הסקירה השבועית של ספונסר – 28.04.2019
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  1.89%ו  1.64%בהתאמה.
שבוע מסחר מקוצר הן בימים והן בשעות המסחר הסתיים בבורסה של ת"א עם עליות נאות בסיכום שבועי ורמות שיא שנתיות
במדדים המובילים .המסחר התנהל בתחילת השבוע בצורה רגועה בימים א-ג ראינו את אותו טווח המסחר במדדים ללא תנועה
מיוחדת .ביום רביעי התקיימה פקיעת האופציות החודשית ולמעשה ביום זה התבצעה רוב העליה השבועית במדדי המניות.
מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את אודיוקודס ,טבע ובי קומיוניקיישנס שעלו  7.5% ,9.76%ו  6.9%בהתאמה .בלטו
בירידות שערים נייר חדרה ,תדיראן וארקו החזקות אשר אבדו מערכן  3.2% ,6.1%ו  2.7%בהתאמה .מכלל מניות השוק נציין
את אפליי ,כרמית וקנומד-ש אשר עלו  25.5% ,34.3%ו  23.1%בהתאמה .מנגד מניות שפע ימים ,ביומדיקו-ש ואליום מדיקל
השילו מערכן  9.3% ,12.8%ו  7.6%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35עלה ב ,1.89% -מדד ת"א  90עלה ב ,1.16% -מדד הבנקים עלה ב ,1.7% -מדד הנדל"ן עלה ב-
 ,0.65%מדד הנפט וגז עלה ב 0.74% -ומדד הביומד עלה ב .0.99% -בשוק המט"ח ,הדולר הוסיף לערכו השבוע כ0.8% -
וכעת (שישי) נסחר ברמה של  ₪ 3.6210לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35עלה ב 1.89% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1614.67נקודות.
שבוע מסחר החל במגמה חיובית והמשיך בגמגום ביום שני כשהוא חוזר לאזור של  1582נקודות שהוא השפל האחרון ואזור
תמיכה טכני .ביום שלישי ראינו מפנה ולמרות שוק שלילי באירופה וחוזים שליליים השוק גילה עוצמה וחזר סמוך מאוד לאזור של
 1600הפסיכולוגי שלא החזיק בשבוע שעבר .יום רביעי נפתח בפקיעה חודשית חיובית ברמה של  1606.85נקודות משם ראינו
החלשות מסוימת ואז עליות שערים לרוחב השוק עם נעילה סמוך לגבוהים יומיים ותקופתיים .מהבחינה הטכנית השוק רשם
שבוע של התבססות והמשך תנועה עולה ,אזור של  1580החזק והוכיח עצמו כאזור תמיכה טכנית ושפל עולה על הגרף היומי.
הנעילה מעל  1609/10נקודות הינו חיובי והצפי הוא המשך מגמה חיובית בשוק בטח כל עוד מבנה המחירים נשאר עולה ובטח
כשיש תמיכה מהשוק האמריקאי שמושך קדימה ,השכיח את הירידות של הרבעון האחרון של שנת  2018והוא כבר נמצא בשיאים
חדשים.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נסחר כעת (שישי) בירידות שערים קלות וברמה של  3.6210ש"ח לדולר .ביום שלישי האחרון
ראינו את הדולר פורץ חזרה למעלה מעל  3.60בחסות דולר חזק בעולם .מהצד הטכני ,הירידה עד לתמיכה עוד בשבוע שעבר
סביב  3.55הוכיחה עצמה והשבוע ראינו חזרה כלפי מעלה ובלימה בימי המסחר האחרונים ברמה של  3.6350שהוא אזור
התנגדות על הגרף .התחתית האחרונה הגיעה בצורה של  Vולמעשה מחקה את מהלך הירידות האחרון .הערכה טכנית לטווח
הקצר היא המשך השארות בטווח המחירים של  3.61-3.63בשבוע הקרוב .נעילה מעל  3.64תהיה חיובית ויכולה להביא את
הדולר ל  3.70בטווח הקצר.
מדד ה  DAXהגרמני – קצב העלייה בשבוע המסחר האחרון נעצר מעט והמדד נועל שבוע מקוצר (בשני לא היה מסחר) בעליות
שערים וממשיך להתבסס מעל  12000נקודות .כבר בשבוע שעבר ציינתי שאינדיקטורים מתחילים להיות גבוהים בטח ביחס
למדד ולכן הסיכון בלונג מתחיל להיות מעט גבוה בשלב זה ,להערכתי זאת הסיבה שלא ראינו התקדמות במחיר אלא זחילה
קדימה .הנחה קרובה היא תיקון טכני במדד כשכל עוד המדד נסחר מעל רצועה של  11700-12000נקודות הוא חיובי ולא רק
בטווח הקצר.
