הסקירה השבועית של ספונסר – 28.10.2018
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  3.23%ו 3.07%
בהתאמה .שבוע המסחר נפתח בירידות שערים קלות ובמהלך יום המסחר השני של השבוע אף עלה קלות לא לפני שסגר את
המסחר סמוך לנמוכים יומיים ,המשך השבוע היה שלילי וכל תנועה עולה הביאה לנמוכים חדשים ,פקיעת האופציות החודשית
הייתה שלילית ביותר ונקבעה ברמה של  1564.12נקודות.
מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את מניות אודיוקודס ,גילת ומיטב דש שעלו  7.8% ,30.9%ו  4.63%בהתאמה .בלטו
בירידות שערים אופקו ,נובה ונייר חדרה אשר אבדו מערכן  8.9% ,12.4%ו  8.3%בהתאמה .מכלל מניות השוק נציין את נץ
קבוצה ,ספרינג ונאוסיטי אשר עלו  11.6% ,19%ו  11.3%בהתאמה .מנגד מניות ביוליין ,נבידאה ויו ניבו השילו מערכן
 21.8% ,41.3%ו  19.2%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35ירד ב ,3.23% -מדד ת"א  90ירד ב ,2.33% -מדד הבנקים ירד ב ,3.38% -מדד הנדל"ן ירד ב-
 ,2.2%מדד הנפט וגז ירד ב 2.8% -ומדד הביומד ירד ב .7.5% -בשוק המט"ח ,הדולר הוסיף לערכו השבוע  1.1%וכעת
(שישי) נסחר ברמה של  ₪ 3.7040לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35ירד ב 3.23% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1568.27נקודות.
שבוע המסחר נפתח ביציבות יחסית ובנטייה לירידות קלות .ביום שני המסחר נפתח בעליות שערים והמדד בדק אזור תמיכה
שנשבר לפני שלושה שבועות ברמה של  1627/30נקודות .המשך השבוע היה תנודתי ובעיקר שלילי .ביום חמישי פקעו
האופציות על המדד ברמה של  1564.12נקודות ובהמשך שמר המדד על יציבות יחסית .טכנית ,המדד נבלם ביום המסחר
האחרון סביב אזור תמיכה ברמה של  1560/3נקודות למרות שקבע נמוך ברמה של  1555נקודות .כל האזור של  +1550הינו
אזור תמיכה שנפרץ ביולי האחרון ומאז לא נבדק .מנגד המדד שבר תבנית טכנית שלילית וירידה מתחת ל  1550נקודות יכולה
בהחלט לשלוח את המדד לירידות חדות ויעדים נמוכים מאוד .כרגע אנחנו עוד לא שם אבל צריך להיות ערים לתרחיש שכן
מדדי העולם ברובם פתחו תבניות מסחר שליליות ולא רק לטווח הקצר.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נסחר הבוקר (שישי) בעליות שערים וברמה של  3.7040ש"ח לדולר .שבוע המסחר האחרון
היה המשך ישיר לשבוע המסחר הקודם כשהדולר מתחזק כמעט לאורך כל אורכו בצורה עקבית .כבר בתחילת השבוע ראינו
סוג של התבססות ותמיכה מעל הפריצה של  ₪ 3.6550לדולר מה שהביא להמשך מומנט חיובי .טכנית ,הדולר אוטוטו סוגר
את היעד התבנית של הדגל העולה כשהוא מגיע סמוך מאוד לשיאו השנתי סביב  ₪ 3.72לדולר .קשה להעריך האם נקל
המשך ישיר או עצירה ולכן השבוע ככל הנראה נקבל תשובות בנושא.
מדד ה  DAXהגרמני – המדד הגרמני התנהג כמצופה השבוע והמשיך במגמה השלילית שלו לאחר שבירת התמיכה החשובה
ברצועה של  11800/900נקודות .ביום חמישי האחרון עצר המדד את הסחף השלילי וסגר את המסחר בעליות שערים לאחר
שפתח בירידות שערים כשהוא קבוע נמוך שבועי קצת מעל  11000נקודות .אזור תמיכה חשוב וחזק נמצא סביב  10800שם
גם קיימים מספר פערי מחיר (גאפים) פתוחים ,אם לא יהיו "תקלות" בדרך הכיוון לשבועות הקרובים יהיה לאזור זה.
מדד ה  – S&P500מדד האס אנד פי  500המשיך בתחילת שבוע המסחר להחזיק ולהוריד את התנודתיות אך כבר ביום
שלישי קבלנו את הרמז לעתיד לבוא עם יום מסחר תנודתי שאומנם נגמר בירידות קלות אבל הביא לאחר מכן יום מסחר שלילי
מאוד ומהשליליים שראינו השנה .אתמול (חמישי) ראינו חזרה חזקה מעלה אך כבר הבוקר (שישי) החוזים מורים על ירידות
חדות בעקבות אכזבה מדוחות אמזון וגוגל שצפויות להשפיע על האווירה הכללית בשוק .טכנית ,המדד שובר בצורה ברורה את
ממוצע  200דבר שלא קרה מתחילת  .2016אזור התמיכה סביב  2670/90מחזיק מעמד לפי הסגירה של אתמול (חמישי) ולכן
יש עוד תקווה שהשוק ישמור על רמה זו בסגירה של השבוע .במידה ולא סביר מאוד שנראה בדיקה של השפלים מתחילת
השנה באזור של .-+2550

ניתוח מניות
לאומי ( – )604611מניות החברה נסחרות במדד ת"א  . 35למרות מגמה שלילית בשוק ולחץ של מוכרים המניה מגלה עוצמה
חזקה מאוד עם נעילה שבועית בדיוק על אזור התמיכה ברמה של  2290/2300נקודות .כל התנועה של החודשים האחרונים
טובה ובריאה ומשדרת עוצמה להמשך עליות ברגע שלחץ המוכרים בשווקים יירגע .ירידה חדה למטה תבטל את התרחיש
החיובי אולם בשלב זה ולמרות הלחץ בשווקים אני נותן לה סבירות נמוכה יותר ,אציין שתמיכה למטה קיימת סביב 2240
נקודות.
