הסקירה השבועית של ספונסר – 11.03.2018
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  1.28%ו 1.42%
בהתאמה .מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את מניות דלק רכב ,רציו יה"ש ומזור רובוטיקה אשר עלו  7.3% ,8.62%ו
 6.27%בהתאמה .בלטו בירידות שערים מניות אורמת טכנו ,אבגול ובי קומיוניקיישנס אשר אבדו מערכן  11.3% ,14.9%ו
 11%בהתאמה .מכלל מניות השוק נציין את וונטייז ,מדיוי ואשדר אשר עלו  34.4% ,54.9%ו  13.63%בהתאמה .מנגד מניות
המשביר  ,365אופקטרא ואיילון השילו מערכן  15.37% ,20.1%ו  13.76%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35ירד ב ,1.28% -מדד ת"א  90ירד ב ,1.93% -מדד הבנקים עלה ב ,0.55% -מדד הנדל"ן ירד ב-
 ,2.3%מדד הנפט וגז עלה ב 0.35% -ומדד הביומד ירד ב 1.51% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר נחלש השבוע בכ
 0.1%והוא נסחר הבוקר (שישי) ברמה של  ₪ 3.4600לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35ירד ב 1.28% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1481.35נקודות.
שבוע המסחר נפתח בירידות שערים בעקבות מדדי ארה"ב בסופ"ש הקודם אולם התנהגות השוק המשיכה להיות זהה לשבוע
שעבר וזה אומר תנודתיות נמוכה מאוד במדד ועמידה במקום ברוב ימי המסחר .מבחינה טכנית אזור של  1513/5נקודות נתן
גג למדד והשבוע חזרנו שוב מתחת ל  1500נקודות .תמיכה טכנית קרובה קיימת בנמוכים השבועיים ברמה של  1472/3ואילו
ההתנגדות נמצאת ברמה של  1487/8נקודות שהוא הגבוה השבועי.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש השבוע כ  0.8%ונסחר הבוקר (שישי) ברמה של  3.4650ש"ח לדולר .הדולר נסחר
השבוע דיי במקום  3.44-3.475ריינג שבועי ,כשהוא מחפש להתאושש מהירידה החדה של יום שישי שעבר .בנקים זרים
ממליצים למשקיעים לקנות שקלים בטענה שבנק ישראל לא יעמוד ויתמוך בשוק וזה הגורם שהביא לעוד לחץ למטה בשישי
שעבר ובתחילת שבוע המסחר .ניתן לראות שאזור  3.44שהוא תיקון פיבו  61.8%מחזיק בשלב זה ,נעילה מעל  3.48יכולה
לסיים את התיקון בדולר ולשלוח אותו שוב להתמודד עם אזור של  3.5ואולי אף מעבר.
מדד ה  DAXהגרמני – סימני התאוששות וקונים נראו במדד השבוע ,פתיחה שלילית מאוד ביום ב' האחרון על רמת תמיכה
חזקה סביב  11800נקודות הכניסו קונים למדד מהפתיחה עם סגירה יומית חיובית ,נר אוגף וחזרה מעל  12000נקודות .יום
מסחר חיובי ועוצמתי זה נתן סימן להמשך השבוע עם התחזקות וחזרה לאזורי המחיר של החודש האחרון 12200/300
נקודות .טכנית ,רק מעל  12500/600נקודות יכול להיפתח המשך מהלך מתקן מהותי ,עד אז חובת ההוכחה על הקונים
כשאזור של  11800/12000מהווה תמיכה חזקה מאוד לכל טווחי הזמן.
מדד ה  – S&P500מדד האס אנד פי  500ממשיך לחפש את עצמו לאחר התנודתיות הגבוהה של תחילת החודש הקודם.
מהבחינה הטכנית המדד משדר עוצמה בשבוע האחרון כשהוא חוזר שוב סמוך ל  2750נקודות ,נעילה מעל רמה זו תהיה
חיובית בטווח הקצר ויכולה להעיד על אפשרות לפרוץ גם את  2790שהוא הגבוה של התיקון האחרון מהשבוע שעבר.

