הסקירה השבועית של ספונסר – 26.11.2017
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 1.93% -ו 1.86%
בהתאמה .מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את פרטנר וספאנטק שעלו  17.48%ו  16.18%בעקבות דוחות רבעוניים
טובים ,בנוסף טבע תקנה את הירידות האחרונות עם עליה שבועית של קצת יותר מ  .13%בלטו לשלילה מניות התקשורת
מקבוצת שאול אלוביץ ,אינטרנט זהב ,בי קומיוניקיישן ובזק שירדו  10.47% ,11.3%ו  7.77%בהתאמה .בנוסף אליהן מניית
קומפיוג'ן נחלשה ב  . 8%מכלל מניות השוק נציין את חברת משאבי טבע ואת ניו הוריזון שעלו  112.5%ו  31.1%בהתאמה.
מנגד מניות ליבנטל וקדימה סטם נחלשו  28%ו  19.6%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35עלה ב ,1.93% -מדד ת"א  90התחזק ב ,1.74% -מדד הבנקים עלה ב ,2.42% -מדד הנדל"ן
עלה בכ ,0.96% -מדד הנפט וגז ירד ב 2.74% -ומדד הביומד עלה ב 3.26% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר אבד
מערכו כ  0.15%והוא נסחר הבוקר (שישי) ברמה של  ₪ 3.5120לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35עלה ב 1.93% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1405.6נקודות.
לאחר שלושה שבועות של ירידות שערים קבלנו נעילה שבועית חיובית לאחד מהשבועות היותר חיוביים שנראו לאחרונה.
מהבחינה הטכנית אזור של  1398/1400נקודות תמך בשוק וההערכה שלי להמשך ירידות התבררה כשגויה ,מה גם שלא הגיע
הטריגר הטכני לכך .בטווח הקצר הסגירה השבועית החזקה הייתה טובה אולם דיי גבולית טכנית כשהשוק חזר לאזור של
 1432/3נקודות שנשברה בתחילת החודש .טווח קצר אזור של  1398/1400נקודות הינה תמיכה חשובה .המשך חיובי בשבוע
הבא יכול לשלוח את השוק לאזור של  1440נקודות ומעלה.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש השבוע כ  0.15%ונסחר הבוקר (שישי) ברמה של  3.5120ש"ח לדולר .שבוע עם
תנודתיות נמוכה ביותר עבר על הדולר ומהבחינה הטכנית אין הרבה מה לחדש התנגדות קשה סביב  3.55ש"ח לדולר ואילו
תמיכה קרובה קיימת ברמה של  3.5ש"ח לדולר .התמיכה הטכנית החשובה ביותר קיימת ברמה של  3.48-3.487שהיא השפל
השנתי.
מדד ה  DAXהגרמני – מדד הדקס הגרמני המשיך בתנודתיות גם בשבוע המסחר האחרון .הבוקר (שישי) הוא נסחר סביב
רמה של  13000נקודות .במהלך השבוע שוב נבדקה רמת התמיכה סביב  12800/900נקודות והיא החזיקה בשלב זה ,השבוע
גם נוצר שיא יורד סביב  13200נקודות שבלם את המדד בימים שלישי ורביעי .הנחה טכנית היא שלמרות השיא היורד שנוצר
כל עוד הוא נמצא מעל רמת התמיכה שצוינה לעיל ולאור האווירה החיובית בשווקים הקרדיט יינתן לקונים ולמגמה החיובית
הקיימת.

ניתוח מניות
מזרחי ( – )695437מניות החברה נסחרות במדד ת"א  . 35הקונים הופיעו במניה בימים ראשון ושני והם מגיעים שוב באזורי
תמיכה סביב  6170-6200נקודות .המשך השבוע היה פחות חיובי עם חזרה לאזורי התמיכה ורק סגירה מאוד חיובית בשוק
מנעה מהמניה סגירה חלשה יותר .טכנית ,למרות הקרבה לאזורי תמיכה נראה שהסיכויים היותר גדולים הם לשבירתה ולא
למהלך עולה ,אולם עד שזה לא קורה רצוי להמתין לשוק.
בזק ( – )230011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35כשלון הפריצה של  543/5נקודות הבא לשבוע מסחר שלילי מאוד
למניה כשהיא חוזרת מוך לנמוכים התקופתיים ביום המסחר האחרון .טכנית ,אזור של  470-480הינו אזור תמיכה חשוב וחזק
מאוד ,התנגדות קרובה אזור של  500נקודות.
מליסרון ( – )323014מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35חציו הראשון של השבוע היה המשך של השבוע שעבר ואכן
פגשנו את רצועת התמיכה סביב  17000נקודות .ב  2ימי המסחר האחרונים ראינו נרות חיוביים המראים על קונים ברמות
האלה .לסוחרים האגרסיביים המחפשים היפוכים אפשרי לחפש כניסה למניה כשהסטופ ברור מאוד והוא סגירה מתחת ל
 16800ויעד ראשוני לאזור של  18000/18400שם נמצא ממוצע  200ימים.

לאומי ( – )604611מניות החברה נסחרות במדד ת"א  . 35דוחות טובים השבוע שלחו את המניה לעליות שערים ולפגישה עם
רמות השיא השנתיות סביב  1950/5נקודות .פריצה של רמה זו תמשיך את המגמה החיובית במניה ויעד קרוב לאזור של
 2000נקודות.
קליל ( – )797035מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90בחודשים האחרונים נכנסה המניה לדשדוש אופקי .המניה יצרה
תמיכה סביב  30400נקודות ואזור התנגדות סביב  34000נקודות .בשבוע האחרון כשלה המניה בפריצה של אזור ההתנגדות
וירדה לאזור של  32000נקודות .אוירה חיובית בשוק יכולה לדחוף אתה מניה קדימה אך רק פריצה של אזור ההתנגדות תביא
לכניסה נוחה עם יעד לאזור של  38000נקודות.
ספאנטק ( – )1090117מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מגמה שלילית אמוד עברה על המניה בחודשים האחרונים.
בשבוע פרסמה החברה את דוחותיה לרבעון השלילי והשוק שלח את המניה לעליות שערים חדות לרמות שפל רב שנתיות.
נקודות חיוביות ,המניה חזרה מעל  945/50נקודות שהיה השפל האחרון מחודש יוני וספטמבר ,פער המחירים העולה מעל
רמה זו רק מחזקת את סימון התחתית במניה .אזור התנגדות קרוב קיים סביב  1050נקודות ,פריצה שלו בהחלט יכולה
להמשיך את המומנטום החיובי במניה בשבועות הקרובים.

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.

