הסקירה השבועית של ספונסר – 02.02.2020
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 שלילית במדדים המובילים ,ת"א  35ומדד ת"א  125ירדו ב  2.59%ו
 2.62%בהתאמה .שבוע מסחר שלילי עבר על השוק המקומי בעקבות ירידות שערים בבורסות העולם בעקבות התפשטות
וירוס הקורונה בסין .יחד עם זאת מבנה מחירים במדדים המובילים עדיין נותר חיובי בטווח הקצר .מדד מניות הגז ונפט ממשיך
להתנהג כמו מניית יתר ומאבד עוד  6%בשבוע המסחר האחרון ,לעומתו מדד הבנקים הפגין עוצמה וסיים שבוע ללא שינוי עם
שיא חדש במניות הפועלים.

מהכותרות הבולטות השבוע נציין את :אפולו פאוור שקבלה הזמנה ליריעות סולריות עבור כלי רכב .שלל הודעות מחברת
אנלייט אנרגיה השבוע ,בתחילת השבוע חתמה על הסכם מימון פרויקט הרוח בספרד ,בהמשך דווח שהפניקס ומנורה חתמו
על הסכם השקעה באותו הפרויקט בספרד וביום רביעי הודיעה החברה על רכישת פרויקט אגירת רוח בגיאורגיה המצוי בשלבי
פיתוח .אבגול הו דיעה שהמפעל שלה בסין יהיה מושבת עד תחילת פברואר בשל וירוס הקורונה .חברת אופקטרא השלימה את
המיזוג עם מיט-טק .ויקטורי רכשה שני סניפים מיינות ביתן תמורת  35מיליון שקלים .ביג ומגה אור רוכשות את ישפרו מנכסים
ובניין .אודיוקודס פרסמה דוחות עם גידול של  13.7%בהכנסות בשנת  2019המניה צנחה לאחר מכן .פדיונות כבדים של 1.5
מיליארד שקלים ביום שני האחרון בעקבות וירוס הקורונה .אלטיס ,בעלת השליטה בהוט הגישה הצעה לרכישת פרטנר,
הערכות בשוק הוא להצעה של קצת מעל  3מיליארד שקלים .מידע באפליקציית פייבוקס של דיסקונט דלף בשל תקלה .קבוצת
חג'ג' מאכלסת את מגדל המשרדים במתחם רסיטל בת"א .חברת קומטק רוכשת את גילת בעסקת מזומן ומניות .מישורים
השלימה גיוס הון של  50מיליון שקלים .פורסייט דיווחה השבוע שחברת הבת רייל ויז'ן במשא ומתן להסכם מסחרי עם מפעילת
רכבות אירופית ואנרג'יקס קיבלה אישור לתוכנית להקמה של חוות רוח ברמת הגולן.

מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את אלקטרה צריכה ,סלקום ואנלייט אנרגיה אשר עלו  7.7% ,8.5%ו 7.1%
בהתאמה .בלטו בירידות שערים אודיוקודס ,דלק קבוצה ואופקו אשר ירדו  15% ,21.1%ו  14.8%בהתאמה .מכלל מניות
השוק נציין את אופקטרא ,לוזון נדל"ן וליניאג תרפיוטיק אשר עלו  36.4% ,47.5%ו  25.6%בהתאמה .מנגד מניות מירלנד,
סייפ טי גרופ ומר השילו מערכן  22.2% ,25%ו  16.9%בהתאמה.

בסיכום שבועי מדד ת"א  35ירד ב ,2.59% -מדד ת"א  90ירד ב ,3.01% -מדד הבנקים עלה ב ,0.08% -מדד הנדל"ן ירד ב-
 ,2.58%מדד הנפט וגז ירד ב 6.53% -ומדד הביומד ירד ב .2.54% -בשוק המט"ח ,הדולר נחלש השבוע ב  0.1%וכעת
(שישי) נסחר ברמה של  ₪ 3.4490לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35ירד ב 2.59% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1690.88נקודות.
שבוע המסחר נפתח במגמה שלילית לאחר נעילה שלילית בארה"ב והמשיך בשל המומנט השלילי בעולם בעקבות וירוס
הקורונה המתפשט בסין והשפעתו על הכלכלה העולמית .מהבחינה הטכנית המדד יורד משיא חדש ומתחת לרמה של 1700
נקודות שהיוותה התנגדות אחרונה .טווח קצר המדד מחזיק מעל  1687נקודות שהוא הנמוך מיום שני האחרון למרות שקבע
בחמישי נמוך שבועי חדש ברמה של  1682נקודות .אלה רמות התמיכה לטווח הקצר ,אזור התנגדות נמצא סביב 1710/2
נקודות .חשוב לציין שלמרות התיקון העמוק מבנה המחירים עדיין חיובי ,תמיכה מהותית יותר נמצאת ברמה של 1667/8
נקודות.

