הסקירה השבועית של ספונסר – 21.05.2018
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 ב  3.0%ו 2.53%
בהתאמה .מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את מניות אופקו ,טבע ונובה אשר עלו  10.2% ,13.86%ו  10%בהתאמה.
בלטו בירידות שערים מניות דלק רכב ,אבגול וסלקום אשר אבדו מערכן  7.69% ,8.73%ו  6.93%בהתאמה .מכלל מניות
השוק נציין את פריון נטוורק ,תעוזה והדסית ביו אשר עלו  27.3% ,29.7%ו  23.66%בהתאמה .מנגד מניות אפ .סי ריאליטי,
אייסקיור מדיקל וקדימהסטם השילו מערכן  21.4% ,24.5%ו  14.8%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35עלה ב ,3% -מדד ת"א  90עלה ב ,1.11% -מדד הבנקים עלה ב ,2.87% -מדד הנדל"ן ירד ב-
 ,0.43%מדד הנפט וגז עלה ב 0.97% -ומדד הביומד עלה ב .4.84% -בשוק המט"ח ,הדולר התחזק השבוע ב  0.55%ונסחר
היום (שישי) ברמה של  ₪ 3.5900לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35עלה ב 3% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1516.37נקודות.
שבוע של הכרעה עבר על השוק והוא אמר את דברו בצורה הברורה ביותר .הדשדוש של שלושת השבועות האחרונים בין
 1460ל  1480נקודות נפתח למעלה ומהר מאוד קבלנו יעד עולה לרמה של  1500נקודות .רמז לכך נכתב בסקירה של השבוע
שעבר שבשוק קיימת תבנית המשך לעליות שערים והסיכויים טובים לקבל פריצה קדימה ולא רק אלא עם יעד מלא לאזורי
השיא סביב  1550נקודות .כעת כשהשוק אמר את דברו ננעל בגבוה שבועי ומעל  1500נקודות הצפי הוא להמשך עליה בטווח
הקצר וכל תיקון יורד יהיה לטובת יעדים ברמה של  1550/60נקודות שהם יעד התבנית הטכנית .תמיכה קרובה נמצאת ברמה
של  1490/2נקודות ,התנגדות ברמה של  1520שפריצתה תביא ליעד מהיר ל  1540נקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התאושש השבוע לאחר התיקון היורד שהגיע בשבוע שעבר .מהבחינה הטכנית ואם לומר
בזהירות נראה שיש שפל עולה באזור של  ₪ 3.56לדולר וכעת צריך לראות האם יהיה כוח לחזור לאזורי הגבוהים האחרונים
באזור  . 3.63התבנית הטכנית על הגרף ממשיכה להיות חיובית בטווח הבינוני וכל עוד הדולר נסחר מעל  3.55הוא מוגדר לונג,
השאלה היא אם המגמה העולה תמשך בקרוב או שנמשיך לקבל תנועה צידית ברמות המחיר של החודש האחרון סביב ₪ 3.6
לדולר.
מדד ה  DAXהגרמני – מדד הדקס הגרמני המשיך גם השבוע את הפריצה מלפני שבועיים אשר התרחשה מעל רמה של
 12600/50נקודות .טכנית המדד סגר ביום חמישי את המסחר בשפיץ יומי וברמה של  13100נקודות .השאלה היא אם אחרי
הראלי האחרון שהחל מהשפלים ונמשך כבר קרוב לחודשיים ,יהיה למדד כח להמשיך עוד קדימה בלי להוציא תיקון יורד
כלשהו? בלי קשר לתשובה שתגיע מהשוק ,ההנחה הטכנית כעת היא כל ירידה לצורך עליה והצפי הוא בדיקה של השיאים
האחרונים או סמוך לכך.
מדד הדאו ג'ונס תעשייה – עליות השערים במדד דיי נעצרו השבוע לאחר  8ימי עליות רצופים והגעה לאזור הגבוה האחרון
סביב  24900-25000נקודות .בימים האחרונים ראינו נסיגה קלה ותנועה צידית .ירידה ביום המסחר הקרוב (שישי) יכולה
לפתוח תיקון יורד במדד וכאן צריך לבדוק את עומקו וצורתו .ממוצע  200התרומם מעט מהתמיכה הטכנית באזור 23350/500
ונמצא ברמה של  23900נקודות רמה טכנית חשובה מאוד בטווח הקצר ובינוני .מעל  25000נקבל איתות חיובי להמשך תיקון
עולה ופוטנציאל לסיום התנודתיות של החודשים האחרונים .השאלה היא אם כל ההפתעות בשוק כבר מגולמות או שהעצבנות
תמשיך לשחק תפקיד .ימים יגידו.

