הסקירה השבועית של ספונסר – 25.11.2018
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  1.67%ו 1.68%
בהתאמה .שבוע מסחר שני ברציפות של ירידות שערים עם דוחות לא מרשימים של מרבית החברות אשר פרסמו השבוע ,יחד
עם לחץ וירידות בשוק האמריקאי הביאו למוכרים נחושים ששלחו את השוק לירידות שערים בכל מדדי המניות.
מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את מניות אפקון החזקות ,פוקס וסלקום שעלו  9.6% ,9.6%ו  9.2%בהתאמה .בלטו
בירידות שערים בי קומיוניקיישן ,לייבפרסון וקליל אשר אבדו מערכן  9% ,11.7%ו  8.1%בהתאמה .מכלל מניות השוק נציין
את אביליטי ,כן פייט והכשרה אלפא אשר עלו  17.9% ,46%ו  10.6%בהתאמה .מנגד מניות מיקרונט ,סייפ טי גרופ ומטומי
השילו מערכן  28.3% ,56.5%ו  28.1%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35ירד ב ,1.67% -מדד ת"א  90ירד ב ,1.72% -מדד הבנקים ירד ב ,2.14% -מדד הנדל"ן ירד ב-
 ,1.78%מדד הנפט וגז ירד ב 1.75% -ומדד הביומד ירד ב .1.25% -בשוק המט"ח ,הדולר הוסיף לערכו השבוע  0.8%וכעת
(שישי) נסחר ברמה של  ₪ 3.7380לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35ירד ב 1.67% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1607.54נקודות.
שבוע המסחר נפתח בהססנות כשאזור של  1650נקודות מתנד .המשך השבוע היה יציב עם ירידות קלות ותנודתיות נמוכה,
כשביום שלישי השוק ירד בחדות בעקבות ירידות חדות בבורסות ארה"ב ואירופה .ניסיון התאוששות ביום רביעי לא החזיק
כשביום חמישי שב השוק לרדת ולבדוק את הנמוכים השבועיים ברמה של  1604.5נקודות .מהבחינה הטכנית הירידות של
השבועיים האחרונים סבירים ביותר למהלך האחרון מ  1550ל  1660נקודות .תמיכה קרובה קיימת ברמה של  1604.5נמוך
שבועי .התנגדות סביב  1622/3גבוהים של ימי שלישי -חמישי .השבוע תתקיים פקיעת האופציות לחודש נובמבר .ההערכה
הטכנית הח יובית שלי מהשבוע שעבר נעצרה מעט אולם לדעתי טרם נאמרה המילה האחרונה בשוק לשנה זו.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נסחר הבוקר (שישי) בעליות שערים קלות וברמה של  3.7380ש"ח לדולר .הדולר המשיך
להתאושש גם השבוע כשהוא רושם גבוה של קרוב לשנתיים (פחות שלושה חודשים) .טכנית הפריצה של  3.728-3.73טובה
מאוד טכנית ומסמנת יעד קרוב באזור של  ₪ 3.77/8לדולר .אציין שיעד התבנית המלא נמצא ברמה של  ₪ 3.9לדולר ואם
נהיה שמרנים יעד של  ₪ 3.85לדולר נראה ריאלי ביותר .תמיכה קרובה קיימת ברמה של  3.7ומתחת בשפל האחרון ברמה
של  ₪ 3.66לדולר.
מדד ה  DAXהגרמני – המדד הגרמני נחלש השבוע וחזר שוב לשפלים האחרונים סביב  11000/50נקודות .מהבחינה
הטכנית נראה שהמדד מצליח איכשהו להחזיק מעל לתמיכה וכעת כל הפוגה בשוק האמריקאי יכולה להכניס תיקון עולה במדד
לאזור הגבוהים האחרונים סביב  11500/600נקודות .חשוב לציין שהמדד נמצא תחת איתות שלילי מהותי כל עוד הוא נסחר
מתחת ל  11800/12000נקודות.
מדד ה  – S&P500מדד האס אנד פי  500חזר השבוע סמוך מאוד לנמוכים האחרונים ברצועה של  2625/2600נקודות .מצד
אחד בהחלט יש עוד מרווח יורד שיכול לקחת את המדד עוד כ  50-100נקודות למטה מצד שני הגעה לנמוכים עם תמיכה
מהטכנולוגיה יכולים להכניס תיקון עולה .על פניו כרגע נראה שהסיכוי לקבל נמוכים מעט גבוה יותר .תמיכה קרובה קיימת
ברמה של  2600נקודות השפל מחודש קודם .התנגדות טווח קצר אזור של  2670לערך גבוה של  2ימי המסחר האחרונים.
היום (שישי) יתקיים מסחר מקוצר עד  20:00עם צפי למחזורי מסחר נמוכים.

