הסקירה השבועית של ספונסר – 31.12.2017
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 האחרון של השנה בת"א ננעל במגמה חיובית במדדים המובילים .ת"א  35ו  125עלו ב-
 1.72%ו  1.64%בהתאמה .מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את נפטא ,נטו אחזקות ובי קומיוניקיישנס שעלות
 16.25% ,17.96%ו  15.7%בהתאמה .בלטו לשלילה מניות קומפיוגן ,אירונאוטיקס ואפקון החזקות שירדו  7.71% ,7.82%ו
 7.25%בהתאמה .מכלל מניות השוק נציין את אפליי ,טוגדר ותפרון אשר עלו  46.9% ,75.7%ו  31.7%בהתאמה .מנגד
מניות וונטייז ,תפן ומיי סייז נחלשו  19.43% ,31.9%ו  16.34%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35עלה ב ,1.72% -מדד ת"א  90התחזק ב ,1.72% -מדד הבנקים עלה ב ,2.08% -מדד הנדל"ן
עלה בכ ,1.89% -מדד הנפט וגז עלה ב 4.52% -ומדד הביומד עלה ב 0.7% -בסיכום שבועי .בשוק המט”ח ,הדולר נחלש בכ
 0.4%והוא נסחר הבוקר (שישי) ברמה של  ₪ 3.4690לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35עלה ב 1.72% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1512.48נקודות.
בשבוע שעבר ציינתי שסגירת המסחר החיובית בגבוה שנתי ותקופתי צפוי להביא להמשך חיובי בשבוע המסחר הקרוב ואכן כך
היה .כבר ביום ראשון בבוקר השוק פתח בעוצמה סביב  1500נקודות והתחזק במהלך כל יום המסחר כששחקני האופציות
מייצרים שורט סקוויז בשוק .האפקט החיובי המשך לתחילת יום שני אולם בהמשך השבוע נרגע השוק וננעל סביב טווח
המסחר השבועי .ביום רביעי השוק אף בדק את אזור הנמוך השבועי סביב  1499/1500נקודות וחזר חיש מהר מעל .טכנית
השוק נסחר מעל טווח המסחר של כמעט שנתיים וכל עוד הוא מעל אזור של  1490/1500נקודות ההנחה הטכנית היא כל
ירידה לצורך עליה .התנגדות קרובה קיימת סביב  1517נקודות שהוא הגבוה השבועי .חשוב לציין שחלק מהאינדיקטורים
נמצאים ברמות גבוהות יחסית ולכן יש סיכוי שנראה עמידה במקום/זחילה למעלה ולאו דווקא המשך עליה חדה כמו בשבועיים
האחרונים.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש השבוע כ  1.4%ונסחר הבוקר (שישי) ברמה של  3.4690ש"ח לדולר .הדולר מגיע
לשבוע האחרון של השנה בשפל שנתי חדש והוא מתקרב בצעדי ענק לשפל משנת  2014באזור של  ₪ 3.41לדולר .הנחה
טכנית בטווח הקצר כל עוד הדולר מתחת ל  3.48הוא שלילי ויעדו עומד על .3.41
מדד ה  DAXהגרמני – מדד הדקס הגרמני נחלש בשבוע האחרון של השנה ונסחר ברמה של  12980נקודות בבוקר שישי.
מהבחינה הטכנית אין הרבה מה לחדש ,המדד בצע פריצת שווא של  13200נקודות אולם ממשיך להיסחר מעל אזור תמיכה
חשוב ברמה של  12800רק יציאה מהטווח תוכל להביא למהלך בכיוון .השבוע יהיה מסחר מקוצר באירופה וארה"ב לרגל
השנה החדשה וגם בשבוע האחרון מחזור המסחר היום דלילים לאחר הכריסמס.
מדד ה  – S&P500שבוע מסחר דל ילי כיאה לתקופת החגים עובר על השוק האמריקאי והשווקים בעולם הנוצרי .המדד נסחר
בשבוע מסחר מקוצר בתנודתיות נמוכה ובמחזורי מסחר נמוכים מהממוצעים .מבחינה טכנית אין הרבה מה לחדש אזור מסחר
נוצר בשבועיים האחרונים תמיכה סביב  2778נקודות ואילו התנגדות ברמות השיא  2294/5נקודות .היום (שישי) יתקיים יום
המסחר האחרון של השנה כשצפי הוא המשך עמידה במקום ללא תנודתיות מיוחדת .שבוע הבא יהיה מקוצר ובורסות ארה"ב
יפתחו ביום שלישי בד"כ היום הראשון של השנה חיובי בשווקים.

