הסקירה השבועית של ספונסר – 13.05.2018
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 חיובית במדדים המובילים ,ת"א  35ו  125עלו ב  0.22%ו 0.09%
בהתאמה .מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את מניות אופקו ,דלתא ולייבפרסון אשר עלו  11.1% ,35.3%ו 10.16%
בהתאמה .בלטו בירידות שערים מניות בי קומיוניקיישנס ,גילת והכשרת הישוב אשר אבדו מערכן  8.15% ,12.5%ו 8.1%
בהתאמה .מכלל מניות השוק נציין את אייסקיור מדיקל ,גמאטרוניק וקדימה סטם אשר עלו  56% ,222.5%ו 25.1%
בהתאמה .מנגד מניות טוגדר ,אינפימר ואינטרקיור השילו מערכן  19.6% ,25.24%ו  15.88%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35עלה ב ,0.22% -מדד ת"א  90ירד ב ,0.53% -מדד הבנקים עלה ב ,1.5% -מדד הנדל"ן ירד ב-
 ,1.45%מדד הנפט וגז ירד ב 0.66% -ומדד הביומד עלה ב .1.84% -בשוק המט"ח ,הדולר נחלש השבוע ב  1.2%ונסחר
היום (שישי) ברמה של  ₪ 3.5700לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35עלה ב 0.22% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1472.19נקודות.
שבוע מסחר נוסף של עמידה במקום עבר על המדד המוביל בבורסה של ת"א .למעשה בשלושת השבועות האחרונים נוצר טווח
מסחר צר במדד בין  1460-1480נקודות כך שביציאה מהטווח נקבל יעד לטווח הקצר של  20נקודות באותו הכיוון .בראיה מעט
יותר רחבה כל התנועה הצידית של החודש האחרון לאחר המהלך העולה נראה כמו תבנית המשך לעליות שערים שפריצתה
תביא ליעד מלא באזורי השיא השנתיים סביב  1550נקודות .כרגע ,מוקדם לקבוע האם זה מה שיתרחש ,אבל הסיכויים לכך
בהחלט גבוהים כל עוד תצורת הגרף נשארת בעינה.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי בחר בתיקון יורד למהלך העולה האחרון וזה לאחר שסגר את היעדים העולים לאזור של
 3.62/3נקודות .בראיה מעט רחבה יותר ניתן לומר שכל עוד הצמד נסחר מעל  3.55הוא מוגדר חיובי לטווח הקצר ואף מעבר
לכך .ביומיים האחרונים ניתן לראות ניסיון בלימה סביב  3.56ויצירה של שפל עולה על הגרף ,אישור לכך יתקבל רק בשבוע
הבא.
מדד ה  DAXהגרמני – מדד הדקס הגרמני המשיך השבוע את הפריצה של השבוע שעבר שהתרחשה מעל רמה של
 12600/50נקודות .לרוב אין  0במדד הגרמני ,ברגע שיש פריצה של אזור התנגדות המשך תנועה באותו הכיוון הינה גבוהה
מהותית .המדד הגיע ביום חמישי לאזור פסיכולוגי של  13000ונעל מעליו את המסחר ,גם אם נקבל תיקון כזה או אחר במדד
זה יהיה לטובת שפל עולה בלבד ואז ננסה לבחון את המשך התנועה במדד.
מדד הדאו ג'ונס תעשייה – למרות החולשה במדד שצוינה בשבוע שעבר ,הצליח המדד להחזיק מעל לנמוכים האחרונים סביב
רמה של  23500נקודות ומעל ממוצע  200שעובר מעט מעל ( .)23820השבוע ראינו המשך ישיר לנעילת המסחר בשבוע
שעבר והוא המשך מגמה חיובית .טכנית המדד מתקרב לגבוה האחרון סביב  24900נקודות ורק מעליו נקבל איתות חיובי
המשכי.

ניתוח מניות
שיכון ובינוי ( – )1081942מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה ממשיכות גם השבוע בתנועה אופקית אחרי
המהלך העולה .למרות ירידה די חדה ביום שלישי האחרון ראינו התאוששות ביומיים שלאחר מכן ביום חמישי נצפה מחזור ער
יחסית .יציאה קדימה מרמה זו יכולה להוציא תנועה במניה ,התנגדות קרובה על הגרף קיימת סביב  645/50נקודות.
הפניקס ( – )767012מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35מניות החברה משדרות חולשה בחודשים האחרונים ונסחרת
במבנה מחירים יורד לאחר ראלי חזק מאוד בשנת  .2017בימים האחרונים מנסה המניה להבלם סבבי  1775/80נקודות שהוא
אזור התנגדות שהפך לתמיכה בתקופה האחרונה .היפוך מעל רמה זו ויוצאה קדימה מעל  1820יכול להביא לתיקון עולה
במניה .מנגד המשך טרנד שלילי יכול להוריד את המחיר מדרגה נוספת מטה לעבר רמת  1670נקודות .להערכתי הסיכוי
להחזיק מעל לתמיכה גבוה יותר וכל מה שצריך לראות זה קונים שדוחפים קדימה.

