הסקירה השבועית של ספונסר – 07.10.2018
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  0.34%ו 0.31%
בהתאמה .מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את מניות מגדל ביטוח ,ארד ופמס שעלו  7.7% ,8%ו  7%בהתאמה.
בלטו בירידות שערים מניות הכשרת הישוב ,ביוטיים ולייבפרסון אשר אבדו מערכן  6.9% ,8.8%ו  6.5%בהתאמה .מכלל
מניות השוק נציין את ביוליין ,אופקטרא ווויטסמוק אשר עלו  22% ,49.8%ו  18.6%בהתאמה .מנגד מניות איי.סי.בי ,מיי סייז
וגלילאו טק השילו מערכן  17.3% ,18.3%ו  14.3%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35ירד ב ,0.34% -מדד ת"א  90ירד ב ,0.26% -מדד הבנקים ירד ב ,0.23% -מדד הנדל"ן ירד ב-
 ,1.82%מדד הנפט וגז עלה ב 0.38% -ומדד הביומד עלה ב .2.4% -בשוק המט"ח ,הדולר נסחר כמעט ללא שינוי השבוע
וכעת (שישי) נסחר ברמה של  ₪ 3.6370לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35ירד ב 0.34% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1637.16נקודות.
שבוע המסחר המקוצר עם ימי מסחר מלאים ננעל בבורסה של ת"א לאחר חופשת חג הסוכות .השבוע נפתח ביום שלישי עם
עליות שערים שהמשיכו גם ביום רביעי ,בהתאם לנעשה בשווקי העולם .ביום המסחר האחרון של השבוע קבלנו פקיעה שבועית
שלילית ברמה של  1643.41נקודות בעקבות חוזים עתידיים ואווירה שלילית בשווקים .המשך היום היה גם כן עם לחץ של
מוכרים בעיקר בגלל התחזקות המגמה השלילית בחוזים העתידיים ככל שהתקרבנו לפתיחת המסחר בארה"ב .מהבחינה
הטכנית לא קרה הרבה בשוק וטווח המסחר של החודש האחרון נשמר בין  1677-1627נקודות ,מהלך מהותי נקבל ביציאה
מהטווח וזה יכול לקחת עוד קצת זמן.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נסחר הבוקר (שישי) כמעט ללא שינוי ברמה של  3.6370ש"ח לדולר .שבוע המסחר המקוצר
בשוק המט"ח בגלל חג סוכות משאיר את הדולר באותן הרמות של השבוע שעבר .טכנית ,נראה שאזור של  3.65מתנגד בטווח
הקצר וקבלנו  2-3ימי מסחר בתנועה צידית ,דבר בריא וטבעי בטח אחרי היציאה החזקה קדימה בסיום שבוע המסחר הקודם.
תמיכות קיימות באזור של  3.60והרמה הכי חשובה שנראת מעט רחוקה סביב  ₪ 3.55לדולר.
מדד ה  DAXהגרמני – המדד הגרמני נסחר ביציבות גם בשבוע המסחר האחרון וזאת על רקע התנודתיות שעלתה בשווקי
ארה"ב ביום חמישי האחרון שבאה בעיקר בגלל ירידות בשוק האג"ח .טכנית ,הדקס החזיק השבוע (עד כה) מעל אזור של
 12200נקודות ,שבירה מתחת תביא אותו לבדוק את השפל האחרון בגרף שביב  11800שהיא רמת תמיכה חשובה מאוד
שהחזיקה את המדד בשנה וחצי האחרונות.
מדד ה  – S&P500מדד האס אנד פי  500ירד אתמול (חמישי) בצורה חדה יחסית לתנודתיות של בימים האחרונים אבל עדיין
זו לא דרמה (ירידה של  0.8%בלבד) .מהבחינה הטכנית המדד אומנם ירד מתחת ל  2900נקודות אולם לא התקרב אפילו
לאזור התמיכה המהותי סביב  2865/70נקודות שהוא השיא מינואר שנפרץ בשבועות האחרונים .הסגירה מתחת ל ממוצע 20
שלילית בטווח הקצר אולם צריך התבססות מתחת כדי לקבל אישור לכך ,אינדיקטורים טכניים עדיין לא נותנים איתותי שלילי
ונמצאים בטריטוריה חיובית .למרות שבפועל לא קרה משהו מהותי במדד חשוב להיות זהירים בעיקר על רקע פתיחת עונות
הדוחות לרבעון השלישי של השנה.

ניתוח מניות
שלאג ( – )1090547מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה ממשיכות להיסחר סביב אותן רמות של השבועיים
האחרונים וסמוך לאזור תמיכה סביב  1350נקודות .השבוע ראינו ניסיון לפרוץ רמת ביניים סביב  1450נקודות שקרה בצורה
גבולית .המשך חיובי בשבוע הבא יכול בהחלט להביא להמשך תנועה עולה כשכיוון הוא אזור התנגדות ברמה של 1570
נקודות.
מגדל ביטוח ( – )1081165מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה המשיכו את המומנט החיובי של החודשיים
האחרונים שהרימו אותה מרמות שפל סביב  310נקודות לשיא של מעל שנה ברמה של  436נקודות .הריצה האחרונה אומנם
הביאה לשיא חדש אולם היא מגיעה ללא תיקונים ,פרט לתנועה צידית מה שמגדיל את הסיכוי במניה בשלב זה .הנחה טכנית
לטווח הקצר היא שכל עוד המניה מעל  400/3נקודות היא חיובית לטווח הקצר וכל תיקון לשם יהיה בריא וטבעי.