ניתוח מניות
טבע  – TEVA -מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35ההתאוששות במניה נכנסת לשבוע השביעי לאחר שקבעה שפל רב
שנתי לפני כחודשיים ברמה של  10.8דולר למניה .מהבחינה הטכנית המניה יוצרת אזור התנגדות סביב  19.3דולר למניה,
נעילה מעל תביא להמשך חיובי במניה ויעד לאזור של  20דולר אזור התנגדות קשה ומהותי.
אלביט מערכות ( – )1081124מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35מניות החברה נראות לא טוב מהדוחות הרבעוניים
האחרונים כשהיא ממשיכה בהתבססות מתחת לאזור תמיכה חזק ברמה של  48000אולם מחזיק אותה מעל ממוצע 200
ימים סביב רמה של  46000נקודות .אן מדד המעוף רץ בחודש האחרון קרוב ל  100נקודות והמניה לא משתתפת במהלך זה
צריכה להדלק נורה אדומה למחזיקים.

דלק קבוצה ( – )1084128מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה רשמה שבוע מסחר חיובי נוסף מאז שהתהפכה
חזרה כלפי מעלה מרמת השפל השנתי .בטווח הקצר ,סגירה מעל  57,500נקודות תהווה טריגר חיובי להמשך התיקון העולה
לאזור  61,300נקודות.
דלק קידוחים ( – )475020מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35במהלך החודשיים שחלפו המניה התבססה מעל אזור
 916.5-917נקודות .המניה יצרה תחתית משולשת ויתכן שכעת תתחיל בתיקון עולה .הטריגר החיובי יתקבל בפריצה של 980
נקודות עם מחיר יעד קרוב סביב  1,053-1,055נקודות.
אינטרנט זהב ( – )1083443מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה זינקה השבוע על רקע המגעים בין האחים סיידוף
לבין אלוביץ' .בימי המסחר האחרונים המניה מדשדשת סביב  3,030נקודות ,רמת ההתנגדות האופקית מהחודשים האחרונים.
טריגר החיובי יתקבל בסגירה מעל אזור . 30,30במידה ותרחיש זה יתממש ,היעד הקרוב סומן באזור  3,300נקודות ,הגבוה
של חודש יולי האחרון ויעד סופי באזור  3,730נקודות .מלמטה אזור  2,870משמש כאזור תמיכה במידה והמניה תתממש.
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.
ביטוח ישיר ( – )1083682מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה סגרה ביום רביעי בשיא שנתי חדש לאחר שסגרה
מעל  4,035נקודות .ביום חמישי המניה אישרה את הפריצה לאחר שסגרה בעליה של כ .1.5% -כעת קיימת אפשרות להמשך
המגמה החיובית עם מחיר יעד עתידי סביב  3,400נקודות .אזור  4,000-4,035ישמש כתמיכה.
מגדל ביטוח ( - )1081165מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90בתחילת החודש המניה שברה כלפי מטה את רמת
התמיכה באזור  390נקודות והמשיכה לרדת עד לרמה של  360נקודות .מאז המניה תיקנה וחתמה את יום המסחר ברמה של
 389נקודות ,לכן במידה ותצליח לסגור מעל  393נקודות יתקבל טריגר חיובי להמשך התיקון וחזרה לרמות השיא באזור 420
נקודות ,בשלב ראשון.

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.