ניתוח מניות
סלקום ( – )1101534מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה חזרה השבוע לאזור של  2600נקודות שהוא אזור
התנגדות קרוב מתחילת החודש .למרות דוחות לא טובים המניה הפגינה עוצמה וכעת טריגר טכני חיובי נוסף יתקבל בסגירה
ברורה מעל  2600ויעד תבנית לאזור של  2850נקודות .תמיכה קרובה קיימת בשפל האחרון ברמה של  2350נקודות לערך.
ישראמקו ( – )232017מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה התממשה קלות השבוע אולם עדיין נסחרת בתוך תבנית
שיכולה להביא לתקיפה של הגבוה האחרון .נקודות חשובות שיש לשם אליהן לב ,התנגדות ברמה של  44נקודות ותמיכה
בשפל האחרון קצת מעל .40
אפקון החזקות ( – )578013מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה פרצה השבוע את אזורי השיא באזור של
 18300/400נקודות ונתנו טריגר טכני חיובי חזק מאוד .יעד התבנית טווח ארוך מסומן באזור של  23000נקודות ,תמיכה
קרובה מעט רחוקה ונמצאת בשפל האחרון סביב  17500נקודות .הנחה טכנית היא שכל עוד המניה מעל  18000יעד התבנית
נשאר בעינו.
טבע –  – TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה עלתה ביום המסחר האחרון בארה"ב לאחר  6ימי מסחר
רצופים של ירידות שערים .אזור תמיכה קיים סביב ממוצע  200ואזור של  21דולר (פתח גאפ) התנגדות קרובה גבוה אחרון
סביב  24דולר  .לאופטימיים יש אפשרות כניסה נוחה עם סטופ ויעדים ברורים ויחס סיכון מול סיכוי נוחים.
בזק ( - )230011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35ביום המסחר האחרון (ה) המניה ירדה בחדות על רקע כניסת קרן
תש"י למיזם הסיבים של סלקום אשר יהווה איום למונופול של חברת בזק בתחום תשתיות האינטרנט .במהלך השבוע המניה
עלתה לאזור  470נקודות וסגרה את היעד הראשון ,אולם בשלישי התהפכה כלפי מטה ושברה את התמיכה ב 450 -נקודות
ורמת הפריצה באזור  438נקודות .טכנית המומנטום השלילי עשוי להימשך גם בשבוע המסחר הקרוב ,בתקווה שתצליח
להיבלם באזור התמיכה הנקודתית סביב  423נקודות .מלמטה אזור  393מהווה תמיכה מהותית.
אל על ( – )1087824מניות החברה נסחרות במדד  .SME60ביום רביעי המניה סגרה את היעד בו נקבנו בסקירה האחרונה
סביב רמה של  127נקודות ,זאת בעקבות פריצה והתבססות מעל אזור  113נקודות ששימש עד לאחרונה כהתנגדות .בשלב
זה קיימת אפשרות שהמניה תדשדש בטווח  120-127נקודות וכל עוד שומרת על הרף התחתון ההנחה היא שהמניה תמשיך
בתיקון העולה .פריצה של  127נקודות תהווה טריגר חדש עם מחיר יעד סביב  144נקודות.
דלק קבוצה ( – )1084128מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה נסחרה לאורך שבוע המסחר במגמה שלילית ואף
חזרה להיסחר מתחת לאזור השיא האחרון  65,000-65,490נקודות .בשלב זה  65,000חזרה לשמש כהתנגדות ,אולם פריצה
וסגירה מעל אזור זה עשויה להוות טריגר חיובי חזרה לגבוה האחרון ברמה של  68,870נקודות .אי יכולת חזרה מעל 65,000
יכולה להביא להמשך המימוש לאזור .61,000-61,400
רציו יהש ( - )394015מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90בשבוע שעבר המניה נבלמה באזור ההתנגדות האופקי סביב
 294.5נקודות .את שבוע המסחר המניה פתחה בעליה ,אולם נסוגה חזרה וחתמה פעם נוספת מתחת להתנגדות האופקית
ובפועל המניה מדשדשת בטווח  269-294.5ומבנה גרף המחירים תומך בהמשך התנועה העולה ,אולם יש להמתין לפריצה
אמינה מעל ה 294.5נקודות כדי לקבל אישור .במידה ותפרוץ ,מחיר היעד סומן סביב  316נקודות.
דלק רכב ( - )829010מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה התבססה לאורך שבוע המסחר מעל אזור ההתנגדות
שנפרץ לאחרונה סביב  2,200נקודות .בשלב זה קיימת אפשרות להמשך התנועה העולה לאזור  2,330נקודות .הנחת עבודה
זו בתוקף כל עוד המניה נסחרת מעל  2,155נקודות 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 :
סקיר ה 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 י יעוץ 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.

