הסקירה השבועית של ספונסר – 29.04.2018
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  1.18%ו 1.11%
בהתאמה .מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את מניות ארקו החזקות ,בי קומיוניקיישנס ובזק אשר עלו  8.2% ,10.5%ו
 6.27%בהתאמה .בלטו בירידות שערים מניות פרוטרום ,מזור רובוטיקה וביוטיים אשר אבדו מערכן  10.25% ,10.5%ו
 9.17%בהתאמה .מכלל מניות השוק נציין את אייסקיור מדיקל ,פטרוטקס יה"ש והזדמנות יה"ש אשר עלו 28.27% ,40.67%
ו  19.75%בהתאמה .מנגד מניות מדיוי ,די פארם וליבנטל השילו מערכן  23.75% ,28.75%ו  21.78%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35ירד ב ,1.18% -מדד ת"א  90ירד ב ,0.80% -מדד הבנקים עלה ב ,1.16% -מדד הנדל"ן עלה ב-
 ,1.86%מדד הנפט וגז ירד ב 0.03% -ומדד הביומד ירד ב 2.51% -בסיכום שבועי .השוק המט"ח ,הדולר התחזק השבוע ב
 2%ונסחר היום (שישי) ברמה של  ₪ 3.5930לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35ירד ב 1.18% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של 1466.89.42
נקודות .יום ראשון נפתח בהססנות ולמרות זאת הקונים והמגמה החיובית מהשבועיים האחרונים שלטו בשוק עם סגירה בגבוה
יומי .ביומיים שלאחר מכן שמר הדולר על טווח מסחר צר יחסית מעל רמה של  1480נקודות .ביום רביעי ראינו ירידות שערים
חדות מפתיחת המסחר ועד לנעילה בנמוכים יומיים .חמישי נפתח במגמה חיובית על רקע פקיעה חודשית של האופציות על
המדד כשהמחזורים בפקיעות ממשיכים להיות נמוכים מאוד (נתון מדאיג) .טכנית לאחר ראלי בן שבועיים של  100נקודות
המדד תיקן השבוע  30נקודות מהגבוה של יום א לנמוך ביום ד' ,האם התיקון הזה עמוק מספיק? קשה לדעת ולכן תמיכה
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נסחר השבוע בעליות שערים חדות לאחר שפרץ כבר ביום שלישי האחרון את אזור של 3.55
ש"ח לדולר וטס בימים שלאחר מכן .מהבחינה הטכנית ציינתי בכל השבועות האחרונים את החשיבות של רמה זו כחשובה
ביותר הרבה מעבר לטווח הקצר .היעד הקרוב בדולר נמצא באזור של  3.62/3וככל הנראה מאזור זה נצפה לראות הפוגה ואו
תיקון כלשהו .בראיה כללית כל עוד הדולר נסחר מעל  3.55הוא חיובי בטווח הקצר כשהצפי הוא לראות שערים גבוהים יותר
בהמשך השנה.
מדד ה  DAXהגרמני – מדד הדקס הגרמני נסחר הבוקר (שישי) במגמה חיובית בהמשך למגמה החיובית בארה"ב ולדוחות
טובים של ענקיות הטכנולוגיה (אמזון ,אינטל ומייקרוסופט) שיצאו לאחר המסחר וככל הנראה ימשכו גם היום את הנסד"ק
לעליות שערים נאות .מהבחינה הטכנית מדד הדקס מתמודד היום שוב עם אזור התנגדות ברמה של  12600/50נקודות אותו
אזור שבלם את המדד בשבועיים האחרונים רק שהפעם הנסיגה שבוצעה באמצע השבוע במדד לאזור של  12300נקודות
ויצרה שם סוג של שפל יכולה להביא לפריצה של רמה זו והמשך המומנט החיובי.

ניתוח מניות
שופרסל ( – )777037מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35מניות החברה ניסו בתחילת השבוע לפרוץ את אזור ההתנגדות
סביב  2150נקודות (מתואם דיב) וחזרו לרדת חזרה לנמוכים האחרונים ותמיכה סביב  2030נקודות ,ביום המסחר האחרון
ראינו שוב קונים שמגיעים ברמות השפל האחרונות וייתכן מאוד נראה ניסיון פריצה נוסף של  2150נקודות והוצאה של תיקון
עולה לאחר הירידות האחרונות.
