הסקירה השבועית של ספונסר – 21.01.2018
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 במגמה מעורבת במדדים המובילים .ת"א  35עלה ב  0.13%ואילו ת"א  125ירד ב-
 .0.13%מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את אינטרנט זהב ,בי קומיונקיישנס ובזק שעלו  14.2% ,19.6%ו 11.1%
בהתאמה .בלטו בירידות שערים מניות אופקו ,פרטנר ואזורים אשר אבדו מערכן  7.339% ,13.5%ו  6.65%בהתאמה .מכלל
מניות השוק נציין את טוגדר ,וויטסמוק וביומדיקס אשר עלו  48.92% ,52.95%ו  41.1%בהתאמה .מנגד מניות אייסקיור
מדיקל ,תפן והולמס פלייס השילו מערכן  13.2% ,25.7%ו  12%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35עלה ב ,0.13% -מדד ת"א  90נחלש ב ,0.84% -מדד הבנקים עלה ב ,0.67% -מדד הנדל"ן ירד
בכ ,0.95% -מדד הנפט וגז עלה ב 1.53% -ומדד הביומד ירד ב 1.97% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר התחזק בכ
 0.2%והוא נסחר הבוקר (שישי) ברמה של  ₪ 3.4180לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35עלה ב 0.13% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1533.58נקודות.
פתיחת שבוע חיובית ביום ראשון האחרון התחלפה בדשדוש וחולשה בהמשך השבוע .בעוד ארה"ב לא נסחרה ביום שני לרגל
יום מרטין לותר קינג ,הדשדוש וחוסר העניין נמשכו יומיים במקום יום אחד ,אולם המשך השבוע לא היה שונה .טכנית ,נראה
שבאזור של  1550נקודות קיימת התנגדות בטווח הקצר וזאת במסגרת עליות השערים במדד בחודשיים האחרונים .תמיכה
קרובה נוצרה ברמה של  1530/2נקודות שהוא פתח גאפ שנסגר ביום רביעי האחרון ירידה מתחת תיתן איתות שלילי לשוק
ובדיקה של  1513/4נקודות שהיא הנמוך מהשבוע הקודם.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק השבוע כ  0.2%ונסחר הבוקר (שישי) ברמה של  3.4180ש"ח לדולר .לאחר ירידות
שערים בשבוע שעבר אל תחת לרמה של  3.40ש"ח לדולר ,השבוע ראינו תיקון חד במטבע בעיקר בימים שלישי ורביעי
שהביאו את המטבע קרוב לרמה של  3.46שח לדולר .העלייה הוסברה בעקבות רכישות של בנק ישראל אולם לאלה הצטרפו
גידור של חברת האשלג פוטש אשר מכרה מניות כיל למוסדיים לקראת הפצה בשבוע הבא ולכן היא קבעה שער חליפין
לעסקה .ביום חמישי שב הדולר להיחלש וחזר לאזורים בו נסחר כעת .מהבחינה הטכנית הדולר סגר  2יעדים יורדים ,את יעד
הדשדוש ל  3.41ויעד תבנית יורדת ארוכה יותר שהחלה מאוגוסט האחרון ברמה של  .3.62הצפי הוא השארות ברמות האלה
בימים הקרובים וניסיון ליצור שפל עולה.
מדד ה  DAXהגרמני – מדד הדקס הגרמני עמד במקום בשבוע המסחר האחרון בעיקר בגלל העוצמה של האירו מול הדולר
אשר מעיבה על המדד .מהבחינה הטכנית אין הרבה מה לחדש ,גבוה חדש שבוע שעבר מעל  13300והשבוע חזרה לתוך טווח
המסחר של החודש האחרון ומתחת לאזור של  13300/250נקודות .ההערכה שלי לדשדוש סביב הרמות האחרונות התבררה
כנכונה כשהמדד בקושי זז בשבוע האחרון .הדשדוש האחרון עשה טוב למדד כשהוא יוצר שפל עולה סביב  13150/130נקודות
והוא דווקא יכול לדחוף את המדד קדימה לעזר השיא האחרון ברמה של .+13500

