הסקירה השבועית של ספונסר – 16.12.2018
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  0.03%ו 0.16%
בהתאמה .שבוע המסחר האחרון היה רגוע מבחינת התנודתיות של השוק ,פרט ליום שני מדד ת"א  35נסחר בין רמת  1580ל
 1600נקודות בתנודתיות רגועה יחסית בטח ביחס לנעשה בבורסות העולם.
מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את בי קומיוניקיישנס ,אלקו ולייבפרסון שעלו  7.7% ,8%ו  6.3%בהתאמה .בלטו
בירידות שערים ביוטיים ,דלק רכב והמלט אשר אבדו מערכן  6.57% ,10.6%ו  6.5%בהתאמה .מכלל מניות השוק נציין את
מדיוי ,הרודיום השקעות ואפוסנס אשר עלו  24.5% ,32.8%ו  20.3%בהתאמה .מנגד מניות מטומי ,סייפ טי גרופ וחלל
תקשורת השילו מערכן  20.8% ,46.5%ו  20.4%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35ירד ב ,0.03% -מדד ת"א  90ירד ב ,0.75% -מדד הבנקים ירד ב ,0.22% -מדד הנדל"ן ירד ב-
 ,1.12%מדד הנפט וגז עלה ב 1.65% -ומדד הביומד ירד ב .4.55% -בשוק המט"ח ,הדולר הוסיף לערכו השבוע  1.1%וכעת
(שישי) נסחר ברמה של  ₪ 3.7720לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35ירד ב 0.03% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1596.03נקודות.
שבוע המסחר נפתח במגמה שלילית בהתאם לנעשה בסוף השבוע הקודם בבורסות ארה"ב בהן ירדו בחדות .הירידות התמתנו
עוד ביום ראשון ובין שני השוק נסחר וסגר בנמוך חדש מאז תחילת נובמבר .בהמשך השבוע ראינו התאוששות ומסחר בטווח
צר יחסית ,למרות מגמה חיובית בחוזים העתידיים ופתיחת מסחר חזקה בארה"ב השוק לא התרגש יותר מידי ושמר על טווח
מסחר צר ומתחת ל  1600נקודות .טכנית השוק יצר אזור התנגדות השבוע סביב  1600לטווח הקצר .תמיכה קיימת ברמה של
 1582ו  1574נקודות ,שבירה שלה תביא לבדיקה של  1550נקודות בסבירות גבוהה מאוד.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נסחר הבוקר (שישי) בעליות שערים קלות וברמה של  3.7720ש"ח לדולר .הדולר ממשיך
להפגין עוצמה גם השבוע והפעם מקבל רוח גבית מהתחזקותו בעולם .טכנית אין הרבה מה לחדש וכמו שציינתי לא מעט
פעמים בשבועות האחרונים ,הפריצה של  3.7220הביאה להמשך המגמה החיובית בדולר וכל הירידה לאחר העלאת הריבית
המפתיעה של בנק ישראל היא ליצור שפל עולה ברמה של  ₪ 3.70לדולר .יעד טכני קרוב סביב  3.78כבר דיי קרוב .יעד מלא
של התבנית נמצא באזור של  ₪ 3.88-3.9לדולר וזה הכיוון הכללי לתקופה הקרובה כל עוד הגרף לא מראה אחרת.
מדד ה  DAXהגרמני – המדד הגרמני עלה השבוע ובדק את אזור השבירה של  11000/50מלמטה ביום חמישי האחרון
והבוקר (שישי) יורד בחדות חזרה לכיוון הנמוכים האחרונים .תמיכה קרובה קיימת בשפל האחרון מעט מתחת ל 10600
נקודות .כדי לראות הפוגה במדד צריך לראות עצירה בתחילת השבוע הבא וניסיון ליצור שפל עולה כלשהו .ההנחה הטכנית
הראשית ממשיכה להיות כל עליה לצורך ירידה בשלב זה.
מדד ה  – S&P500מדד האס אנד פי  500נסחר השבוע במגמה חיובית עם תנודתיות שירדה בצורה משמעותית .הבוקר
שישי (החוזים יורדים מעל אחוז) והתנודתיות של המסחר המוקדם נשמרת בניגוד לנעשה במסחר עצמו בו המדדים זזים
בתנודתיות נמוכה יותר בעיקר בימים האחרונים .טכנית אזור של  2600שפל של אוקטובר האחרון מהווה תמיכה למדד ,בנוסף,
אזור של  2550שפל של אפריל ושפל של פברואר כ  50-70נקודות מתחת גם אזורי קונים על הגרף .כך שגם אם המדד ירד
מתחת ל  2600נקודות האפסייד למטה מוגבל יחסית בטח אחרי שהמדד יורד מאזור שיא מעל  2900נקודות בזמן קצר.

