הסקירה השבועית של ספונסר – 24.02.2019
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  0.84%ו 0.71%
בהתאמה .שבוע בלי יותר מידי דרמות עבר על השוק המקומי ,תחילת השבוע הייתה יציבה עם עמידה במקום בטווח מסחר צר
מאוד בימים ראשון-שלישי ,יום רביעי השוק התקדם קדימה ונעל את היום סמוך לגבוה יומי על רקע פקיעת אופציות חודשית
אשר התרחשה ביום ה' בבוקר .האופציות לחודש פברואר פקעו ברמה של  1582.34ומשם ראינו חולשה עד לנעילה סמוך
לנמוכים יומיים .טאואר פרסמה את דוחותיה השבוע אשר השביעו את רצון המשקיעים והמניה נהנתה מעליות שערים נאות,
מניות התקשורת סלקום ופרטנר המשיכו במגמה השלילית .חברות הקנביס המשיכו לרכז מחזורי מסחר ערים לאחר ירידות
השערים של השבוע שעבר.
מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את טאואר ,ישראל קנדה ודלתא שעלו  8.3% ,16.75%ו  7.5%בהתאמה .בלטו
בירידות שערים סלקום ,פרטנר ורדהיל אשר אבדו מערכן  7.4% ,10.8%ו  6.5%בהתאמה .מכלל מניות השוק נציין את
ביטפארמס ,רציו פטרוליום ויוזר טרנד-ש אשר עלו  64.7% ,126.1%ו  57.4%בהתאמה .מנגד מניות אלקטרי און ,אורד
ומיקרונט השילו מערכן  21.1% ,41.25%ו  19.6%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35עלה ב ,0.84% -מדד ת"א  90עלה ב ,0.44% -מדד הבנקים עלה ב ,1.01% -מדד הנדל"ן עלה
ב ,1.27% -מדד הנפט וגז ירד ב 0.19% -ומדד הביומד ירד ב .1.47% -בשוק המט"ח ,הדולר השיל מערכו השבוע 0.6%
וכעת (שישי) נסחר ברמה של  ₪ 3.6170לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35עלה ב 0.84% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1569.92נקודות.
שבוע המסחר נפתח בעליות שערים בעקבות נעילת המסחר החיובית בסוף השבוע הקודם במדד ארה"ב .מפתיחת המסחר
ביום א ועד לנעילה של יום ג' האחרונים השוק דיי עמד במקום והמתין לקריאת כיוון ממדדי ארה"ב שפתחו את שבוע המסחר
באיחור של יום בעקבות יום הנשיאים .ביום רביעי ראינו תקיפה קדימה לגבוה חדש מאז הירידות של חודש דצמבר האחרון ועל
רקע פקיעת האופציות החודשית .ביום חמישי השוק פתח את המסחר ברמה הגבוהה ביותר בחודש האחרון ומשם ראינו
חולשה עד לנעילה סמוך לנמוכים יומי ים .מהבחינה הטכנית גבוה חדש ביום חמישי האחרון קובע נקודת התנגדות חדשה
ברמה של  1582/3נקודות .אזור תמיכה קיים סביב  1560/0נקודות ,ירידה מתחת  1575נקודות ביום חמישי האחרון שלילית
אולם תקבל משנה תוקף רק בהמשך המגמה השלילית בימים הקרובים ולא לפני כן .התנודתיות בשוק ירדה בצורה משמעותית
בדומה למדדי ארה"ב ורק עליה פתאומית בתנודתיות צריכה להכניס את הפעילים למשנה זהירות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נסחר כעת (שישי) בעליות שערים קלות וברמה של  3.6170ש"ח לדולר .הדולר חזר לרדת
השבוע כשהוא מגיע בימים שלישי/רביעי סמוך מאוד לשפל האחרון סביב  3.6050דולר לשקל .ההערכה הטכנית ממשיכה
להיות שלילית בטווח הקצר ,יחד עם זאת הקרבה לשפל האחרון שהוא סמוך לרמה עגולה של  3.60יכולה להכניס קונים
ולשמור אותו ברמתו הנוכחית .מיותר לציין ששבירה ברורה כלפי מטה תיתן טריגר טכני שלילי נוסף .התנגדות טכנית קרובה
קיימת סביב  3.65דולר לשקל.
מדד ה  DAXהגרמני – מדד הדקס ביצע היפוך ביום שישי שעבר ,שוב סמוך ל  11000נקודות .הבוקר (שישי) המדד נסחר
סביב  11420נקודות כשבמהלך השבוע האחרון שוב ראינו זחילה איטית קדימה .טכנית ,אין הרבה מה לחדש פרט לזה
שאנחנו קרובים ליעד או יותר נכון אזור התנגדות סביב  11500נקודות שאותו ציפינו לראות בתיקון העולה בבורסות העולם.
עצם זה שקבלנו את המהלך רק עכשיו מעיד על החולשה בדקס בפרט ובמדדי אירופה בכלל בעקבות האתגרים הרבים
הקיימים .טכנית ,המדד חיובי בטווח הקצר ירידה מתחת ל  11370/50תהיה שלילית ובמידה והיא תהיה עוצמתית יכולה
להוציא מהלך יורד מחודש במדד .תמיכות קיימות ברמה של  11000ו  10850לערך.
