הסקירה השבועית של ספונסר – 18.11.2018
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  1.37%ו 1.43%
בהתאמה .שבוע המסחר האחרון בשוק המקומי ,הביא לתיקון יורד בכל מדדי השוק (פרט לגז ונפט) וזאת לאחר שבועיים
רצופים של עליות חזקות ונאות .למרות התיקון השבועי השוק גילה עוצמה מרשימה בטח ביחס לתנודתיות ולטרנד השלילי של
השוק האמריקאי והשוק האירופאי .התנודתיות הנמוכה שנמשכה מצביעה על ביטחון מסוים של הקונים .עונת הדוחות נמשכה
השבוע והבנקים הגדולים פרסמו את דוחותיהם שהיו טובים .עונת הדוחות צפויה להמשך בשבוע הבא ועד לסיום החודש כל
החברות בבורסה צריכות לפרסם את תוצאותיהם לרבעון השלישי של השנה.
מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את מניות רציו ,אשטרום נכסים ומיטרוניקס שעלו  4.25% ,6.3%ו  3.9%בהתאמה.
בלטו בירידות שערים לייבפרסון ,אופקו ואלקטרה צריכה אשר אבדו מערכן  10.4% ,12.4%ו  10.1%בהתאמה .מכלל מניות
השוק נציין את גלילאו טק ,וויטסמוק ואינסוליין אשר עלו  25.3% ,27.5%ו  22.95%בהתאמה .מנגד מניות אליום מדיקל,
ביטפארמס ונבידאה השילו מערכן  15% ,16.4%ו  13.5%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35ירד ב ,1.37% -מדד ת"א  90ירד ב ,1.75% -מדד הבנקים ירד ב ,0.86% -מדד הנדל"ן ירד ב-
 ,0.81%מדד הנפט וגז עלה ב 1.16% -ומדד הביומד ירד ב .3.33% -בשוק המט"ח ,הדולר הוסיף לערכו השבוע  0.6%וכעת
(שישי) נסחר ברמה של  ₪ 3.7070לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35עלה ב 1.37% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1634.82נקודות.
שבוע המסחר נפתח בהססנות כיאה לימי ראשון האחרונים .ביום שני ראינו ניסיון תקיפה של הגבוה מהשבוע שעבר ברמה של
 1665נקודות שלא צלח בעיקר בגלל חולשה מעבר לים שעיבה על השוק .ימים רביעי וחמישי התאפיינו בפתיחה וחולשה מיד
לאחר מכן ,אולם לא כזאת מהותית .בסיכומו של שבוע המדד רושם מימוש לאחר שבועיים חיוביים מאוד ,התבנית הטכנית
שנוצרה בשוק הינה תיקון בריא וטבעי לאחר שבועיים של עליות חדות .אזור התנגדות לטווח הקצר קיים סביב  1640נקודות.
מעל  1665ו  1676נקודות שהוא השיא השנתי ,תמיכה קרובה קיימת סביב  1630נקודות .הערכה זהירה שלי שבמידה
וארה"ב לא תרד בחדות (לא צריך לעלות) והיציבות תחזור לשווקים ,יש סיכוי לא רע שנראה שיא שנתי חדש ואולי גם ניסיון
תקיפה של שיא כל הזמנים ברמה של  1730נקודות ,אולי עוד השנה.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נסחר הבוקר (שישי) בעליות שערים קלות וברמה של  3.7070ש"ח לדולר .הדולר המשיך
להתאושש השבוע כשהוא חוזר ביום חמישי האחרון מעל  3.70שח לדולר .טכנית אזור של  ₪ 3.66לדולר יצא שפל עולה
בצמד .כעת ,צריך לראות את ההתמודדות של הדולר מול אזור ההתנגדות השנתי ברמה של  3.7220-3.7280שהוא אזור
קשה ומהותי ,נעילה ברורה מעל תסמן יעד קרוב ברמה של  ₪ 3.77לדולר.
מדד ה  DAXהגרמני – המדד הגרמני המשיך להוריד תנודתיות בשבוע המסחר האחרון ולמרות שירד שוב מתחת ל 11500
נקודות ,לא ראינו מימוש במחיר ששלח אותו לשפל האחרון ברמה של  11050או סמוך לשם .התבנית של החודש האחרון אשר
מתחילה להתהוות סה"כ דיי טובה ויש סיכוי לא רע שנראה תיקון עולה בקרוב .תיקון כזה לא צפוי להיות מהותי אולם הוא
בהחלט יכול לשלוח את המדד משהו כמו  300-500נקודות כלפי מעלה ,לרצועת תמיכה חשובה שנשברה בטווח של 11800-
 12000נקודות.
מדד ה  – S&P500מדד האס אנד פי  500נסחר בצורה חלשה מאוד השבוע עד ליום המסחר האחרון (חמישי) בו ראינו מעבר
חזק מאוד מירידות לעליות נאות ונעילה סמוך לגבוה יומי .הירידה של אתמול הייתה לסגור פער מחירים ברמה של 2685
נקודות לערך שם הגיעו הקונים שדחפו קדימה בחצי השני של יום המסחר .תמיכה בטווח הקצר קיימת בנמוך של אתמול סביב
 2670נקודות ואילו התנגדות קיימת ברמה של ( 2755מבוסס על גרף תוך יומי) ומעל מה שנראה כרגע רחוק ברמה של 2817
נקודות לערך.

