הסקירה השבועית של ספונסר – 02.12.2018
את הגרפים והניתוחים הטכניים המלאים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilבאגף סקירה שבועית תחת
הקטגוריות "ניתוח מדדים" ו" -ניתוח מניות".

ניתוח מדדים
סקירה שבועית  -שבוע המסחר בת”א ננעל במגמה חיובית במדדים המובילים .מדד ת”א  35ומדד ת"א  125עלו ב  1.39%ו-
 1.47%בהתאמה .שבוע המסחר התאפיין בעליות שערים ברוב ימי המסחר בהתאם למגמת המסחר בבורסות אירופה
וארה"ב .ביום שני בנק ישראל הפתיע לאחר שהכריז על העלאת הריבית במשק בשיעור של  0.15%לרמה של ,0.25%
העלאה ראשונה מזה  7וחצי שנים .מניות הבנקים והביטוח הגיבו בעליות שערים נאות ,מנגד מניות הנדל"ן הגדולות נסחרו
בירידות שערים.
מהמניות הבולטות במדד ת”א  125נציין את מניות ספאנטק ,מנורה ואשטרום קבוצה שעלו  15.48% ,15.67%ו10.88% -
בהתאמה .בלטו בירידות שערים דלק רכב ,המלט וקרסו אשר אבדו מערכן  10.55% ,10.91%ו 7.07% -בהתאמה .מכלל
מניות השוק נציין את הרודיום ,וויסמוק וסייפ-טי אשר עלו  22% ,110.7%ו 19.3% -בהתאמה .מנגד ,מניות מטומי ,אביליטי
ומירלנד השילו מערכן  38.5% ,54.85%ו 24.6% -בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת”א  35עלה ב ,1.39% -מדד ת”א  90עלה ב ,1.72% -מדד הבנקים עלה ב ,2.13% -מדד הביטוח זינק
ב ,6.32% -מדד הנדל”ן עלה ב ,1.78% -מדד הנפט וגז ירד ב 0.26% -ומדד הביומד עלה ב .0.75% -בשוק המט”ח ,הדולר
נחלש השבוע ב 0.9% -וכעת (שישי) נסחר ברמה של  ₪ 3.699לדולר.
מדד המעו”ף – תחזית טכנית  -מדד ת”א  35עלה ב 1.39% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1629.94נקודות.
שבוע המסחר נפתח בירידה ונסחר במהלך המסחר מתחת ל 1600 -נקודות ,אולם ביום שני חל מפנה והמדד עבר להיסחר
במגמה חיובית לאחר פתיחה חיובית של שבוע המסחר בבורסות העולם .הכרזת הריבית חידדה את העליות ,בפרט במניות
הבנקים והביטוח והמדד המשך לעלות גם בהמשך השבוע .יום חמישי נפתח אף הוא במגמה חיובית לאחר פקיעת האופציות
לחודש נובמבר ,אולם לאחר רבע שעה התהפך כלפי מטה וחתם את יום המסחר בירידה של .0.44%
מהבחינה הטכנית ,העליות שנרשמו במהלך שבוע המסחר שחלף הן בגדר תיקון בלבד .הנר של יום המסחר האחרון עשוי
לסמל את סיום התיקון העולה שנרשם במהלך השבוע וכל עוד המדד נסחר מתחת לאזור  1,649-1,650קיימת אפשרות לשיא
יורד מה שיכול להביא את המדד לירידה חזרה לשפל השבועי באזור  1,595נקודות.
השבוע מתחיל חודש המסחר האחרון לשנת  ,2018לרוב מצפים לראלי סוף שנה (שיפור תשואות של המוסדיים) ,אך מלחמת
הסחר בין ארה"ב וסין לצד התנודתיות הגבוהה בשוקי המניות עשויות להוות איום על המגמה החיובית.
שקל-דולר  -המטבע האמריקאי נסחר הבוקר (שישי) ביציבות סביב ברמה של  ₪ 3.7לדולר .במהלך שבוע המסחר הדולר
נחלש בהתאם למגמה של סל הדולר בעולם ועליית הריבית המפתיעה שהוכרזה ביום שני האחרון .טכנית ,למרות המימוש
האחרון ,הצמד שומר על מבנה של מגמה עולה ובטווח הקצר אזור  3.7משמש כתמיכה קרובה ומתחתיה אזור  3.66סומן
כת מיכה חשובה וכל עוד נסחר מעליה ,מתקיימת מגמה עולה של שיאים ושפלים עולים .רק פריצה של הגבוה האחרון סביבי
 3.75תסלול את הדרך ליעדים בהם נקבנו בסקירות האחרונות 3.85 ,ו ₪ 3.9 -לדולר.
מדד  DAXהגרמני  -המדד הגרמני התחזק השבוע בכ 0.9% -לאחר שפתח את שבוע המסחר בעליה של כ .1.4% -בהמשך
השבוע המדד דשדש בטווח המחירים שבין  11,400מלמעלה ו 11,265 -מלמטה .פריצה של  11,400נקודות יכולה להביא
להמשך התיקון העולה לאזור הגבוהים האחרונים סביב 11500/600נקודות .חשוב לציין שהמדד נמצא תחת איתות שלילי
מהותי כל עוד הוא נסחר מתחת ל  11800/12000נקודות.
מדד  – S&P500המדד רשם שבוע מסחר חיובי ועד כה השלים עליה של  4%מהשפל שנרשם בשבוע שעבר סביב 2,625
נקודות .ביום המסחר האחרון (ה') המדד נבלם סביב  2,750נקודות ,התנגדות נקודתית מהשבועות האחרונים .פריצה של
 2,750עשויה להוות טריגר חיובי להמשך התיקון העולה לאזור הגבוה של חודש נובמבר סביב  2,815נקודות .אזור 2,600-
 2,625ימשיך לשמש כתמיכה חשובה ורף דשדוש תחתון של המהלך הנוכחי.

