הסקירה השבועית של ספונסר – 25.09.2018
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  2.68%ו 2.68%
בהתאמה .הסיפור השבועי מגיע בסוף השבוע האחרון בו פורסם שחברת מדטרוניק תרכוש את חברת מזור רובוטיקה עבור
 58.5דולר למניה במזומן ,בתגובה עלו מניות מזור ביום שישי סמוך מאוד למחיר העסקה והפער מול המחיר בת"א ייסגר לאחר
החג ,עם חידוש המסחר בת"א ביום שלישי הקרוב .מזור היא החברה השלישית ממניות ת"א  35שמקבלת הצעת רכש השנה.
מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את מניות אופקו ,סלקום וביקויוניקיישנס שעלו  12.5% ,19.4%ו  11.3%בהתאמה.
בלטו בירידות שערים מניות קמטק ,אודיוקודס ונייס אשר אבדו מערכן  3.4% ,5.85%ו  2.6%בהתאמה .מכלל מניות השוק
נציין את נבידיאה ,פרוטליקס ויוניטרוניקס אשר עלו  20.5% ,25%ו  19.4%בהתאמה .מנגד מניות מדיוי ,אופקטרא ונץ קבוצה
השילו מערכן  11.3% ,16.3%ו  10.3%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35עלה ב ,2.61% -מדד ת"א  90עלה ב ,2.78% -מדד הבנקים עלה ב ,0.75% -מדד הנדל"ן עלה
ב ,1.77% -מדד הנפט וגז עלה ב 4.87% -ומדד הביומד עלה ב .4.05% -בשוק המט"ח ,הדולר התחזק השבוע ב  0.1%וננעל
ברמה של  ₪ 3.5740לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35עלה ב 2.61% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1670.26נקודות.
שבוע המסחר המקוצר ננעל במגמה חיובית ועלה בכל שלושת ימי המסחר בעקבות מגמה חיובית בשווקים .פריצת 1650
נקודות כבר ביום ראשון הביאה למגמה חיובית וקבעה שהשוק יצר שפל עולה נוסף ברמה של  1627/8נקודות ,ולכן רמת
התמיכה החשובה כעת עולה לרמה זו .התנגדות קיימת ברמות השיא השנתי סביב  1671/2נקודות ,פריצתה תפתח יעד עולה
מחודש לעבר שיא כל הזמנים ( 1730נקודות) מקיץ .2015
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק השבוע ב  0.1%ונעל את המסחר ברמה של  3.5740ש"ח לדולר .הדולר ממשיך
בחולשתו גם בשבוע המסחר האחרון למרות עליה קלה בסיכום השבועי .טכנית נראה שאזור של  3.59/3.5920מהווה
התנגדות בטווח הקצר ,נעילה מעל תוכל להכניס תיקון עולה לאחר ירידה של  16אגורות במחיר במשך חודש וחצי ברציפות.
תמיכה קרובה נמצא בשפלים האחרונים סביב  3.56והחשובה ביותר על אזור של  3.55אזור שפריצתו הכניס את הדולר
למהלך שורי חזק מאוד מספר חודשים קודם לכן.
מדד ה  DAXהגרמני – המדד הגרמני התאושש בצורה מהותית יותר השבוע ,ושוב הוכיח שכל האזור של 12000-11800
הינו אזור קונים חזק מאוד על הגרף היומי .המדד נעל ביום שישי  4ימי מסחר רצופים של עליות שערים אך למרות זאת
המגמה בטווח הקצר עדיין שלילית שכן אין עדיין שיא עולה על הגרף .מעניין יהיה לראות את פתיחת שבוע המסחר ואת השבוע
הקרוב ,האם תהיה המשכיות למגמה החיובית.
מדד ה – S&P500מדד האס אנד פי  500נעל את שבוע המסחר בשיאים חדשים וזאת על רקע בטחון המשקיעים בעקבות
ירידת החששות ממלחמת הסחר בין ארה"ב לסין .המדד קבע השבוע שיא חדש ביום שישי האחרון סביב  2940נקודות לפני
שסגר את המסחר בצורה חלשה יותר .טכנית צוין עוד בשבוע המסחר הקודם ,פריצת השיא ובדיקתו יצרה שפל עולה ברמה
של  2865וזאת התמיכה החשובה הקרובה ,רק ירידה מרמה זו תביא לאיתות שלילי ראשוני במדד.