מדד ה  – S&P500מדד האס אנד פי  500המשיך גם השבוע להתקדם קדימה עם גבוה שבועי סביב  2790נקודות .מדדי
ארה"ב נראים חזקים מאוד אך יחד עם זאת הם אחרי רצף עליות ללא מעצורים שנמשך חודשיים וככל שתיקון יבושש להגיע כך
הוא יהיה חזק יותר ועוצמתי יותר בדיוק כמו שקרה לאחר הירידות בדצמבר .טכנית ,אזור תמיכה קיים סביב  2740/50נקודות
וגם ירידה ממנו תהיה רק לטובת תיקון בריא לאחר עליה של  18אחוז בקרוב מהשפל של דצמבר .ירידה מתחת ל  2680תהיה
שלילית ולמעשה טריגר טכני לתחילת תיקון אמיתי במדד .אזור התנגדות קיים ברצועה של  2790-2815נקודות.

ניתוח מניות
אלוני חץ ( – )390013מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35מניות החברה מניות החברה המשיכו לדהור גם השבוע
כשלראשונה פגשה את אזור  4000נקודות ,בבוקר פקיעת האופציות ביום חמישי האחרון .טכנית ,אינדיקטורים טכניים במניה
גבוהים יחסית ותיקון מתבקש במסגרת המגמה החיובית .אזור השיא שנפרץ סביב  3840/50תמיכה קרובה מתחת .3750
הצפי כעת תיקון יורד ליצירה של שפל עולה.
סומוטו ( – )1129451מניות החברה נסחרות במדד  .SME60המניה קבעה שיא שנתי חדש ברמה של  236/7נקודות ומאז
עדכון המדד ומעט סמוך אליו יצאה לתיקון טכני יורד למהלך העולה האחרון מרמה של  165נקודות לעד לשיא האחרון .טכנית
אזור של  198/200נקודות מהווה שיא קודם ותמיכה טכנית שהיא תיקון פיבו  50%למהלך העולה האחרון .כניסה תהיה רק
לעחר עצירה והיפוך סביב רמה זו וחושב שיהיה מחזור ער שיראה על כניסה של קונים למניה.
נייר חדרה ( – )632018מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90אחת המניות היותר חזקות בבורסה בפרט ובמדד ת"א 90
בכל ל ,התממשה בחדות השבוע בעקבות הדוחות שפרסמה .טכנית ,המניה ירדה מאזורי שיא שנתיים ,החזרה מתחת לשיא
הקודם ברמה של  29500נקודות אינה טובה ,תמיכה קיימת סביב  28000נקודות שם התבססה בתחילת החודש ,ירידה מרמה
זו תביא לטריגר טכני שלילי נוסף.
טבע ( - )TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה נסחרה השבוע בטווח מחירים צר מאוד לאחר שצנחה בשבוע
שעבר .המניה מדשדשת בטווח  17-18דולר כאשר אזור  18דולר הפך להתנגדות לטווח זמן הקצר .מבנה גרף המחירים תומך
בשלב זה בהמשך מימוש כאשר הטריגר יתקבל בסגירה מתחת ל 17 -דולר .במידה ותרחיש זה יצא לפועל ,מחיר היעד
הראשון סומן ב 16 -דולר ולאחריו בשפל ב 14.5 -דולר.
אינטרקיור ( - )1106376מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .SME60המניה זינקה השבוע בכ 11% -לאחר שהתממשה
בשבוע שעבר בכ 18% -מרמות שיא .בפועל המניה עבר לדשדש בין  1,030-1,230נקודות ורק יציאה מטווח זה תכריע את
כיוון המניה בטווח הקצר .טכנית ,כל כישלון פריצה של  1,230תחליש את עוצמת המגמה ולכן חשוב שנקבל פריצה בשבוע
הקרוב .שבירה של  1,030ככל הנראה תוציא גל מימוש נוסף ,ואף אלים יותר .במקרה זה אזור  800סומן כיעד ראשון כאשר
אזור  945-980נקודות משמש כרצועת תמיכה נקודתית.
דלק קבוצה ( - )1084128מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35שבוע מסחר רגוע יחסית שבמהלכו המניה אומנם עלתה ,אך
טכנית נכשלה מספר פעמים בפריצה חזרה אזור  62,500נקודות שנשברה בשבוע שעבר והפכה להתנגדות .בפועל המניה
נמצאת עדיין במגמה חיובית כל עוד נסחרת מעל  ,59,320השפל האחרון ,אולם כישלונות הפריצה והמבנה גרף המחירים
מגדילים את האפשרות לבדיקת השפל האחרון ואף שבירתו .למעקב
פתאל החזקות ( - )1143429מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה הוסיפה השבוע לדשדש מתחת לאזור ההתנגדות
האופקי סביב  40,600נקודות .מבנה גרף המחירים תומך בהמשך התנועה העולה ,אולם יש להמתין לפריצה וסגירה מעל אזור
ההתנגדות כדי לקבל אישור להמשך התיקון העולה עם יעד ראשון סביב  42,500נקודות.

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.

