הסקירה השבועית של ספונסר – 16.09.2018
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 הראשון והמקוצר של השנה החדשה ננעל במגמה שלילית במדדים המובילים ,ת"א  35ו 125
ירדו  0.45%ו  0.33%בהתאמה .הסיפור של השבוע הגיע בסיומו לאחר שמניית אופקו שהושעתה מהמסחר בארה"ב בעקבות
חשדות של ה  SECכנגד היו"ר ובעל השליטה פיליפ פרוסט ומספר משקיעים קשורים בהרצת מניות .הבורסה נתנה למניה
להסחר בתנועה בלתי מוגבלת בנעילת המסחר (חמישי) בכדי לקבוע את שער האופציות השבועיות על מדד ת"א  35וגם כאן
התרחשה תקלה ורוב הסוחרים לא יכלו להזין תנועה בלתי מוגבלת מה שגרר ירידה של  35%בלבד במניה במחזור זעום של
 3.2מיליון  ,₪כשהציפיות היו למחזור של מעל  100מיליון .₪
מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את מניות דקסיה ישראל (תרכש ע"י בנק דיסקונט) ,אורמת טכנולוגיות ואשטרום
קבוצה שעלו  6.6% ,8.6%ו  5.1%בהתאמה .פרט לאופקו שצוינה בלטו בירידות שערים מניות ביוטיים ,קמטק ונובה אשר
אבדו מערכן  9.4% ,18.9%ו  5.1%בהתאמה .מכלל מניות השוק נציין את רציו פטרוליום ,אינטרקיור ומרחביה אחזקות אשר
עלו  15.4% ,16%ו  11.5%בהתאמה .מנגד מניות סייפ טי גרופ ,הכשרה אלפא ואפריקה השילו מערכן  10.4% ,11.8%ו
 8.9%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35ירד ב ,0.45% -מדד ת"א  90עלה ב ,0.15% -מדד הבנקים עלה ב ,0.88% -מדד הנדל"ן ירד ב-
 ,0.1%מדד הנפט וגז עלה ב 2.81% -ומדד הביומד עלה ב .2.46% -בשוק המט"ח ,הדולר נחלש השבוע ב  0.4%ונסחר
הבוקר (שישי) ברמה של  ₪ 3.5680לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35ירד ב 0.45% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1627.84נקודות.
שבוע המסחר המקוצר ננעל במגמה שלילית בעיקר בגלל הלחץ של מניית אופקו על השוק שגם עיוותה אותו וגרמה לפערים
גדולים מאוד בין החוזים הגלומים באופציות לשוק המניות .בסיכומו של שבוע נסגר פער השוק בנעילת המסחר של יום חמישי
האחרון .מהבחינה הטכנית לא קרה דבר והמימוש של השבועיים האחרונים בשוק הינו בריא ביותר לאחר מהלך עולה חזק
מאוד .תמיכה קרובה קיימת ברמה של  1610נקודות לערך והתנגדות סביב  1640נקודות .גם השבוע יהיה מסחר מקוצר,
בימים שלישי ורביעי לא יתקיים מסחר בשל יום כיפור ,חתימה טובה לכולם.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש השבוע ב  0.4%וכעת (שישי) נסחר ברמה של  3.5680ש"ח לדולר .הדולר ממשיך
בחולשתו שבוע חמישי ברציפות וממשיך לחזק את הערכתי שהוא סיים לעלות בטווח הקצר ולאחר מהלך עולה בן  7חודשים
שהחל בשלהי ינואר השנה .בשבועיים האחרונים ראינו ירידה מתחת למספר רמות תמיכה שהאחרונה ברמה שלך 3.6050-
 ₪ 3.6לדולר .התמיכה הקרובה נמצאת סביב  3.55והיא מהותית מאוד .בכל מקרה כל תיקון בדולר שסביר ויגיע בימים
הקרובים יהיה לטובת יצירה של שיא יורד בשלב ראשון ,להערכתי אין מה לצפות לראות  ₪ 3.7לדולר לפחות לא בשבועות
הקרובים שנראים לעין.
מדד ה  DAXהגרמני – המדד הגרמני התאושש מעט השבוע לאחר שירד שוב לאזורי השפל השנתי ברצועה רחבה של
 11800-11900נקודות ונתמך שם בשלב זה .יחד עם זאת המדד עדיין נסחר מתחת לאזור של  12100/50נקודות שנשברה
בשבוע שעבר והמדד לא מצליח לחזור מעליה בשלב זה .בכל מקרה החשיבות העיקרית היא לאזור התמיכה סביב 11800
ששבירתו יכולה לשלוח את המדד לתיקון עמוק מאוד ,הרבה מעבר למה שהורגלנו עד כה ,כל עוד המדד מעל הקרדיט ניתן
לקונים בעיקר על רקע אווירה חיובית בשווקים.
