2%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35עלה ב ,0.19% -מדד ת"א  90עלה ב ,1.31% -מדד הבנקים עלה ב ,0.1% -מדד הנדל"ן עלה ב-
 ,0.4%מדד הנפט וגז עלה ב 2.6% -ומדד הביומד עלה ב .8.7% -בשוק המט"ח ,הדולר השיל מערכו השבוע  1.15%וכעת
(שישי) נסחר ברמה של  ₪ 3.7210לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35עלה ב 0.19% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1451.27נקודות.
שבוע המסחר האחרון נפתח במגמה חיובית בליווי מחזורי מסחר נמוכים ובעיקר ברגיעה בתנודתיות שהייתה כאן בשבועיים
האחרונים .מהבחינה הטכנית השוק זז בטווח מסחר צר השבוע ,אזור של  1480שהוא אזור התנגדות ומנגד אזור תמיכה סביב
 1447/50נקודות ,יציאה ממנו תביא ליעד של  30נקודות לאותו הכיוון.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נסחר הבוקר (שישי) בירידות שערים קלות וברמה של  3.7210ש"ח לדולר .התנודתיות
בשווקים הגיעה גם לדולר השבוע כשהוא מאבד מערכו מעל  1%ויורד מאזור התמיכה אותו ציינתי סביב  ₪ 3.74לדולר .נותן
לראות שגם קו מגמה עולה נשבר השבוע וגם אינדיקטור  RSIנותן איתות מכירה כך שנראה שבשלב זה הדולר נכנס לתיקון
יורד לגל העליות האחרון מאמצע ספטמבר .אזור של  ₪ 3.7לדולר מהווה תמיכה קרובה על הגרף.
מדד ה  DAXהגרמני – המדד הגרמני נסחר השבוע ביציבות סביב  10500נקודות ומתעלם מהתנודתיות החזקה אשר עוברת
על השווקים ובעיקר ארה"ב .נראה שהתנודתיות של השוק נרגעת מעט והיציבות האחרונה טובה לתיקון עולה לאחר ירידות
חדות מאוד בשלושת החודשים האחרונים מרמות של  12500ועד למחירים האחרונים .טכנית יציאה מעל  10600בצורה חזקה
תביא לטריגר טכני חיובי ולתיקון אפשרי לאזור של  11000-11200נקודות.
מדד ה  – S&P500מדד האס אנד פי  500רשם תנודתיות נמוכה בימים האחרונים עד אתמול (חמישי) בו ירד המדד .2.5%
מהבחינה הטכנית המדד תיקון  38.2%למהלך היורד האחרון של חודש דצמבר מ  2800נקודות ועד לשפל האחרון ברמה של
 2350נקודות .אזור של  2520נקודות הוא תיקון  38.2%למהלך זה והתנגדות שבלמה את המדד פעמים ב  4ימי המסחר
האחרונים .למרות ירידה חדה אתמול מחזור המסחר חוזר לאזור הממוצע  ,+ואין את הפאניקה של השבוע האחרון של השנה.
יחד עם זאת התנודתיות עדיין כאן וזה סימן שלילי .תמיכה על הגרף רחוקה ונמצאת בשפל האחרון ,התנגדות קיימת סביב
 2520נקודות.

ניתוח מניות
לאומי ( – )604611מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה שדרה חולשה השבוע וסגרה ברמתה הנמוכה ביותר בגל
הירידות הנוכחי .תמיכה קיימת סביב  2240נקודות ופרט לנר הירוק הענק המניה לא נסחרה מתחת לרמה זו מספטמבר
האחרון .אזור התנגדות טווח קצר קיים סביב  2310נקודות לערך שהוא אזורי הגבוה השבועי.
ישראמקו ( – )232017מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה חזרה השבוע למעלה אחרי שעודכן מחיר  Xדיבידנד.
