הסקירה השבועית של ספונסר – 11.02.2018
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 שלילית במדדים המובילים .ת"א  35ו  125ירדו ב  4.01%ו 4.39%
בהתאמה .מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין רק את  3המניות הבודדות שעלו מכלל המדד ,לאומי ,פז נפט ואלקטרה
צריכה שעלו  0.86% ,1.77%ו  0.15%בהתאמה .בלטו בירידות שערים מניות אלרוב נדל"ן ,נורסטאר ודלק קבוצה אשר אבדו
מערכן  13.55% ,13.74%ו  13.41%בהתאמה .מכלל מניות השוק נציין את אנגל שלמה ,תדאה ומחשוב ישיר אשר עלו
 122.87% ,14.59%ו  10.24%בהתאמה .מנגד מניות מיי סייז ,מדיוי וביומדיקס השילו מערכן  22.4% ,22.93%ו 20.3%
בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35ירד ב ,4.01% -מדד ת"א  90ירד ב ,5.5% -מדד הבנקים ירד ב ,0.85% -מדד הנדל"ן ירד ב-
 ,5.72%מדד הנפט וגז ירד ב 8.02% -ומדד הביומד ירד ב 3.67% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר התחזק השבוע בכ
 2.3%והוא נסחר הבוקר (שישי) ברמה של  ₪ 3.5080לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35ירד ב 4.01% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1478.52נקודות.
פתיחת השבוע הייתה באופן טבעי שלילית בגלל הירידות בסיום השבוע הקודם בארה"ב וכבר ביום ראשון השוק שבר את
התמיכה הראשונה שצוינה ברמה של  1525/6נקודות  .ביום שלישי השוק ירד את המדרגה המהותית בעיקר בגלל ירידות
השערים החדות שהיו בליל אמש בארה"ב כשהוא שובר בפתיחה את אזור של  1500נקודות בפער מחירים יורד (גאפ).
מהפתיחה ראינו החלשות וכבר בשעות הבוקר נקבע הנמוך השבועי ברמה של  1453/4נקודות (זאת נקודת התמיכה הקרובה
לשוק) אזור של  1500נקודות התנגד ביום רביעי וסמוך אליו ביום חמישי בבוקר ,אך השוק נכנע בסופו של יום (חמישי) עם
סגירה סמוך לנמוכים יומיים .על פניו נראה שנבדוק את אזורי הנמוכים השבועיים סביב  1460-1454נקודות בפתיחת שבוע
המסחר ואולי אף מתחת לכך.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק השבוע כ  2.3%ונסחר הבוקר (שישי) ברמה של  3.5080ש"ח לדולר .בשבועיים
האחרונים מרמות השפל סביב  3.38-3.37שח לדולר התחזק המטבע האמריקאי מעל  3.5אחוז .ניתן לומר שהיפוך המגמה
שזוהה עם החזרה מעל  3.39-3.4וצוין בסקירה השבועית הצליח ,הוציא תיקון חזק מאוד בדולר והביא אותו לחוף מבטחים
בטווח הקצר .השבוע ראינו ריצה מעל  3.44ו  3.458ו ( 3.48התמיכה האחרונה שנשברה ושלחה את הדולר לעבר היעדים
הטכניים שנסגרו ואף צוינו ברמה של  3.4לערך) .טווח קצר כל עוד הדולר מעל  3.44-3.46הוא לונג עם פוטנציאל לסגור את
יעד התבנית ברמה של  3.55ש"ח לדולר.
מדד ה  DAXהגרמני – גם מדד הדקס הגרמני נכנע למגמה השלילית בשווקים וכבר ביום שישי שעבר סגר את המסחר
מתחת לרמה של  12800בצורה גבולית .ביום שני האחרון פתח המדד את השבוע בירידות חדות ונתן חותמת לשבירה של
התמיכה וזה אומר יעד טכני לאזור של  12000/100נקודות שכמעט ונסגר .היום (שישי) נסחר המדד בירידות קלות וסביב
הנמוכים השבועיים ברמה של  .12200אינדיקטורים טכניים הגיעו לרמות נמוכות יחסית ולכן הסיכון להישאר בשורט גבוה
בשלב זה.
