הסקירה השבועית של ספונסר – 01.12.2019
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  35ומדד ת"א  125עלו ב  2.65%ו
 2.39%בהתאמה .שוק המניות המקומי חזר לעלות בגדול בשבוע המסחר האחרון וזה על רקע סיום עונת הדוחות ,החלטת
ריבית מפתיעה ופקיעת האופציות החודשית שהתרחשה ביום חמישי בפתיחת המסחר .על רקע סיום עונת הדוחות לרבעון
השלישי השבוע היה העמוס ביותר במדווחות ואלה החברות שעשו את הכותרות העיקריות :מנועי בית שמש פרסמה על גידול
של  70%בהכנסות ביחס לרבעון המקביל ,המניה ירדה השבוע .רבל פרסמה דוחות טובים עם זינוק של  38%בהכנסות
והמניה זינקה .דלק קידוחים דיווחה על רווח של  60.5מיליון דולר ברבעון השלישי .חברת הנדל"ן למגורים פרשקובסקי הציגה
דוחות מצוינים עם גידול של  277%ברווח ברבעון השלישי .אלרוב נדל"ן פרסמה דוחות עם ירידה חדה מאוד ברווח בשל
שערוכי נדל"ן באירופה כתוצאה מחולשת האירו .בריינסווי י הודיעה על מינוי מנכ"ל חדש ומציגה עליה של  38%בהכנסות .חלל
תקשורת הציגה גידול בהכנסות בשלושת הרבעונים של השנה אך הפסידה  1.6מיליון דולר ברבעון השלישי .אל על פרסמה
דוחות חלשים עם ירידה חדה ברווח הנקי במה שאמור להיות הרבעון החזק של החברה והמניה צנחה מעל  20%ביום אחד.
איתמר מדיקל רשמה גידול של  33%בהכנסות ברבעון השלישי ההפסד ברבעון עומד על  1.1מיליון דולר .בנק לאומי פרסם
דוח חלש עם ירידה של  18.3%ברווח ברבעון השלישי .בנק הבינלאומי פרסם דוחות חזקים ורווח נקי של  236מיליון שח
ברבעון השלישי .אלביט מערכות פרסמה דוחות ומציגה רווח של  1.63דולר למניה מול  1.5ברבעון המקביל .חברות הסלולר
ממשיכות לסבול מהתחרות ,פרטנר דיווחה על רווח זעום וסלקום הפסידה גם ברבעון הנוכחי .חברת הביטוח הראל הפסידה
 235מיליון שקלים בשל לחץ מכיוון הריבית .שופרסל המשיכה לצמוח בכנסות אך לא בשורה התחתונה .הבורסה פרסמה
דוחות טובים ורווח של  18.2מיליון מתחילת השנה זה לא מנע מהמניה לרדת השבוע .בנק דיסקונט פרסם דוחות עם ירידה של
 2.7%ברווח הנקי ברבעון השלישי .גם קבוצת הפניקס נפגעה מריבית הנמוכה והיא מפסידה  77מיליון שקל ברבעון האחרון.
המלט עברה להפסד ב רבעון השלישי בגלל ירידה בביקושים למוצרים אולטרה נקיים .אנלייט פרסמה דוחות עם גידול של 50%
ב  FFOאך רשמה הפסד של  8.5מיליון שקלים בשל ירידת ערך מטבע .גם חברת הביטוח מגדל הפסידה  222מיליון שח בשל
ירידת הריבית .חברת האופנה קסטרו ממשיכה להפסיד כסף ,ברבעון השלישי גדל ההפסד ל  32מיליון שקל .חברת הנדל"ן
שיכון ובינוי הפסידה  62מיליון שקל ברבעון השלישי אך הציגה צמיחה של  9.9%בהכנסות ל  1.54מיליארד שח .בית המשפט
אישר את מיזוג בנק אגוד עם מזרחי 2 ,המניות זינקו בחדות בעוד פארסה של הבורסה מכיוון שהידיעה יצאה מכיוון בתי
המשפט ולא מטעם החברות ורק לאחר שעה נכנסו המניות להפסקת מסחר .עוד בנושא ,עובדי בנק אגוד יצאו לשביתה אחה"צ
בעקבות פסק בדין.

מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את קמהדע ,דלק רכב ומבני תעשיה אשר עלו  17.7% ,21.2%ו  15.1%בהתאמה.
בלטו בירידות שערים מיטרוניקס ,בית שמש והבורסה לני"ע אשר ירדו  9.5% ,10%ו  8.5%בהתאמה .מכלל מניות השוק נציין
את אורמד ,פרוטליקס ואינרטנט זהב אשר עלו  29.5% ,57.4%ו  28.1%בהתאמה .מנגד מניות אל על ,מכון חקר האינטרנט
וקדימהסטם השילו מערכן  17.4% ,28.8%ו  16.4%בהתאמה.

בסיכום שבועי מדד ת"א  35עלה ב ,2.65% -מדד ת"א  90עלה ב ,1.6% -מדד הבנקים עלה ב ,2.9% -מדד הנדל"ן עלה ב-
 ,2.92%מדד הנפט וגז עלה ב 0.11% -ומדד הביומד עלה ב .5.16% -בשוק המט"ח ,הדולר התחזק השבוע ב  0.4%וכעת
(שישי) נסחר ברמה של  ₪ 3.4750לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35עלה ב 2.65% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1702.52נקודות.
שבוע מסחר שהחל ביום א' בצורה מגומגמת אך נמשך בקול תרועה עם יציאה קדימה כבר ביום שני האחרון וחזרה מעל 1700
לראשונה מזה  4שנים ו  4חודשים .מהבחינה הטכנית ציינתי את אזור של  1677נקודות שהתנגד פעמיים בחודשים האחרונים
ועוד מספר פעמים בדיוק לפני שנה .הפריצה הוציאה מהלך חזק בחסות שורט סקוויז חזק מאוד באופציות שדוכא רק ביום
רביעי ובחמישי בבוקר עם פקיעה קצת מעל  1694נקודות .מהבחינה הטכנית המדד מעלה הילוך לראות סיום השנה ומעלה
תמיכה לאזור של  1677/80נקודות שהו א גבוה אחרון שנפרץ .על פניו ואם להיות זהירים נראה שפני השוק לכיוון שיא כל
הזמנים מ  2015סביב  1730נקודות.