ניתוח מניות
בזק ( – )230011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35בשבוע שעבר ציינתי שהמטרה לראות שפל עולה במניה וזה אכן
הגיע בתחילת השבוע ברמה של  512נקודות .לאחר השפל יצאה המניה קדימה בעוצמה עד לסגירה סמוך לגבוה שבועי.
החדשות השבוע הגיעו בעקבות רכישה גדולה של מניות ע"י המשקיע האקטיביסט פול זינגר מנכ"ל קרן אליוט .על פניו נראה
שהמניה סימנה תחתית וכל ירידה תהיה לצורך עליה ,בעיקר לאחר שפרצה בצורה ברורה את אזור של  540/50נקודות ואת
ממוצע  .200יעד טכני קרוב יהיה לאזורים של  +600איפה שקיים פער מחירים פתוח מיוני האחרון.
ביג ( – )1097260מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה צפויה לצאת מהמדד בעדכון המדדים הקרוב יחד עם
השמועות בתקשורת על כניסתה של אמזון לארץ לא עושים טוב לסקטור ובטח למניה .המניה נעלה את שבוע המסחר בנמוך
תקופתי חדש לאחר שהחזיקה סביב  23900נקודות בחודש האחרון .הסגירה החלשה של חמישי ככל הנראה תשלח את
המניה להמשך מימוש עם אפשרות למפגש עם אזור של  23000נקודות בזמן הקרוב.

גזית גלוב ( – )1097260מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35הריצה של המניה בחודשיים האחרונים נעצרה בשבועיים
האחרונים כשהמניה יצאה לתיקון יורד מרמות שיא של השנה האחרונה .למרות סגירה בנמוך יומי ושבועי ביום חמישי האחרון
המניה מגיעה לאזור שיכול להחזיר אותה סביב  3600נקודות .היפוך ברמה זו יכול ליצור שפל עולה .הירידות האחרונות אינן
טובות אולם אין להקל ראש במהלך של החודשיים האחרונים מ  3300ל .3850
אלוני חץ ( – )390013מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35סימני חולשה נכרים השבוע במניות החברה עם סגירה בנמוכים
שבועיים .טכנית ,בשבוע שעבר ציינתי את אזור של  3600-3580כפוטנציאלי להיפוך אולם הוא נשבר ביומיים האחרונים .כל
עוד המניה מתחת לרמה זו היא שלילית בטווח הקצר ,למרות שתיקון עולה יכול להגיע יש להיזהר משיא יורד שיפתח תבנית
לתיקון לתקופה של החודשים הקרובים.
דלק קבוצה ( – )1084128מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המומנטום החיובי נקטע השבוע לאחר שביום שלישי המניה
התהפכה והמשיכה לרדת ביום רביעי .ביום חמישי המניה הוסיפה לרדת ,אולם התהפכה במהלך המסחר מעל אזור 61,400
נקודות ששימש עד לאחרונה כאזור ההתנגדות ,וכעט הפך לתמיכה .הצפי הוא המשך התיקון העולה כאשר סגירה מעל
 66,200נקודות תאשרר את המהלך הנוכחי .אזור  61,400סומן כתמיכה חשובה לטווח הקצר.
סלקום ( – )1101534מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה פתחה את שבוע המסחר שחלף בירידות בהמשך למהלך
המימוש שהחל ב .8.1 -ביום רביעי המניה נבלמה באזור  3,240נקודות והתהפכה כלפי מעלה ,לכן במידה ותפרוץ את 3,400
קיימת אפשרות להמשך המהלך העולה חזרה לאזור  3,670-3,700נקודות .אזור  3,200-3,240סומן כאזור תמיכה מהותי.
או פי סי אנרגיה ( - )1141571מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה החלה להיסחר בבורסה של ת"א בחודש אוגוסט
האחרון ומאז זינקה בכ .60% -מתחילת החודש המניה מדשדשת סביב השיא בטווח המחירים  1,877-2,050נקודות .דשדוש
זה חיוני להמשך המגמה החיובית והטריגר יתקבל בסגירה מעל  2,000נקודות .מחיר היעד הנוכחי סומן סביב 2,180-2,200
נקודות.
ארקו החזקות ( - )310011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90בסוף חודש דצמבר המניה נבלמה באזור  210נקודות,
בפעם השלישית במהלך  11החודשים שחלפו .בניגוד לפעמים הקודמות ,הפעם המניה מצליחה להתבסס מעל אזור 190
נקודות התצורה חיובית התומכת בפריצת ההתנגדות המהותית ב 210 -נקודות .הטריגר יתקבל בפריצה של אזור זה .למעקב
מנורה ( - )566018מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90בתחילת שבוע המסחר המניה פרצה את השיא האחרון ב4,692 -
נקודות ובהמשך השבוע התבססה מעליו בתצורה חיובית אשר מעידה על קונים בנייר ,לכן הצפי הוא המשך התנועה העולה עם
יעד קרוב באזור  4,970-4,990נקודות .התבנית בתוקף כל עוד המניה נסחרת מעל אזור  4,600נקודות ,במונחי שער סגירה.

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.

