הסקירה השבועית של ספונסר – 18.02.2018
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  0.79%ו 0.97%
בהתאמה .מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את מניות ,סודה סטרים ,טבע ונובה שעלו  10.9% ,11.43%ו 9.6%
בהתאמה .בלטו בירידות שערים מניות סאפיינס ,אלקטרה צריכה ורציו אשר אבדו מערכן  9.15% ,20.37%ו 6.82%
בהתאמה .מכלל מניות השוק נציין את פנטזי נטוורקס ,אשדר ואפליי אשר עלו  27.4% ,41.1%ו  27.1%בהתאמה .מנגד
מניות פטרוטקס יה"ש ,אנדימד וגלובל כנפיים השילו מערכן  14.65% ,18.11%ו  11%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35עלה ב ,0.79% -מדד ת"א  90עלה ב ,1.53% -מדד הבנקים ירד ב ,1.79% -מדד הנדל"ן עלה ב-
 ,1.14%מדד הנפט וגז ירד ב 2.54% -ומדד הביומד עלה ב 0.95% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר התחזק השבוע בכ
 0.7%והוא נסחר הבוקר (שישי) ברמה של  ₪ 3.5330לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35עלה ב 0.79% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1490.2נקודות.
שבוע בסימן התאוששות בשוק המקומי בדומה לנעשה בחול רק בעצימות נמוכה הרבה יותר .מהבחינה הטכנית השבוע נתמך
השוק פעמיים סביב  1459/60נקודות ויצר תמיכה טכנית סביב רמה זו בטווח הקצר .אזור התנגדות סביב  1477/8היווה
התנגדות עד לפריצתו ביום המסחר האחרון .אזור התנגדות קרוב קיים סביב  1500נקודות .הנחה טכנית לטווח הקצר טווח
מסחר  1459-1500קו ביניים קיים סביב  1478מעל נטייה ללונג ומתחת שורט עד שהשוק יחליט אחרת.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק השבוע כ  0.7%ונסחר הבוקר (שישי) ברמה של  3.5330ש"ח לדולר .ביום רביעי
האחרון נסגר היעד העולה בצמד כשהדולר נסחר סמוך מאוד לאזור של  3.55שח לדולר .על פניו נראה שאחרי המהלך האחרון
בצמד תיקון מתבקש ,תמיכה קרובה קיימת ברמה של  3.5060לערך ומתחת באזור של  ,3.48כל עוד הצמד נסחר מעל רמה
זו הנחה טכנית היא כל ירידה לצורך עליה ,מתחת תעשה בחינה מחדש.
מדד ה  DAXהגרמני – ביום שישי שעבר לאחר כתיבת הסקירה ירד מדד הדקס לאזור של  12000נקודות ולמעשה סגר את
היעד היורד עם הגיעו לאזור תמיכה טכנית חזק מאוד .השבוע נסחר המדד בדומה לשוק המקומי ובסימן התאוששות כשגם
באירופה ההתאוששות הייתה חלשה ביחס למדדי ארה"ב .הנחה הטכנית הינה תיקון עולה בטווח הקצר שיכול להתחזק מעל
 12500נקודות .בראיה מעט רחבה יותר כל עוד המדד נסחר מתחת ל  12800הוא מוגדר שלילי בטווח הקצר-בינוני.
מדד ה  – S&P500מדד האס אנד פי  500מציג תיקון עולה ב  5ימי המסחר האחרונים ,התיקון שהחל ביום שישי שעבר עם
חצי היפוך נמשך בכל ימי המסחר של השבוע האחרון .מהבחינה הטכנית המדד מחק חצי מהירידות האחרונות ,מעל 2750
סביר מאוד שחוזרים לשיאים לאחר שהמדד יסגור את כל תיקון פיבו למהלך היורד .סגירה שבועית מעל  2720יכולה להעיד על
כך וזאת על רקע פקיעת האופציות החודשית שתתקיים היום (שישי) בנעילת המסחר.

ניתוח מניות
בזק ( – )230011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35שבוע של תנועה צידית במניה עם עצבנות בדומה לנעשה בשוק.
נראה שממוצע  200בולם את המניה סביב  530/2נקודות וזאת לאחר שהמניה חזרה מתחתיו בירידות האחרונות .נעילה מעל
הממוצע תהיה חיובית בטווח הקצר עם פוטנציאל לתיקון עולה לאזור של  560נקודות בטווח הקצר.
כיל ( – )281014מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35דוחות טובים וככל הנראה מנכ"ל חדש דחפו את המניה קדימה
השבוע (בעיקר ביום ד') ,מהבחינה הטכנית אזור תמיכה טווח קצר קיים סביב  1370/80אשר החזיק את המניה בירידות
האחרונות בשווקים .מעל  1466/70סביר שנראה המשך עליות במניה בטווח הקצר ויעד לאזור של  1520/40בטווח זמן הקצר.

דלק קבוצה ( – )1084128מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35החולשה במניה חזרה בשבועות האחרונים והיא הייתה
עוצמתית מאוד ,כזו ששלחה את המניה לרמות השפל האחרונות סביב  50000נקודות .ביום המסחר האחרון ראינו סגירה
יומית חזקה ועליה מאזור התמיכה ,אך ,בשביל המשכיות צריך יום נוסף לאישור .סוחרים אגרסיביים יכולים לחפש כניסה ביום
המסחר הבא בהבנה ברורה שירידה מתחת ל  50000-49200תהיה שלילית מאוד ויכולה להעמיק את הירידות .עליה מעל
 55000תהיה חיובית ותרחיק את סכנת השבירה.
ישראמקו ( – )232017מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35בשבועיים האחרונים שברה המניה בצורה ברורה את אזור
התמיכה ברמה של  41.5-41.6וה משיכה את המגמה השלילית שקיימת .סקירה שלילית על הסקטור מטעם לאומי שוקי הון
העצימה את הטרנד השלילי השבוע .המניה שלילית מאוד בטווח הקצר אולם אינדיקטורים טכניים מגיעים לרמות נמוכות מאוד
כא לה שיכולים להביא לתיקון עולה במניה ,אות חיובי יגיע מעל  40נקודות אולם גם הוא לא מבטיח בהכרח תיקון ראוי שכן
המניה שלילית מאוד .לחובבי הסיכונים ולאגרסיביים בלבד.
אלקטרה צריכה ( – )5010129מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה שברה את אזור התמיכה סביב 5900-6000
נקודות והשבוע בדקה את התמיכה מלמטה .המניה נעלה את המסחר בנמוכים חדשים וההנחה הטכנית היא שכל עוד היא
נסחרת מתחת ל  6000נקודות כל עליה לצורך ירידה.
קליל ( – )797035מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה נסחרת בתנועה צידית קרוב לחצי שנה ,הירידות האחרונות
בשוק הביאו את המניה שוב לאזור התמיכה החזק ברצועה של  30300/500נקודות .השבוע התאוששה המניה וחזרה מעל
 32000נקודות ועל פניו נראה שתשאף לאזור של  34000נקודות בטווח הקצר.

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 :
מניות על רגל אחתhttp://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=15 :
סקירה זו נו עדה 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.

