הסקירה השבועית של ספונסר – 08.04.2018
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 הן בימים והן בשעות המסחר ננעל במגמה שלילית במדדים המובילים .ת"א 35
ו  125ירדו ב  3.1%ו  3.14בהתאמה .מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את מניות גב ים ,ביוטיים ומבטח שמיר אשר
עלו  3.88% ,4.19%ו  2.95%בהתאמה .בלטו בירידות שערים מניות המלט ,בי קומיוניקיישנס ושיכון ובינוי אשר אבדו מערכן
 10.25% ,10.72%ו  9.96%בהתאמה .מכלל מניות השוק נציין את תפרון ,לכיש ומרחביה אחזקות אשר עלו ,20.6%
 14.67%ו  13.5%בהתאמה .מנגד מניות טוגדר ,מדיוי ואופקטרא השילו מערכן  38.77% ,43.48%ו  32.94%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35ירד ב ,3.1% -מדד ת"א  90ירד ב ,3.24% -מדד הבנקים ירד ב ,3.43% -מדד הנדל"ן ירד ב-
 ,2.21%מדד הנפט וגז ירד ב 3.59% -ומדד הביומד ירד ב 2.28% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר נסחר השבוע
בעליות שערים ונעל את שבוע המסחר ברמה של  ₪ 3.5370לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35ירד ב 3.1% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1391.67נקודות.
שבוע המסחר המקוצר נפתח ביציבות יחסית ובעיקר במחזורי מסחר דלילים אשר בלטו בעיקר ביום א' האחרון .בהמשך
השבוע ראינו מגמה שלילית עם ירידות קלות כשבי ום רביעי למרות פקיעת אופציות שבועית יציבה ראינו ירידות שערים חדות
מאוד בשוק ונעילה סמוך לנמוך היומי ,השבועי והתקופתי .השוק חזר ברוורס את הראלי של דצמבר ינואר ושוב אנחנו נסחרים
מתחת ל  1400נקודות וסמוך לרצועת התמיכה של השנתיים האחרונות באזור של  1370/80נקודות .הניתוח הטכני לא מרמה
והתנודתיות הנמוכה יחסית בשוק בטח ביחס לאירופה וארה"ב הביאה לשבירת ובדיקת רמות התמיכה בצורה כמעט מדויקת,
השבירה בגאפ של רמת  1454/8הביאה לבדיקתו בשבוע שעבר והמשך יורד השבוע ,הירידה ביום רביעי מתחת לשפל האחרון
ברמה של  1424שלחה את השוק עו ד צעד כלפי מטה .מהבחינה הטכנית כל עליה לצורך ירידה עד שלא יוכח אחרת אבל
כשהשוק נסחר סמוך לרמות תמיכה חשובות של השנתיים האחרונות בהחלט אפשר לצפות לקונים והפוגה סביב הרמות
האלה.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נסחר השבוע בעליות שערים והוא נועל את המסחר ברמה של  ₪ 3.5370לדולר .שבוע
המסחר האחרון הציג עוצמה במטבע האמריקאי שלא רק שהוא נסחר מעל  ₪ 3.5לדולר הוא גם מתבסס מעליו בצורה טובה
להמשך עליות ולפריצה של אזור ההתנגדות המהותי סביב  ₪ 3.55לדולר .להערכתי פריצה של רמה זו תהיה מהותית ל רק
לטווח הקצר אלא יכולה להביא להיפוך מגמה במטבע ואף לשלוח אותו לרמות גבוהות יותר בחודשים הקרובים.
מדד ה  DAXהגרמני – מדד הדקס הגרמני נעל את השבוע המסחר ברמה של  12240נקודות ולמרות הירידות החדות
השבוע בארה"ב והתנודתיות הערה הוא הפגין עוצמה והמשיך להיסחר מעל אזור התמיכה סביב  11800נקודות .אתמול
(שישי) למרות ירידות חדות בארה"ב ובחוזים המדד שידר עוצמה והוא נעל את השבוע בצורה ברורה מעל  12000נקודות.
ייתכן בהחלט שראינו תחתית במדד לטווח הקצר אך כדי לצאת מסכנה של המשך ירידות רצוי לראות את המדד פורץ את אזור
של  12600נקודות ,כל עוד זה לא קורה נמשיך לצפות בתנודתיות ועצבנות בטווח של  12600-11800נקודות.
מדד ה  – S&P500מדד האס אנד פי  500נועל שבוע שני באזור תחתית של הירידות החדות מלפני שבועיים וסביב רמות
מחיר של  2670-2580נקודות .דוח תעסוקה חלש מאוד ביום שישי יחד עם המשך הסנקציות ההדדיות בין סין לארה"ב
מלחיצות את מדדי ארה"ב ושולחות אותם לימי מסחר תנודתיים מאוד עם מעברים חדים מאוד ביום המסחר של עשרות
נקודות .מהבחינה הטכנית השוק לפני הכרעה וירידה נוספת מתחת ל  2580נקודות יכולה להביא לשבירה של התמיכה
ולהוציא תבנית המשך יורדת כלפי מטה .בצד החיובי פריצה ברורה מעל  2680נקודות יכולה להביא לרגיעה בירידות השערים.
השבוע יחלו לזרום בקצב גבוה יותר הדוחות לרבעון הראשון של השנה והשוק בהחלט בונה עליהן להפיג את המתח של
הירידות האחרונות.

