הסקירה השבועית של ספונסר – 22.04.2018
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 המקוצר בת"א לרגל יום הזיכרון לחלל מערכות ישראל ויום העצמאות ננעל במגמה חיובית
במדדים המובילים ,ת"א  35ו  125עלו ב  1.56%ו  1.44%בהתאמה .מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את מניות
פרטנר ,המלט והכשרת הישוב אשר עלו  7.9% ,11%ו  7.8%בהתאמה .בלטו בירידות שערים מניות אלקטרה צריכה ,בי
קומיוניקיישנס ופורמולה מערכות אשר אבדו מערכן  4.23% ,4.6%ו  3.95%בהתאמה .מכלל מניות השוק נציין את טוגדר,
פנטזי נטוורקס וקפיטל פוינט אשר עלו  23.76 ,25.8%ו  20.3%בהתאמה .מנגד מניות וונטייז ,אינטרנט זהב ואפריקה השילו
מערכן  15.1% ,18.9%ו  11.83%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35עלה ב ,1.56% -מדד ת"א  90עלה ב ,0.88% -מדד הבנקים עלה ב ,1.43% -מדד הנדל"ן עלה
ב ,0.99% -מדד הנפט וגז עלה ב 1.8% -ומדד הביומד ירד ב 0.22% -בסיכום שבועי .השוק המט"ח ,הדולר התחזק השבוע ב
 0.15%ונסחר היום (שישי) ברמה של  ₪ 3.5230לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35עלה ב 1.56% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1484.42נקודות.
יום המסחר הראשון של השבוע נפתח בירידות שערים קלות האחרון ובחציו השני של היום השוק עבר לעליות שערים וסגירה
בגבוה יומי .המשך השבוע היה חיובי עם פקיעת אופציות שבועית ביום ג' האחרון ברמה של  .1486.16מהבחינה הטכנית
ציינתי עוד בשבוע שעבר שהסגירה מעל  1454/8נקודות תביא להמשך חיובי ויעד של  1470נקודות שהוצב היה כנראה מעט
סולידי למגמה החיובית אשר קיימת בשוק בשבועיים האחרונים ,מגמה אשר הביאה אותו מאזור של  1390סמוך ל 1500
נקודות .הצפי כעת הוא מימוש כלשהו למהלך העולה האחרון ,לאחר שתיקון כזה יגיע נוכל לנסות ולגזור יעדים טכניים להמשך.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נסחר השבוע ביציבות עם נטייה לעליות שערים קלות והבוקר (שישי) הוא נסחר ברמה של
 ₪ 3.5230לדולר .שבוע המסחר המקוצר והדליל בשל יום הזיכרון והעצמאות הביא למסחר רגוע יחסית בדולר .מהבחינה
הטכנית אין הרבה מה לחדש ,שוב ירידה בשבוע המסחר האחרון לאזור של  3.5ש"ח לדולר הביא לקונים שהרימו את הצמד
מאזור זה לאזור של  .3.52אזור התנגדות מהותי קיים סביב  ₪ 3.55לדולר ופריצתו תביא להמשך חיובי ובמטבע ואולי גם
להיפוך מגמה ולא רק לטווח הקצר.
מדד ה  DAXהגרמני – מדד הדקס הגרמני המשיך במגמה החיובית שלו גם בשבוע המסחר האחרון כשהוא מגיע לאזור
ההתנגדות סביב  12600נקודות .ניתן לראות את  3ימי המסחר האחרונים (כולל את פתיחת המסחר של שישי בבוקר) המדד
נסחר בתנודתיות נמוכה יותר ומתממש קלות מתחת לאזור ההתנגדות סביב  12600נקודות .על פניו נראה שהמדד מכין
המשך מגמה חיובית לטווח הקצר וזה יבוא מעל לגבוה השבועי סביב  12640נקודות .אזור בעל תמיכה טכנית בטווח הקצר
קיים סביב  12400נקודות וכל מימוש או התבססות מעליו תהיה טובה להמשך מגמה חיובית בטווח הקצר.
מדד ה  – S&P500מדד האס אנד פי  500פרץ כבר בתחילת השבוע את אזור של  2680נקודות והתקדם קדימה בימים
שלאחר מכן .המדד עלה בימים האחרונים בתנודתיות נמוכה יחסית שזה דבר טוב למי שמחפש יציבות בשוק וחזרה למגמה
עולה בטווח הקצר .מהבחינה הטכנית אפשר לומר שכל עוד המדד מעל  2680הוא חיובי בטווח הקצר וגם אם נקבל תיקון ל
 2640נקודות המבנה החיובי לא אמור להפגע אלה נהפוך הוא באזור זה אצפה לראות קונים שיצטרפו למדד .הדוחות הכספיים
ימשיכו לתת את המשקל בתקופה הקרובה ולכן התנודתיות יכולה לחזר בכל שלב בטח כשתשואות אגרות החוב ל  10שנים
שוב מתחילות להרים ראש והתשואה שם חזרה לגבוהים של פברואר סביב .2.94%

ניתוח מניות
שופרסל ( – )777037מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35מניות החברה הגיעו בשבוע האחרון שוב לאזור התמיכה סביב
 2120/30נקודות וביום המסחר האחרון של השבוע ראינו היפוך סביב רמה זו וחזרה לאזור של  2200נקודות .המשך חיובי
וסגירה מעל רמה זו תביא לתיקון עולה במניה עם יעד קרוב לאזור של  2300נקודות בטווח הקצר.
