הסקירה השבועית של ספונסר – 05.01.2020
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 חיובית במדדים המובילים ,ת"א  35ומדד ת"א  125עלו ב  0.47%ו
 1.05%בהתאמה .השוק פתח את העשור החדש בעליות שערים נאות בהמשך לרוח החיובית בשווקי העולם ובפרט בארה"ב
שממשיכה את ראלי סוף השנה גם בפתיחת השנה החדשה .כיאה לפתיחת שנה מניות היתר בלטו בעליות שערים כשמדד
היתר  )SME( 60מזנק מעל  . 6%עוד בלטו לחיוב מניות הנפט וגז עם זינוק של מעל  11%במדד בעקבות הזרמת הגז ממאגר
לוויתן שהתגלה לפני עשור .מהכותרות הבולטות השבוע נציין את :מנרב אשר מכרה למגוריט פרויקט ביפו בתמורה ל 219
מיליון שקל ים .ביום שלישי השבוע החלה הזרמת הגז ממאגר לוויתן לאחר שהמאגר הגדול התגלה לפני עשור .מסימני הריבית
הנמוכה ,כיל גייסה אג"ח ל  15שנה בריבית של  2.4%בלבד .חברת הנדל"ן פרשקובסקי ממשיכה לפרוח ,זכתה בפרויקט
מחיר למשתכן בחיפה שם היא תבנה  378יחידות דיור .חברת הקנאביס פארמוקן מעריכה שהכנסות החברה יגדלו בכ  40%ב
 .2019חברת הקנאביס מדיוי משקיעה  4מיליון דולר בפלטפורמת המסחר האינטרנטית של לארי קינג .פרטנר מצטרפת לטרנד
של הרבעון האחרון ,שוקלת גיוס הון במניות של כ  250מיליון שקלים .חברת קנדוק בבעלות אינטרקיור חתמה עם שיתוף
פעולה עם טילריי הקנדית לייבוא ופרצה של מוצרי קנאביס בישראל ובעולם .אימקו קבלה הזמנה מלקוח ביטחוני בהיקף של 61
מיליון שקלים .שותפות האנרגיה רא"מ השלימה גיוס של  7.6מיליון שקלים לאחר ביקושי יתר והזמנות בהיקף של  8.8מיליון.

לסיכום השנתי ניתן להכנס לכתבה שהכנו השבוע https://www.sponser.co.il/Article.aspx?ArticleId=99207 -
מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את דלק קבוצה ,רציו יה"ש ודלק קידוחים אשר עלו  17.4% ,19.9%ו 16.6%
בהתאמה .בלטו בירידות שערים אנלייבקס ,אופקו ואלקטרה נדל"ן אשר ירדו  5.35% ,7.1%ו  5.25%בהתאמה .מכלל מניות
השוק נציין את איי.סי.בי ,ברן ואימקו אשר עלו  46.4% ,51%ו  44.7%בהתאמה .מנגד מניות גיבוי החזקות ,קווינקו וליבנטל
השילו מערכן  13.7% ,19.6%ו  13.5%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35עלה ב ,0.47% -מדד ת"א  90עלה ב ,2.65% -מדד הבנקים עלה ב ,2.05% -מדד הנדל"ן עלה
ב ,2.07% -מדד הנפט וגז עלה ב 11.43% -ומדד הביומד עלה ב .4.05% -בשוק המט"ח ,הדולר נחלש השבוע ב  0.8%וכעת
(שישי) נסחר ברמה של  ₪ 3.4510לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35עלה ב 0.47% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1693.8נקודות.
שבוע מסחר רדום הסתיים עם יציאה קדימה ונעילה סמוכה לאזור התנגדות סביב  1702נקודות .הרוח החיובית של תחילת
השנה הגיעה גם למדד המוביל אם כי בעצימות נמוכה מהותית משאר המדדים וזה נבע מעליות נאות של מניות הנפט וגז אשר
זינקו בחדות לאחר תחילת הזרמת הגז ממאגר לוויתן .מהבחינה הטכנית לא קרה הרבה והמדד נעול בטווח של 1702-1668
נקודות יציאה קדימה תביא למהלך עולה של  30-35נקודת.