ניתוח מניות
בזק ( – )230011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35מניות החברה המשיכו לאבד גובה גם בשבוע המסחר האחרון שהיה
שלילי באופן רוחבי בשוק .מהבחינה הטכנית ,כמו שנכתב בשבוע שעבר כל עוד המניה מתחת ל  470נקודות אין מה לחפש בה

בטח בטווחים הארוכים יותר .טווח קצר אחרי ירידה רצופה של כ  100נקודות (ואינדיקטורים ברמות נמוכות מאוד) בהחלט
אפשר לצפות לתיקון במניה ,השאלה היא אם כדאי לשים על זה כסף או לחפש את העסקאות במקומות אחרים.
אלביט מערכות ( – )1081124מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35למרות פתיחת שבוע מבטיחה ביום א האחרון מניות
החברה המשיכו לסבול מחולשה עם סגירה שבועית בנמוך תקופתי חדש .לסוחרי טווח קצר ,רק חזרה מעל  42000נקודות
בצורה ברורה יכולה להכניס תיקון בנייר כל עוד המניה נסחרת מתחת לרמה זו אין מה לחפש שם בטח למחפשי התחתיות.
המלט ( – )1080324מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90אולי אחת המניות היותר חזקות במדד ת"א  ,90נסחרת במגמה
שלילית בשבועות האחרונים בעקבות המימושים בשוק .הירידה בשבוע שעבר מתחת ל  7450/7500היוותה טריגר שלילי
ראשון מזה תקופה ארוכה ושלחה את המניה לירידות חדות השבוע כשביום המסחר האחרון המניה מגיעה סמוך לרמות השיא
של שנת  2017שנפרצו בחודש אוקטובר האחרון סביב רמה של  6350-6500נקודות ,אינדיקטורים טכניים נמוכים יחד עם
הגעה לרצועת תמיכה בהחלט יכולה להביא להיפוך בנייר ולתיקון כלשהו ,למעקב בימי המסחר הקרובים.
ישראמקו ( – )232017מניות החברה נסחרות במדד ת"א  . 35מניות החברה ירדו עוד מדרגה השבוע עם חזרה מתחת לרמות
של  40נקודות וסמ וך מאוד לשפל האחרון .גם כאן המניה מפגינה חולשה תקופה ארוכה והתנאי השוק ממשיכים להקשות
עליה .מי שמחפש עסקה יכולים לחפש היפוך ברור סביב הרמות האלה שכן המניה לא קבעה נמוך חדש ונראה שהיא דיי זזה
הצידה בחודשים האחרונים.
תמר פטרוליום ( – )1141357מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה ממחישה את מה שהשוק חושב על מאגר תמר
כשאנו חוזרים בשבועות האחרונים לנמוכים התקופתיים ומתחת לרמה של  1700נקודות .על פניו נראה שהמשך ירידות הן
דבר בלתי נמנע בטח כשאנו נמצאים מתחת לטווח מסחר של  350נקודות שגוזר יעד לאזור של  1250נקודות.
שפיר הנדסה ( – )1133875מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניה שעד לפני מספר חודשים הייתה אחת החזקות בשוק
כבר מאבדת קרוב ל  30%מרמות השיא האחרונות סביב  1450נקודות .מבחינה טכנית ניתן לראות על הגרף את המעבר
למגמה יורדת שנמשכת נכון לכתיבת שורות אלה .אזור של  1030הינו אזור תמיכה קרוב והוא השפל מלפני שבועיים במניה.
פרטנר ( – )1083484מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35כבר לפני שבועיים שברה המניה אזור תמיכה אופקי באזור של
 1680נקודות דבר ששלח את המניה להמשך ירידות חדות ,גם תמיכה באזור של  1600נקודות משנת  2016לא החזיקה
ושלחה את המניה לעוד  100נקודות כלפי מטה .גם כאן כמו בלא מעט מניות אינדיקטורים טכניים נמצאים ברמות נמוכות כאלה
היכולים להכניס תיקון ,במקרה שלה ושל הסקטור שהוא חלש להחריד הייתי ממתין עוד כמה שבועות לראות עצירה בירידות
ולאחר מכן התבססות כלשהי.
שופרסל ( – )777037מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35עד לא מזמן אחת המניות החזקות בשוק ,הדוחות האחרונים
שלחו את המניה למימוש עמוק ,גם כאן הירידה מאזור של  2270/80נתנה טריגר שלילי ושברה מבנה מחירים עולה ,גם תיקון
כזה או אחר במניה יהיה לטובת שיא יורדת בסבירות גבוהה ולטובת הורדת חשיפה או יציאה מהמניה ולא כהזדמנות קניה.
אזור תמיכה קרוב ומהותי קיים סביב  2000נקודות.
פוקס ( – )1087022מניות החברה נסחרות במדד ת"א  . 90דוחות טובים לפני כשלושה שבועות שלחו את המניה לעליות
ולתיקון עולה שנתקע בשבועות האחרונים בעקבות התנודתיות והירידות בשוק .בתקופה זו המניה החזיקה יפה ויצרה
התבססות בין פתח פער המחירים ברמה של  5850נקודות שהיא תמיכה קרובה לבין התנגדות שנוצרה באזור של 6400
נקודות .יציאה קדימה מעל אזור התנגדות תחדש את המהלך העולה במניה עם יעד לאזור של  7000נקודות .סוחרים
אגרסיביים יכולים להיכנס חלקית סביב התמיכה עם סטופ ברור וחיזוק מעל אזור ההתנגדות שצוין לעיל.
עזריאלי ( – )1119478מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35יום המסחר האחרון בשוק הביא לשבירה של התמיכה במניה
סביב  16200נקודות .אי חזרה מעל רמה זו בימים הקרובים יכולה לשלוח את המניה להמשך ירידות שערים ולאזור של 15000
נקודות בשלב ראשון.
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 לקב ל 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.

