הסקירה השבועית של ספונסר – 27.05.2018
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 ביציבות במדדים המובילים ,ת"א  35ו  125נעלו את השבוע ללא כל שינוי.
מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את מניות פוקס ,אזורים ושטראוס אשר עלו  9.33% ,10.1%ו  8.36%בהתאמה.
בלטו בירידות שערים מניות אופקו ,רמי לוי ואל על אשר אבדו מערכן  6.5% ,24.9%ו  6.33%בהתאמה .מכלל מניות השוק
נציין את אנדימד ,פנטזי נטוורק ,וקדימהסטם אשר עלו  12.3% ,25.2%ו  12.3%בהתאמה .מנגד מניות די פארם ,מרחביה
אחזקות וכרמית השילו מערכן  17.73% ,22.2%ו  16.86%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35נסחר ללא שינוי ,מדד ת"א  90עלה ב ,0.09% -מדד הבנקים ירד ב ,0.19% -מדד הנדל"ן עלה ב-
 ,0.6%מדד הנפט וגז ירד ב 0.26% -ומדד הביומד ירד ב .1.9% -בשוק המט"ח ,הדולר נחלש השבוע ב  0.64%ונסחר היום
(שישי) ברמה של  ₪ 3.5670לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35ננעל ללא שינוי בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1516.32נקודות.
סוג של אתנחתה קבלנו בשבוע המסחר האחרון בו התרחשה הפקיעה ביום חמישי האחרון ברמה של  1525.7נקודות.
מהבחינה הטכנית השבוע ראינו קצת יותר עצבנות בשוק עם תנודתיות שעלתה .השבוע קבע המדד גבוה חדש מאז חודש
ינואר ברמה של  1531נקודות ושפל אחרון מיום ד' ברמה של  1503.5שהוא התמיכה הקרובה .הכיוון הכללי במדד חיובי ויעד
התבנית עדיין עומד באזורים של  1550/60נקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי אבד מערכו השבוע כ  0.64%ונסחר הבוקר (שישי) ברמה של  ₪ 3.5670לדולר .מהבחינה
הטכנית קבלנו שבוע עם תנודה ערה בתחילתו ולאחר מכן עמידה במקום סביב רמות המחיר האחרונות בדולר .התבנית
הטכנית של השבועות האחרונים מראה על התבססות ברורה מעל  ₪ 3.55לדולר שהיא נקודת הפריצה מחודש שעבר ,מצד
שני נראה שאזור של  3.63הינו אזור קשה לפיצ וח ורק פריצתו תביא להמשך התחזקות הדולר .על פניו נראה שהדולר יישאר
בתקופה הקרובה בין  3.63-3.55ורק יציאה תביא להכרעה.
מדד ה  DAXהגרמני – מדד הדקס הגרמני יצא לתיקון יורד בחציו השני של שבוע המסחר ,כל זאת לא לפני שקבע גבוה חדש
מאז חודש ינואר ברמה של  13200נקודות .מהבחינה הטכנית ובשלב זה כל ירידה לצורך עליה .אזור תמיכה במדד נמצא
בנקודת הפריצה סביב  12600/50נקודות ונראה שלפחות בדיקה של רמה זו נקבל בימים הקרובים.
מדד  – S&P 500מדד המניות האמריקאי מדשדש למעלה מעשרה ימי מסחר ,בטווח מחירים צר  2,700-2,740נקודות.
הדשדוש הנוכחי עשוי לתמוך בהמשך התיקון העולה חזרה אל אזור  2,800נקודות במידה ורף הדשדוש העליון ב2,740 -
ייפרץ כלפי מעלה .במבט רחב יותר המדד מדשדש כשלושה חודשים בטווח מחירים – דשדוש שעשוי להימשך עוד תקופה
ארוכה.