מדד ה  – S&P500מדד האס אנד פי חוזר לסקירה לאחר התנועה היורדת שהחלה ביום שישי שעבר ונמשכה בעוצמה
השבוע .לאחר שבועות של שעמום וקרוב לשנתיים ללא תיקון לעומק המדד החל תנועה יורדת .העליות של ינואר האחרון
בצורה ובחדות שלהם העלו מאוד את הסיכון במדד והחידוד הזה שבא לאחר שנתיים של עליות ללא תיקונים יכול לסמן שפיץ
בשוק לת קופה הקרובה .נכון ,ראינו כבר את השוק מתאושש ולא מעט פעמים ,אולם הפעם התנאים מעט שונים ,ריבית עולה
ופחדים מאינפלציה מגלמים שוק שונה מלפני שנה שנתיים (בחירתו של טראמפ ותוכנית הקלת המס שהעביר לפירמות
בארה"ב) .השוק סגר את יום חמישי האחרון בנמוך יומי ומתחת לנמוך של יום שני .סגירה שבועית מעל  2600יכולה להכניס
תיקון עולה במדד לאזורים של  2650/70לקראת תחילת שבוע הבא .הדבר שיותר חשוב לראות היא ירידה בתנודתיות התוך
יומית של המדד ושל החוזים העתידיים ,זה יהיה האות האמיתי לירידות סיכונים בשוק לאחר שאלה עלו בעוצמה השבוע.

ניתוח מניות
אלביט מערכות ( – )1081124מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35עסקת תע"ש שעל סף חתימה ופורסמה לפני קצת
פחות מחודש ,החזירה את החיים למניה לאחר שזו נראתה קרובה לשינוי מגמה לטווח ארוך לאחר מהלך עולה של שנים
ארוכות .טכנית המניה החזיקה בשבוע סוער מאוד ,כל עוד היא מעל  48000הקרדיט ניתן לקונים .אזור התנגדות קיים סביב
 51500ו  52000מעל התנגדות באזור השיא מאוקטובר האחרון.
בזק ( – )230011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35הירידות בשבוע שעבר במניה המשיכו בעוצמה השבוע עם שבירתו
של הרצף העולה במניה .בנוסף הירידה מתחת ל  555השלימה תבנית  Mאפילו מעבר ליעד ,מה שמראה שהחולשה במניה
עדיין נכרת .טווח קצר חזרה מעל  545תהיה חיובית עם אפשרות לפגוש את הגבוהים האחרונים .הערכה שלי היא שנשאר
ברמות האלה בתקופה הקרובה.
כיל ( – )281014מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35מה שהיה חלש בשוק טוב יהיה חלש בשוק רע ,את המשפט הזה
צריך לזכור תמיד בשוק המניות וכיל היא הדוגמא הטובה ביותר לכך .המימוש האחרון מרמות שיא בשוק מחזיר את מניות כיל
סמוך מאוד לרמות השפל באזור של  1400-1350נקודות שסמוך לשם בקרה המניה השבוע .תמיכה נוספת קיימת סביב 1320
הנמוך מחודש נובמבר האחרון .המניה נר את על הגרף דיי רנדומלית והיא פשוט אינה מעניינת אולי לכאלה שרוצה לקנות
ולהחזיק עם סטופ ברצועת השפל של .1280-1320
אורמת טכנולוגיות –  - ORAמניות החברה נסחרות במדד ת"א  35ובארה"ב .המניה ירדה מרמות שיא רב שנתיות ולמעשה
בצעה תיקון פיבו של  61.8%למהלך העולה האחרון .מהבחינה הטכנית כל האזור של  64.5-66דולר הינו אזור תמיכה חזק.
המשך למטה בימי המסחר הקרובים ייתן איתות שלילי במניה עם סיכוי לפגוש את  60-61דולר בטווח הקצר .סגירה מעל 66.5
דולר תסמן סוג של צפירת הרגעה בין לבין תנודתיות.
טבע ( – )TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35שבוע מסחר תנודתי נחתם בירידה חדה לאחר פרסום הדו"ח הרבעוני.
