הסקירה השבועית של ספונסר – 23.12.2018
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 שלילית במדדים המובילים ,ת"א  35ו  125ירדו ב  4.35%ו 4.28%
בהתאמה .הירידות החדות בבורסות העולם ובעיקר בארה"ב לא פסחו על השוק המקומי כשהוא יורד בחדות ברוב ימי המסחר
בשבוע האחרון ,למרות הירידות וכשאנו שבוע וחצי לפני סגירת השנה ,מצב מדדי המניות המובילים בבורסה סביר ביחס למה
שקורה מעבר לים ,בעוד שהם מגרדים שפלים שנתיים כאן ירדנו לרמות של יולי האחרון ועדיין שומרים על תשואה חיובית
מתחילת השנה .מניית מזור נמחקה מהמסחר ביום רביעי האחרון לאחר השלמת רכישתה בידי מדטרוניק.
מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את לאומי ,קמהדע ואזורים שעלו  2.44% ,3.21%ו  1.3%בהתאמה ,נציין שרק 7
מניות בלבד סיימו את השבוע בעליות .בלטו בירידות שערים בי קומיוניקיישנס ,ביוטיים ואופקו אשר אבדו מערכן ,26.4%
 23.2%ו  19.9%בהתאמה .מכלל מניות השוק נציין את הרודיום השקעות ,אופקטרא ואורד אשר עלו  13.56% ,14.9%ו
 11.24%בהתאמה .מנגד מניות חלל תקשורת ,גלילאו טק וקומפיוג'ן השילו מערכן  24.1% ,25.9%ו  22.35%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35ירד ב ,4.35% -מדד ת"א  90ירד ב ,4.05% -מדד הבנקים עלה ב ,0.83% -מדד הנדל"ן ירד ב-
 ,2.76%מדד הנפט וגז ירד ב 7.25% -ומדד הביומד ירד ב .10.8% -בשוק המט"ח ,הדולר השיל מערכו השבוע  0.2%וכעת
(שישי) נסחר ברמה של  ₪ 3.7650לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35ירד ב 4.35% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1526.55נקודות.
שבוע המסחר נפתח במגמה שלילית בהתאם לנעשה בסוף השבוע הקודם בבורסות ארה"ב .הירידות ביום ראשון החלו
מפתיחת המסחר ועד לסיומו סמוך לנמוך יומי וכבר שם קבלנו  2איתותים טכניים שליליים וזה פתיחה מתחת לתמיכה ברמה
של  1582ושבירה של  1574נקודות .המשך השבוע היה שלילי גם כן כשרק ביום ד' האחרון המדד סגר בגבוה יומי בעקבות
יציאתה של חברת מזור מהמדד .יום חמישי נפתח בירידות חדות כשהשוק שובר את התמיכה סביב  1550נקודות בגאפ יורד
בגלל הירידות החדות יום לפני כן בארה"ב שהגיעו בגין העלאתה של הריבית והצפי הניצי של הבנק המרכזי .טכנית ,השוק
המשך לר דת בשבוע האחרון וסיפק שלל איתותים שליליים שהאחרון שבהם הגיע ביום המסחר האחרון עם שבירה של 1550/5
נקודות .הצפי לשבוע הקרוב הינו תיקון עולה כל עוד המדד שומר על הנמוך השבועי ברמה של  1522נקודות .התמיכה הבאה
קיימת ברצועה של  1500/15נקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נסחר הבוקר (שישי) בעליות שערים קלות וברמה של  3.7650ש"ח לדולר .הדולר נחלש מעט
השבוע לאחר שקבע שיא תקופתי סמוך מאוד לרמה של  ₪ 3.78לדולר ולמעשה נעל את יעד התבנית לטווח הקצר אותה
הזכרתי בשבועות האחרונים .הצפי כעת הוא למנוחה כזו או אחרת .כרגע קשה להבחין איפה נוצר שפל עולה על הגרף אך
אפשר לומר שכל עוד הדולר שומר על  3.74מלמעלה הצפי ממשיך להיות חיובי בטווח הקצר .נזכיר שיעד התבנית המלא נמצא
ברמה של  3.88-3.9שח לדולר וזה הכיוון הכללי לשבועות הקרובים כל עוד אין שינויים משמעותיים בגרף המחיר.
מדד ה  DAXהגרמני – המדד הגרמני נסחר במגמה שלילית בשבוע המסחר האחרון בהתאם לנעשה בארה"ב .בימי המסחר
הראשונים של השבוע דווקא החזיק המדד ולא אבד גובה ,אך ביום חמישי האחרון ירד המדד בחדות לנמוכים התקופתיים סביב
 10500/600נקודות .טכנית ,שבירה של רמה זו תקרב את המדד בצעדי ענק אל  10000הנקודות יעד תבנית הרו"כ הגדולה
שיצאה לדרך לפני חודשיים עם השבירה של רצועת התמיכה סביב  12000/11800נקודות .אזור התנגדות קיים סביב 11000
נקודות שנבדק בשבוע שעבר מלמטה.