ניתוח מניות
ישראמקו ( – )232017מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה ממשיכה בסקירה מהשבוע הקודם ולאחר שהחזיקה
מעל תיקון פיבו  50%למהלך העולה האחרון .טכנית ,נראה שהיעד הקרוב במניה הוא אזור של  44נקודות משם יקבע
ההמשך .רק אציין שבמקרה ונראה פריצה ברורה יעד התבנית יעמוד על אזור של  48נקודות כיעד ראשון.
פרטנר ( – )281014מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה קצת הרסה השבוע את התבנית הטכנית החיובית עם
החזרה מתחת ל  1930נקודות .יחד עם זאת התיקון של השבוע עדיין בגדר הסביר ,תמיכה קרובה קיימת  1730נקודות ורצוי
שלא להגיע לשם שכן זה יראה על חולשה .היפוך איפשהו בין רמת הסגירה השבועית ולעל לשפל שצוין יכול להביא לחידוש
המהלך העולה .למעקב בשלב זה.
אפקון החזקות ( – )578013מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה עשתה מהלך עליות נאה מאוד מהשפל שנקבע
באוגוסט בתחתית הריינג הרחב של השנתיים האחרונות .אזור השיא סביב  18300נקודות מסתמן כאזור קשה מאוד .נעילה
מעל תיתן טריגר טכני חיובי חזק מאוד למניה עם יעד עולה גבוה מאוד ולא לטווח הקצר אלא יותר לבינוני ומעבר .הגרף
המצורף הינו גרף שבועי.
בזק ( - )230011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35במהלך שבוע המסחר המניה פרצה את רמת ההתנגדות האופקית
באזור  450נקודות והתבססה מעליה .המשך התבססות מעל אזור זה תחזק את הנחת העבודה להמשך התנועה ליעד הראשון
באזור  473נקודות .מלמטה  438תשמש כתמיכה קרובה במקרה של נסיגה.
אל על ( – )1087824מניות החברה נסחרות במדד  .SME60ביום רביעי פרצה המניה את ההתנגדות האופקית באזור 113
נקודות .ביום חמישי המניה פתחה בירידה לאחר שהחברה דיווחה כי הרשות לניע פשטה על משרדי החברה בחשד לשימוש
במידע פנים של מספר בכירים ,אולם המניה מחקה את הירידה מהבוקר וחתמה בעליה מינורית .בכך המניה אשררה את
הפריצה והאפשרות להמשך התנועה העולה גדלה .היעד הראשון סומן באזור  127נקודות.
דלק קבוצה ( – )1084128מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה פרצה בתחילת שבוע המסחר את טווח הדשדוש
העליון ב 65,490 -נקודות .בהמשך השבוע לא הצליחה לייצר תנועה המשכית ,אולם התבססה לאורך השבוע מעל אזור
הפריצה .בשלב זה קיימת אפשרות להמשך התנועה העולה כאשר הטריגר יתקבל בסגירה מעל הגבוה השבועי ברמה של
 68,870נקודות.
רציו יהש ( - )394015מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90בסיכום שבועי המניה זינקה בכ 6.5% -וחתמה בסמוך לאזור
ההתנגדות האופקי  291-294.5נקודות .פריצה וסגירה מעל  294.5נקודות תהווה טריגר חיובי לסיום הדשדוש הנוכחי והמשך
התנועה העולה עם מחיר יעד סביב  316נקודות .מלמטה אזור  269סומן כתמיכה קרובה.
דלק רכב ( - )829010מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה פרצה במהלך שבוע המסחר את ההתנגדות האופקית
סביב  2,200נקודות .קודם לכן דשדשה תקופה בטווח  1,930-2,200נקודות .בשלב זה ,למרות הפריצה ,המניה נסוגה ביום
המסחר האחרון (ה') ולכן יש להמתין לסגירה  2,230נקודות כדי לקבל אישור לשינוי המגמה לטווח זמן הקרוב .במידה ותרחיש
זה יתממש ,היעד הקרוב סומן באזור  2,330נקודות.
דיסקונט ( – )691212מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35במהלך שבוע המסחר המניה נכשלה פעמיים בפריצה של השיא
האחרון ב 1313 -נקודות .התנודתיות ברמת השיא עשויה להוציא מהלך מימוש לאזור  1,259נקודות ורק סגירה מעל 1,313
נקודות תחשב כפריצה שתביא להמשך התנועה העולה עם יעד עתידי באזור .1,360
מיטב דש ( - )1081843מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .90המניה מדשדשת מחודש פברואר בטווח מחירים ברור בין
 1,050כתמיכה ואזור  1,175כהתנגדות .מבנה גרף המחירים שמתהווה בשבועיים שחלפו מגדיל את האפשרות לעליה לאוזר
ההתנגדות סביב  1,175נקודות .רק פריצה מובהקת של אזור זה תהווה טריגר לשינוי המגמה במניה לטווח זמן הקצר והבינוני.
למעקב.
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.

