הסקירה השבועית של ספונסר – 24.12.2017
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 1.75% -ו 1.38%
בהתאמה .מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין אשטרום קבוצה ,קומפיוגן ולאומי שעלו  10.72% ,21.53%ו 7.8%
בהתאמה .בלטו לשלילה מניות אירונאוטיקס ,לייבפרסון וקרסו שירדו  6.45% ,7.45%ו  4.59%בהתאמה .מכלל מניות השוק
נציין את בונוס ביוגרופ ,כן פייט וביוקנסל שעלו  19% ,30.95%ו  16.23%בהתאמה .מנגד מניות של חברות הרוצות להכנס
לתחום החם של הבלוקצ'יין פנטזי נטוורק ומשאבי טבע ירדו  60.5%ו  27%בהתאמה .עוד בלטה לשלילה חברת שפע ימים
שירד מעל .23.5%
בסיכום שבועי מדד ת"א  35עלה ב ,1.75% -מדד ת"א  90התחזק ב ,0.39% -מדד הבנקים עלה ב ,5.61% -מדד הנדל"ן
עלה בכ ,1.26% -מדד הנפט וגז עלה ב 0.02% -ומדד הביומד ירד ב 0.05% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר נחלש בכ
 1.1%והוא נסחר הבוקר (שישי) ברמה של  ₪ 3.4830לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35עלה ב 1.75% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1486.94נקודות.
בסקירה הקודמת ציינתי שעל פניו נראה שהדשדוש של השבועיים האחרונים נוחים לסגירת השנה .מסתבר שטעיתי והקונה
שהגיע בתחילת החודש המשיך ללחוץ את השוק כלפי מעלה החל מיום שני האחרון ועד לנעילה סמוך לשפיץ שבועי ושנתי ועוד
יותר גבוה בנגזרים על המדד .מהבחינה הטכנית כל עוד השוק מעל  1475נקודות הוא חיובי מאוד בטווח הקצר ולא אתפלא
לראות את אזור  1500נקודות בשבוע הקרוב רמה שלא נראתה מאז אפריל .2016
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש השבוע כ  1.1%ונסחר הבוקר (שישי) ברמה של  3.4830ש"ח לדולר .בשבוע שעבר
ציינתי את ההתנהלות המוזרה של המטבע שעלה לאזור התנגדות מהותי מאוד סביב  ₪ 3.55לדולר .השבוע בסקירה אנחנו
בקיצון השני של טווח הדשדוש והדולר נחלש בדומה לנעשה בעולם כשהוא מגיע לאזורי תמיכה מהותיים סביב  ₪ 3.48לדולר.
למעשה הדולר נעל כבר מספר חודשים בטווח מאוד ברור של  7אגורות ורק יציאה ממנו תביא למהלך באותו הכיוון ,עד אז
הדשדוש כאן ככל הנראה כדי להישאר.
מדד ה  DAXהגרמני – מדד הדקס הגרמני פתח את שבוע המסחר במגמה חיובית ואף פרץ את אזור ההתנגדות סביב
 13200נקודות אך משום מה המדד חזר אחורה ביומיים שלאחר מכן ולמעשה סימן פריצת שווא .מהבחינה הטכנית אין חדש
וזה הנחת דשדוש  13200-12800נקודות .תמיכת ביניים קיימת ברמה של  13000נקודות ,נמוך של השבוע הנוכחי ושל
השבוע הקודם.
מדד ה  – S&P500למרות נר מכוער ביום חמישי שעבר ,יום שישי הקודם נפתח בעליות שערים ושיאים חדשים במדד
שהמשיכו ביום שני האחרון וקבעו שיא רב שנתי חדש ברמה של  2695נקודות .הימים האחרונים היום מעט חלשים יותר אבל
עדיין המבנה במדד נשאר חיובי בטווח הקצר כל עוד אנו מעל  2672נקודות שהוא הגבוה הקודם .המדד מושך מהלך של 12-
 13חודשים ללא תיקון טכני אלא רק תנועה אופקית ולכן הצפי הוא שבתקופה הקרובה נקבל תיקון טכני כלשהו למהלך עולה
של  600נקודות ללא כל תיקון .אנו נכנסים לשבוע האחרון של השנה ,השבוע שבין הכריסמס לראש השנה והצפי הוא למחזורי
מסחר נמוכים ודלילים מה שיכול להבין למעט מניפולציות במסחר.

