הסקירה השבועית של ספונסר – 09.12.2018
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  2.05%ו 1.67%
בהתאמה .שבוע מסחר תנודתי עבר השוק המקומי בפתיחתו של החודש האחרון של השנה .מניית סודה יצאה מהמדדים ביום
רביעי לאחר סיום המסחר דבר שהביא לתנודתיות בשוק בניגוד למגמה העולמית .ביום חמישי בנעילה נכנסה מניית איי.אף.אף
למדד המעו"ף דבר שיצר לחץ יחד עם מגמה עולמית שלילית ונעילה בנמוך השבועי.
מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את קנון ,נכסים ובניין ואלקטרה צריכה שעלו  12.2% ,15.9%ו  6.2%בהתאמה.
בלטו בירידות שערים בי קומיוניקיישן ,ביוטיים וארקו החזקות אשר אבדו מערכן  9.7% ,18%ו  8.55%בהתאמה .מכלל מניות
השוק נציין את מטומי ,וויטסמוק ורובוגרופ אשר עלו  31% ,66.1%ו  25.5%בהתאמה .מנגד מניות נבידיאה ,ביטפארמס
ווונטייז השילו מערכן  23.8% ,37.85%ו  21.8%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35ירד ב ,2.05% -מדד ת"א  90ירד ב ,0.51% -מדד הבנקים ירד ב ,2.7% -מדד הנדל"ן עלה ב-
 ,0.21%מדד הנפט וגז ירד ב 0.15% -ומדד הביומד ירד ב .2.62% -בשוק המט"ח ,הדולר הוסיף לערכו השבוע  1.1%וכעת
(שישי) נסחר ברמה של  ₪ 3.7380לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35ירד ב 2.05% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1596.49נקודות.
שבוע המסחר נפתח במגמה חיובית בהתאם לנעילת המסחר בבורסות ארה"ב בסוף השבוע הקודם .מדד המעו"ף הגיע לגבוה
של חודש נובמבר ביום שני השבוע סביב רמה של  1665/6נקודות ומשם ראינו נסיגה לסגירה ללא שינוי לאחר עליות נאות.
המשך השבוע היה מימוש בתנודתיות גבוה בהתאם לנעשה בבורסות העולם ובסיכומו של שבוע המדד נועל את המסחר בנמוך
השבועי וסמוך מאוד לשפל האחרון על הגרף ברמה של  1593/5נקודות .ההכרעה במדד קרובה ,סגירה מתחת לשפל האחרון
תביא לפתיחה של תבנית שלילית ויעד לנמוך האחרון ברמה של  1550נקודות לערך ,מנגד ,היפוך דווקא סביב השפל יכול
להביא לכניסה נוחה למדד לחודש המסחר האחרון בשנה ובהנחה של הפוגה בירידות ותיקון עולה.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נסחר הבוקר (שישי) בעליות שערים קלות וברמה של  3.7380ש"ח לדולר .הדולר ממשיך
להפגין עוצמה למרות העלאת הריבית המפתיעה בשבוע שעבר ונראה שכל הירידה לאזור של  ₪ 3.7לדולר בעצם פתחו לו
מעט מרווח עולה לעברו גבוהים חדשים .טכנית אין הרבה מה לחדש ,כל עוד הדולר מעל  3.72הוא חיובית בטווח הקצר מאוד
וכיוונו מעלה .אזור של  3.7תמיכה בעיקר פסיכולוגית שאזור של  3.66שהוא מעט מרוחק זאת התמיכה הטכנית האמיתית
בשפל האחרון על הגרף .היעד העולה נשאר בעינו סביב  3.78שח כיעד קרוב ויעדים מלאים באזור של  ₪ 3.88-3.9לדולר.
מדד ה  DAXהגרמני – המדד הגרמני שבר ביום חמישי האחרון את אזור השפלים האחרונים סביב  11000/50נקודות ונתן
לחיצה חזקה מאוד למטה לאזור של  10800נקודות .אזור זה היה בדיוק מלפני שנתיים אזור התנגדות שנפרץ בדצמבר 2016
בגאפ עולה ,כך שניתן לומר שה"חוב" הזה נסגר אתמול .טכנית בטווח הקצר (ימים) חשוב יהיה לראות האם לחץ המוכרים
ימשיך במדד כך שנוכל לראות בקלות עוד מספר אחוזים למטה לאזור של  10500נקודות בטווח זמן הקרוב .חזרה מעל
 11000תהיה חיובית בטווח הקצר ורק תשהה את הסכנה בהמשך התדרדרות מטה .אציין שכל עוד המדד מתחת ל
 11000/50הכיוון שלילי בטווח הקצר כל עוד לא יוכח אחרת.