כיל ( – )281014מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35אחת המניות הטובות בשוק השנה מרגע פריצת אזור של 1680
נקודות לערך .לאחר שבועות של עוצמה המניה יצאה השבוע לתיקון יורד כשירדה מאזור של  2180/2200נקודות .התיקון
שהגיע הינו בריא ובמידה ויגיע היפוך לפני  2000נקודות הדבר יהיה חיובי ליצירת שפל עולה ולהמשך המגמה החיובית בנייר.
עד שזה לא קורה רצוי לעקוב מהצד למי שבחוץ.
דלק קבוצה ( – )1084128מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה ממשיכה לגלות עוצמה גם בשבוע המסחר האחרון
בו השוק יורד בחדות .המניה שומרת על הטווח הקצר של  65000-61000נקודות שבוע שלישי ברציפות .הטריגר הטכני הבא
יגיע בסגירה ברורה מעל  65000נקודות דבר שיפתח יעדים עולים חדשים שהקרוב שבהם הוא אזור של  70000נקודות .יש
לשים לב לאזור של  61000נקודות ירידה ממנו בצורה ברורה יכולה להכניס תיקון טכני .לדעתי נקבל הכרעה בשבוע – שבועיים
הקרובים.
טאואר –  - TSEMמניות החברה נסחרות במדד ת"א  35ובבורסת הנאסד"ק .המניה נפתחה למטה השבוע וירדה מדרגה
נוספת במסגרת המימוש שהיא עוברת בחודשים האחרונים .המניה רחוקה משיאה השנתי כ  50%דבר שמראה שלא לעולם
חוסן בתחום תנודתי כל כך .כל עוד המניה נסחרת מתחת ל  19.2-20נקודות היא תחת איתות שלילי ,למרות אינדיקטורים
ברמות נמוכות (יכול להזמין תיקון עולה) לדעתי אין מה לחפש שם בטווח הקצר למרות הרצון לתפוס תיקון כלשהו.
טבע  – TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה נסחרה לאורך שבוע המסחר במגמה שלילית כאשר ביום רביעי
המניה שברה את התמיכה החשובה ב 20.90 -דולר ,בפעם השנייה בתקופה האחרונה ,ואף שברה את השפל האחרון ב-
 20.30דולר .ביום המסחר האחרון (ה') המניה תיקנה קלות וכעת תתמודד עם אזור התמיכה שנשבר .במידה וסגור מתחת ל-
 19.7דולר ,קיבלנו איתות שלילי לזמן הקרוב והמשך העמקת המימוש עם יעד קרוב באזור  19.40דולר.
אלוני חץ ( – )390013מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה ירדה במהלך שבוע המסחר בכ 4% -ואף שברה את
אזור התמיכה האופקי  3,480-3,500נקודות .בשלב זה ,הנחת העבודה היא המשך מימוש כאשר קיימת אפשרות לבדיקה של
אזור התמיכה שנשבר .אי יכולת חזרה מעליו תאשרר את ההנחה עם מחיר יעד באזור  3,270נקודות
דיסקונט ( – )691212מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה השילה מערכה כ 5% -במהלך שבוע המסחר שחלף,
בהתאם למגמת השוק .כעת המניה נושקת לרמת תמיכה אופקית סביב  1,189נקודות אשר תכריע את כיוון המניה בטווח זמן
הקרוב .סגירה מתחת לאזור זה ואי יכולת חזרה מעל תהווה טריגר שלילי להמשך המימוש עם יעד קרוב באזור  1,140נקודות.
ישראמקו יהש ( - )232017מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה שברה במהלך שבוע המסחר את רף הדשדוש
התחתון ב 42 -נקודות ונבלמה מעל אזור  41נקודות ,אזור הפריצה מחודש ספטמבר .טכנית המניה בטלה את הנחת העבודה
מהסקירה האחרונה ,אולם במידה ותצליח להחזיק מעל אזור 41נקודות נקבל שפל עולה שיחזיר את המניה לאזור הגבוה
האחרון סביב  43.5-44נקודות.
בזק ( - )230011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35למרות המגמה השלילית בשוק המניות ,בזק רשמה ירידה מינורית
והמשיכה להיסחר מעל השפל האחרון סביב  392נקודות ,לכן כל עוד נסחרת מעל אזור זה קיימת אפשרות לחזרה לתנועה
עולה.

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.

