הסקירה השבועית של ספונסר – 27.01.2019
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  0.99%ו 0.95%
בהתאמה .הבורסה נעלה שבוע מסחר רביעי רצוף של עליות שערים במדדים המובילים בהתאם למגמה העולמית .שבוע
המסחר נפתח בעליות שערים נאות לאחר נעילה חיובית בבורסת ארה"ב בסיום השבוע הקודם .המשך השבוע היה תיקון
וחולשה כשבימים רביעי וחמישי חזרו הקונים לשוק ונעלו את השבוע בעליות שערים .ביום חמישי פקעו האופציות על מדד
המעו"ף לחודש ינואר ברמה של  1528.4נקודות .מניות התקשורת המשיכו לרדת בחדות כבי קומיוניקיישנס בעלת השליטה
בבזק ביצע ה הנפקת מניות .מניות הסלולר פרטנר וסלקום סבלו מירידות שערים בהמשך לשיחת מחירי מנויי הסלולר וחוסר
ההתאוששות בתחום ,והרצון של חברת סלקום לקצץ בכח העבודה של החברה ובשכר העובדים.
מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את ישראל קנדה ,הכשרת הישוב ולייבפרסון שעלו  12.95% ,18.1%ו 11.8%
בהתאמה .בלטו בירידות שערים בי קומיוניקיישנס ,ביוטיים ובזק אשר אבדו מערכן  13.25% ,16.15%ו  7.1%בהתאמה.
מכלל מניות השוק נציין את כיטוב פארמה ,אינסולין ואירונאוטיקס אשר עלו  44.2% ,49.5%ו  41%בהתאמה .מנגד מניות
אינטרנט זהב ,ספרינג ומטומי השילו מערכן  19.8% ,45.7%ו  13.93.6%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35עלה ב ,0.99% -מדד ת"א  90עלה ב ,0.75% -מדד הבנקים עלה ב ,1.76% -מדד הנדל"ן עלה
ב ,1.36% -מדד הנפט וגז ירד ב 0.39% -ומדד הביומד עלה ב .5.03% -בשוק המט"ח ,הדולר השיל מערכו השבוע 0.2%
וכעת (שישי) נסחר ברמה של  ₪ 3.6855לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35עלה ב 0.99% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1526.9נקודות.
שבוע המסחר האחרון נפתח במגמה חיובית בעקבות עליות בבורסות ארה"ב ואירופה ביום שישי שעבר .כבר ביום א' ראינו
עליות נאות והגעה ליעד ברמה של  1520נקודות שם היה קיים פתח גאפ פתוח מהירידות החדות של חודש דצמבר .בהמשך
ראינו נסיגה ובדיקה של אזור של  1510/1נקודות שהחזיקה על בסיס סגירה ומשם חזר השוק לעלות וננעל בעליות שערים
קלות ביום ה' האחרון .טכנית ,אזור של  1505/6נקודות הינה התמיכה הקרובה (שפל שבועי) אזור התנגדות קיים סביב 1536
נקודות גבוה שבועי מעל אני מעריך שהשוק ישאף לסגור עוד פער מחירים סמוך ל  1550נקודות .כל האזור של 1545-1555
מאוד וכזה שדווקא ייתן אפשרות יציאה נוחה לכסף שנתפס בירידות של חודש דצמבר וקבל סוג של חנינה חודש לאחר מכן.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נסחר הבוקר (שישי) בעליות שערים קלות וברמה של  3.68550ש"ח לדולר .הדולר נסחר
תחת סיגנל שלילי על הגרף ועדיין תחת תיקון יורד למהלך מחודש ספטמבר ועד לשיאים של דצמבר סביב  3.78דולר לשקל.
אזור תמיכה נמצא סביב  3.65דולר לשקל ואילו התנגדות סביב  3.7שם נבלם הדולר השבוע לאחר תיקון עולה שחל עוד
בשבוע שעבר .להערכתי הדולר יזוז בשבוע הקרוב בטווח הנ"ל ללא זליגה מיוחדת ,במידה ותהיה כזאת יש אפשרות למהלך
של  5אגורות לכיוון במיידי.
מדד ה  DAXהגרמני – מדד הדקס פרץ כבר ביום שישי שבר את אזור ההתנגדות סביב  11000נקודות אולם בנעילה של
אותו שישי הוא נעצר ,סביב  11200נקודות .ההתנהגות של המדד ב  4ימי המסחר האחרונים שורית שכן המדד לא קבע גבוה
מעל שישי שעבר ועשה סוג של מימוש/תנועה צידית ובדיקה של  11000נקודות .המשך עולה מעל  11200נקודות יכול להביא
להמשך תיקון עולה לאזור של  11500בשלב ראשון.
