הסקירה השבועית של ספונסר – 14.01.2018
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 ננעל בירידות שערים קלות במדדים המובילים .ת"א  35ו  125ירדו ב 0.28% -ו 0.03%
בהתאמה .מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את קנון שזינקה לא פחות מ  32%בעקבות מכירת השליטה במיזם הרכב
קורוס .מניות החברה לישראל וטבע גם הן בלטו לחיוב עם עליות של  12.67%ו  9.57%בהתאמה .בלטו בירידות שערים
מניות אינטרנט זהב ,אל על ובי קומיוניקיישנס אשר אבדו מערכן  9.77% ,10%ו  8.62%בהתאמה .מכלל מניות השוק נציין
את מיי סייז ,ביומדיקס ודולומיט אחזקות אשר עלו  29.4% ,65.34%ו  20%בהתאמה .מנגד מניות אינטרקיור ,פנטזי נטוורק
והמשביר  365השילו מערכן  15.17% ,15.3%ו  15%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35ירד ב ,0.28% -מדד ת"א  90התחזק ב ,0.67% -מדד הבנקים ירד ב ,0.99% -מדד הנדל"ן ירד
בכ ,0.44% -מדד הנפט וגז עלה ב 2.15% -ומדד הביומד עלה ב 2.68% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר נחלש בכ 1%
והוא נסחר הבוקר (שישי) ברמה של  ₪ 3.4110לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35ירד ב 0.28% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1531.65נקודות.
שבוע המסחר נפתח במגמה חיובית בתאם לנעשה בבורסות ארה"ב אולם נחלש במשך כל יום א' ובהמשך ירד בימים ב-ד.
ביום חמישי סיים המדד בעליות נאות סביב גבוה יומי וחותם שבוע מסחר בירידה קלה .השבוע ראינו מחזורים ערים בתעודות
הסל על המעו"ף ולפי הלחץ למטה ניתן להבין שככל הנראה היה זה צמצום חשיפה לשוק .מהבחינה הטכנית ועם המימושים
השוק נסחר יחסית חזק ללחץ המכירות ומחזיק מעל  1415/7נקודות .אזור התנגדות קרוב קיים בגבוה של יום א' סביב 1450
נקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש השבוע כ  1%ונסחר הבוקר (שישי) ברמה של  3.4110ש"ח לדולר .דולר חסר מעצורים
בעוצמה גדולה יותר מהנעשה בשוק המטח העולמי .השקל המשיך להתחזק השבוע בעוצמה מול הדולר ושולח אותו לסגור את
היעד היורד היום בבוקר (שישי) ברמה של  3.41שח לדולר .הדולר משלים צניחה של  14אגורות בחודש האחרון מ  3.55ל
 3.41ללא שום תיקון עולה.
מדד ה  DAXהגרמני – מדד הדקס הגרמני משדר חולשה בעיקר בגלל החוזק של האירו מול הדולר .מהבחינה הטכנית אין
הרבה מה לחדש ,גבוה חדש שבוע שעבר מעל  13300והשבוע חזרה לתוך טווח המסחר של החודש האחרון ומתחת לאזור
של  13300/250נקודות .הערכה שלי הינה המשך דשדוש סביב הרמות לפחות בימים הקרובים.

ניתוח מניות
טבע  – TEVA -מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35ההתאוששות במניה נכנסת לשבוע התשיעי לאחר שהשבוע ראינו
פריצה טכנית של אזור  20דולר למניה .את יום חמישי סגרה המניה סביב  21.74דולר והיא משלימה מהלך של  100%מהשפל
האחרון .יעד קרוב נמצא סביב  22.5דולר כשרק ירידה מתחת ל  20דולר תיתן איתות שלילי בטווח הקצר.
איסתא ( – )1081074מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המגמה החיובית במניה המשיכה גם השבוע ולא רק שראינו את
אזור של  7800/50בלי תיקון אלא גם ראינו פריצה של אזור זה .הנחה טכנית לטווח הקצר ,כל עוד המניה מעל הרמה הנ"ל יעד
עולה לשבועות הקרובים קיים סביב  9000נקודות ,ייתכן שיהיה תיקון כזה או אחר מכיוון שאינדיקטורים טכניים מגיעים לרמות
גבוהות יחסית.
אלביט מערכות ( – )1081124מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה ממשיכה גם השבוע להסחר במגמה שלילית
ובלחץ מכירות .טכנית המניה נסחרת מתחת ל  48000ושם ניתן איתות שלילי מהותי ,השבוע קבלנו חותמת כשהמניה שברה
את ממוצע  200ימים .חזרה מעל הממוצע יכולה להביא לתיקון עולה במניה מנגד המשך התבססות מתחת תהיה שלילית.
היעד הטכני היורד במניה נמצא סביב  42500נקודות.

בזק ( – )230011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35לאחר שסגרה מעל  543/5נקודות ,חזרה המניה מתחת לרמה זו
ולמעשה סימנה פריצת שווא בטווח הקצר .השבוע ראינו לחץ יורד ועקבי במניה .חשוב יהיה לראות עד לאיפה יגיע התיקון
הקרוב והאם נראה שפל עולה נוסף רצוי מעל  500נקודות ,כל שיהיה סיכוי לתקיפה נוספת של אזור  550נקודות.
אלוני חץ ( – )390013מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35מהמניות היותר חזקות במדד שסוברת ממימוש בטווח הקצר
לאחר שקבלה גג באזור השיא ברמה של  3900/10נקודות .אזור תמיכה קרוב נמצא סביב  3600נקודות שבירתו תביא לאיתות
שלילי במניה מנגד ,היפוך יכול לתת אזור חבירה נח.
אשטרום נכסים ( – )251017מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה פרצו בשבוע שעבר את אזור השיא סביב
 1850נקודות וטרם הוציא מהלך עולה מהותי .ביום המסחר האחרון ראינו היפוך חזק מעל אזור התמיכה שנבדק המשך עולה
ביום המסחר הקרוב יכול להביא להמשך המגמה החיובית במניה ויעד לאזור של  2000נקודות בטווח הקצר.
פועלים ( – )662557מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה ביצעה מימוש בימים האחרונים וביום המסחר האחרון
יצרה נר היפוך ראשוני מעל להתנגדות שנפרצה .המשכיות ביום המסחר הבא תאשר את ההיפוך עם אפשרות לבדוק את השיא
האחרון סביב  2600נקודות ואולי אף 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.

