הסקירה השבועית של ספונסר – 18.03.2018
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  1.59%ו 1.68%
בהתאמה .מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את מניות מטריקס ,רציו יה"ש ודנאל כ"א אשר עלו  9.76% ,12%ו
 9.65%בהתאמה .בלטו בירידות שערים מניות סלקום ,או פי סי אנרגיה וסאפיינס אשר אבדו מערכן  5.57% ,6.1%ו 4.9%
בהתאמה .מכלל מניות השוק נציין את טוגדר ,מדיוי וחג'ג' אשר עלו  39.7% ,102.7.9%ו  22.8%בהתאמה .מנגד מניות
בלוקצ'יין כריה ,כן פייט ביופרמה וקרדן אן וי השילו מערכן  16.2% ,23.45%ו  12.6%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35עלה ב ,1.59% -מדד ת"א  90עלה ב ,1.97% -מדד הבנקים עלה ב ,3.53% -מדד הנדל"ן עלה
ב ,1.18% -מדד הנפט וגז עלה ב 4.04% -ומדד הביומד עלה ב 1.61% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר נחלש השבוע
בכ  0.2%ונועל את שבוע המסחר ברמה של  ₪ 3.4520לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35עלה ב 1.59% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1504.95נקודות.
שבוע המסחר בעליות שערים בעקבות העליות בבורסות ארה"ב ,השוק פתח את השבוע בפער מחירים עולה (גאפ) ומעל
לאזור ההתנגדות של  1487/8נקודות כך שלמעשה קבלנו אות טכני חיובי שגם החזיק במשך כל השבוע עם עליה איטית אך
עקבית .חוסר העוצמה בשוק ממשיכה לבלוט עם תנודתיות נמוכה בתוך יום המסחר וכמעט ללא אירועים מיוחדים .התנגדות
קרובה לשוק קיימת סביב  1513/5נקודות ואילו התמיכה הקרובה קיימת באזור של  1487/8נקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש השבוע כ  0.2%וננעל ברמה של  3.4520ש"ח לדולר .תחילת שבוע המסחר הביאה
המשך חולשה במטבע עם ירידה לנמוכים האחרונים ברמה  ₪3.4280לדולר ואף נמוך מכך .ביום רביעי ראינו נמוך חדש
וסגירה יחסית חזקה שהמשיכה גם בימים חמישי ושישי .נראה שאזור של  3.42-3.425מהווה תמיכה חזקה בטווח הקצר אך
יחד עם זאת נרצה לראות המשך חיובי לאזור של  3.48בשבוע-שבועיים הקרובים כדי לבסס תחתית ושפל עולה ברור.
מדד ה  DAXהגרמני – העליות היפות במדד הגרמני ב  3ימי המסחר האחרונים רק החזירו את הירידה של יום ג' האחרון כך
שלמעשה המדד מציג שבוע של עמידה במקום .מבחינה טכנית לא קרה הרבה פרט לשפל עולה ברמה של  12160נקודות.
אזור התנגדות קרוב קיים ברמה של  12450והמשמעותי יותר קצת מעל  12600נקודות.
מדד ה  – S&P500מדד האס אנד פי  500פתח את השבוע במגמה חיובית וגבוה חדש לאחר הירידות החדות של תחילת
פברואר אך בהמשך נחלש ונעל את השבוע קצת מעל  2750נקודות .קשה להעריך בשלב זה את המגמה בטווח הקצר מה שכן
טוב לשוק זה שהתנודתיות ירדה בשבוע האחרון בצורה מהותית .ירידה מתחת ל  2740נקודות יכולה להעמיק את התיקון של
השבוע האחרון .התנגדות קיימת ברמה של  2790/2800נקודות שהם הגבוהים האחרונים.

ניתוח מניות
אפקון החזקות ( – )578013מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה הגיעה בשבוע המסחר האחרון עד לאזור התמיכה
סביב  15000נקודות אותו ציינתי בשבוע שעבר ואשר החזיק את המניה מספר פעמים בחודשים האחרונים .ביום המסחר
האחרון ראינו סגירה חיובית מעל רמה זו ונר נוסף ביום המסחר הבא בהחלט יכול להוציא את המניה למהלך עולה במסגרת
הדשדוש של  15000-18000נקודות.
אלביט מערכות ( – )1081124מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35בשבוע שעבר ציינתי שאחרי  8ימי מסחר שליליים י
שלצפות להיפוך קרוב ,היפוך שהגיע מהר משציפיתי (כבר ביום א') עם אישור עסקת תע"ש ועליה חדה מאוד .המשך השבוע
היה פחות חיובי והמניה החזירה את כל המהלך האחרון עד סופו .תמיכה טכנית חשובה נמצאת ברמה של  46200/600נקודות
שהיא הרלוונטית מהחודשיים האחרונים.