גבולות הגזרה הטכניים לאחר העדכון הם אזור התנגדות מהותי  39.2ושפלים מהותיים בקצה השני סביב  .32.7הגאפ העולה
השבוע יצר תבנית איילנד ריברסל ,תבנית היפוך חיובית בטווח הקצר .תמיכה קיימת סביב  ,36.6/7התנגדות המהותית
בגבוהים האחרונים סביב .39.2
דלק קבוצה ( – )1084128מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה דיי דרכה במקום השבוע וגרוע מכך התבססה בצורה
מרשימה מתחת לממוצע  .200רק חזרה ברורה מעל  57500נקודות תביא לטריגר חיובית ולתיקון עולה משמעותי לירידות
האחרונות .כל עוד המניה תנועה סביב המחירים האחרונים הסיכויים להמשך מטה ישארו גבוהים יותר.
המלט ( – )1080324מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה התאוששה מעט השבוע בחסות השנה החדשה .היציאה
ביום ג' האחרון מעל  6760/80נקודות הינה חיובית והוציאה את המניה קדימה ליום מסחר אחד ללא המשכיות בשלב זה.
התיקון של היומיים האחרונים טוב בצורתו ולהערכתי המניה בהחלט יכולה לתקן עוד למעלה את הגל היורד האחרון שהיה חזק
בכל קנה מידה.
טבע ( – )TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35ביום המסחר האחרון (ה') המניה זינקה על רקע המלצת קניה מבנק
אוף אמריקה ורוח גבית בעקבות עסקת בריסטול מאיירס-סלג'ן .מהזווית הטכנית המניה חזרה להיסחר באזור התמיכה
האופקית שנשברה לאחרונה סביב  16.35-16.50דולר .כעת צריך לבחון התבססות מעל  16.50דולר כדי לקבל אינדיקציה
באם מדובר בתחילת תיקון עולה חזרה לאזור  19.30דולר .התנגדות קרובה שוכנת באזור  17.3דולר.
אל על ( - )1087824מניות החברה נסחרות במדד  .SME60אזור  112-113נקודות ממשיך לתמוך במניה .מדובר באזור
תמיכה חשוב להמשך קי ומה של המגמה העולה בטווח זמן הקצר .בשבוע שעבר המניה התהפכה מעל אזור זה ורשמה תיקון
עולה ,אולם השבוע ירדה חזרה לתמיכה .בשלב זה ,כל עוד המניה שומרת על התמיכה קיימת אפשרות לתנועה עולה חזרה
לגבוה האחרון באזור  130נקודות.
או פי סי אנרגיה ( - )1141571מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90במהלך שבוע המסחר המניה זינקה בכ 7% -וסגרה
במחיר שיא (במונחי שער סגירה) לאחר דשדוש של כ 12 -חודשים .החודש ינואר שנה שעברה המניה רשמה מחיר שיא של
 2,060נקודות ומאז המניה דשדשה בטווח מחירים רחב יחסית .התבססות מעל אזור  2,060נקודות תאשרר את הפריצה וסיום
תקופת הדשדוש הארוכה עם מחיר יעד עתידי סביב  2,300נקודות.
בזק ( - )230011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35אפקט ההיפוך האגרסיבי שנרשם בשבוע שעבר מעל אזור השפל
השנתי נמחק השבוע וביום המסחר המניה חתמה ברמה של  358נקודות כאשר התמיכה האופקית בדמות השפל השנתי
שוכנת סביב  356-358נקודות .מדובר בתמיכה חשובה בטווח הקצר והבינוני .במידה ותצליח לתקן כלפי מעלה ,אזור 377
סומן כהתנגדות קרובה.
סאני תקשורת ( - )1082353מניות החברה נסחרות במדד  .SME60המניה התבססה לאחרונה מעל אזור תמיכה חשוב סביב
 168נקודות .כעת המניה מתמודדת מול התנגדות נקודתית סביב  180נקודות כך שפריצה וסגירה מעל רמה זו תהווה טריגר
חיובי לתחילת התיקון העולה המניה .אזור  194-197סומן כהתנגדות מהותית לכן זהו אזור היעד במידה והתרחיש החיובי יצא
לפועל.
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.

