הסקירה השבועית של ספונסר – 20.01.2019
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  0.83%ו 0.6%
בהתאמה .הבורסה נסחרה בשבוע האחרון בתנודתיות בעיקר ביום ראשון של השבוע בו פתח השוק במגמה חיובית בעקבות
פערי ארביטרז' חיוביים במניות הדואליות אך למרות זאת סיים את המסחר במגמה שלילית סמוך לנמוך יומי .המשך השבוע
היה חזרה לאזור הגבוה השבועי שהוא אזור התנגדות סביב  1510/1נקודות .מניית בזק ונגזרותיה בי קומיוניקיישנס ואינטרנט
זהב בלטו בתנודתיות ובמחזורי המסחר על רקע פתיחת הסדר חוב באגרות החוב של אינטרנט זהב.
מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את אודיוקודס ,שיכון ובינוי ואזורים שעלו  8% ,10.1%ו  7.86%בהתאמה .בלטו
בירידות שערים אלקטרה צריכה ,ארקו החזקות ומגדל ביטוח אשר אבדו מערכן  6.3% ,7.3%ו  5.9%בהתאמה .מכלל מניות
השוק נציין את כיטוב פארמה ,אינסולין ואירונאוטיקס אשר עלו  44.2% ,49.5%ו  41%בהתאמה .מנגד מניות אינטרנט זהב,
ספרינג ומטומי השילו מערכן  19.8% ,45.7%ו  13.93.6%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35עלה ב ,0.83% -מדד ת"א  90ירד ב ,0.15% -מדד הבנקים עלה ב ,0.5% -מדד הנדל"ן עלה ב-
 ,0.57%מדד הנפט וגז עלה ב 2.0% -ומדד הביומד עלה ב .2.26% -בשוק המט"ח ,הדולר הוסיף לערכו השבוע  0.75%וכעת
(שישי) נסחר ברמה של  ₪ 3.6930לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35עלה ב 0.83% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1511.14נקודות.
שבוע המסחר האחרון נפתח במגמה חיובית בעקבות פערי ארביטרז חיוביים במניות הגדולות .כבר ביום א' קבלנו היפוך תוך
יומי שהשוק עבר מעליות לירידות שערים וסגירה סמוך לנמוך יומי .יום שני היה המשך ישיר עם ירידות שערים קלות ובדיקה
של  1480נקודות שנפרצה שבוע קודם לכן .בהמשך השבוע ראינו תיקון עולה בשוק עד לאזור גבוה תקופתי והתנגדות סביב
 1510/1נקודות שם סגר השוק את המסחר .ההערכות שלי משבוע שעבר ממשיכות השבוע וזה בדיקה של אזור  1520נקודות
לפחות בשבוע הקרוב שהוא פתח גאפ פתוח ותיקון  50%לכל המהלך היורד בחודש דצמבר מ  1660נקודות לשפל סביב
.1380
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נסחר הבוקר (שישי) בעליות שערים קלות וברמה של  3.6930ש"ח לדולר .הדולר משלים
היפוך השבוע לאחר  3שבועות של ירידות שערים .טכנית ,הדולר ירד כבר בשישי שעבר לאזור תמיכה חזק סביב 3.66
כשמתחת יש את  3.65ולמעשה זוהי רצועת תמיכה חזקה מאוד שהכניסה תיקון בטווח הקצר .אזור התנגדות קרוב קיים סביב
 3.7ומעל  3.72ולהערכתי הדולר יסחר פלוס מינוס סביב השערים הנוכחיים בשבוע הקרוב.
מדד ה  DAXהגרמני – מדד הדקס נסחר גם השבוע סביב טווח מסחר צר ולמעשה קרוב לשבועיים הוא דיי נעול בין 11000-
 10800נקודות עם זליגה של  20נקודות למטה .פריצה של אזור התנגדות יכול להביא להמשך תיקון עולה במדד ויעד לאזור
של  11200ו  11330בטווח הקצר (סגירת פערי מחיר פתוחים) .ירידה מתחת ל  10800תהיה שלילית אולם נראה שכרגע
הסיכוי להמשך תיקון עולה מעט גבוה יותר.
מדד ה  – S&P500מדד האס אנד פי  500עשה הפוגה לאחר כתיבת הסקירה האחרונה ועצר למשך  2ימי מסחר .המימוש
רק נתן עוד דחיפה כלפי מעלה ב  3ימי המסחר האחרונים בעיקר בחסות דוחות הבנקים הגדולים שחלקם היו טובים וחלקם היו
חלשים מאוד אך רובם התקבלו באהדה ע"י המשקיעים .המדד נסחר מעל אזור של  2600/30נקודות שזה דבר חיובי מאוד
ולמעשה מחק את הריסוק של חודש דצמבר שהגיע לאחר העלאת הריבית והירידה מאזור של  2620/2600נקודות .יחד עם
זאת המדד עדיין מתקן את הטרנד השלילי וכך צריך לקבל זאת בשלב זה .למרות שיש עוד הרבה מרווח עולה אני מעריך
שנראה וריאציה של תיקון במחיר בימים הקרובים בטח לאחר  4שבועות רצופים של עליות.