ניתוח מניות
ארקו החזקות ( – )310011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה נסחרות בחודש האחרון סביב השיאים
ונראה שהם יוצרים התבססות לפני המהלך העולה הבא .אזור תמיכה נמצא בשפל האחרון ברמה של  202.6נקודות ומתחת
נמצאת רמת  200נקודות ה פסיכולוגית .כל עוד המניה ממשיכה להתבסס באותה התצורה של השבועות האחרונים ההנחה
שעומדת היא הכנה להמשך הטרנד העולה ולעבר היעדים ברמה של  240/50נקודות.
הפניקס ( – )767012מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35לאחר ההתבססות בשבוע שעבר סביב אזור התמיכה ברמה של
 1775/80נקודות ,השבוע ,יצאה המניה קדימה והגיעה כמעט לאזור ההתנגדות הקרוב סביב  1970נקודות שהוא הגבוה
האחרון מהחודש שעבר .פריצה של רמה זו בצורה ברורה יכולה לפתוח יעד ותבנית לאזור של  2080/2100נקודות בטווח
הקצר.
הראל השקעות ( – )585018מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35מניות החברה עלו ביומיים האחרונים והן נסחרות שוב
באמצע טווח המסחר של החודשים האחרונים בין  2480-2800נקודות .התנועה הצידית בחודשים האחרונים לאחר המהלך
העולה שקדם להם סבירות גבוהה הינה תבנית להמשך עליות ,כדי שזה יקרה צריך לראות פריצה של השיאים האחרונים.
מתנד הכסף  OBVמראה עם כניסה של כסף לנייר בחודשי הדשדוש ,מחזורי המסחר בימי העליות בתוך הדשדוש גבוהים
ממחזורי המסחר בימי הירידות ולכן ייתכן והוא רומז לנו על העתיד לבוא.
לאומי ( – )604611מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35מניות בנק לאומי פרצו השבוע את אזורי שיא כל הזנים והמשיכו
קדימה בימים שלאחר מכן .טכנית למרות העלייה אין כניסה נוחה כעת מכיוון שהמניה רצה מאזורי השפל האחרונים ברמה של
 2050ועד לשיאים החדשים ,לכן מי שבפנים רצוי לזרום עם המגמה ,מי שבחוץ וחושב לחבור עדיף להמתין לתיקון/תנועה
צידית ואז לחפש נקודה נוחה יותר מבחינת סיכון/סיכוי.
סאפיינס ( – )1087659מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה סבלו מחודשים רבים של ירידות חדות ,אולם
בחודשים האחרונים נראה שיש הפוגה בירידות השערים .טכנית אזור של  3400מהווה אזור של התנגדות טכנית במניה.
הנסיגה האחרונה מאזו ר זה נראת כמו אפשרות ליצירת שפל עולה וצפי כעת הוא ניסיון תקיפה נוסף קדימה .נעילה מעל 3400
תהיה חיובית מאוד עם אפשרות למהלך עולה לאזור של  3800/900בשבועות הקרובים.
דלק רכב ( – )829010מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה נסחרות השבוע תחת לחץ של מוכרים והיא
חוזרת שוב לאזורי השפל השנתיים סביב  2200נקודות .הטריגר הגיע בשבירה של  2400נקודות שהוציא לפועל תבנית M
אשר יעדה הגיע ביום המסחר האחרון .כעת צריך להמתין האם הקונים שוב יופיעו בשפל האחרון או שנמוכים חדשים לפנינו.
אלביט מערכות ( – )1081124מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה ניסתה לצאת קדימה בשבוע המסחר האחרון אך
שוב ושוב נדבקה לנמוכים וזאת באווירה סופר חיובית במדד ת"א  .35טכנית ,ביום המסחר האחרון שוב ראינו היפוך סביב
הפשל האחרון ורמה פסיכולוגית של  40000נקודות .חשוב לראות יציאה קדימה ביום המסחר הבא עם המשכיות אחרת
הסיכויים לשבירה גבוהים מהותית ויעד טכני לאזור של  36000נקודות לערך.
בזק ( – )230011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה הצליחה לצאת קדימה בחציו השני של שבוע המסחר האחרון
כל זה קורה לאחר ששוב בדקה את אזורי השפל האחרונים סביב  407/10נקודות .טכנית ,חשוב לראות את עוצמת הקונים
והאם יצליחו לדחוף את המניה קדימה לאזור של  450/60נקודות בטווח הקצר.
דלק קבוצה ( – )1084128מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה התעוררה ביומיים האחרונים ויצאה מעט קדימה
לאחר תקופה של דשדוש ותנודתיות נמוכה .טכנית אזור של  56500נקודות הינו אזור התנגדות נקודתי ,נעילה מעל יכולה
לפתוח מהלך עולה שיפרוץ את ממוצע  200ואף ייקח את המניה לאזורי הגבוהים האחרונים מעל  60000נקודות.

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.

