הסקירה השבועית של ספונסר – 10.12.2017
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 0.66% -ו 1.04%
בהתאמה .מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין אקויטל ,ארקו החזקות ומגדלי תיכון שעלות  10.1% ,13.6%ו 6.2%
בהתאמה .בלטו לשלילה מניות פלרם ,מזור רובוטיקה וביוטיים שירדו  10.6% ,10.7%ו  8.5%בהתאמה .מכלל מניות השוק
נציין את משאבי טבע שזינקה לא פחות מ  387.7%בעקבות כניסה לתחום המטבעות הקריפטוגרפים ואת פנטזי נטוורק
שעלתה  .94.8%מנגד מניות וויטסמוק ומיי סייז ירדו  41.7%ו  28.38%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35ירד ב ,0.66% -מדד ת"א  90נחלש ב ,1.92% -מדד הבנקים עלה ב ,1.64% -מדד הנדל"ן ירד
בכ ,1.84% -מדד הנפט וגז ירד ב 1.81% -ומדד הביומד ירד ב 3.99% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר התחזק בכ 1%
והוא נסחר הבוקר (שישי) ברמה של  ₪ 3.5180לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35ירד ב 0.66% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1445.68נקודות.
פתיחת השבוע הייתה המשך ישיר למגמה החיובית של השבועיים האחרונים אולם ביום שני התהפכה המגמה והשוק יצא
לתיקון יורד לאחר שעלה בשבועיים האחרונים כ  70נקודות מאמצע נובמבר .טכנית ,אין להקל ראש בעליות האחרונות שלא רק
הביאו את השוק לגבוה שנתי אלא הביאו לרמות גבוהות יותר מ  1467שהיא רמת התנגדות שנבנתה בשנה האחרונה .הירידה
מתחת ל  1450/2נקודות שלילית אולם עומק התיקון לשפל של יום חמישי ברמה של  1440/1נקודות סביר ביחס למהלך
העולה האחרון ,חזרה מהירה השבוע מעל  1452נקודות תהיה חיובית לשוק ואני מעריך שנראה התמודדות נוספת עם הגבוה
האחרון סביב  1475/6נקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק השבוע כ  1%ונסחר הבוקר (שישי) ברמה של  3.5180ש"ח לדולר .לאחר שחזר
לאזור התמיכה סביב  3.48-3.4850שב הדולר לזנק בחציו השני של השבוע והוא שוב נסחר באמצע טווח הדשדוש בין רמת
התמיכה שצוינה לאזור התנגדות סביב  ₪ 3.55לדולר .ב  3החודשים האחרונים נוצר טווח מסחר של כ  7אגורות ולכן יציאה
מטווח זה יכולה להביא למהלך דומה באותו הכיוון ,או יעד ל  3.62או שפל חדש ברמה של .3.41
מדד ה  DAXהגרמני – מדד הדקס הגרמני נסחר הבוקר (שישי) במגמה חיובית וחוזר להתמודד שוב עם אזור של 13200
נקודות שבלם אותו מספר פעמים בשבועות האחרונים .אזור התמיכה סביב  12800/900נקודות שהוא הגבוה האחרון החזיק
את המדד כך שפריצה של אזור ההתנגדות יכולה לשלוח את המדד בחזרה לרמותה שיא סביב  13500נקודות בטווח הקצר.

ניתוח מניות
טבע  – TEVA -מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35שבוע של תנועה צידית/מימוש עבר על מניות החברה נכון לכתיבת
הסקירה בשישי בבוקר .טכנית ,המניה קבלה גג סביב אזור השפל האחרון ברמה של  15.2-15.5נקודות .התיקון החד ביום
רביעי בארה"ב החזיר עצמו ביום חמישי כל שניתן לומר שאזור של  14דולר הוא שפל עולה ותמיכה קרובה .רק פריצה של
הגבוהים האחרונים תביא להמשך תיקון עולה במניה.
אלביט מערכות ( – )1081124מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה שברה השבוע תמיכה חשובה מאוד ברמה של
 48000נקודות וכשלה בחזרה מעל ביום המסחר האחרון .המשך התבססות מתחת לרמה זו יכולה להוביל לתיקון יורד מהותי
במניה ואף לשינוי המגמה הראשית .יעד התבנית נמצא ברמה של  42600נקודות אולם בדרך ישנה תמיכה סביב
 46000/45900שהוא ממוצע .200
דלק קבוצה ( – )1084128מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35לאחר תיקון בן שבועיים חזרה המניה לרדת השבוע והיא
אבדה מערכה כ  .4%מהבחינה הטכנית הירידות ביום חמישי נעצרו סביב אזור תמיכה ברמה של  53000/500נקודות ,חשוב
לראות מכאן היפוך וקונים כדי לאשר את העצירה ובכך ליצור שפל עולה ברור על הגרף דבר שלא נראה המון זמן במניה.

מגדל ביטוח ( – )1081165מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה ירדה ביום האחרונים מהגבוה האחרון סביב 390
נקודות ובכך נתנה איתות טכני שלילי בטווח הקצר .ממוצע  200השוכן סביב אזור של  372נקודות כמעט ונבדק ביום המסחר
האחרון והוא עשוי לתמוך במניה בדומה לתמיכה שהעניק בחודש ספטמבר האחרון .חזרה מעל  390תהיה חיובית בטווח
הקצר ותזמין מהלך חזרה לשיא השנתי.
ספאנטק ( – )1090117מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה נסחרה השבוע בתנועה צידית ואפילו תיקון לא הצליחה
להוציא (דבר המראה על עוצ מה) .טכנית ,צריך עוד מספר ימים של תנועה צידית דומה כך שבמידה ותתרחש פריצה של 1100
נקודות ,הסבירות למהלך המשכי בנייר יהיה גבוה .במקרה זה היעד העולה יהיה לאזור של  1200נקודות בטווח הקצר.
נובה  – NVMI -מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה התממשה לאחרונה בחדות בדומה לסקטור המוליכים למחצה
בארה"ב .מהבחינה הטכנית נראה שיש עצירה בימי המסחר האחרונים סביב  25.8-26דולר אזור שבו נסגר המסחר בירידה
החדש של תחילת נובמבר .למי שאוהב לחפש היפוכים יכול לקנות סביב הרמות האלה עם סטופ מתחת ל  25.7דולר כשיעד
הוא חזרה לאזור של  29/30דולר בטווח הקצר .חשוב לציין שהמניה קבלה גג סביב  32דולר פעמיים כך שהמשך ירידות
בהחלט יכולים להביא לשינוי מגמה במניה.
קליל ( – )797035מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90למרות שבוע שלילי במדד המניה נתמכה ומתבססת מעל אזור
פירצה של  34000נקודות שהתרחש בשבוע שעבר .מהבחינה הטכנית ,כל עוד המניה נמצאת מעל אזור פריצה הקרדיט ניתן
לקונים ולכן נרצה לראות אותה מופיעים ברמות האלה ודוחפים את המניה מעל  36000נקודות שהוא הגבוה של השבוע שעבר
ומחסום בדרך ליעד התבנית ברמה של  37500/38000נקודות.

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 :
מניות על רגל אחתhttp://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=15 :
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.