חברה לישראל ( – )576017מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה חתמה את שבוע המסחר בעליה מינורית ,זאת
לאחר שנבלמה סביב אזור ההתנגדות האופקי סביב  71,750נקודות .המניה פתחה את שבוע המסחר מעל ההתנגדות ,אולם
נסוגה חזרה וביום המסחר האחרון (ה') נכשלה בשנית בפריצה .במידה ותצליח לסגור מעל ההתנגדות ומעל ( 72,865הגבוה
השבועי) יתקבל טריגר להמשך התיקון העולה עם יעד סביב  80,700נקודות ,השיא של  .2017בטווח זמן הקצר אזור 69,000
סומן כתמיכה.
ישראמקו ( – )232017מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35בתחילת השבוע המניה נכשלה בפריצת ההתנגדות האופקית
סביב  46.4נקודות ובהמשך השבוע המניה התממשה חזרה לאזור התמיכה הנקודתית סביב  44נקודות .רק פריצה של
ההתנגדות תהווה טריגר חיובי לסיום הדשדוש הממושך ויציאה למגמה עולה חדשה עם מחיר יעד ראשון באזור  51נקודות.
סגירה מתחת ל 43.3 -נקודות תחשב כשלילית והמניה עשויה לבדוק את אזור 41.5
כלכלית ירושלים ( – )198010מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90במהלך שבוע המסחר המניה התבססה מעל אזור 820
נקודות ,הנמוך של חודש אוגוסט  2017ובכך קטעה רצף ירידות .במהלך שבוע המסחר נוצר גבול עליון ב 850 -נקודות וגבול
תחתון ב 811 -נקודות ,לכן סגירה מעל הגבול העליון תוציא ככל הנראה מהלך תיקון עולה חזרה לאזור  870-880נקודות בעוד
שסגירה מתחת לגבול התחתון תהווה טריגר שלילי והמשך המימוש במניה.
מיטב דש ( – )1081843מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה נסחרת במגמה שלילית כשנה ,אולם בטווח הקצר
קיימת אפשרות לתיקון עולה .המניה דשדשה בחודש האחרון מתחת להתנגדות ב 1,210 -נקודות וביום המסחר האחרון סגרה
מעל רמה זו ,לכן במידה ותסגור מעל הגבוה של יום זה ( 1,225נקודות) יתקבל אישור לתחילת תיקון עולה עם יעד סביב
 1,300נקודות .מלמטה ,אזור  1,135נקודות סומנה כתמיכה נקודתית שסגירה מתחתיה תביא להמשך המגמה השלילית.
קליל ( – )797035מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה מדשדשת מעל שישה חודשים בטווח מחירים ברור .מלמטה
אזור  30,470נקודות מהווה תמיכה בעוד שאזור  35,630מהווה התנגדות .ביום המסחר האחרון המניה זינקה כמעט מהרף
התחתון של הדשדוש וככל הנראה תתמודד השבוע עם אזור ההתנגדות .פריצה וסגירה מעל אזור  35,630תהווה טריגר חיובי
לסיום תקופת הדשדוש ויציאה למגמה עולה חדשה עם יעד ראשון באזור  38,000נקודות.
מזור ( – )MZORמניות החברה נסחרות במדד ת"א  35ובנאסד"ק .בשבוע שעבר המניה פרצה את השיא האחרון שנרשם
בחודש פברואר ברמה של  70.9דולר .שבוע המסחר נפתח בעליה ,אולם המניה שינתה כיוון והתממשה עד ליום המסחר
האחרון (שישי) בעקבות הורדת המלצה .המניה סגרה את השבוע ברמה של  68.7דולר ,מתחת לשיא הקודם ולכן במידה
ותתקן חזרה בשבוע המסחר הקרוב יתקבל טריגר חיובי להמשך המגמה החיובית וחזרה לשיא האחרון ב 76.56דולר .מנגד,
אי יכולת פריצה חזרה מעל  70.9דולר תהווה טריגר שלילי להמשך המימוש והרמה הקריטית שוכנת סביב  65דולר.
מתחתיתה התחנה הבאה באזור  60דולר.
אורמת טכנו ( – )ORAמניות החברה נסחרות במדד ת"א  35ובנאסד"ק .המניה נסחרת במגמה שלילית מתחילת חודש
פברואר ,אז נסחרה סביב  70דולר וכעת נסחרת ב 54.22 -דולר .מריבת הירידה התרחשה בתחילת חודש מרץ לאחר פרסום
המאזן והנמכת התחזיות לשנת  .2018בימי המסחר האחרונים המניה מתבססת מעל  53.8דולר בתצורה אשר תומכת
בתחילת תיקון עולה ,אולם הטריגר יתקבל רק בפריצה וסגירה מעל  56דולר ,הגבוה האחרון .עד אז קיימת אפשרות להמשך
המימוש כאשר הטריגר השלילי יתקבל בסגירה מתחת ל 53.45 -דולר.

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.