ניתוח מניות
דלק קבוצה ( – )1084128מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35לאחר תיקון יורד בחציו הראשון של השבוע ראינו את
חזרתם של הקונים בימים רביעי וחמישי ויצירה של שפל עולה ברמה של  57000נקודות .אזור התנגדות קשה מאוד קיים
באזור של  64300-65000נקודות ,שהוא גם אזור מוכרים וקצת מתחת ממוצע  200ימים ,לכן פריצה של רמה זו והתבססות
מעל תהיה חיובית מאוד לטווח הבינוני ארוך.
אלביט מערכות ( – )1081124מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35מניות החברה המשיכו במומנטום השלילי גם בשבוע
המסחר האחרון שהיה המשך ישיר לשבוע הקודם עם הסגירה מתחת ל  50000נקודות הפסיכולוגית .למעשה ,המניה חזרה
את כל הדרך מההודעה על רכישת תע"ש .לכל הסוחרים אשר חובבים היפוכים אזור תמיכה קרוב קיים סביב 46000/200
נקודות יחד עם  8ימי ירידה רצופים בהחלט יכולים להביא לריבאונד במניה אולם כדי לסחור אותו צריכים להיות חדים וזריזים
מאוד .למעקב בשבוע הקרוב.

אפקון החזקות ( – )578013מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה נכנסה למימוש מעט עמוק יותר השבוע כשהיא
יורדת מאזורי השיא סביב  18000נקודות שמסתמנת כהתנגדות חזקה מאוד .אזור תמיכה קרוב נמצא סביב  15000נקודות
שהחזיק את המניה מספר פעמים בחודשים האחרונים ,לכן עצירה והיפוך סביב רמה זו בהחלט יכולים לתת אפשרות כניסה
נוחה למניה תוך ניצול המימושים בשוק.
כלכלית ירושלים ( – )198010מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה נסחרות במימוש בחודש האחרון והן
השילו כ  150נקודות מרמות השיא השנתי מלפני חודש וחצי ועד לאזורי תמיכה סביב  820/30נקודות אליהן הגיעה ביום
המסחר האחרון .עצירה מעל רמה זו והיפוך בהחלט יכול להביא לתיקון במניה שבעבר סבלה מתנודתיות גבוהה מאוד
ובחודשים האחרונים נסחרת בתנודתיות נמוכה ועד לפני חודש גלתה עוצמה מרשימה ומסחר ברמות שיא תקופתיות.
ישראמקו ( – )232017מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35מניות החברה המשיכו להתבסס השבוע סמוך מאוד לאזור
ההתנגדות סביב  46-46.5נקודות ועצם זה שלא ראינו נסיגה אלה הצמדות לגבוהים הדבר הינו חיובי .נעילה מעל רמה זו
בצורה ברורה תיתן איתות חיובי עם אפשרות להמשך תיקון בטווח הקצר.
ישרס ( – )613034מניות החברה נסחרות במדד ת"א  . 90בדומה לסקטור הנדל"ן מניות החברה יצאו לתיקון בחודש האחרון.
טכנית ,המניה נעלה את השבוע סמוך לאזור תמיכה של החודש האחרון סביב  41200/41000נקודות .שבירה של רמה זו
יכולה לפתוח תבנית להמשך מימוש במניה עם אפשרות לראות  38000נקודות בשבועות הקרובים.
לאומי ( – )604611מניות החברה נסחרות במדד ת"א  . 35דוחות טובים מאוד של החברה דחפו את המניה לעלות שערים
מחציו השני של השבוע אולם עליות השערים לא נתנו טריגר טכני מהותי ואפילו פגישה עם השיא ברמה של  2175/62נקודות
לא ראינו .פריצה של רמות השיא תפתח מהלך המשכי במניה ופוטנציאל לעוד  100נקודות מעלה.
מליסרון ( – )323014מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה המשיכה להילחץ בשבוע המסחר האחרון כשהיא חוזרת
לאזורי הנמוכים התקופתיים סביב  14100/200נקודות .אזור התנגדות קיים  15700נקודות ונראה שנוצר לנו טווח מסחר
לאחר הירי דות האחרונות .היפוך ביום המסחר הקרוב יכול לתת כניסה סופר אגרסיבית לחובבי הריינגים ,מנגד המשך ירידות
בימים הקרובים בהחלט יכולים לשלוח את המניה להמשך ירידות בתקופה הקרובה .להערכתי הכרעה בשבוע הקרוב.
סלקום ( – )1101534מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35הלחץ כלפי מטה במניות החברה המשך גם השבוע עם נמוך
תקופתי חדש .מהבחינה הטכנית המניה שברה תמיכה של שנה ומשהו ברמה של  3000נקודות וכשלה בחזרה מעל מספר
פעמים .באזור של  2700נקודות קיימת תמיכה מהעבר היותר רחוק (ספטמבר ונובמבר  )2016אולם חשיבות מעט חלשה
יותר .למרות הטרנד השלילי והחולשה לסוחרי טווח קצר ועם מעט אווירה חיובית בשוק ,חזרה מעל  2800יכולה להוציא תבנית
היפוך לטווח קצר עם בדיקה של  3000נקודות ,למעקב לחובבי ההיפוכים.

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.