ניתוח מניות
כיל ( – )281014מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה נסחרה בכל השבוע האחרון בטווח מסחר צר מאוד בין רמת
התמיכה סביב  2100נקודות  2144נקודות .גם ירידה מתחת לא צריכה להדאיג מכיוון שיש עוד תמיכה מהשפל של אוקטובר
ברמה של  2055נקודות לערך .בשלב זה אין כניסה נוחה לנייר בטח כשהיא נותנת סימני חולשה ראשוניים (שיא יורד) שפל
כזה עדיין אין.
ישראמקו ( – )232017מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה יצאה קדימה ביום המסחר האחרון והתקרבה לאזור
ההתנגדות סביב  44נקודות פריצה של רמה זו תיתן טריגר טכני חיובי ויעד תבנית לאזור של  48נקודות בטווח הקצר.
המלט ( – )1080324מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90לאחר עליות נאות מוקדם יותר השנה ,המניה יצאה לתיקון יורד
חזק מאוד בחודשיים האחרונים .טכנית ,ביום המסחר האחרון המניה סיימה קצת מעל  7000נקודות אולם עדיין אין עצירה
במחיר (סגרה בירידה) ,המשך טרנד שלילי במניה יכול בקלות לשלוח אותה לאזור השפל השנתי סביב  6200נקודות לערך.
רציו פטרוליום ( – )1139864המניה נסחרת בחודש האחרון לאחר תיקון יורד מרמות שיא סביב  230/220נקודות לאזור של
 180נקודות .בחודש האחרון המניה נסחרת מעל  180נקודות אולם לא מצליחה להתקדם קדימה בצורה מהותית .אזור
התנגדות קיום סביב גבוה של לפני שבועיים ברמה של  ,196.5נעילה ברורה מעל יכולה להיות חיובית ולהחזיר את המניה מעל
 200נקודות בטווח הקצר ואולי גם תקיפה של השיא .חשוב לציין שירידה מתחת ל  180בצורה ברורה תהיה שלילית מאוד.
טבע ( – )TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המומנטום השלילי נמשך גם השבוע שבמהלכו המניה שברה את אזור
התמיכה סביב  19.4-19.5דולר .בהמשך השבוע המניה תיקנה חזרה כלפי מעלה ,אולם נבלמה באזור התמיכה שנשבר
בתחילת השבוע .ביום המסחר האחרון (ה') המניה נכשלה בשנית בפריצת אזור  19.4-19.5דולר .טכנית ,בשלב זה קיימת
אפשרות לגל ירידות נוסף עקב אי יכולת חזרה מעל התמיכה .אזור  ,17.83הנמוך השבועי ,מהווה תמיכה נקודתית ורק סגירה
מתחתיה תהווה טריגר ליציאת גל מימוש נוסף .במידה ותפרוץ ותסגור מעל  19.5המבחן הבא יהיה ב 20.5 -דולר.
בזק ( - )230011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה רשמה שבוע מסחר חיובי שבמהלכו עלתה בכ .1.5% -קודם
לכן המניה התהפכה מעל רצועת התמיכה האופקית  392.3-393.5נקודות .בשל העובדה שלא הצליחה לתקן בעוצמה לאחר
שהתהפכה מעל התמיכה החשובה ,בשילוב אזור מוכרים סביב  402-403.5נקודות ,קיימת אפשרות לבדיקה נוספת של אזור
התמיכה .מנגד ,סגירה חיובית מעל אזור  403.5נקודות עשויה להביא להמשך התיקון העולה כאשר היעד הקרוב סומן סביב
 418נקודות.
חברה לישראל ( - )576017מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה נסחרה השבוע מעל אזור התמיכה 104,000-
 104,500נקודות ולא הצליחה לפתח מומנטום ולייצר תנועה עולה .בשלב זה עדיין קיימת אפשרות לתיקון עולה נוסף ,אולם
קיימת אפשרות שתתקבל שבירה שתביא לירידה לאזור התמיכה הבא  96,000נקודות.
הראל השקעות ( - )585018מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35בהמשך שבוע המסחר המניה נסחרה בתנודתיות סביב
רצועת התמיכה האופקית  2,685-2,700נקודות .את השבוע חתמה מעל ,אולם צריך לקבל יום אישור בדמות עליה וסגירה
מעל  2,750נקודות כדי לקבל טריגר ל תיקון עולה לאזור  2,800נקודות .מנגד ,סגירה מתחת  2,660נקודות ואי יכולת חזרה
מעל תהווה איתות שלילי דבר שככל הנראה יעמיק את המימוש אל עבר התמיכה סביב  2,600נקודות.
סלקום ( - )1101534מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה נסחרה במגמה חיובית ומתחילת חודש דצמבר עבר
להיסחר בתנועה צידית מעל אזור  2,555נקודות שנפרץ לאחרונה .מבנה גרף המחירים תומך בשלב זה בהמשך התנועה
העולה והנחה זו בתוקף כל עוד המניה נסחרת במונחי שער סגירה מעל 2,550-2,555נקודות.

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.