מדד ה  – S&P500מדד האס אנד פי  500נסחר השבוע במגמה שלילית מאוד שהחלה ביום שישי הקודם עם ירידות שערים
חדות .טכנית ,המדד שבר שלל תמיכות בדרך לנמוך שנתי חדש בנעילת המסחר אמש (חמישי) .זה החל בשני האחרון עם
שבירת  2600נקודות והמשך אחרי העלאת הריבית עם הירידה ל  2500נקודות שהיא רמת מחיר פסיכולוגית .טכנית ,המדד
שלילי מאוד (לא מהיום) הירידה מ  2600כבר סגרה יעדים יורדים ואף מעט מעבר לכך .בנוסף אינדיקטורים טכניים מתחילים
להגיע לרמות נמוכות מאוד דבר שבהחלט יכול להכניס תיקון עולה במדד .תיקון כזה יכול להיות חזק מאוד בהתאם לירידות
שהתרחשו השבוע ובכלל מתחילת דצמבר בו ירד המדד מ  2800ל  2500ללא כל עצירה .כל עליה ל  2600נקודות תחשב
כתיקון בלבד לירידות האחרון ולא מעבר לכך.

ניתוח מניות
כלכלית ירושלים ( – )198010מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה משדרת עוצמה בשוק חלש ונסחרת בתנועה
צידית/מימוש קל למהלך העולה של החודשים האחרונים מ  800ל  1050נקודות .אזור תמיכה קרוב קיים סביב  950נקודות
שמחזיק בשלב זה .היפוך כאן יכול לתת כניסה נוחה לאגרסיביים מנגד שבירה יכולה להכניס תיקון מעט עמוק יותר .לדעתי
מעניינת למעקב בתקופה הקרובה.
ישראמקו ( – )232017מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המימוש בשוק המקומי הביא למימוש במניה שהחזיר אותה
ביום חמישי האחרון לאזור התמיכה סביב  41נקודות למניה .מתחת שוכן השפל האחרון שהוא אזור חשוב סביב  40נקודות.
ירידה מתחת ל  40תהיה שלילית בטווח הקצר ובהחלט יכולה להחזיר את המניה לתחתית הריינג סביב קצת מעל  36נקודות
אך אני חושב שהסיכוי לכך קלוש .לכן במידה ויכנס תיקון בשוק אני מעריך שהמניה תנסה לתקוף שוב את הגבוה האחרון סביב
 44ואולי אף לפרוץ אותו.
אלביט מערכות ( – )1081124מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35מצב המניה סביר בהחלט לנעשה בשוק .והיא מחזיקה
סמוך לגבוהים של החצי שנה האחרונה .טכנית ,אזור תמיכה קיים בשפלים האחרונים סביב  45000נקודות כל עוד המניה
מחזיקה מעל אפשר לזרום מכיוון שתיקון בשוק יכול להרים אותה לאזור הגבוהים האחרונים.
הפניקס ( – )767012מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המימוש האחרון במניות החברה הינו בריא וטבעי והיא מפגינה
עוצמה משמעותית ביחס לנעשה בשוק .המניה מגיעה לאזור תמיכה סביב  2060-80נקודות ולכם היפוך פה יכול להביא
לנקודת כניסה נוחה למי שמעריך כי המגמה החיובית במניה תמשך ונראה לא רק את השיא האחרון אלא גם שיאים חדשים.
תמיכה מתחת לרמה זו קיימת סביב  2000נקודות.
רציו פטרוליום ( – )1139864המניה שברה השבוע את אזור  180נקודות ונתנה איתות טכני שלילי ראשון מזה תקופה .לדעתי
הסיכון במניה עלה מהותית וגם אם יגיע תיקון כזה או אחר אפשר לנצל אותו להוריד חשיפה.
טבע ( – )TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35שבוע מסחר שלילי נוסף לאחר שנכשלה בשבוע שעבר בפריצה חזרה
מעל אזור התמיכה שנשבר  19.4-19.5דולר .ביום רביעי המניה ירדה לתמיכה האופקית החשובה סביב  16.35-16.50דולר,
אולם ביום חמישי שברה אותה כלפי מטה .אי יכולת חזרה מעל רמה זו תהווה איתות נוסף להמשך המגמה השלילית כאשר
אזור  14.2סומן כיעד קרוב בדמות תמיכה אופקית נקודתית.
בזק ( - )230011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35ביום שני המניה שברה את רצועת התמיכה האופקית 392.3-393.5
נקודות .הירידות נמשכו לאורך כל השבוע ,בהתאם למגמת השוק וביום המסחר האחרון הצליחה למתן את הירידה לקראת
סיום .התמיכה האופקית בדמות השפל השנתי שוכנת סביב  356-358נקודות .מדובר בתמיכה חשובה בטווח הקצר והבינוני.
במידה ותצליח לתקן כלפי מעלה ,אזור  368סומן כהתנגדות קרובה.
אל על ( - )1087824מניות החברה נסחרות במדד  .SME60למרות שהמניה ירדה השבוע בכ ,3% -אזור  113נקודות תמך
במניה .מדובר באזור התנגדות אופקי שנפרץ בחודש שעבר וכעת משמש כתמיכה חשובה להמשך קיומה של המגמה העולה
בטווח זמן הקצר .בהמשך השבוע המניה התבססה מעל אזור זה ולכן קיימת אפשרות לתנועה עולה חזרה לגבוה האחרון
באזור  130נקודות.
אלקטרה ( - )739037מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90בניגוד למגמת השוק ,המניה נסחרה ביציבות מעל רצועת
התמיכה האופקית החשובה  82,500-83,000נקודות .רצועה זו תמכה במחיר במהלך  12החודשים שחלפו והוכיחה את עצמה
מספר פעמים .בטווח הקצר קיימת אפשרות ליציאה לתנועה עולה כאשר הטריגר יתקבל בפריצה וסגירה מעל  85,000נקודות.
מנגד ,שבירה וכישלון חזרה מעל  82,500נקודות תאותת על שינוי ותחילת מגמה יורדת

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.