מדד ה  – S&P500מדד האס אנד פי  500ירד השבוע מאזור ההתנגדות שבולם אותו מאז התחדשות הירידות בחודש
אוקטובר האחרון .נראה שאזור של  +2800נקודות בולם את המדד שוב והפעם חזרנו בתוך  2ימי מסחר לנמוכים האחרונים
סביב  .+2600הסגירה אתמול (חמישי) הייתה בדיוק באמצע הטווח לאחר שהמדד מחק ירידות של מעל  2.5%וסגר בירידה
מינורית בלבד .טכנית ,מתחילים לקבל טווח מסחר בחודשיים וקצת האחרונים בין  2600-2800בהערכה גסה .יציאה מהטווח
תוציא מהלך לאחד הכיוונים בהתאם לגובהו ,עד אז העצבנות צפויה להמשך כשאנו מתקרבים לסיום השנה ותקופת החגים
שתחל בקרוב ,כך שלמעשה פעילות ערה בשוק תהיה בעיקר בשבוע וקצת הקרובים ואז נכנס לכריסמס ולתחילת השנה
החדשה כשרוב הפעילים בבורסה יוצאים לחופשות ומחזורי המסחר צפויים לדעוך משמעותית בתקופה זו.

ניתוח מניות
כיל ( – )281014מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35למרות החולשה בשוק בשבוע האחרון המניה ממשיכה לשייט סמוך
מאוד לשיאים שנרשמו השנה לאחר שנתיים שלוש של דשדוש ברמות מחיר נמוכות .טכנית ,המניה יוצרת בשבועיים האחרונים
שיא יורד באזור של  2250/60נקודות ,תמיכה קיימת בשפלים האחרונים סביב  2095/2100נקודות .גם ירידה מתחת לא
צריכה להדאיג מכיוון שיש עוד תמיכה מהשפל של אוקטובר ברמה של  2055נקודות לערך .בשלב זה אין כניסה נוחה לנייר
בטח כשהיא נותנת סימני חודשה ראשוניים (שיא יורד) שפל כזה עדיין אין.
ישראמקו ( – )232017מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה נסחרה בשבוע האחרון בטווח צר של  41-42.6נקודות
וממשיכה להיות חזקה באופן יחסי לנעשה בשוק .תמיכות קרובות קיימות ברמה של  41ו  40נקודות .התנגדות קרובה קצת
מתחת ל  43והמהותית סביב  44נקודות שפריצתה תביא ליעד לאזור  48נקודות.
טבע ( – )TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35החל מאמצע חודש נובמבר המניה נסחרת במגמה שלילית ,אולם ביום
המסחר האחרון (ה') רשמה היפוך אגרסיבי מעל אזור התמיכה סביב  19.4-19.5דולר .מדובר בסנונית בלבד ,אולם באם
יתקבל אישור בדמות היפוך נוסף מעל אזור התמיכה האופקי או עליה חדה ביום המסחר העוקב יתכן והמניה תחל בתיקון עולה
חזרה לאזור  22דולר בשלב ראשון .על המניה לשמור על אזור התמיכה האופקי שכן שבירתו כלפי מטה תביא לסיום הדשדוש
הרחב וחזרה למגמה שלילית.
בזק ( - )230011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה ירדה במהלך השבוע שחלף בכ 7.7% -והשלימה ירדה של
 20%מהשיא שנרשם בחודש נובמבר .טכנית המניה נסחרת מעל רצועת התמיכה האופקית  392.3-393.5נקודות .התבססות
והיפוך מעל אזור זה עשוי להוות טריגר חיובי לתחילת תיקון עולה כאשר סגירה מעל  400נקודות תאשרר את ההיפוך .במידה
ותרחיש זה יתממש ,היעד הקרוב סומן סביב  418נקודות.
הראל השקעות ( - )585018מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה מחקה השבוע את הזינוק החד שרשמה בשבוע
האחרון של חודש נובמבר לאחר העלאת הריבית במשק .טכנית המניה נושקת לרצועת התמיכה האופקית 2,685-2,700
נקודות .היפוך אמין מעל אזור זה עשוי להוציא תיקון עולה לאזור  2,800נקודות .מנגד ,שבירה של  2,685וכישלון פריצה חזרה
יהווה איתות שלילי דבר שככל הנראה יעמיק את המימוש אל עבר התמיכה סביב  2,600נקודות.
חברה לישראל ( - )576017מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35במהלך שבוע המסחר המניה חזרה לאזור התמיכה
 104,500נקודות .במהלך יום המסחר האחרון (ה) המניה נסחרה מתחת לאזור זה ,אולם חתמה מעליו .בשבוע המסחר הקרוב
קיימת אפשרות לתיקון עולה נוסף ונדע באם סומנה תחתית ותחזור למתווה עולה או שתתקבל שבירה שתביא לירידה לאזור
התמיכה ב 96,000 -נקודות.
אינטרקיור ( - )1106376מניות החברה נסחרות במדד ת"א ביומד .המניה נסחרה ביציבות יחסית לתנודתיות בשוק ונסחרה
בטווח מחירים צר יחסית ,מתחת 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.

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.