ניתוח מניות
דלק קבוצה ( – )1084128מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה רמשה שבוע מסחר חיובי ,זאת לאחר שפתחה
בירידות וסגרה במחיר שפל תקופתי ביום שלישי וביום רביעי התהפכה חזרה כלפי מעלה .בטווח הקצר ,סגירה מעל 52,500
נקודות תהווה טריגר חיובי להמשך התיקון העולה לאזור  57,290-57,300נקודות .מנגד ,סגירה מתחת ל 49,220 -נקודות
תחשב שלילית ותביא להעמקת המגמה השלילית המתמשכת בנייר.
מליסרון ( – )323014מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה מדשדשת מספר שבועות באזור שפל תקופתי .רמת
ההתנגדות הקרובה שוכנת באזור  16,820-16,600נקודות ,לכן פריצה וסגירה מעל  16,820תהווה טריגר חיובי לתחילת תיקון
עולה בנייר עם יעד קרוב סביב  17,700נקודות.

עזריאלי קבוצה ( – )1119478מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35בסוף חודש נובמבר המניה שברה כלפי מטה את רמת
התמיכה סביב  18,900-19,000נקודות .מאז המניה רשמה שפל יורד ,אולם הצליחה לתקן חזרה .כעת המניה מתמודדת עם
אזור  , 19,000הפעם מלמטה ,לכן פריצה וסגירה מעל רמה זו תהווה טריגר חיובי לחזרה למגמה עולה עם יעד קרוב סביב
 20,000נקודות שם תיבחן בשנית .אזור  17,570מהווה רמת תמיכה נקודתית בדמות השפל האחרון ,לכן במידה ותסגור
מתחת לרמה זו נקבל טריגר להעמקת התיקון היורד עם יעד קרוב באזור  16,600נקודות
פרטנר ( – )1083484מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה מדשדשת מספר שבועות סביב גבוה תקופתי ,מאז
שפרצה את אזור  2040נקודות .טריגר חיובי להמשך התיקון העולה יתקבל בפריצה כלפי מעלה וסגירה מעל  ,2,169הגבוה
האחרון שנרשם בתחילת חודש דצמבר .במידה והנחה זו תתממש ,מחיר היעד סומן באזור  2,360נקודות.
אשטרום נכסים ( – )251017מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה מדשדשת מספר חודשים סביב רמות שיא כאשר
גבול דשדוש תחתון שוכן סביב  1,690נקודות ורמת ההתנגדות/גבול דשדוש עליון באזור  1,850נקודות .במהלך שבוע המסחר
שחל ,המניה נבלמה סביב אזור ההתנגדות ,אולם קיימת אפשרות לפריצתה כלפי מעלה ,לכן סגירה מעל  1,850תהווה טריגר
חיובי לסיום הדשדוש והמשך המגמה העולה עם מחיר יעד קרוב באזור  2,000נקודות.
יואל ( – )583013מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90לאחרונה זינקה המניה בעקבות מיזוג עם חברת האם אקויטל ומאז
מדשדשת מתחת לרמת ההתנגדות האופקית באזור  20,000נקודות .תצורת גרף המחירים תומכת בפריצה והמשך תנועה,
אולם יש להמתין לסגירה מעל  20,000נקודות שתהווה טריגר חיובי להמשך התיקון העולה חזרה לאזור  22,000נקודות כיעד
ראשון.
ארקו ( – )310011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה פרצה ביום המסחר האחרון את אזור ההתנגדות האופקי ב-
 180נקודות .קודם לכן דשדשה המניה מתחת לרמה זו לאחר מהלך עליות מרשים מאזור השפל ב 130 -נקודות .היעד הקרוב
סומן באזור  195-200נקודות ובתוקף כל עוד המניה שומרת על אזור  170-180נקודות.

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 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.

