הסקירה השבועית של ספונסר – 04.08.2019
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  35ות"א  125עלו ב  1.37%ו 1.34%
בהתאמה והמשיכו את המומנטום החיובי בבורסה המקומית .מהאירועים הבולטים השבוע נציין את נייר חדרה שפרסמה דוחות
חלשים עם ירידה של  68%ברווח הנקי ביחס לרבעון המקביל .טאואר וכיל לעומת זאת פרסמו דוחות טובים וזינקו לאחר מכן.
אלקו השלימה את רכישת סופר גז מעזריאלי תמורת  750מיליון שקל לאחר ניכוי החוב .בזק פרסמה אזהרת רווח בדמות
הורדת השווי של פלאפון ,דסק"ש הלכה בעקבותיה והפחיתה את שיוויה של סלקום ב  600מיליון  .₪הבורסה לני"ע החלה
להסחר ביום המסחר האחרון והיא זינקה קרוב ל  30%ממחיר ההנפקה (הצלחה מסחררת) .חדשות הקנביס ,תמדא הנסחרת
בשימור ניסתה לצאת ממנו ע"י הנפקה יומרנית של מעל  20מיליון  ₪וכשלה ,וויטסמוק הודיעה ביום חמישי שלא הצליחה
להשלים את המיזוג עם חברת הקנביס בטר ומניותיה צנחו בעקבות כך.
מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את ישראל קנדה ,טאואר ונכסים ובנין שעלו  11.86% ,13%ו  11.27%בהתאמה.
בלטו בירידות שערים נייר חדרה ,נאוי ואלוט אשר אבדו מערכן  5.9% ,7.5%ו  4.9%בהתאמה .מכלל מניות השוק נציין את
נקסט ג'ן-ש ,חלל תקשורת ואדרי אל אשר עלו  22.15% ,23.1%ו  16.35%בהתאמה .מנגד מניות תמדא-ש ,וויטסמוק ווונטייז
השילו מערכן  36% ,61.1%ו  25%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35עלה ב ,1.37% -מדד ת"א  90עלה ב ,1.43% -מדד הבנקים עלה ב ,0.49% -מדד הנדל"ן עלה
ב ,2.79% -מדד הנפט וגז עלה ב 1.89% -ומדד הביומד ירד ב .2.47% -בשוק המט"ח ,הדולר נחלש ב  0.4%השבוע וכעת
(שישי) נסחר ברמה של  ₪ 3.5100לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35עלה ב 1.37% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1631.09נקודות.
שבוע נוסף של עליות שערים ושיא שנתי חדש במדד ננעל ה שבוע .מהבחינה הטכנית המדד נעל סמוך מאוד לגבוה שבועי ונתן
איתות טכני חיובי מעל לשיא השנתי ברמה של  1630נקודות מחודש אפריל האחרון .למרות האווירה השלילית בשווקים כעת
(שישי) נציין שהשוק נסחר חיובי והתמיכה הקרובה קיימת סביב  1608גבוה קודם שנפרץ והשפל השבועי  1604שם יש אזור
תמיכה למדד .גם תיקון יורד נמוך מכל יהיה סביר ביותר לכן יהיה מעניין לראות את עוצמת השוק השבוע לנוכח ההיפוך בשווקי
העולם בעקבות מכסים חדשים שטראמפ מאיים להטיל על הסינים.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נסחר כעת (שישי) בירידות שערים קלות וברמה של  3.5100ש"ח לדולר .ברמה הטכנית
ובשעה טובה הדולר צנח השבוע לשפל של שנה וסגר את היעד הטכני אותו ציינתי בתחילת יולי ברמה של  3.48דולר לשקל.
יום למחרת נגיד בנק ישראל הרגיע מעט ואמר שהוא לא צופה העלאת ריבית בטווח הנראה לעין מה שהוריד מעט את המומנט
השלילי והדולר חזר מעל  3.5שברמה הטכנית הוא רק מספר .מה מכאן? צריך לתת לצמד זמן ,הנחה כללית כל עוד מתחת ל
 3.56הדולר שלילי בטווח הקצר ,להערכתי הוא ימשיך לנוע בטווח המחירים של השבוע האחרון.
מדד ה  DAXהגרמני – מדד הדקס נסחר חלש השבוע אולם התאושש ביום חמישי האחרון בהתאם לנעשה בארה"ב ובחוזים
העתידיים .ביום שלישי ראינו ירידה מתחת ל  12200נקודות אולם לא ראינו המשך ומומטום שלילי במיוחד .היום ,שישי המדד
צולל בחדות בעקבות המכסים החדשים של ארה"ב על סין ושובר בצורה ברורה את אזור של  12200אולם בצורה גבולית את
 12000נקודות .המשך ירידה ונעילה שביעת כזאת תהיה שלילית ולמעשה מעבירה את המדד למבנה מחירים יורד בטווח
הקצר
מדד ה  – S&P500מדד האס אנד פי  500המשיך לשדר חולשה עד אתמול (חמישי) בו ירד קרוב לאחוז לאחר עליה בשיעור
דומה .מהבחינה הטכנית המדד שבר את אזור של  2970/5נקודות שהיא השפל האחרון ובכך נתן איתות שלילי לטווח הקצר.