ניתוח מניות
אלביט מערכות ( – )1081124מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35בימי המסחר האחרונים טווח המסחר התכווץ והמניה
מתבססת מעל רף ה 40,000 -נקודות – הנמוך של חודש אפריל .מכיוון שרמה זו טרם נשברה ,קיימת אפשרות לתחילת תיקון
עולה שיצא לפועל במידה ותפרוץ ותסגור מעל  41,400נקודות .מנגד ,שבירה כלפי מטה של התמיכה ב 40,000 -נקודות
תהווה טריגר שלילי שיביא להמשך המגמה השלילית עם יעד באזור  37,500נקודות שם שוכנת התמיכה הבאה.
בזק ( – )323014מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה זינקה ביום המסחר האחרון (ה') בכ 5% -בעקבות החלטת
דירקטוריון החברה אשר בוחן את מכירת אתר וואלה ב 200-250 -מיליון שקל .טכנית המניה עשויה לבדוק בטווח הקצר את
רמת התמיכה שנשברה בסוף חודש מרץ באזור  460-462נקודות .פריצה וסגירה מעל רמה זו עשויה לאותת על תחילת תיקון
עולה בנייר ועד אז המבנה הינו מבנה של מגמה יורדת.

טבע ( – )TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה נסחרת במומנטום חיובי מתחילת חודש מאי ומתקרבת לרמת
ההתנגדות המהותית סביב  22.5דולר .בימי המסחר האחרונים המניה דשדשה בטווח מחירים צר לאחר רצף עליות וביום
המסחר האחרון פרצה את טווח הדשדוש .טכנית קיימת אפשרות לבדוק את ההתנגדות האופקית סביב  22.5דולר בגל העולה
הנוכחי .בטווח הקצר אזור  20.5דולר מהווה תמיכה נקודתית.
מליסרון ( – )323014מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה נסחרת כשנה במגמה שלילית .בתקופה האחרונה המניה
הצליחה לייצר שפל עולה ראשון ומתהווה תבנית היפוך מגמה בגרף המחירים .בשלב זה יש להמתין לפריצה של הגבוה
האחרון סביב  15,470נקודות כדי שתבנית ההיפוך תצא לפועל .היעד הראשון סומן באזור  17,000-17,100נקודות.
אלקטרה ( – )739037מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90החברה דיווחה ביום רביעי על גידול של כ 21.7%-ברווח הנקי
ביחס לרבעון המקביל אשתקד .המניה מדשדשת מספר חודשים בטווח  83,920-93,790נקודות .המניה נסחרת כעת באמצע
טווח הדשדוש ובמומנטום חיובי ,לכן קיימת אפשרות להמשך עליה לאזור הרף העליון באזור  .93,790רק פריצה של רמה זו
והתבססות מעליה תהווה טריגר חיובי לסיום תקופת הדשדוש והמשך המגמה החיובית
ביג ( – )1097260מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90ביום שלישי האחרון המניה סגרה מעל רמת ההתנגדות האופקית
סביב  23,540נקודות .מתחילת חודש ינואר המניה נסחרה מתחת לרמה זו והשבוע הצליחה לחזור מעליה .טכנית הפריצה
מהווה טריגר חיובי להמשך התיקון העולה ,אולם יש להמתין לפריצה של אזור  24,340נקודות כדי לקבל אישור נוסף לשינוי
המגמה בנייר.
נייר חדרה ( – )632018מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה רשימה שבוע מסחר חיובי וממשיכה בתיקון העולה
חזרה לאזור ההתנגדות/שיא  25,380נקודות .סגירה מעל רמה זו תהווה טריגר חיובי להמשך המגמה החיובית בנייר .מלמטה
 24,080סומנה כתמיכה קרובה.
כלל ביו ( – )1104280מניות החברה נסחרות במדד  .60 SMEבשבועות האחרונים המניה רשמה תיקון עולה מאזור השפל
התקופתי וכעת נסחרת מתחת לרמת התמיכה שנשברה בחודש מרץ באזור  300נקודות .פריצה וסגירה מעל רמה זו תהווה
טריגר חיובי להמשך התיקון העולה כאשר מחיר היעד הראשון סומן ברמה של  320נקודות ,הגבוה של חודש מרץ.

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.

