הסקירה השבועית של ספונסר – 11.11.2018
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 חיובית במדדים המובילים ,ת"א  35ו  125עלו ב  2.86%ו 2.41%
בהתאמה .שבוע המסחר השבוע המשיך להתאפיין במגמה חיובית על רקע התנודתיות בשווקי העולם ועונות הדוחות .פרסום
הדוחות הכספיים המשיכו השבוע ,אורמת ,נייס ופריגו פרסמו את דוחותיהן לרבעון השלישי של השנה .אורמת ירדה לאחר
הדוחות אבל תקנה ביומיים שלאחר מכן את כל הירידה ,נייס הגיבה בעליות שערים נאות ופריגו צללה בעוצמה לנמוך 52
שבועות.
מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את מניות פוקס ,גילת וכיל שעלו  8.4% ,9.2%ו  7.95%בהתאמה .בלטו בירידות
שערים פריגו ביוטיים וטאואר אשר אבדו מערכן  7.6% 8.5%ו  4%בהתאמה .מכלל מניות השוק נציין את מדיוי ,אינטרקיור
ותפן אשר עלו  27.54% ,32.4%ו  27.5%בהתאמה .מנגד מניות אברות ,אלביט הדמיה ואפליי השילו מערכן  13.8% ,14%ו
 11.1%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35עלה ב ,2.86% -מדד ת"א  90עלה ב ,0.91% -מדד הבנקים עלה ב ,5.13% -מדד הנדל"ן עלה
ב ,1.06% -מדד הנפט וגז ירד ב 0.81% -ומדד הביומד עלה ב .1.41% -בשוק המט"ח ,הדולר השיל מערכו השבוע 0.3%
וכעת (שישי) נסחר ברמה של  ₪ 3.6840לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35עלה ב 2.86% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1657.49נקודות.
שבוע המסחר נפתח בהססנות עם ירידות קלות ,בימים שני ושלישי ראינו סוג של עמידה במקום ושום דבר לא הכין אותנו
לריצה החזקה מאוד כלפי מעלה ביום רביעי האחרון ולנעילה שבועית חיובית שבוע שני ברציפות .השוק פרץ ביום רביעי
האחרון את אזור  1630נקודות ובתוך יום המסחר נתן עוד  20נקודות מעלה כשהמדד רחוק קצת מעל  1%משיאו השנתי .אין
ספק שהשוק המקומי חזק יותר ממדדי העולם בחודש וחצי האחרונים .בטווח הקצר השוק מוגדר חיובי כל עוד נסחר מעל
 1630נקודות ,התנגדות קרובה קיימת ברמה של  1660ו  1666נקודות ,מעליהן קיים השיא השנתי ברמה של  1676.5נקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נסחר הבוקר (שישי) בעליות שערים קלות וברמה של  3.6840ש"ח לדולר .שבוע המסחר
האחרון הוציא תיקון יורד בדולר ,ביום חמישי יצר המטבע שפל ב  3.6620שח לדולר והיום (שישי) המטבע מתאושש ועולה
קלות .קשה להעריך עדיין אם זהו שפל עולה ונלך לתקיפה נוספת של השיא ברמה של  +3.72או שנמשיך בתנועה צידית/
מימוש .אזור תמיכה נוסף קיים ברמה של  ₪ 3.65לדולר ועל פניו נראה שהתנועה הקרובה תמשיך להיות סביב האזורים
האלה לפחות בשבוע המסחר הקרוב.
מדד ה  DAXהגרמני – המדד הגרמני נסחר השבוע סביב רמות המחירים של סיום שבוע המסחר הקודם סביב 11500
נקודות .אזור של  11680/700נקודות נראה שמתנגד בשבועיים האחרונים .ירידה מתחת ל  11400יכולה להביא את המדד
שוב לנמוכים האחרונים ברמה של  11000נקודות .אזכיר ,שכל עוד המדד נסחרת מתחת ל  12000/11800נקודות היא שלילי
מעבר לטווח הקצר ובשלב זה כל עליה לצורך ירידה ושפלים חדשים במחיר.
מדד ה  – S&P500מדד האס אנד פי  500מתקן את ירידות השערים האחרונות שבוע שני ברציפות למרות לחץ ממניות
הטכנולוגיה .המדד חוזר מעל ממוצע  200ביום רביעי האחרון אולם נתקל בשלב זה בהתנגדות סביב  2816נקודות .על פניו
נראה שלחץ המוכרים המסיבי גווע בשלב זה ולטובת מגמה חיובית יהיה חשוב להוריד תנודתיות בשלב ראשון .אין ספק שעם
היוודע תוצאות בחירות אמצע הקדנציה השבוע עוד אי ודאות ירדה מהשוק וכל אי וודאות שיורדת ולא משנה לאיזה כיוון
משחררת את השוק בטח שהתוצאות היו דיי בצפי .אזור תמיכה קיים ברצועה של  2775-2750שם יש גאפ פתוח וממוצע 200
שבניגוד לירידות של תחילת השנה כבר מקבל כיפוף כלפי מטה והוא כבר אינו בתצורה עולה.

ניתוח מניות
ישראמקו ( – )232017מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה נסחרת בתיקון יורד למהלך האחרון מ  36.5ל 44
נקודות .השבוע נעצרה המניה על תיקון פיבו  50%למהלך הזה ולכן יציאה קדימה בים המסחר הבא יכולה להחזיר את המומנט
החיובי למניה להביא אותה לגבוה האחרון סביב  44נקודות בשלב ראשון.
