הסקירה השבועית של ספונסר – 28.01.2018
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 חיובית במדדים המובילים .ת"א  35ו  125עלו ב  0.62%ו 0.95%
בהתאמה .מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את קומפיוגן ,אופקו ואלרוב נדל"ן שעלו  11.41% ,12.76%ו 10.58%
בהתאמה .בלטו בירידות שערים מניות אינטרנט זהב ,אלקטרה צריכה וסאפיינס אשר אבדו מערכן  5.21% ,7.67%ו 3.96%
בהתאמה .מכלל מניות השוק נציין את כן פייט ביופרמה ,רובוגרופ וטוגדר אשר עלו  17.5% ,27.1%ו  16.96%בהתאמה.
מנגד מניות די אן איי ביומד ,ניו הוריזון וסים קומרשיל השילו מערכן  16.6% ,23.5%ו  15.5%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35עלה ב ,0.62% -מדד ת"א  90התחזק ב ,1.94% -מדד הבנקים ירד ב ,0.22% -מדד הנדל"ן עלה
ב ,1.89% -מדד הנפט וגז עלה ב 1.4% -ומדד הביומד ירד ב 2.31% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר נחלש השבוע בכ
 0.95%והוא נסחר הבוקר (שישי) ברמה של  ₪ 3.3860לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35עלה ב 0.62% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1543.13נקודות.
פתיחת שבוע שלילית ביום ראשון התחלפה בדשדוש עולה על רקע פקיעת האופציות החודשית ,לאחר הפקיעה השוק התחזק
ונעל את המסחר סמוך לגבוה השבועי .מהבחינה הטכנית הדשדוש של שלושת השבועות האחרונים סביב הרמות בהן נסחר
המדד פותחים מרווח עולה קדימה ,נעילה מעל  1550והמדד יעמיד יעדים של  1565ו  1580בהתאמה לטווח זמן הקרוב.
ירידה מתחת ל  1525/6תהיה שלילית בטווח הקצר.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש השבוע כ  0.95%ונסחר הבוקר (שישי) ברמה של  3.3860ש"ח לדולר .לאחר התיקון
של השבוע שעבר והסגירה השבועית סמוך לרמות השפל התקופתיות ,שב הדולר להחלש השבוע בעיקר בגלל החולשה
העולמית .היורו מול דולר נסחר בשיא מאז  2014ולכן החולשה בדולר מורגשת יותר מתמיד .מהבחינה הטכנית ציינתי עוד
בשבוע שעבר שהדולר סגר שני יעדים יורדים ברמה של  3.40לערך ,תיקון עולה יגיע בחזרה מעל  3.39-3.40בצורה ברורה.
אי חזרה יכולה לשלוח את המטבע לרמות נמוכות יותר.
מדד ה  DAXהגרמני – מדד הדקס הגרמני קבע שיא חדש השבוע ברמה של  13600נקודות .בהמשך השבוע חזר להיסחר
מתחת לשיא הקודם שנקבע בנובמבר האחרון סביב  13500נקודות .ההתחזקות המשמעותית של האיר מול הדולר מעיבים
מאוד על המדד ומקשים עליו להדביק את הפערים שנפתחו מול השווקים בארה"ב .על פניו נראה שהמדד עתיד להיסחר סביב
הרמות של החודשים האחרונים לפחות בתקופה הקרובה.

