הסקירה השבועית של ספונסר – 13.01.2019
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 חיובית במדדים המובילים ,ת"א  35ו  125עלו ב  3.26%ו 3.04%
בהתאמה .השוק פתח את שבוע המסחר במגמה החיובית בעקבות העליות החדות בארה"ב בסוף השבוע הקודם .כבר ביום
המסחר הראשון של השבוע קבלנו טריגר ופריצה טכנית שהחזיקה ומשכה את השוק קדימה גם בימים שלאחר מכן .ביומיים
האחרונים ראינו סוג של מימוש לעליה השבועית ,דבר טבעי בטח לנוכח העצבנות בשווקים.
מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את נורסטאר ,ביוטיים ונפטא שעלו  12.9% ,14.7%ו  11.8%בהתאמה .בלטו
בירידות שערים המלט ,ארקו החזקות ואנרג'יאן אשר אבדו מערכן  7.1% ,7.2%ו  5.3%בהתאמה .מכלל מניות השוק נציין את
אדרי אל ,יו ניבו וביו ויו אשר עלו  33.25% ,93.6%ו  24.4%בהתאמה .מנגד מניות מירלנד ,כיטוב פארמה ואינטרנט זהב
השילו מערכן  14.3% ,14.7%ו  12.5%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35עלה ב ,3.26% -מדד ת"א  90עלה ב ,2.51% -מדד הבנקים עלה ב ,2.41% -מדד הנדל"ן עלה
ב ,2.95% -מדד הנפט וגז עלה ב 4.7% -ומדד הביומד עלה ב .6.36% -בשוק המט"ח ,הדולר השיל מערכו השבוע 1.5%
וכעת (שישי) נסחר ברמה של  ₪ 3.6650לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35עלה ב 3.26% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1498.63נקודות.
שבוע המסחר האחרון נפתח במגמה חיובית בעקבות עליות השערים החדשות בסוף השבוע הקדום בארה"ב .כבר ביום א'
קבלנו פריצה של תבנית המסחר מעל  1480נקודות ולמעשה כאן נפתח יעד עולה לאזור של  1510נקודות ( 30נקודות לכיוון
הפריצה) .היעד העולה הגיע מהר וכבר ביום ג' מי שהיה מספיק אמיץ לקנות את השוק בעליה חדה ביום א' השיג יעד נאה
יומיים לאחר מכן סביב  1510נקודות .טכנית ,אזור תמיכה במדד קיים סביב  1496/8נקודות ,התנגדות באזור הגבוה השבועי
 1510נקודות לערך .אני מעריך שנראה ניסיון עליות השבוע לאזור של  1520נקודות וסגירת גאפ יורד ראשון מחודש דצמבר
האחרון.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נסחר הבוקר (שישי) בירידות שערים קלות וברמה של  3.6650ש"ח לדולר .בשבוע שעבר
לאחר הירידה מ  3.74ומסחר ביום שישי סביב  3.72וקצת לדולר ,ציינתי שקבלנו איתות טכני שלילי ראשוני .הגרף אכן לא זייף
ושבוע לאחר מכן השיל הדולר עוד  1.5%מערכו .הדולר מגיע לאזור תמיכה חזקים על הגרף  3.6620ו  3.65שח לדולר.
הריצה המהירה למטה בשבועיים האחרונים הביאה אינדיקטורים לרמות יחסית נמוכות להן פוטנציאל המשיך ירידה מוגבל כעת
(אך עדיין קיים) .להערכתי נראה ניסיונות של בלימה סביב רמות התמיכה שצוינו שהן אמורות להחזיק ולהוציא תיקון כלשהו
בתחילת אמצע השבוע הבא.
מדד ה  DAXהגרמני – הסקירה השבועית נכתבת ביום שישי בשעות הבוקר וכבר בשבוע שעבר לאחר כתיבת הסקירה הדקס
נתן טריגר טכני חיובי ראשוני עם פריצה של  10600נקודות אותה ציינתי וכעת הוא נסחר סמוך מאוד לאזור התנגדות סביב
 11000נקודות .השפל של אתמול (חמישי) ברמה של  10790נקודות לערך מהווה תמיכה קרובה לטווח הקצר .התנגדות
קיימת סביב  11000נקודות ,פריצתה יכולה להביא לעוד כ  500נקודות מעלה.