מדד ה  – S&P500מדד האס אנד פי  500תקף ביום שישי שעבר את הגבוה השבועי ונעל את המסחר ברמה של 2670
נקודות .מהבחינה הטכנית ,הסגירה הייתה חזקה מאוד אולם החזרה ביום שלישי למסחר לאחר יום מרטין לותר קינג ביום ב'
הביאה מוכרים ביום השלילי ביותר מזה שבועיים .ביומיים האחרונים המדד דיי עומד במקום אבל מחזיק מעל אזור של
 2600/30נקודות שהיא רצועת תמיכה קרובה במדד .ניתן לומר שכל עוד המדד מעליה הקרדיט ימשיך להיות לקונים עם
תחילת הדוחות במניות הטכנולוגיה שחלו השבוע ואשר יואצו בשבועיים שלושה הקרובים .התנגדות קרובה קיימת ברמה של
 2670ו  2700נקודות.

ניתוח מניות
סלקום ( – )1101534מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה נמצאת ברצף ירידות חדות מאוד מחודש דצמבר האחרון
בו נסחרה סביב  2700נקודות .עוד בשבוע שעבר המניה שברה תמיכה טכנית סביב  1980-2000נקודות והתדרדרה לשל
שנתי חדש .הכותרות שיצאו השבוע על החברה לא מחמיאות אך יחד עם זאת המניה נמצאת ברצף יורד חזק עם אינדיקטורים
ברמות סופר נמוכות דבר שמראה על המומנט השלילי החזק בנייר .לאוהבי השפיצים ,תיקון עולה ייתכן שקרב והוא יכול לבדוק
את אזור של  2000נקודות מלמטה .למי שלא חובב שפיצים אין מה לחפש בנייר בתקופה הקרובה שכן ייקח זמן לקבל היפוך
לתיקון אמיתי על אחת כמה וכמה שהיא נסחרת מתחת לשפל השנתי שצוין לעיל.
דלק קידוחים יה"ש ( – )475020מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה חזרה השבוע לאזור התנגדות סביב 1100
נקודות ושם קבלה גג פעמים .כל האזור של  1100/20נקודות מהווה אזור התנגדות ב  4החודשים האחרונים .פריצה קדימה
מעל רמה זו תשלח את המניה לגבוה של שנת  2018ברמה של  1150נקודות כיעד ראשון וייתכן שגם לא האחרון.
גזית גלוב ( – )126011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה התאוששה מהירידות האחרונות והשבוע עשתה צעד
נוסף קדימה כשפרצה והתבססה מעל רמת  2800נקודות .המשכיות למגמה החיובית של יום המסחר האחרון יכולה למשוך את
המניה לאזור של  3000נקודות כיעד קרוב.
הפניקס ( – )767012מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35מניות החברה כמעט ולא התאוששו מהירידות של דצמבר
האחרון .התבנית הטכנית שנוצרת אינה חיובית לטווח הקצר .ירידה מתחת  1835/40יכולה לפתוח תבנית יורדת לאזור של
 1700נקודות בטווח הקצר .מנגד ,יציאה חזקה קדימה מעל  1980יכולה להיות חיובית ולהכניס היפוך ותיקון עולה .מהבחינה
הטכנית התבנית של השבועות האחרונים שלילית אולם חשוב לשמור על ראש פתוח במידה ויגיע היפוך.
טבע ( – )TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המומנטום החיובי נמשך גם השבוע לאחר שזינקה ביום רביעי בכ-
3.8%וחצתה את אזור ההתנגדות סביב  19.30דולר .ביום חמישי המניה נסוגה קלות לכן צריך לעקוב בימי המסחר הקרובים
באם תצליח להתבסס מעל רמה זו ולהמשיך אל עבור היעד סביב  20.5דולר .מלמטה ,אזור תמיכה אופקית סביב 16.35-
 16.50דולר.
דלק קבוצה ( - )1084128מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה פתחה את שבוע המסחר בגאפ עולה ונבלמה באוזר
 62,580נקודות .בהמשך השבוע המניה נסוגה עד ליום רביעי בו רשמה היפוך ושפל עולה מעל  60,000נקודות .טכנית במנה
גרף המחירים הנוכחי תומך בבדיקה חוזרת של אזור ההתנגדות סביב  62,500נקודות שם תתקבל ההכרעה .במידה ותפרוץ,
היעד סומן ברמה של  68,000נקודות .התבנית הנוכחית בתוקף כל עוד המניה נסחרת מעל  59,400נקודות
מגדל ביטוח ( - )1081165מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה התהפכה לאחרונה מעל רצועת התמיכה 307.7-
 310נקודות ,השפל שנרשם בחודש יולי בשנה שעברה .במהלך השבוע המניה שברה במהלך המסחר התוך יומי את רמה זו,
אולם סגרה מעליה וביום המסחר האחרון זינקה בכ .3% -בפועל קיימת אפשרות שהמניה סימנה תחתית והחלה בתיקון עולה
לאחר התבססות מעל אזור תמיכה חשוב .בטווח הקצר היעד סומן סביב  340נקודות ,הגבוה האחרון .התבנית חיובית כל עוד
נסחרת במונחי שער סגירה מעל  307-307.7נקודות.

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.