מדד ה – S&P500מדד האס אנד פי  500נעל אמש (חמישי) יום רביעי של עליות שערים שמגיע אחרי  4ימי שליליים שקדמו
לרצף השבועי .מהבחינה הטכנית המדד למעשה בדק פריצה של השיא האחרון ברמה של  2875נקודות ולמעשה יצר שפל
עולה ברמה של  2865נקודות שהוא תמיכה קרובה .כל עוד מבנה המחירים נראה כמו שהוא נראה ,נראה שאין מנוס לראות
שער של  3000נקודות במדד בקרוב .תנודתיות השוק ירדה ,אנחנו אחרי עונות דוחות ורק חדשות על הסכם הסחר עם סין
והמכסים יכולות להכניס טלטלה לשוק.

ניתוח מניות
דלק קבוצה ( – )1084128מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35בשלושת השבועות האחרונים נראה שינוי במניה .המניה
פרצה גם את ממוצע  200ימים שהתנגד למה לא מעט זמן וגם את אזור של  54000נקודות .מהחינה הטכנית קבלנו כמה
איתו תים חיוביים ולא רק לטווח הקצר .התמיכה הטכנית הקרובה על הגרף מעט רחוקה והיא סביב  50000נקודות .תמיכת
ביניים נמצאת קצת מעל  55000נקודות .כל ירידה לטובת שפל עולה תהיה מאוד חיובית בעיקר שהממוצע  200לא רק נפרץ
אלא הוא מסתובב למעלה.
דלק רכב ( – )829010מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה חזרו שוב לשפלים האחרונים ולתמיכה האחרונה
סביב  2000נקודות ונבלמה בשלב זה .נר אישור נוסף ביום המסחר הקרוב יאשר היפוך עם סטופ ברור מאוד בסגירה מתחת ל
 2000נקודות.
המלט ( – )1080324מניות החברה נסחרות במדד ת"א  . 90מניות החברה נסחרות בשיאים ובשבועיים שלושה האחרונים
מתבססות מעל לשיא האחרון ברמה של  9600נקודות .כל ההתבססות האחרונה מעל לשיא טובה מאוד להמשך מהלך חיובי
במניה .יציאה מעל  10500תביא להמשך מהלך עולה עם יעד קרוב סביב  11200נקודות.
מטריקס ( – )445015מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה ספגו מימוש מחירים בשבועות האחרונים ולמעשה
בדקו תמיכה טכנית (ביום המסחר האחרון) של פריצת השיא סביב  4200נקודות .נר ההיפוך של יום המסחר האחרון דרוש
אישור נוסף לראות שהקונים כאן ואז ההתמודדות הבאה תהיה אם השיא ברמה של  4500נקודות .בכל מקרה יעד התבנית
הטכנית המלא נמצא סביב  4800נקודות גובה הדשדוש שנפרץ לאחר הדוחות האחרונים.
טבע ( – )TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה פתחה את שבוע המסחר בירידה מתחת לאזור התמיכה סביב
 21.3דולר ,אולם בהמשך חזרה להיסחר מעל רמה זו .טכנית המניה ממשיכה לדשדש בטווח מחירים ברור ורק יציאה מטווח
זה תהווה אינדיקציה באם המניה תמשיך בתנועה העולה או שתצא לתיקון אל עבר אזור  19.3דולר.
אל על ( – )1087824מניות החברה נסחרות במדד  .SME60במהלך שבוע המסחר המניה שברה את התמיכה הנקודתית
באזור  103נקודות וירדה על לרמת הפריצה ב 97 -נקודות .ביום המסחר האחרון המניה זינקה בכ 7% -וחתמה ברמה של
 105נקודות ,לכן טכנית המניה רשמה שפל עולה אשר מגדיל את האפשרות לחזרה לאזור  113נקודות שהפכה להתנגדות.
פריצה של אזור זה תהווה טריגר חיובי להמשך התיקון העולה כאשר היעד הבא סומן באזור  119-120נקודות .מלמטה אזור
 97נקודות ישמש כתמיכה חשובה לטווח זמן הקרוב.
פרטנר ( – )1083484מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה ממשיכה לדשדש ולהתבסס מעל אזור  1,600נקודות
לאחר מהלך עליות מרשים .טכנית המניה נסחרת בתנועה צידית בטווח  1,600-1,715נקודות ,לכן יש להמתין ליציאה מטווח
זה .בשל מבנה גרף המחירים ההנחה היא המשך התנועה העולה כאשר הטריגר יתקבל בפריצה וסגירה מעל  1,715נקודות.
במידה ותרחיש זה יתממש היעד הקרוב סומן באזור  1,795נקודות.

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.