בזק ( – )230011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35מניות החברה נסחרו השבוע מתחת לאזור התנגדות לטווח הקצר
ברמה של  438נקודות .מעל קיים אזור מהותי של  450נקודות פריצתו תביא ככל הנראה לשינוי מהותי בטווח שמעבר לקצר
שכן נראה נעילה מעל אזור טכני וממוצע  200ימים שבמתנגד במניה לא מעט זמן .עד אז ,המניה נסחרת מתחת ל  438נקודות
כשתמיכה קרובה קיימת בשפל של שבוע שעבר ברמה של  410נקודות ומתחת ברמה של  392נקודות.
רציו פטרוליום ( – )1139864המניה פתחה את השבוע ברמות שיא מעל  220נקודות אולם בהמשך גילתה חולשה ויצאה
לתיקון יורד שהוא עדיין אינו מהותי בטח ביחס למהלך האחרון במניה .הירידה של יום חמישי נגעה קצת מעל לגבוה הקודם
מיולי באזור של  +190ושלחה את הנייר מעלה לסגירה ירוקה .הערכה לטווח הקצר היא שזהירות עדיין נדרשת במקרה הטוב
תנועה צידית ,במקרה הפחות טוב המשך מימוש שיהיה בריא ביותר אך הוא עלול להיות עמוק בגלל העלייה האחרונה שבמניה
מ  140ל  220נקודות.
בריינסוויי ( – )1100718מניות החברה נסחרות במדד  .SME60מניות החברה רצו חזק קדימה בתקופה האחרונה ויצאה
מדשדוש של קרוב לשנתיים .השבוע ראינו מימושים במניה וחזרה מתחת ל  2635/00נקודות שנתן איתות שלילי ראשוני
במניה .תמיכה קרובה קיימת ברמה של  2400/2380נקודות ומתחת נראה שאזור  2300נקודות גם היוותה תמיכה במהלך
העולה האחרון.
טבע ( – )TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35במהלך שבוע המסחר המניה תיקנה קלות מהשפל שנרשם בשבוע
שעבר מעל אזור  21דולר ,אולם נבלמה לאורך השבוע באזור  22-22.25דולר .טכנית מבנה גרף מחירים מהימים האחרונים
מלמד על אפשרות ליציאה של תנועה יורדת כאשר שבירה כלפי מטה של הנמוך האחרון ב 20.90 -דולר תהווה טריגר לסיום
תקופת הדשדוש ותחילת מגמה שלילית עם יעד ראשון סביב  19.40דולר .כל עוד המניה לא שוברת את הנמוך האחרון ,הצפי
הוא המשך תנועה בטווח הדשדוש הנוכחי  21-25דולר.
הפניקס ( – )767012מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה רשמה שבוע מסחר חיובי והמשיכה לטפס לשיא חדש
לאחר שפרצה בשבוע שעבר את אזור השיא/התנגדות הקודם סביב  2,174נקודות .מבנה גרף המחירים חיובי ותומך בהמשך
התנועה העולה עם מחיר יעד באזור  2,330נקודות .הנחת העבודה בתוקף כל עוד המניה נסחרת מעל אזור  2,170נקודות.
המלט ( – )1080324מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה הוסיפה לדשדש גם השבוע באזור השיא בטווח מחירים
שבין  9,610-10,450נקודות .קודם לכן המניה רשמה רצף עליות מרשים בהמשך למגמה הראשית במניה ,הצפי הוא המשך
התנועה העולה כאשר הטריגר בטווח הקצר יתקבל בפריצה של  10,450וסגירה מעל רמה זו בליווי מחזור מסחר תומך.
מטריקס ( – )445015מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90ביום רביעי המניה סגרה באזור השיא השנתי 4480-4520
נקודות ,אולם ביום חמישי נסוגה חזרה אל טווח הדשדוש  4,200-4,520נקודות .יש להמתין לפריצה וסגירה מעל אזור 4520
כדי לקבל איתות חיובי להמשך המגמה החיובית לאזור של  4800נקודות ,עד אז תמשיך לדשדש.
וואן טכנולוגיות ( – )161018מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90במהלך שבוע המסחר המניה המשיכה לדשדש מתחת
להתנגדות האופקית המהותית סביב  14,915נקודות ונתמכה מעל רף הדשדוש התחתון סביב  14,460נקודות .מבנה גרף
המחירים הינו חיובי ותומך בהמשך התנועה העולה ,אולם יש להמתין לפריצה.

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.