שקל-דולר – הדולר ממשיך להיסחר בטווח צר מאוד שבוע מסחר נוסף והוא ממשיך להדבק לנמוכים האחרונים .שפל אחרון
נמצא קצת מעל  3.44שבירה ברורה שלו תשלח את הדולר לנמוכים חדשים ולאזור השפל של השנים האחרונות סביב 3.40
דולר לשקל.
מדד ה  DAXהגרמני – המדד נכנס למימוש בעקבות נגיף הקורונה עם פתיחת שבוע שלילית במיוחד מתחת לשפלים
האחרונים ברמה של  13360/400נקודות .למרות התיקון האחרון המדד רק מבצע תיקון טכני קל בלבד ,כשתמיכה
המשמעותית נמצאת ברצועה של  12900/960נקודות כל תיקון עד לשם לא משנה את המגמה הראשית.
מדד ה  – S&P500יום שישי שעבר החל את התיקון בשוק המניות בעקבות נגיף הקורונה המשתולל בסין ומתחיל להשפיע על
העולם ,עם הגבלות של טיסות מאירופה וארה"ב לסין .מהבחינה הטכנית אנו בעיצומה של עונת דוחות כשהחברותה גדולות
אשר משכו את המדדים ממשיכות להטריף את השווקים עם תוצאות טובות .מחברות הענק אפל ,אמזון אמש ומיקרוסופט עשו
תוצאות טובות ועלו לאחר מכן ,פייסבוק לעומתן אכזבה .מבחינת המדד ,פתיחת השבוע הסוערת גם קבעה את הנמוך השבועי
עם תמיכה סביב  3234/5נקודות שהוא השפל האחרון והתנגדות סביב גבוה שבועי ברמה של  3293/4נקודות שייתכן וייצר
שיא יורד בט ווח הקצר מאוד לכן בטווח הקצר מעט זהירות נדרשת וייתכן שקבלנו את הטריגר לתיקון בשווקים .בשלב זה רצוי
להביט בגרף המצורף ,מבנה דיי דומה למה שקרה בסוף דצמבר והוא כפי שניתן לראות עם שיאים חדשים.