ישראמקו ( – )232017מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35מניות החברה נסחרו במגמה חיובית בשבוע המסחר האחרון
עם נעילה סמוך להתנגדות בטווח הקצר ברמה של  42נקודות .באופן כללי התמיכה סביב השפל האחרון ברמה של  39נקודות
הייתה חזקה מאוד ונראה ששם מסומנת תחתית בטווח הקצר .נעילה מעל  42נקודות יכולה להמשיך את התיקון העולה עם
יעד קרוב לאזור  44-43.5נקודות.
פרטנר ( – )1083484מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35מניות החברה סובלות כבר חודשיים ממומנט שלילי חזק מאוד
וירידה מאזור של  2280נקודות לרמות השפל האחרונות סביב  1500נקודות .השבוע ראינו פעם ראשונה  3ימי מסחר עם
עליות שערים חדות .טכנית ,אזור של  1470/60נקודות בלם את המניה .הנעילה מעל  1600נקודות חיובית בטווח הקצר
כשיעד קרוב אוטוטו מושג באזור של  1700נקודות (יעד הרבה קיים סביב  1800נקודות) .כל תיקון יורד לאזור של 1600
נקודות ויצירה של שפל עולה יכול לתת אפשרות כניסה מאוד מעניינת למי שמעריך המשך תיקון עולה בתקופה הקרובה.
אלביט מערכות ( – )1081124מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה חתמה את שבוע המסחר המקוצר בעליה של כ-
 .3%ביום המסחר האחרון המניה נבלמה סביב  44,440נקודות ,רמת התמיכה האופקית שנשברה בחודש מרץ .כעת רמה זו
מהווה התנגדות ופריצתה תהווה טריגר להמשך התיקון העולה .לצורך כך על המניה לבנות מבנה מחירים עולה כדי להמשיך
בתיקון העולה .במידה ותפרוץ את ההתנגדות ,אזור  46,000-46,400מהווה התנגדות קרובה.
דלק קידוחים ( – )475020מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה השלימה השבוע התבססות והיפוך מעל אזור 990-
 1,000נקודות ויצרה שפל עולה .פריצה וסגירה מעל  1,055נקודות תאשר את ההיפוך וככל הנראה תסלול את הדרך חזרה
לגבוה האחרון סביב  1,110נקודות ,שם שוכנת התנגדות מפתח שתכריע את המשך המגמה בנייר.
סלקום ( – )1101534מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35השבוע המניה המשיכה בתיקון העולה מהשפל שנרשם בשבוע
שעבר ,אולם נבלמה סביב  ,2,688הגבוה האחרון .סגירה והתבססות מעל רמה זו תייצר מבנה מחירים עולה אשר יתמוך
בהמשך התיקון העולה אל עבר אזור  3,000נקודות.
פרוטרום ( – )1081082מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה פרצה ביום המסחר האחרון (ג') את השיא הקודם
ברמה של  36,000נקודות .בשלב זה קיימת אפשרות להמשך התנועה העולה אל עבר היעד שסומן באזור 39,000-39,400
נקודות .קיימת אפשרות לנסיגה והתבססות סביב אזור הפריצה לפני המשך תנועה .הנחת עבודה זו בתוקף כל עוד המניה
נסחרת מעל  35,400נקודות.
ארד ( – )1091651מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה המשיכה להתבסס גם השבוע מעל השפל של חודש דצמבר
האחרון סביב  3,295-3,300נקודות .עד כה המניה רשמה התבססות כפולה מעל רמה זו ,אולם יש להמתין לפריצה של אזור
 3,445נקודות ,הגבוה האחרון שרק סגירה מעליו תהווה טריגר לתחילת תיקון עולה .מנגד ,סגירה מתחת  3,250תחשב
כשלילית ביותר ותביא ככל הנראה להמשך המימוש בנייר.
ביג ( – )1097260מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה ממשיכה להתבסס מתחת לרמת ההתנגדות האופקית סביב
 23,550נקודות .מבנה גרף המחירים תומך בפריצה והמשך התיקון העולה ,אולם יש להמתין לסגירה מעל ההתנגדות .במידה
ותפרוץ ,ההתנגדות הבאה שוכנת באזור  24,300נקודות .מלמטה  22,760סומנה כתמיכה נקודתית קרובה.
פוקס ( – )1087022מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה דשדשה השבוע בין  6,130ל 6,500 -נקודות ורשמה שפל
עולה כחלק אשר תומך בהמשך התיקון העולה .פריצה של  6,500-6,560נקודות תסלול את דרך להמשך התיקון העולה עם
מחיר יעד קרוב סביב  7,000נקודות .מלמטה  6,100סומנה כתמיכה קרובה.

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.