הראל השקעות ( – )585018מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35מניות החברה החזקות ביותר מחברות הביטוח שבניגוד
אליהם לא יצאה לתיקון אלא "מתממשת" בתנועה אופקית .אזור תמיכה קרוב קיים סביב  2480נקודות ,ואילו התנגדות סביב
 . 2800פריצה של אזור ההתנגדות יכולה לפתוח מהלך עולה לאזור של  3000נקודות בטווח הקצר .חשוב לציין שהמניה
נמצאת באמצע הטווח כרגע ולכן פריצה וכאשר תגיע ייקח לה עוד זמן.
חברה לישראל ( – )576017מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה פתחה את שבוע המסחר בעליה ונגעה בשיא של
שנת  2017ברמה של  73,981נקודות ,אולם נסוגה לאזור  70,000ותיקנה קלות .בפועל המניה מתבססת מתחת לרמת
ההתנגדות/שיא .לפני כן המניה רשמה מהלך עולה מרשים מאזור  60,000נקודות ,לכן ההנחה היא שההתבססות הנוכחית
תביא לפריצת השיא והמשך התנועה העולה .הטריגר יתקבל אך ורק בפריצה כלפי מעלה וסגירה מעל  73,981נקודות.
מליסרון ( – )323014מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה נסחרת כשנה במגמה שלילית .בתקופה האחרונה המניה
הצליחה לייצר שפל עולה ראשון ומתהווה תבנית היפוך מגמה בגרף המחירים .בשלב זה יש להמתין לפריצה של הגבוה
האחרון סביב  15,470נקודות כדי שתבנית ההיפוך תצא לפועל .היעד הראשון סומן באזור  17,000-17,100נקודות.
סלקום ( – )1101534מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה המשיכה השבוע לדשדש בין השפל האחרון סביב 2,300
נקודות לבין הגבוה האחרון באזור  2,720-2,722נקודות .רק פריצה והתבססות מעל רמה זו תוציא לפועל את תבנית היפוך
המגמה בטווח זמן הקצר .היעד הראשון בקרה של פריצה סומן ברמה של  3,000נקודות ,ההתנגדות שנוצרה במהלך חודש
פברואר
עזריאלי קבוצה ( – )1119478מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35בדומה למניית מליסרון ,גם מניית עזריאלי רשמה שפל
עולה במהלך שבוע המסחר שחלף וממשיכה להתבסס מתחת לרמת ההתנגדות האופקית סביב  17,330נקודות .יש להמתין
לפריצה של רמת התנגדות זו כדי לקבל טריגר חיובי לתחילת התיקון העולה .במידה ותרחיש זה יצא לפעול ,היעד הראשון סומן
באזור  18,600נקודות.
אינרום ( – )1132356מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה המשיכה להתבסס לאורך שבוע מסחר מעל רמת
התמיכה האופקית ב 1,488 -נקודות .אותה רמה שתמכה במהלך המימוש הקודם והוציאה תיקון עולה לאזור  1,650נקודות.
גם הפעם קיימת אפשרות לתיקון עולה במידה ותפרוץ את  1,550נקודות .סגירה מתחת ל 1,468 -נקודות תוציא גל יורד לאזור
 1,350נקודות.
פועלים ( – )1101534מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35ביום המסחר האחרון המניה פתחה בעליה לשיא (תוך יומי)
חדש ,אולם נסוגה עד לשעת הנעילה ובכך נכשלה בפריצה של השיא האחרון שנרשם בתחילת השנה ברמה של 2,585
נקודות .טכנית המניה רשמה גל עולה כמעט רציף מתחילת אפריל ,לכן קיימת אפשרות לנסיגה לאזור  2,500כדי לייצר שפל
עולה ו"לאגור כוח" לפריצת ההתנגדות/שיא.
פתאל החזקות ( – )1143429מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35החברה הונפקה לאחרונה בבורסה המקומית ועד כה
עלתה בכ .20% -בשבועות האחרונים המניה מדשדשת בטווח מחירים  38,000מלמטה ו 41,000 -מלמעלה ,לכן יש להמתין
לפריצה וסגירה של הטווח העליון כדי לקבל טריגר חיובי להמשך המגמה החיובית.

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.