ניתוח מניות
אינרום ( – )1132356מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה חזרה השבוע לאזור התנגדות סביב  1210/20נקודות אך
קבלה שם גג ביומיים האחרונים עם הודע מכירת יתרת המניות ע"י קרן פימי .טכנית ,התיקון של היומיים האחרונים בטח אחרי
העליה האחרונה וההגיעה להתנגדות שצוינה לעיל זה דבר מתבקש .פריצה של  1210/20תיתן טריגר חיובית בנייר עם
אפשרות תיקון לאזור של  1300נקודות בטווח הקצר.
אשטרום נכסים ( – )251017מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה ממשיכה להתבסס מעל אזור תמיכה על הגרף
סביב  1500-1480נקודות אותם מקבל גג ממוצע  200ואזור התנגדות סביב 1570/5נקודות .פריצה של רמה זו תביא לטריגר
טכני חיובי עם אפשרות לתיקון עולה לאזור של  1650/70נקודות.
טבע ( – )TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה רשמה שבוע מסחר חיובי ונגעה באזור  19.15דולר כאשר אזור
ההתנגדות האופקי נע סביב  19.30דולר .כעת ,המבחן יהיה באם תצליח לפרוץ התנגדות זו או שתיסוג חזרה .במקרה של
נסיגה ,אזור  17.80דולר סומן כתמיכה נקודתית קרובה .במקרה של פריצה היעד הבא סומן סביב  20.5דולר .מלמטה ,אזור
תמיכה אופקית סביב  16.35-16.50דולר.
בזק ( - )230011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35לאחר ששברה בשבוע שעבר את התמיכה האופקית סביב 356-358
נקודות המניה פתחה את שבוע המסחר בירידות אשר התעצמו ביום שלישי ,אולם באותו היום נרשם מפנה לאחר שהמניה
מחקה ירידה של מעל  5%וסגרה בעליה קלה .היפוך זה הפך את המומנטום ובממשך השבוע המניה תיקנה חזרה.
הצפי בשלב זה הוא חזרה לאזור  350-356נקודות כדי לבדוק את התמיכה שנשברה ,הפעם מלמטה ,ושם תתקבל ההכרעה
באם התיקון העולה הסתיים והמניה תחזור לרדת לאזור היעד שנקבנו בו בסקירה האחרונה סביב  290נקודות ,או שתצליח
להתבסס מעל אזור  350-356ובהמשך תנסה לפרוץ את אזור  376נקודות שהפכה להתנגדות טרם הירידות האחרונות.
למעקב בלבד ואין טריגר לכניסה למניה בשלב זה.
הפניקס ( - )767012מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35בתקופה האחרונה המניה מתכנסת לאחר גל ירידות של כ18% -
מהשיא שנרשם בתחילת חודש דצמבר האחרון .בשלב זה קיימת אפשרות להמשך תהליך ההתכנסות שבסופו תתקבל הכרעה
לכיוון המניה .הנחת העבודה היא יציאה של גל ירידות נוסף שיעדו באזור  1,730נקודות .הטריגר יתקבל בסגירה מתחת ל-
 1,835נקודות .לאופטימיים ,סגירה מעל  1,975נקודות תהווה טריגר חיובי לתחילת תיקון עולה לאזור .2,090
אל על ( - )1087824מניות החברה נסחרות במדד  .SME60שבוע מסחר חיובי נחתם בעליה של  4.80%לאחר התבססות
ממושכת מעל אזור התמיכה  112-113נקודות .כל עוד המניה שומרת על התמיכה ,היעד הקרוב סומן סביבי  122נקודות
ולאחריו הגבוה האחרון באזור  130נקודות.
ישראמקו יהש ( - )232017מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35לאחר כמעט חודש ,המניה מחקה את גל הירידות האחרון
וחזרה להיסחר סביב ההתנגדות האופקית המהותית סביב  39.3נקודות .אזור זה מתנגד מחודש ספטמבר  ,2017לכן פריצה
אגרסיבית של רמה זו תהווה טריגר חיובי להמשך התנועה העולה שהחלה בחודש אוגוסט האחרון ויעדה באזור  43נקודות.
או פי סי אנרגיה ( - )1141571מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה פתחה את שבוע המסחר בירידה שלאחריה
רשמה התבססות באזור  2,080נקודות .מבנה גרף המחירים של שבוע המסחר שחלף מלמד על אפשרות לסיום התיקון היורד
והמשך המגמה החיובית כאשר היעד הקרוב סומן באזור  2,290-2,300נקודות .מלמטה אזור  2,060-2,080סומן כאזור
תמיכה חשוב וחיוני להמשך קיומה של המגמה החיובית בטווח זמן הקצר-בינוני.

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.