ניתוח מניות
חברה לישראל ( - )576017מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35בשבועות האחרונים המנה איבדה את המומנטום החיובי
ורשמה תיקון יורד עד לשפל האחרון שנרשם באזור  104,500נקודות .במהלך שבוע המסחר המניה התאוששה קלות ,אולם
נסוגה חזרה בשני ימי המסחר האחרונים לשבוע .כעת המניה עשויה להתמודד פעם נוספת עם השפל האחרון שם תתקבל
הכרעה לטווח זמן הקצר באם סומנה תחתית ותחזור למתווה עולה או שתתקבל שבירה שתביא לירידה לאזור התמיכה ב-
 96,000נקודות .מלמעלה התנגדות נקודתית סביב  110,800נקודות.
בינלאומי ( - )593038מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35ביום שני המניה זינקה בחדות לאחר הכרזת בנק ישראל על
העלאת הריבית במשק ,אולם המומנטום התהפך ביום המסחר שלמחרת .טכנית ,המניה נכשלה בפריצה ההתנגדות בדמות
השיא באזור  8,440נקודות לאחר שאזור  8,500בלם יום אחרי יום כל ניסיון עליה .בפועל אזור  8,440-8,500הפך להתנגדות
מהותית ורק פריצה אמינה של אזור זה תהווה טריגר חיובי חדש .מלמטה ,אזור  8,100סומן כתמיכה חשובה לטווח הקצר.
רציו יהש ( - )394015מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה נכשלה גם השבוע בפריצה של ההתנגדות סביב 294.5
נקודות וטווח המסחר הצטמצם ל 280-294.5 -בתוך הדשדוש הרחב יותר בטווח  .269-294.5למרות כישלון הפריצה ,מבנה
גרף המחירים תומך בהמשך התנועה העולה ויש להמתין לפריצה וסגירה מעל ה 294.5נקודות כדי לקבל אישור .במידה
ותפרוץ ,מחיר היעד סומן סביב  316נקודות.
אינטרקיור ( - )1106376מניות החברה נסחרות במדד ת"א ביומד .השבוע החברה דיווחה כי אדם נוימן ,מייסד ,wework
נכנס להשקעה בחברת הקנאביס אינטרקיור המרכזת את מחזורי המסחר מהגבוהים בבורסה .במהלך שבוע המסחר המניה
עלתה בכ 9% -ונושקת לאזור ההתנגדות/שיא סביב  553נקודות .פריצה של אזור זה תהווה טריגר להמשך המגמה החיובית
במנייה עם מחיר יעד סביב  630נקודות ,בהנחה שהמניה תשמור על מבנה גרף המחירים הנוכחי ולא תשבור את  430נקודות
טרם הפריצה המיוחלת.
דלק קבוצה ( – )1084128מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35לאחר שבשבוע שעבר חזרה להיסחר מתחת לאזור השיא
האחרון  65,000-65,490נקודות ,השבוע המניה פריצה וסגרה מעל אזור זה .בהתאם להנחת העבודה ,קיימת אפשרות
לבדיקה חוזרת של הגבוה האחרון ברמה של  68,870נקודות .מלמטה ,אזור  61,000-61,400ישמש כתמיכה.

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 שהוז כרו לעיל אין באמור בהודעה זו המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו ,כותב
השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות .אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל
על סמך שיקול דעתו בלבד .אין באמור לעייל משום ייעוץ או המלצה לקנייה או מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסים.

