הסקירה השבועית של ספונסר – 22.04.2014
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
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף ירד בכ 7.1% -בסיכום השבוע החולף ,וסיים את המסחר ביום חמישי ,ברמה
של  7831נקודות .ככל הנראה מדובר בתיקון טכני מתבקש ,וכל עוד המדד לא יורד וסוגר בצורה ברורה מתחת לאזור התמיכה
השוכן באזור  7831הנקודות ,הוא צפוי לחזור ולעלות במהרה ולרשום שיאים חדשים .במקרה של פריצה של השיא הקודם
שנמצא באזור  7241-7241נקודות היעד הבא נמצא ברמה של  7211נקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק מעט מול השקל בסיכום שבועי ,ונסחר היום (שלישי) ברמה של  8.211ש"ח לדולר.
מהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף המצורף שהדולר מדשדש כבר תקופה ארוכה ,אולם רק אם ימשיך לרדת וישבור את אזור
 8.21ש"ח כלפי מטה ,יתקבל איתות שלילי מאוד שיגרור החלשות נוספת של המטבע האמריקאי.
מדד  FTSEבריטניה  -מדד המניות המוביל של אנגליה והוא כולל את  711המניות בעלות שווי השוק הגדול ביותר הנסחרות
בבורסה בלונדון .בין המניות הבולטות במדד ניתן למצוא את בנק  ,HSBCוודאפון ובריטיש פטרוליום .כפי שניתן לראות בגרף
היומי המצורף מדד המניות הבריטי נתמך שוב בימים האחרונים ע"י קו מגמה עולה ,וכעת ישנו סיכוי גבוה שיחזור לכיוון שיא כל
הזמנים סביב רמות  0311-0111נקודות.
מדד הבנקים – מדד הבנקים המשיך להחלש בשבוע שעבר כשהוא יורד מאזורי שיא רב שנתיים סביב  7811001נקודות.
לחובבי התבניות ארוכות הטווח יש כאן פוטנציאל לתבנית של פסגה כפולה ,המהלך היורד האחרון מהשיא לכיוון  7411וחזרה
אליו נותן למעשה את האפשרות הזאת .טכנית פסגה כפולה תצא לפועל רק בשבירה של ( 7411יש עוד זמן אם בכלל) .לכן מי
שמאמין בתבנית יכול לפתוח שורט על המדד ברמות שקרובות לשיא עם סטופ ברור מעל  7801נקודות או לצמצם חשיפה
למניות המדד במחירים נוחים יחסית.
מדד ת"א  – 57לצערי האפשרות השנייה אותה העלתי בסקירה השבועית בשבוע שעבר יצאה אל הפועל והוא תיקון עמוק
יותר בעקבות הנזילה כלפי מטה מתחת לאזור התמיכה ברמת  113001נקודות .בשלב זה המדד נעצר בתיקון פיבונצ'י 07.3
למהלך העולה האחרון מתחילת פברואר לשיא של חודש מרץ .ירידה מתחת ל  141שהוא הרמה שצוינה לעיל תחסל את הגל
העולה האחרון באופן סופי ויעד לכיוון  111נקודות .לאגרסיביים ישנה נקודת כניסה יחסית נוחה למדד לטובת תיקון עולה לטווח
הקצר.
מדד הנדל"ן  – 57שבוע שעבר נפתח במגמה שלילית במדד הנדלן כשהוא יוצא מהתעלה העולה כלפי מטה .יחד עם זאת ציינו
את אזור  811נקודות תאזור תמיכה אופקית חזקה שרק שבירה ברורה שלה תיתן איתות טכני שלילי כלשהו .בשלב זה כפי
שניתן לראות בגרף המצורף ,למרות השבירה כלפי מטה בשבוע שעבר המדד חזר לתוך התעלה העולה וממשיך לדשדש
בתצורה עולה מתחילת מרץ האחרון.
מדד הביומד – שבוע המסחר המקוצר בשבוע שעבר החזיר את מדד הביומד אל נקודת המוצא של תחילת השנה ולמעשה
מחק סופית את כל עליות השערים של ינואר-פברואר .בגרף המצורף לסקירה ניתן לראות את סגירת את הגאפ באופן הרמתי
ביום המסחר האחרון (חמישי) כמו כן את שבירת התמיכה רמה של  7111031בגאפ יורד ביום ראשון שעבר .טכנית ,המדד אינו
נראה טוב אולם סביר שההתאוששות בסקטור בארה"ב יכניס קונים בימים הקרובים לטובת תיקון עולה בשבוע המסחר הקרוב.

ניתוח מניות

על רגל אחת

כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנות finance.sponser.co.il - sponser charts

ובורסה גרף לניתוח טכני – www.bursagraph.com
סקירה זו מבטאת את נקודת הראייה האישית של צוות ספונסר לגבי שוק ההון ואין בסקירה זו בכדי להעיד על התבצעות בפועל
של התרחישים המועלים בה לגבי שוק ההון והן לגבי ניירות ערך ספציפיים.
אי ן באמור בסקירה זו כל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת בניירות הערך שהוזכרו וכותב הסקירה
עשוי להחזיק בחלק מניירות הערך האמורות דלעיל.
אין בסקירה זו משום המלצה לקנות נייר כלשהו או למכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
אין באמור לעיל משום ייעוץ או המלצה לקנייה או מכירה של ניירות ערך ו0או מכשירים פיננסים.