מדד ה  – S&P500מדד האס אנד פי  500לא עצר מיום שישי האחרון וסגר  5ימי מסחר רצופים של עליות שערים ,דבר שלא
קרה מאז חודש ספטמבר האחרון .הירידות החדות של דצמבר התפוגגו והבטחון חזר לשוק בעיקר בשבוע האחרון עם ריצה
חזקה מאוד כלפי מעלה .המדד תיקון מעל חצי מהירידה של חודש דצמבר ונראה שהוא יכול למשוך עוד קצת לאזור של
 2627/30נקודות שם קיים תיקון פיבו  61.8למהלך היורד האחרון .כל האזור של  2600/30הינו אזור טכני רווי התנגדויות ואולי
גם מוכרים שכן משם השוק החל לרדת לאחר העלאת הריבית בחודש קודם .לכן תיקון אחרי ריצה של  5ימים וקצת ומעל 10%
מהשפל של ערב הכריסמס יכולים בהחלט להביא למוכרים ולמימוש רווחים גם אם זה ליום עד שלושה ימי מסחר.

ניתוח מניות
טבע ( – )TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה רשמה שבוע מסחר חיובי זאת לאחר שחזרה בשבוע שעבר
להיסחר באזור התמיכה האופקית שנשברה לאחרונה סביב  16.35-16.50דולר .בשלב זה היעד נותר באזור  19.30דולר
בדמות רמת תמיכה שנשברה והפכה להתנגדות .מלמטה אזור  16.35-16.50דולר סומן כתמיכה.
בזק ( - )230011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35ביום המסחר האחרון המניה פתחה בגאפ יורד מתחת לשפל השנתי
שוכנת סביב  356-358נקודות ובכך שברה את התמיכה החשובה .כעת ,במידה ולא תצליח לפרוץ חזרה מעל אזור זה ,יתקבל
טריגר שלילי להמשך הגל היורד במניה כאשר קיימת תמיכה נקודתית היסטורית סביב  535נקודות מתחתיה יכולה להעמיק
את הירידות עד ליעד התבנית סביב  290נקודות.
אל על ( - )1087824מניות החברה נסחרות במדד  .SME60אזור  112-113נקודות ממשיך לתמוך במניה .מדובר באזור
תמיכה חשוב להמשך קיומה של המגמה העולה בטווח זמן הקצר .כל עוד המניה שומרת על התמיכה קיימת אפשרות לתנועה
עולה חזרה לגבוה האחרון באזור  130נקודות והטריגר יתקבל ביום עליות בליווי מחזור ער.
או פי סי אנרגיה ( - )1141571מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90שבוע חיובי נוסף נחתם בעליה של כ 4.5% -זאת
בהמשך לזינוק שנרשם בשבוע שבמהלכו פרצה המניה את השיא התקופתי לאחר דשדוש של כ 12 -חודשים .ביום שלישי
המניה כמעט והשיגה את מחיר יעד סביב  2,300נקודות והתהפכה חזרה .בשלב זה קיימת אפשרות לנסיגה לאזור 2,110
נקודות או חזרה לאזור השיא השבועי סביב  2,290נקודות .קשה להעריך אבל המגמה חיובית והשבוע נבחן אם תרשום שפל
עולה כדי לגזור יעדים חדשים.
מגדל ביטוח ( - )1081165מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90בסוף חודש דצמבר המניה התבססה מעל השפל השנתי
שנרשם בחודש יולי האחרון .מאז ההתבססות המניה הצליחה לתקן כלפי מעלה ,אולם נבלמה סביב  335נקודות .פריצה
וסגירה מעל אזור זה תהווה טריגר חיובי להמשך התיקון העולה כאשר היעד הבא סומן באזור  354נקודות.
סאני תקשורת ( - )1082353מניות החברה נסחרות במדד  .SME60המניה אומנם פרצה השבוע את ההתנגדות הנקודתית
סביב  180נקוד ות ,אולם הצליחה לשמור על המומנטום החיובי לאחר שהתבססה במהלך הימים האחרונים סביב אזור זה.
אזור  194-197סומן כהתנגדות מהותית לכן זהו אזור היעד הקרוב .אזור התמיכה החשוב שוכן סביב  168נקודות

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.