ניתוח מניות

אלקטרה ( - )739037מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה ממשיכה את המומנט החיובי מפריצת אזור ההתנגדות
איי שם בספטמבר האחרון שהוציא אותה למהלך עולה של עשרות אחוזים ותכניס אותה השבוע למדד ת"א .35מהבחינה
הטכנית המומנט החיובי במניה נמשך וכל עוד המניה מעל קו מגמה עולה הוא צפוי להמשיך קדימה .חשוב לציין שאינדיקטורים
טכניים מעט גבוהים ודרוש כאן עוד קצת אוורור או תיקון בשביל לראות המשך מומנטום.
מגדל ביטוח ( - )1081165מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה נראת רע מאוד וביום המסחר האחרון שברה תמיכה
טכנית עם נמוך שנתי חדש מתחת לאזור תמיכה לא רק מהחודש האחרון אלא מהשנה האחרונה .יחד עם זאת המניה מגיעה
לשפל חדש אחרי רצף שלילי רצוף כך שהיפוך בהחלט יכול להגיע .חזרה עמל  286/7נקודות בצורה ברורה יכולה להכניס תיקון
טכני למהלך היורד האחרון.
אלביט מערכות ( - )1081124מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35למרות חולשת המניה השבוע היא לא שברה את השפל
האחרון ואת אזור התמיכה ,אלא התקרבה אליו שוב בסיום שבוע המסחר .מהבחינה הטכנית המניה שברה את ממוצע 200
ובדקה אותו מלמטה השבוע ,יחד עם זאת המניה מחזיקה בשלב זה מעל אזור התמיכה החזק ברמה של 52000-53000
נקודות וכל עוד זה כך אין כאן איתות שלילי מהותי.
הראל השקעות ( - )585018מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה התממשה בחדות בשבוע המסחר האחרון
והמשיכה את המומנט השלילי שלה בחודשים האחרונים .שינוי הפאזה התרחש בהתבססות מתחת ל  2800נקודות אזור שיא
שנפרץ בספטמבר האחרון והביא עימו מהלך של כ  .10%מהבחינה הטכנית הירידה האחרונה שולחת אינדיקטורים טכניים
לרמות נמוכות מאוד כך שייתכן שנקבל תיקון בתקופה הקרובה ,תיקון במסגרת מומנט שלילי .תמיכה טכנית קיימת שפל של
מרץ  2019ברמה של  2280-2300ו בשפל של תחילת  2019ברמה של  2150נקודות.
דלק קבוצה ( - )1084128מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה מחקה את כל המהלך העולה האחרון עוד בשבוע
שעבר ,אותו מהלך שיצא לפועל בשל תחילת הזרמת הגז ממאגר ליוויתן .מהבחינה הטכנית המניה סגרה מתחת ל אזור של
 45,000נקודות בסיום השבוע אך גאפ פתוח סביב  44,190יכול להחזיק את המניה בטווח הקצר בטח לאחר מומנט שלילי כל
כך ומהלך יורד חסר עצירה של כ  25%מהגבוה ברמה של  60,000נקודות.
פועלים ( - )662577מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .35בשבוע שעבר המניה פרצה את השיא האחרון והשבוע המשיכה
במגמה החיובית ורשמה שיא חדש ,זאת בניגוד למגמת השוק .טכנית פריצת השיא פתחה יעדים חדשים כאשר היעד העתידי
הראשון סומן סביב  3,200נקודות .הנחת העבודה נשמרת כל עוד המניה נסחרת מעל  2,830נקודות במונחי שער סגירה.
טבע ( - )TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת”א  .35המניה נסחרת החל מחודש אוקטובר במבנה מחירים עולה של שיאים
ושפלים עולים .לאחרונה המניה נבלמה באזור  11דולר המהווה התנגדות אופקית ומאז מתבססת מתחתיה .החל מחודש יוני
 2019מתהווה תבנית היפוך מגמה לאחר גל ירידות ארוך ומחודש נובמבר המניה בונה תבנית המשך כחלק מההכנה לשינוי
המגמה הראשית .פריצה והתבססות מעל  11דולר תהווה טריגר חיובי חדש במסע צפונה כאשר היעד הקרוב סומן סביב 14
דולר .המגמה מוגדרת כחיובית בטווח הקצר כל עוד נסחרת מעל  9דולר .למעקב

שופרסל ( - )777037מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .35גם השבוע המניה המשיכה להתבסס מעל אזור  2,160נקודות
וביום המסחר האחרון (ה') התהפכה פעם נוספת מעל אזור זה .טכנית ,בטווח הקצר קיימת אפשרות לתחילת תיקון עולה
כאשר הטריגר לכך יתקבל בפריצה וסגירה מעל  2,260נקודות .במידה ותרחיש זה יצא לפועל אזור  2,300סומן כהתנגדות
מהותית קרובה ומעליה  2,410נקודות .סגירה מתחת ל 2,150-נקודות תהווה טריגר שלילי להמשך מהלך המימוש אל עבר
התמיכה החשובה הבאה באזור  2,100נקודות.
אדגר ( - )1820083מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .90המניה ירדה בתחילת השבוע עד לשפל/תמיכה סביב 795-800
נקודות ובהמשך התהפכה חזרה כלפי מעלה .בפועל המניה מדשדשת מספר חודשים מעל  795נקודות לאחר מהלך עליות
מרשים שהחל בחודש ינואר  .19טכנית הדשדוש הנוכחי חיוני להמשך המגמה העולה כאשר הטריגר לסיומו יתקבל בפרצה
וסגירה מעל הגבוה האחרון סביב  890נקודות .במקרה זה ,היעד העתידי הקרוב סומן באזור  950נקודות.

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.