ניתוח מניות
מטריקס ( – )445015מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90נר ההיפוך מסיום השבוע שעבר הביא להמשכיות השבוע ואת
המניה סמוך מאוד לרמות השיא השנתי ברצועה של  4480/4520נקודות .נעילה מעל רמה זו תיתן איתות חיובי נוסף במניה
יפתח יעד לאזור של  4800נקודות.

דלק רכב ( – )829010מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה הצליחו להתהפך בשבוע המסחר האחרון סביב
התמיכה ברמה של  2000נקודות ונעלו את השבוע בשפיץ שבועי .מי שיצא עם המניה לחג זכאי לדיב של  100אגורות כשהיום
הקובע הוא  .25.9מהבחינה הטכנית לפני התאמת הגרף לדיב אזור התנגדות נמצא סביב  2180-2200נקודות ,נעילה מעל
תביא ליעד עולה לאזור של  2400נקודות.
פרטנר ( – )1083484מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה המשיכו את המומנט שהחל בחודש אוגוסט
האחרון כשחותמת הגיעה מפריצה של אזור  1700נקודות בשבוע המסחר האחרון .הפריצה מעלה ביום ראשון האחרון למעשה
פתחה יעד תבנית לאזור של  1930נקודות שכבר נראה קרוב מאוד .גם תיקון כזה או אחר אם יגיע יהיה בריא וטבעי לאחר
ריצה חזקה קדימה.
שלאג ( – )1090547מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה נסחרת בלחץ מחירים כלפי מטה וזה עוד בשוק
טוב ששובר שיאים .טכנית ,אזור של  1350נקודות הביא לתמיכה והיפוך בשבוע המסחר האחרון ,אזור התנגדות קיים סביב
 1570נקודות והשאלה היא האם יהיה למניה כח להגיע לשם או ששוב נראה את המוכרים לוחצים את המחיר ואף שוברים את
אזור התמיכה.
אלוני חץ ( – )390013מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35מניות החברה נסחרות במומנט חיובי ובשיא חדש מעל 3800
נקודות .תמיכה קורבה קיימת בשפל האחרון ברמה של  3700נקודות כך שנקודת הכניסה למניה דיי נוחה עם סטופ מאוד
ברור .התנהגות העבר מלמדת שלא נראה תנועה חזקה קדימה אלא יותר סוג של זחילה איטית ואני מעריך שגם הפעם זה
יראה כך כשהמניה תשאף לאזור של  +4000בשלב ראשון.
בזק ( – )230011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35מניות החברה התאוששו בצורה יפה בשבועות האחרונים מרמות
השפל האחרונות .כעת המניה מגיעה לאזור התנגדות סביב  455נקודות שהוא ממוצע  200והשפל האחרון שנשבר בחודש
מרץ השנה .נעילה מעל אזור זה בצורה ברורה יכולה להיות חיובית ולא רק לטווח הקצר.
הפניקס ( – )767012מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המומנט החיובי בשוק החזיק את מניות החברה סמוך לאזור
השיא סביב  2170נקודות .על פניו נראה שפריצת השיא זה רק עניין של זמן ,שפל עולה קיים סביב  2000נקודות וזאת רמת
התמיכה הקרובה למי שמחזיק במניה או שקל להכנס אליה.
כיל ( – )230011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35בגרף השבועי שמצורף לסגירה ניתן לראות את היציאה מאזור
הדשדוש בן השנתיים פלוס שנפרץ בחודש יוני האחרון והוציא את המהלך האחרון קדימה .טכנית יעד העולה של התבנית כבר
נסגר קצת מתחת ל  2200נקודות אך יחד עם זאת לאחר דשדוש כה ארוך ולמרות סגירת היעד יש מצב שנראה המשכיות
בנייר .כניסה נוחה למי שבחוץ אין כרגע אבל מי שמחזיק בהחלט יכול להמשיך לזרום עם המגמה .תמיכה קרובה קיים סביב
שער  2000שהוא השפל האחרון מלפני שבועיים וקצת.
טבע –  - TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת"א  35ובבורסת ה  .NYSEהמניה קבלה את האישור המיוחל למיגרנה אולם
המהלך העולה לא הביא בשורות חדשות ולאחר  8ימי עליה רצופים קבלה המניה גג סביב  25דולר למניה .מהבחינה הטכנית,
הצפי כעת הוא מימוש למהלך האחרון שהחל בהיפוך מעל  21דולר ואז יהיה אפשר לבחון האם יש כח לפריצה לגבוה חדש
מעל  26דולר ,או ששוב נראה את המניה נעה בדשדוש של החודשים האחרונים בין  21-25דולר.

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.

