הסקירה השבועית של ספונסר – 10.02.2019
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 שלילית במדדים המובילים ,ת"א  35ו  125ירדו ב  1.03%ו 0.85%
בהתאמה .לאחר  5שבועות רצופים של עליות שערים בורסת ת"א נעלה את שבוע המסחר בירידות שערים .המסחר השבוע
במדדים במובילים נסחר ביציבות ברוב ימי שבוע המסחר ורק ביום המסחר האחרון ירד המדד בצורה חדה יחסית לתנודתיות
של התקופה האחרונה .מניות חברות הקנביס המשיכו לרכז עניין בליווי מחזורי מסחר ערים ותנודתיות גבוהה כיאה לסקטור
הספקולטיבי .ביום חמישי האחרון התרחש עדכון המדדים החצי שנתי בנעילה.
מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את אלוט ,פרטנר ואייאיאס שעלו  9.3% ,9.8%ו  7.3%בהתאמה .בלטו בירידות
שערים אופקו ,סאמיט והמלט אשר אבדו מערכן  8.15% ,26.1%ו  7.8%בהתאמה .מכלל מניות השוק נציין את קמן קפיטל-ש,
אפולו פאוור ואינטרנט זהב אשר עלו  81.3% ,91.8%ו  48%בהתאמה .מנגד מניות קנביט-ש ,מכון חקר האינטרנט וביוליין
השילו מערכן  26.4% ,38.6%ו  25.7%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35ירד ב ,1.03% -מדד ת"א  90ירד ב ,0.27% -מדד הבנקים ירד ב ,0.78% -מדד הנדל"ן ירד ב-
 ,0.92%מדד הנפט וגז עלה ב 2.0% -ומדד הביומד ירד ב .0.85% -בשוק המט"ח ,הדולר השיל מערכו השבוע  0.1%וכעת
(חמישי) נסחר ברמה של  ₪ 3.6320לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35ירד ב 1.03% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1538.39נקודות.
שבוע המסחר האחרון נפתח ביציבות מעל  1550נקודות ושם השוק שהה עד יום רביעי תוך כדי תנודתיות נמוכה .ציינתי
בסקירה בשבוע שעבר שכל האזור של  1555נקודות ומעט מעל שהוא תיקון  61.8%למהלך היורד האחרון בשוק מ 1665/70
נקודות ועד לשפל בחודש דצמבר האחרון .בפועל האזור התנגד בצורה חזקה פרט להחלקה קטנה בנעילת המסחר ביום שלישי
ברמה של  1562נקודות .ביום חמישי השוק פתח את המסחר ברמה של  1550נקודות שם נקבעה פקיעת האופציות השבועית
על המדד ,מהפתיחה ראינו חולשה בשוק עם ירידה עקבית לאורך כל יום המסחר שהתמתנה מעט בנעילה .למעשה קבלנו
טריגר טכני שלילי ראשון ותחת תיקון במדד .תמיכה קרובה קיימת ברמה של  1630נקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נסחר כעת (חמישי ערב) בעליות שערים קלות וברמה של  3.6320ש"ח לדולר .האיתות
השלילי שקבלנו בשבוע שעבר המשיך גם השבוע כשהדולר נסחר ברמתו הנמוכה ביותר מאז ספטמבר האחרון וברמה
הקרובה ל  ₪ 3.60לדולר .טכנית ,הדולר יצא לתיקון עולה ובטווח הקצר כל עוד הוא מתחת ל  3.65הוא עדיין תחת מימוש
וסיגנל שלילי ,צריך לראות האם נראה שפל עולה ראשון מזה תקופה כזה שיראה לנו על אפשרות לסיום התיקון היורד או
לפחות עצירה ברצף היורד .אזור התנגדות  ,3.65תמיכות  3.62והחשובה יותר .3.6050-3.60
מדד ה  DAXהגרמני – מדד הדקס ירד בחדות ביום המסחר האחרון (חמישי) ונעל את המסחר סמוך לאזור תמיכה חזק סביב
 11000נקודות ובשפל של שבועיים .טכנית ,שוב קבלנו גבוה חדש השבוע מעל  11300נקודות אבל גם הוא חיש מהר הביא
לרוורס וחזרה לאזור התמיכה שצוין לעיל .המדד חלש מאוד בטח ביחס לשווקי ארה"ב ולהערכתי שבירה של  11000נקודות
תתרחש בקרוב עם אפשרות לבדוק את השפלים של תחילת השנה.

ניתוח מניות
אמות ( - )1097278מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה רשמה שבוע מסחר חיובי ועלתה  3.4%לאחר שפרצה את
רמת ההתנגדות האופקית סביב  1920נקודות .במהלך השבוע המניה עלתה כמעט עד למחיר היעד שנקבנו בו ב2,030 -
נקודות .בשלב זה קיימת אשרות להמשך התנועה העולה כאשר הטריגר יתקבל בסגירה מעל  2,000נקודות והיעד הסופי יהיה
בשיא של  2018סביב  2,045נקודות .אזור  1,920מהווה תמיכה חשובה בטווח הקצר.
דלק קבוצה ( - )1084128מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35במהלך השבוע המניה התממשה קלות וירדה חזרה לאזור
ההתנגדות שנפרץ לאחרונה סביב  62,500נקודות .טכנית המניה רשמה נר היפוך מעל ההתנגדות שהפכה לתמיכה ,לכן
ההנחה נותרה בעינה ומבנה גרף המחירים ממשיך לתמוך בהמשך התנועה העולה אל עבר היעד באזור  68,000נקודות.
ישראמקו ( - )232017מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה פרצה בתחילת השבוע את רמת ההתנגדות האופקית
המהותית סביב  39.4נקודות ובהמשך השבוע המשיכה לטפס ואף סגרה את היעד הראשון סומן סביב  41נקודות .כעת ,סגירה
מעל  41נקודות תביא ככל הנראה להמשך התנועה אל עבר היעד השני באזור  42.5נקודות.
פתאל החזקות ( - )1143429מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35במהלך השבוע המניה התממשה ונבלמה מעל אזור
התמיכה האופקי סביב  38,000נקודות ,שתמך במניה במהלך החודשיים האחרונים .ביום המסחר האחרון המניה חתמה
בעליה ואישרה את ההיפוך שנרשם יום קודם ,לכן בשלב זה קיימת אפשרות לתחילת תיקון עולה להתנגדות סביב 40,600
נקודות .הנחת העבודה בתוקף כל עוד המניה נסחרת במונחי שער סגירה מעל  38,000נקודות.
מגדל ביטוח ( - )1081165מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המומנטום החיובי נמשך בשבוע המסחר שחלף ואזור
ההתנגדות סביב  340נקודות אף נפרץ ,אולם בהמשך השבוע רשמה נסיגה חזרה .ביום המסחר האחרון המניה נסחרה
בירידה והתהפכה לקראת סיום ויצרה נר היפוך לכן מבנה גרף המחירים תומך בהמשך התיקון העולה אל עבר היעד סביב 360
נקודות .אזור  330נקודות סומן כתמיכה 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.