ניתוח מניות
גזית גלוב ( – )126011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35בתחילת השבוע ראינו המשך ירידות שערים ומגמה שלילית
במניה .ביום שלישי ראינו היפוך חזק שלא ראה המשכיות ביום רביעי וחמישי כשהמניה נועלת בצורה גבולית סביב 3600
נקודות .יום המסחר האחרון היה תנודתי יחסית בנייר ולכן יש סיכוי לא רע שבתחילת השבוע נגיע לאזורי הגבוהים של חמישי
האחרון.
בזק ( – )230011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35שבוע של מימוש עבר על מניות החברה .מהבחינה הטכנית המימוש
בריא ביותר ,כל האזור של  560-545אמורים לייצר שפל עולה במניה לטובת המשך המגמה העולה מהחודשיים האחרונים.
נעילה מעל לגבוה השבועי ברמה של  588נקודות תביא ליעד עולה לאזורים של  +600וסגירת פער המחירים מיוני ברמה של
 608נקודות.
אינרום ( – )1132356מניות החברה נסחרות במדד ת"א .90מתחילת השנה המניה מדשדשת ואינה מצליחה ליצר תנועה
עולה .מהבחינה הטכנית המניה יצרה שפל עולה ברמה של  1630נקודות מעט גבוה יותר מהתמיכה החזקה סביב 1600
נקודות .נעילה מעל  1710נקודות תביא ליעד עולה לאזורי השיא מחודש נובמבר האחרון סביב  1800נקודות.

אלקטרה צריכה ( – )390013מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה משדרת חולשה בתקופה האחרונה כשהיא שוב
חוזרת לאזורי תמיכה סביב  6000נקודות .היפוך מעל רמה זו בצורה ברירה ונעילה מעל  6250יכולים להביא לתיקון עולה
במניה בטווח הקצר .סגירה מתחת ל  6000תהיה שלילית אך גם באזור של  5900יכולים להופיע קונים .מעניינת לשבוע הקרוב
שכן היא לפני הכרעה.
דלק קבוצה ( – )1084128מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35במהלך שבוע המסחר המניה המשיכה בהתבססות מעל
אזור התמיכה  61,400נקודות אשר מסתמנת כרמת תמיכה חשובה להמשך קיומה של המגמה החיובית שיצאה לדרך בחודש
דצמבר .בשלב זה יש להמתין לאישור ההיפוך עי פריצה כלפי מעלה של  66,200נקודות ,הגבוה האחרון.
ישראמקו ( – )232017מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35במהלך החודשים האחרונים המניה מנסה לבנות תבנית היפוך
מגמה לאחר גל ירידות מתמשך מהשיא השנתי של  2017באזור  55נקודות .השבוע המניה קטעה גל מימוש קצר והתהפכה
כלפי מעלה כאשר הצפי לטווח הקצר הוא תיקון חזרה לקו ההתנגדות היורד כמתואר בגרף .שינוי מגמה יתקבל בפריצה של קו
התנגדות זה.
סלקום ( – )1101534מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35במהלך שבוע המסחר המניה ירדה חזרה לאזור התמיכה
 .3,200-3,240ביום המסחר האחרון (ה') שברה את רף  3,200כלפי מטה ,אולם לקראת סיום המסחר המניה התהפכה וסגרה
בעוצמה .נכון לעכשיו קיימת אפשרות לתחילת תיקון עולה מבוסס יותר ,זאת לאחר שרשמה תחתית כפולה מעל אזור התמיכה
הנ"ל .התנגדות קרובה באזור  3,465נקודות ומעליו  3,670נקודות.
או פי סי אנרגיה ( - )1141571מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה החלה להיסחר בבורסה של ת"א בחודש אוגוסט
האחרון ומאז זינקה בכ .60% -מתחילת החודש המניה מדשדשת סביב השיא בטווח המחירים  1,877-2,050נקודות .דשדוש
זה חיוני להמשך המגמה החיובית והטריגר יתקבל בסגירה מעל  2,000נקודות .מחיר היעד הנוכחי סומן סביב 2,180-2,200
נקודות.
סאמיט ( - )1081686מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה פרצה ביום המסחר האחרון את השיא השנתי ,זאת לאחר
תקפות דשדוש קצרה .בשלב זה המומנטום חיובי והתנועה ככל הנראה תמשיך כלפי מעלה כאשר מחיר היעד הקרוב סומן
סביב  3,400נקודות .במידה ולא תצליח להמשיך בתנועה ותרד מתחת ל 3,069 -נקודות ,אז רף הדשדוש התחתון ששוכן
סביב  2,900נקודות ישמש כתמיכה חשבוה לטווח הקצר

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 :
מניות על רגל אחתhttp://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=15 :
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.