במהלך שבוע המסחר המניה הצליחה להתבסס מעל אזור  20דולר החשוב ,אולם ביום חמישי המניה צנחה בכ 11% -וסגרה
ברמה של  .18.64כעט המניה יכולה להמשיך במימוש אל עבר אזור  16.75דולר שם שוכנת תמיכה אופקית .בטווח הקצר רק
סגירה מעל  19דולר תהווה טריגר חיובי לחזרה למתווה של מגמה עולה.
מזור ( – )MZORמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35בשבוע שעבר פרצה המניה את השיא הקודם ב 66 -דולר ,אולם
נסוגה חזרה ביום שישי שעבר במסחר בנאסד"ק .במהלך שבוע המסחר שחלף המניה ניסתה לתקן חזרה ,אולם ללא הצלחה
לאחר שירדה בחדות ביום חמישי בנאסד"ק .מכיוון שהמניה חזרה להיסחר בטווח הדשדוש הרחב טרום הפריצה קיימת
אפשרות לירידה לאזור  57שם שוכנת תמיכה קרובה ותחתית טווח הדשדוש ב 50 -דולר.
פועלים ( – )662577מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35ביום המסחר האחרון המניה שברה כלפי מטה את רמת התמיכה
החשובה ב 2,500 -נקודות ,זאת לאחר שהצליחה להחזיק מעל רמה זו למרות הירידות והתנודתיות בשוק .בשלב זה קיימת
אפשרות להמשך התיקון היורד לאזור  2,420נקודות 2,500 .נקודות הפכה להתנגדות.
פרוטרום ( – )1081082מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35שבוע מסחר שלילי הסתכם בירידה של כ .8% -בשלושת ימי
המסחר האחרונים המניה הצליחה להחזיק מעל אזור  32,000נקודות – קו המגמה העולה מהחודשים האחרונים ,לכן במידה
ותתהפך ותסגור מעל  32,980-33,000נקודות יתקבל טריגר חיובי לסיום המימוש וחזרה למתווה של מגמה עולה .במידה
ותסגור מתחת ל 32,000 -נקודות היה הקרוב סומן באזור  30,000נקודות.
גזית גלוב ( – )126011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35גם השבוע המניה המשיכה במומנטום השלילי שהחל בתחילת
השנה ועד כה איבדה כ .11% -המניה התקרבה בצעדי ענק אל עבר רמת התמיכה האופקית החשובה סביב  3,240נקודות
ושם תתקבל הכרעה בטווח הקצר .מלמעלה אזור  3,400סומן כאזור התנגדות קרוב שפריצתו תסמל שפל עולה ואולי תתחיל
בתיקון העולה.
יואל ( – )583013מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90למרות התנודתיות הגבוהה בשוק ,המניה הצליחה לשמור על אזור
 20,000נקודות שנפרץ כלפי מעלה בסוף חודש דצמבר האחרון .של כך המניה עדיין נסחרת במגמה העולה וקיימת אפשרות
לחזרה לאזור  – 22,000הגבוה האחרון .במידה ושתשבור כלפי מטה ותסגור מתחת ל 19,580 -יפתח יעד יורד לאזור 18,000
נקודות.
פמס ( – )315010מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90בתחילת שבוע המסחר המניה שברה כלפי מטה את רמת התמיכה
המהותית סביב  12,500נקודות .ביום רביעי המניה התהפכה כלפי מעלה ופרצה חזרה את רמה זו ,אולם ביום חמישי זלגה
מתחתיה ,לכן במידה ולא תצליח לחזור נראה שהכיוון הוא  11,500-11,600נקודות כיעד קרוב

סודהסטרים ( – )SODAמניות החברה נסחרות במדד ת"א  35ובנאסד"ק .המניה שברה ביום חמישי את קו המגמה העולה
לאחר גל עליות מרשים שיצא לדרך בנובמבר האחרון .בשבוע שעבר המניה רשמה שיא כל הזמנים חדש ברמה של  79דולר,
א ולם את שבוע המסחר הנוכחי פתחה במגמה שלילית .ביום חמישי קו המגמה נשבר ,אולם המניה נסחרת עדיין במגמה עולה
כל עוד נסחרת מעל  71דולר ,שם קיימת גם תמיכה נקודתית שתכריע את כיוון המניה בטווח זמן הקצר .היפוך מעל אזור זה או
פריצה חזרה של  75דולר יסללו את הדרך חזרה לשיא ואף מעבר לכך.

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.