שקל-דולר – הדולר ממשיך להתנהג בהתאם לתחזיות ולהנחה הטכנית של כל עליה לצורך ירידה .השבוע קבע הדולר נמוך
חדש מול השקל סביב  3.45דולר לשקל ,ההערכה הטכנית ממשיכה בעינה ,הכיוון הכללי של הדולר הוא לאזור של  3.4דולר
לשקל .יחד עם זאת אציין שהיפוך סביב רמה זו וחזרה מעל  3.4650יכולה להשהות את המהלך היורד ולהביא לתבנית היפוך
לטווח הקצר ,בשלב זה אני נותן לזה סיכוי נמוך יותר.
מדד ה  DAXהגרמני – שבוע מסחר מקוצר נוסף עובר על המדד בשל חגיגות השנה החדשה .המדד חזר אתמול למסחר עם
עליות שערים נאות בהתאם לסטטיסטיקה של יום הראשון של השנה והמשך הרוח הגבית והתאווה לסיכון שמגיעה בעיקר
מארה"ב .היום (שישי) המדד מאבד גובה בתחילת המסחר בעקבות חיסולו של מפקד משמרות המהפכה סולימני אשר שולח
את בורסות העולם לירידות שערים ואת הנפט לעליות .אם נסתכל טכני עם השוק המדד קבל גג בשיא האחרון סביב 13400
נקודות ובשלב זה האירוע החיצוני של השוק מונע את המשך המומנט החיובי.

מדד ה  – S&P500מדד האס אנד פי  500ממשיך בקצב העליות המרשים גם השבוע לאחר פתיחת השנה החדשה ונעול את
יום חמישי בשיא חדש ברמה של  3257.85נקודות .גם יומיים של הפוגה בשישי ושני לא מנעו מהשוק להתקדם קדימה כשאפל
ממשיכה למשוך את המדדים עם מעבר מעל  300דולר לראשונה .מהבחינה הטכנית השוק מתוח מאוד ,והוא עולה ללא שום
תיקון מאז שלהי חודש אוקטובר .גם היעדים הטכניים הקצרים והבינוניים נסגרו ולכן כוננות תיקון בפתח ,מי יודע אולי חיסול
סולימני יהיה הטריגר לכך .הנחה בסיסית ובראיה ארוכת טווח כל עוד השוק מעל  3020/30כל ירידה לצורך עליה ותיקון לשם
יחשב עמוק יחסית.

ניתוח מניות
פמס ( – )315010מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה יצאה קדימה ביום המסחר האחרון בתקווה לסיום התיקון
הטכני וניסיון תקיפה נוסף של השיא .אזור התנגדות מהותי נמצא סביב  14000/300שם נמצא השיא האחרון שהתנגד פעמיים
בחודשים האחרונים.
אייסקיור מדיקל ( – )1122415מניית יתר בסחירות נמוכה וסיכון גבוה .יצאה בשבועיים האחרונים קדימה בעקבות הודעות
טובות .מהבחינה הטכנית אזור המניה רצופה התנגדויות בכל האזור של  78-85נקודות .נעילה מעל  78גבוה אחרון תהיה
חיובית ותשלח ליעד הבא אזור של  85נקודות התנגדות מרבעון ראשון .2019
אינרום ( - )1132356מניות החברה נסחרות במדד ת"א  . 90מניות החברה נסחרות קרוב לחודשיים בתנועה צידית צרה מאוד
וזה לאחר זינוק חד מאוד בחודש נובמבר האחרון .טווח הזמן למימוש התבנית הולך ונגמר לכן יציאה קדימה יכולה לפתוח
מהלך עולה חזק מאוד במניה וזה יקרה מעל  1550נקודות .יציאה למטה מתחת לאזור של  1470תהיה שלילית ותבטל את
התבנית החיובית שמתגבשת בחודשיים האחרונים.