ירידה מתחת ל  2950נקודות תביא לירידה מהגבוה האחרון שהוא השיא ויכול למשוך את המדד לאזור של  2900נקודות
בשלב ראשון וסגירה של תבנית  . Mאינדיקטורים טכניים מהירים תומכים בהמשך מגמה שלילית וייתן שיציאה לתיקון למהלך
של החודשיים האחרונים.

ניתוח מניות
לאומי ( – )604611מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה נעלה את השבוע בצורה חזקה סמוך לשיא כל הזמנים סביב
 2600/20נקודות .אזור תמיכה קיים סביב  2500/480נקודות שהוא השפל האחרון .יציאה מהריינג תבשל מהלך של 100
נקודות לכיוון.
המלט ( – )1080324מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה כשלה שוב השבוע במעבר מעל אזור של 7000-7150
נקודות ,למרות שנסחרה מעל במשך יומיים נכנעה וחזרה מתחת לרמה זו .אזור תמיכה נמצא סביב  6800נקודות ירידה ממנו
תהיה שלילית בטווח הקצר.
אינרום ( – )1132356מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה פרצו השבוע אזור התנגדות סביב  1320נקודות
והתקדמו קדימה בצורה מהותית .למעשה המניה פרצה תבנית טכנית חיובי עם יעד מלא סמוך מאוד ל  1500נקודות .יחד עם
זאת יעד פיבו קצר סביב  1420נקודות נסגר ביום המסחר האחרון .כל נסיגה לאזור הפריצה בחסות תיקון בשוק תביא
להזדמנות כניסה למניה .לכן מצדיקה מעקב לכניסה למי שפספס את המהלך המהיר ביומיים האחרונים של השבוע האחרון.
טבע ( - )TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35התנודתיות נמשכה גם השבוע לקראת פרסום הדו"ח הרבעוני שצפוי
להתפרסם ביום רביעי בשעות הבוקר .המניה נכשלה ביום רביעי וביום חמישי בפריצת אזור  8דולר שהפך לאחרונה
להתנגדות .מלמטה  7.46דולר מהווה תמיכה נקודתית בדמות השפל האחרון ואלו גבולות המסחר ורק יציאה מגבולות אלו
יכריעו את כיוון המניה בטווח הקצר .הנחת העבודה נשמרת עם מחיר יעד סביב  5.9-6דולר.
אנרגיקס ( - )1123355מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90בסוף חודש יוני המניה רשמה מחיר שיא ברמה של 756
נקודות ומאז רשמה תיקון יורד .במהלך השבוע המניה נסחרה בירידה ונבלמה ,בשלב זה ,מעל הגבוה הקודם סביב 690-691
נקודות .התבססות והיפוך מעל אזור זה יהווה טריגר לסיום התיקון וחזרה למתווה עולה עם מחיר יעד קרוב בשיא .אזור 686-
 691מהווה תמיכה חשובה לטווח הקצר ולכן הנחת העבודה נשמרת כל עוד נסחרת מעל אזור זה.
אפקון החזקות ( - )578013מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90במהלך התקופה האחרונה המניה מתבססת מעל אזור
 16,340נקודות לאחר גל ירידות שהחל בחודש מאי .השבוע המניה נסחרה במגמה חיובית ,אולם נבלמה סביב אזור
ההתנגדות  17,810נקודות .פריצה והתבססות מעל אזור זה תסמל את סיום התיקון היורד וחזרה למתווה עולה עם מחיר יעד
קרוב באזור  19,000נקודות.
אשטרום נכסים ( - )251017מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה נסחרת במגמה חיובית מתחילת השנה במבנה של
שיאים ושפלים עולים .בשבועות האחרונים המניה מתבססת מעל אזור  1,845נקודות ,השיא הקודם שנפרץ בחודש יוני.
מלמעלה אזור  1,950מהווה התנגדות כך שפריצה של רמה זו תהווה טריגר להמשך המגמה החיובית עם מחיר יעד עתידי
סביב  2,085-2,090נקודות.
תדיראן הולדינגס ( - )258012מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90ביום המסחר האחרון המניה פרצה את השיא זאת
לאחר דשדוש קצר בין  12,000-13,000נקודות .מבנה גרף המחירים בתצורה חיובית ותומך בהמשך המגמה העולה עם מחיר
יעד סביב  14,600נקודות .הנחת עבודה זו בתקוף כל עוד נסחרת מעל  12,000נקודות .מתחת לרמה זו ,מבנה המגמה העולה
ישבר בטווח הקצר ועשוי להביא לתיקון יורד.

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.