אינרום ( – )1132356מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90הקסם והעוצמה של המניה נעלמו השנה .בחודשים האחרונים
נדבקת המניה שוב ושוב לנמוכים האחרונים סביב  1250/70נקודות ומתקשה להתאושש כשהשוק המקומי באווירה חיובית
ונסחר ברמות היותר גבוהות על הגרף .סוחרים אגרסיביים יכולים לחפש כניסה סביב הרמות האלה ,עם סטופ ברור מתחת ל
 1250נקודות .נעילה מעל  1350נקודות בצורה ברורה תיתן טריגר טכני חיובי דבר שיכול להביא את המניה לאזור של 1450
נקודות בטווח זמן הקצר.
פרטנר ( – )281014מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה המשיכה לתת טריגרים טכניים חיובים שבוע שני נוסף עם
פריצה של רמת  1920/38נקודות ,שהוא הגבוה מחודש אוקטובר האחרון .היעד הקצר סביב  2080כמעט הושג (גבוה שבועי
 .)2050היעד המלא של התבנית נמצא ברמה של  2200נקודות.
המלט ( – )1080324מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה עברה תיקון בשבועות האחרונים וירדה מרמות השיא
סביב  10400לאזור של  9400/500נקודות .נראה שנוצרה תמיכה במניה סביב  9200נקודות ,יציאה קדימה ומעבר של
 10000נקודות יכולה להביא לפגישה נוספת עם השיא האחרון ואולי אף מעבר לכך.
פריגו –  - PRGOמניות החברה נסחרות במדד ת"א  35ובבורסת ה  .NYSEהמניה פרסמה את דוחותיה לרבעון האחרון
ואמרה את מילת הקסם שאסור לומר ,הורדת תחזית לרבעון האחרון ולשנה כולה .בתגובה השוק העניש אמש את המניה ושלח
אותה לנמוך  52שבועות בפער מחירים יורד שנפתח מתחת לנמוכים האחרונים סביב  67.5דולר .הסגירה החלשה שלחה את
המניה מתחת לשפלים של שנת ( 2017לא מופיע בגרף) לכן אי חזרה מעל  163דולר תהיה שלילית מאוד גם בטווח הארוך.
חשוב לציין בגלל אורך הגרף ונרות שבועיים אפשר להמתין עוד מספר ימים לפני שחורצים את גורל המניה .בתמונה הכללית
המניה נראת רע מאוד ולמרות תיקון אפשרי שיבוא האפסייד מוגבל ל  167.5דולר בשלב ראש וזה לא מצדיק סיכון אפילו
לסוחרים האגרסיביים.
בזק ( - )230011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה עלתה במהלך שבוע המסחר בכ ,3.4% -בהמשך למומנטום
החיובי משבוע שעבר .במהלך שבוע המסחר המניה פרצה את אזור ההתנגדות סביב  438והמשיכה צפונה עד לאזור 450
נקודות – התנגדות אופקית היסטורית .פריצה והתבססות מעל רמה זו תאשרר את המגמה החיובית ותפתח יעדים חדשים
כאשר הראשון סומן באזור  473נקודות .מלמטה אזור  423סומן כתמיכה נקודתית.
דלק קבוצה ( – )1084128מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה מדשדשת מספר שבועות בטווח שבין 61,000
מלמטה לבין  65,490מלמעלה .קודם לכן ,המניה נסחרה במגמה עולה מאזור השפל השנתי ,לכן ההנחה היא שבמידה והמניה
תפרוץ את רף הדשדוש העליון נקבל טריגר לחידוש המגמה העולה .למעקב.
אל על ( – )1087824מניות החברה נסחרות במדד  .SME60בתקופה האחרונה המניה נסחרת בתצורה של התכנסות מחירים
כאשר גבולות המסחר נעים בין  97נקודות מלמטה ו 113 -נקודות מלמעלה .פריצה של הרף העליון תהווה טריגר חיובי
לתחילתו של גל עליות המשכי במסגרת התיקון העולה שהחל החודש יולי האחרון .במידה והמניה תפרוץ את ההתנגדות ,היעד
הראשון סומן באזור  127נקודות.
שופרסל ( – )777037מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה פרצה ביום המסחר האחרון את אזור ההתנגדות והשיא
השנתי ברמה של  2,500נקודות .קודם לכן ,המניה דשדשה תקופה של כשלושה חודשים ,לכן קיימת אפשרות להמשך התנועה
העולה שהחלה ביום רביעי .מלמטה אזור  2,400נקודות סומן כתמיכה חשובה לטווח זמן הקצר.
דלק רכב ( - )829010מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה רשמה שבוע מסחר חיובי ,אולם נבלמה ביום המסחר
האחרון באזור  2,200נקודות ,אזור תמיכה שהפך להתנגדות לאחר שאזור זה נשבר בחודש יוני ומאז המניה מדשדשת בטווח
 1,930-2,200נקודות .בשלב זה יש להמתין לפריצה והתבססות מעל אזור  2,200כדי לקבל אישור לשינוי המגמה לטווח זמן
הקרוב .במידה ותרחיש זה יתממש ,היעד הקרוב סומן באזור  2,330נקודות.
מיטב דש ( - )1081843מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .90המניה מדשדשת מחודש פברואר בטווח מחירים ברור בין
 1,050כתמיכה ואזור  1,175כהתנגדות .מבנה גרף המחירים שמתהווה בשבועיים שחלפו מגדיל את האפשרות לעליה לאוזר
ההתנגדות סביב  1,175נקודות .רק פריצה מובהקת של אזור זה תהווה טריגר לשינוי המגמה במניה לטווח זמן הקצר והבינוני.
למעקב.

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.