מדד ה  – S&P500מדד האס אנד פי  500המשיך השבוע לעבר השיא סביב  2940נקודות עם סגירה בשיא כל הזמנים חדש
ביום שישי האחרון .טכנית המדד נראה טוב לאחר שבוע גדוש בדוחות של קרוב למחצית מהחברות הנסחרות בו .המדד משלים
 Vחזק מאוד לעבר השיאים ומי האמין לאחר הירידות החדות של דצמבר ש  4חודשים לאחר מכן נהיה בשיאים חדשים במדדים.
אינדיקטורים טכניים מתחילים להיות גבוהים וכשהמדד לא מצליח לייצר אפילו שפל עולה זה מראה על עוצמה וכח של הקונים.
אני מעריך שהמדד יישאף לכיוון שער עגול ופסיכולוגי סביב  3000נקודות בשבועות הקרובים .תמיכה קרובה קיימת סביב 2890
שהיא סוג של שפל עולה הכי קרוב על הגרף (אם אפשר לקרוא לו כזה).

ניתוח מניות
חברה לישראל ( – )576017מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה נסחרה השבוע בתנועה צידית וסגרה בצורה טובה
את שבוע המסחר סמוך לגבוה שבועי .המשך מגמה חיובית ביום המסחר הבא יכול לפתוח יעד לאזור של  100000נקודות
כשרמת  95000/500יכולה להוות מכשול קל בדרך ליעד.
אפקון החזקות ( – )578013מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה המשיכה להתבסס גם בשבוע המסחר האחרון סביב
 20000נקודות ולהערכתי החברה מכינה המשך תנועה כלפי מעלה .יציאה קדימה מעל  20400נקודות תהיה חיובית ותפתח יעד
עולה לאזור של  22500נקודות בשלב ראשון.
אלביט מערכות ( – )1081124מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה נסחרה השבוע בטווח צר לאחר ירידות השערים
של השבוע שעבר .טכנית אזור תמיכה טווח קצר קיים סביב  49300לערך ,ירידה מתחת יכולה בהחלט להעמיק את התיקון לאזור
של  48000נקודות.
אינרום ( – )1132356מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה התאושש בשבועים האחרונים וחזרו שוב לאזור של
 1300נקודות שם קיימת התנגדות מהחצי שנה האחרונה .נעילה מעל רמה זו תהיה חיובית ויכולה לשלוח את המניה מדרגה
אחת קדימה לאזור של  1400נקודות בטווח זמן הקרוב.
טבע ( - )TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35במהלך שבוע המסחר המניה חזרה להיסחר מעל השפל האחרון
שנשבר סביב רמה של  14.5דולר והמשיכה בתיקון העולה אל עבר ההתנגדות סביב  15.5דולר .את שבוע המסחר המניה
חתמה ברמה של  15.3דולר כך שקיימת אפשרות להמשך התיקון העולה במהלך שבוע המסחר הקרוב לבדיקה של אזור
ההתנגדות .בתאריך  02.05.19החברה תפרסם את הדו"ח לרבעון הראשון אשר ישפיע על כיוון המניה לטווח הקצר-בינוני.
מלמטה אזור  14דולר סומן כתמיכה בדמות שפל אחרון .במקרה של שבירה היעד הקרוב סומן סביב  13.2-13.3דולר.
פועלים ( - )662577מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה התממשה לאחרונה לאחר רצף עליות מרשים מאזור השפל
האחרון סביב  2,400נקודות ועד  2,619נקודות .ביום המסחר האחרון המניה רשמה שפל עולה אשר תומך בהמשך המגמה
העולה .הטריגר החיובי החדש יתקבל בפריצה וסגירה מעל  2,619נקודות עם מחיר יעד באזור  2,700-2,723נקודות ,השיא
של שנת  .2018מלמטה אזור  2,525ישמש כתמיכה קרובה במקרה של המשך מימוש.
גזית גלוב ( - )126011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה מדשדשת תקופה מתחת לאזור ההתנגדות 3,018-
 3,031נקודות ומתגבשת לקראת תנועה .במידה ותפרוץ את אזור ההתנגדות ותסגור מעליו בגיבוי מחזור מסחר גבוה ,יתקבל
טריגר חיובי לסיום הדשדוש והמשך התיקון העולה שהחל בתחילת השנה הנוכחית .המבחן הראשון יהיה סביב  3,135נקודות,
רמת התמיכה החשובה שנשברה לפני מסחר חודשים.
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.