ישראמקו ( – )232017מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35מניות החברה נסחרו השבוע בתנועה אופקית שהיא מאוד
חיובית לטווח הקצר .נעילה מעל אזור של  42נקודו ת יכול להביא לתיקון עולה במניה כשהראיה לטווח הקצר היא אזור של 44
נקודות ועם קצת אופטימיות גם  46לטווח של מספר שבועות קדימה .תמיכה קרובה קיימת ברמה של  39נקודות והיא חשובה
ומהותית לטווח הקצר.

פרטנר ( – )1083484מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35מניות החברה חזרו לרדת השבוע לאחר העליות החדות של
השבוע שעבר .מבחינה טכנית העליות של השבוע שעבר רק בדקו אזור תמיכה חזק מאוד שנשבר סביב  1670/1700נקודות
אשר שלחו את המניה לשפל של קרוב לשנתיים .אאזור תמיכה קרוב קיים בשפלים האחרונים סביב  1470/1500נקודות,
שבירה מטה תגרור המשך ירידות שערים.
אלביט מערכות ( – )1081124מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35מניות החברה התאוששו בשבועות האחרונים לאחר
ירידות שערים חדות מאזור של  52000נקודות לשפל האחרון ברמה של  40000נקודות .לאחר תיקון עולה שנבלם השבוע
סביב  44500/45000נקודות ,חזרה המניה לרדת בימים האחרונים .אזור של  42000-42400אמור לבלום את המניה בטווח
הקצר (פער מחירים פתוח) ולהכניס קונים ,חשוב מאוד לראות יצירה של שפל עולה ברור להמשך התיקון במניה.
ארקו החזקות ( – )310011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה פרצו השבוע את אזורי השיא ברמה של
 210נקודות ובכך נתנו איתות טכני חיובי להמשך .כל תיקון לאזור של  210ואפילו מתחת כזה שייצור שפל עולה ברור (השפל
האחרון רחוק סביב  )180ייתן כוח להמשך מגמה חיובית בנייר .התבנית הטכנית לטווח הקצר מסמנת יעד של התכנסות לאזור
 245/7נקודות.
בינלאומי ( – )593038מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35מניות החברה חזרו השבוע לרמות השיא סביב  7730נקודות.
מהבחינה הטכנית ולפי שערי סגירה השבוע נקבע שיא חדש במניה בסגירת המסחר של יום שני האחרון .טכנית כל עוד המניה
נסחרת מעל  7600/7550נקודות הסיכויים להמשך חיובי גבוהים מאוד ,טריגר טכני נקבל מעל  7730/40נקודות.
אינרום ( – )1132356מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה התממשו בשבועות האחרונים ושוב חזרו לאזור
תמיכה טכני סביב  1480/1500נקודות .ביומיים האחרונים ראינו בלימה והיפוך סביב רמה זו .סוחרים שמעריכים שטווח
המסחר של החודשים האחרונים ימשך יכולים לחפש כניסה סביב רמה זו עם אפשרות תיקון לאזור  1600נקודות בשלב ראשון.
רמי לוי ( – )1104249מניות החברה נסחרות במדד ת"א  . 90דוחות הרבעון הראשון לשנה הנוכחית שלחו את המניה לירידות
שערים חדות מאוד ועל פניו נראה שהקרדיט והתמחור הנדיב שנתן השוק לחברה דיי נסדק .בשבועות האחרונים המניה מנסה
להתאושש אולם אפילו תיקון טכני היא אינה מצליחה להוציא .ירידה מתחת ל  16000נקודות יכולה לפתוח יעד יורד חזק מאוד
לאזור של  14500נקודות בטווח זמן הקרוב.
שיכון ובינוי ( – )1081942מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה סבלו מירידות שערים חדות מאוד בעקבות
השחיטות של חברת הבת באפריקה .מהבחינה הטכנית המניה קבעה שפל אחרון סביב  500נקודות ויצאה משם לתיקון עולה
דיי חזק שמחר את הגל היורד האחרון של חודש מרץ .יש מצב לא רע שהיציאה הזאת מהשפל קבעה נמוך ע"י תחתית  .Vאזור
תמיכה קיים סביב  590/600נקודות ובמידה ונחזיק מעל רמה זו ייתכן מאוד שנראה המשך תיקון עולה במניה לאזור של 700
נקודות או סמוך לכך .התנגדות קרובה קיימת סביב  645נקודות.
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.