אלקטרה נדל"ן ( - )1094044מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה לא מצליחה לחזור למומנט חיובי לאחר המימוש
האחרון ושוב נועלת שבוע בתשואה שלילית וסמוך מאוד לאזור תמיכה סביב  2000נקודות .שבירה של התמיכה יכולה לסיים
את המגמה העולה במניה ולהמשיך את התיקון היורד בה.
אבוג'ן ( – )1105055מניית יתר בסחירות נמוכה בד"כ .המניה התעוררה בשבועות האחרונים כשהיא יוצאת משפל כל
הזמנים .בשבועיים האחרונים גדלו מחזורי המסחר במניה בעיקר בימים של זינוקים וזה ללא הודעות מיוחדות .מי שהייתה פעם
פוטנציאל ענק הפכה למניות שבורה ללא כל עניין בעיקר עם לחץ מוכרים בלתי פוסק .אזור התנגדות מהותי נמצא ברמה של
 600-612נקודות כזה שיכול להביא לא רק לטריגר טכני חיובי אלא להיפוך מגמה ארוך טווח.
חברה לישראל ( - )576017מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .35המניה נבלמה ביום המסחר האחרון באזור ההתנגדות
האופקית סביב  73,300נקודות ,אולם מבנה גרף המחירים ממשיך להיות חיובי ולתמוך בפריצה .הטריגר יתקבל בסגירה מעל
אזור זה אשר יפתח יעדים חדשים במסגרת התיקון העולה מרמות השפל של  2019כאשר ההתנגדות המהותית שוכנת באזור
 78,500נקודות ,הגבוה של חודש ספטמבר האחרון.
כיל ( - )281014מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .35בדומה לחברה לישראל ,כיל מתבססת מתחת לאזור התנגדות סביב
 1,660נקודות .פריצה והתבססות מעל רמה זו תפתח יעדים חדשים כאשר הראשון סומן באזור  1,740נקודות שהפך
להתנגדות לאחר שנשבר במהלך חודש אוגוסט.
פתאל החזקות ( - )1143429מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .35המניה מדשדשת מספר חודשים סביב רמות השיא
בטווח המחירים בין  51,000נקודות מלמטה ו 56,200 -מלמעלה .בימי המסחר האחרונים המניה נסחרת מתחת לאזור
ההתנגדות ומתהווה תבנית פריצה ,אולם יש להמתין לסגירה מעל אזור זה כדי לקבל טריגר חיובי .במידה ותפרוץ ,היעד הקרוב
סומן באזור  60,300נקודות.
שופרסל ( - )777037מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .35במהלך שבוע המסחר המניה הוסיפה להתבסס מעל אזור 2,160
נקודות .טכנית ,בטווח הקצר קיימת אפשרות לתחילת תיקון עולה כאשר הטריגר לכך יתקבל בפריצה וסגירה מעל 2,260
נקודות .במידה ותרחיש זה יצא לפועל אזור  2,300סומן כהתנגדות מהותית קרובה ומעליה  2,410נקודות .סגירה מתחת ל-
 2,150נקודות תהווה טריגר שלילי להמשך מהלך המימוש אל עבר התמיכה החשובה הבאה באזור  2,100נקודות.
ישרס ( - )613034מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .90המניה מדשדשת מספר חודשים מתחת לאזור  80,180נקודות אשר
מהווה התנגדות/שיא רב שנתי .טכנית הדשדוש מטיב עם המגמה כך שפריצה והתבססות מעל אזור ההתנגדות יהווה טריגר
חיובי להמשך המגמה העולה .במידה ותרחיש זה יצא לפועל ,מחיר היעד הקרוב סומן סביב  85,800-86,00נקודות.

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 ל עזור 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.