שקל-דולר – הדולר המשיך להתבסס בשבוע המסחר האחרון מתחת לרמה של  3.47/8דולר לשקל וזאת על רקע פרסומים
של התערבות מסיבית של בנק ישראל בשוק המט"ח ורכישה של דולרים .שבר השבוע את אזור התמיכה החשוב סביב רמת
 3.47/8דולר לשקל ולמעשה נתן איתות טכני שלילי .יעד התבנית נמצאת ברמה של  3.4דולר לשקל שהוא השפל של השנים
האחרונים .להערכתי ייקח זמן להגיע ליעד אולם זהו הכיוון הכללי בשלב זה עד שלא נראה שינוי מהותי בסנטימנט.
מדד ה  DAXהגרמני – המדד אומנם העלה תנודתיות באמצע השבוע שעבר אך חזר לדשדוש ולתנודתיות הנמוכה שלו בימים
האחרונים .מהבחינה הטכנית אין לי הרבה דברים חכמים לכתוב ,המדד נסחר סביב  13200קרוב לחודש ימים .צריכים לראות
יציאה חזקה לאחד הכיוונים בכדי לקבל או המשכיות או היפוך לתיקון יורד.
מדד ה  – S&P500מדד האס אנד פי  500קבע השבוע גבוהים חדשים ברמה של  3154נקודות וזאת על רקע רגיעה או יותר
נכון אופטימיות של השוק בנוגע למלחמת הסחר (אך ללא הסכם) ועל רקע פתיחת עונת החגים וסיום השנה .מהבחינה הטכנית
המדד הוציא עוד מהלך קדימה ותקף שיא חדש יעד תבנית קצרה נסגרה סביב  3140נקודות ,יעד תבנית מלא עומד על אזור
של  3200נקודות .אתמול (חמישי) לא התקיים מסחר לרגל חד ההודיה והיום צפוי מסחר מקוצר סביר שיהיה ללא דרמות או
תנודתיות מיוחדת.

ניתוח מניות
פמס ( - )315010מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה יצאה קדימה השבוע ותקפה את השיא השנתי סביב
 14000/200נקודות אך נעצרה שם ביום המסחר האחרון .יציאה קדימה מעל רמה זו תשלח את המניה לרמות השיא סביב
 14700ויעד תבנית מלא לאזור של  16000ו  17000נקודות.
מלם תים ( - )156018מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה עמדה השבוע במקום לאחר הזינוק בשבוע שעבר .נראה
שאזור של  65000נקודות מתנגד בטווח הקצר ,נעילה מעל תביא להמשך מהלך עולה בנייר ובדיקה של הגבוה סביב 68000
בשלב ראשון.
מזרחי טפחות ( – )695437מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה פרצה השבוע את אזור השיא קצת מעל 8800
נקודות והתפרצה קדימה בעוצמה לאחר היוודע אישור המזוג עם בנק אגוד .מהבחינה הטכנית יעד התבנית עומד על אזור של
 9900נקודות לערך.
נייר חדרה ( - )632018מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה סגרה יעדים יורדים אותם ציינתי בשבוע שעבר סביב
 13500נקודות .המניה ממשיכה להיות שלילית ותחת לחץ מוכרים .עדיף לחכות עם כניסה ולוותר מראש על היציאה הראשונית
קדימה רק בכדי לראות סוג של תבנית היפוך שלא קרובה אפילו בדמיון.
בית שמש ( - )1081561מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה התממש השבוע בעקבות דוחות שאומנם היו טובים
אולם כנראה השוק ציפה לטובים .טכנית הירידה מתחת ל  14000מעט שלילית אולם גבוה אחרון סביב  13600/700יכול
בהחלט להכניס קונים שפספסו את המהלך העולה האחרון .חשוב לציין שהחברה אחרי מהלך עולה חזק מאוד בחודשים
האחרונים לכן צריכים להיות מעט יותר זהירים.
מטריקס ( - )445015מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה יצאה לתיקון יורד השבוע .הירידה מתחת לגבוה האחרון
 6730מעט שלילית אולם בשלב זה ,זהו תיקון בריא בלבד .המניה נבלמה ביום המסחר האחרון על פתח פער מחירים ברמה
של  6320נקודות המהווה תמיכה .מתחת המניה תלך לסגור את הגאפ ברמה של  6155נקודות .השפל האחרון נמצא לא רחוק
משם ולכן כל האזור של  6070-6150הינו אזור תמיכה במניה.
שופרסל ( - )777037מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35מניות החברה ירדו בחדות השבוע לאחר אכזבה מהדוחות
הרבעוניים .מהבחינה הטכנית המניה שוברת תמיכה סביב  2300/2280נקודות .התמיכה מתחת נמצאת סביב  2200נקודות.
כיל ( - )281014מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה יצאה למהלך עולה בימים האחרונים שוב מאזורי שפל שנתיים.
מהבחינה הטכנית אזור התנגדות קרוב נמצא סביב  1680נקודות לערך ורק נעילה ברורה מעל יכולה להביא להמשך תיקון
במניה.

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.

