הסקירה השבועית של ספונסר – 05.05.2019
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 שלילית במדדים המובילים ,ת"א  35ו  125ירדו  1.61%ו 1.82%
בהתאמה .שבוע מסחר מלא לאחר חג הפסח הסתיים בת"א על דוחות כספיים ושלל חדשות .השבוע פורסם כי אמזון שלחה
למוכרים ישראלים הזמנה למכור ללקוחות בארץ באתר אמזון מקומי בעברית ,זהו צעד ראשון של כניסה לארץ אשר העיבה על
מניות הקניונים והחברות הצריכה ,עזריאלי ,מליסרון ,פוקס וביג ירדו השבוע וצפויות לרכז עניין בתקופה הקרובה .אודיוקודס
פרסמה דוחות השבוע והמניה ירדה באותו היום קרוב ל ( 15%התאוששה ביומיים לאחר מכן) .ביום חמישי פרסמה טבע את
דוחותיה לרבעון הראשון של השנה עם הפסד של  105דולר למניה (לפי כללי החשבונאות המקובלים) ורווח  non gaapשל 60
סנט למניה מול צפי של  58סנט ,הכנסות היו מעט מתחת לציפיות השוק .כלל ביטוח גם זינקה השבוע ,ביום חמישי פורסם של
שבעל השליטה אלשטיין מכר נתח של כ  10%ממניות החברה למורי ארקין ויקיר גבאי עסקה המוערכת ב  300מיליון .₪
מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את ,כלל ביטוח ,פועלים וארקו החזקות שעלו  5.2% ,9.5%ו  4.9%בהתאמה .בלטו
בירידות שערים אודיוקודס ,חברה לישראל וסלקום אשר אבדו מערכן  11.8% ,15.3%ו  10.7%בהתאמה .מכלל מניות השוק
נציין את אינפימר ,צאם ומישורים אשר עלו  24.8% ,37.1%ו  18.9%בהתאמה .מנגד מניות ביונד טיים-ש ,קנביט וגלילאו טק
השילו מערכן  25.1% ,50.4%ו  20.5%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35ירד ב ,1.61% -מדד ת"א  90ירד ב ,2.7% -מדד הבנקים עלה ב ,1.7% -מדד הנדל"ן ירד ב-
 ,2.42%מדד הנפט וגז ירד ב 3.33% -ומדד הביומד ירד ב .2.95% -בשוק המט"ח ,הדולר השיל מערכו השבוע כ0.4% -
וכעת (שישי) נסחר ברמה של  ₪ 3.5990לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35ירד ב 1.61% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1588.41נקודות.
שבוע מסחר מעט מוזר עבר על השוק בת"א לאחר שבארה"ב יצאו שלל דוחות טובים והמדד שאפו לשיאים חדשים (עוד מסוף
השבוע הקודם וכאן דווקא הגיע דיכוי בשוק שהתחיל ביום שני ונמשך עד לנעילת שבוע המסחר עם עדכון משקלות במדד
בנעילת המסחר של יום ה' .מהבחינה הטכנית השוק החזיר את המהלך האחרון וגם קבע שפל שבועי ברמה של  1582נקודות
שהוא קרוב מאוד לשפל האחרון ואזור תמיכה חשוב בטווח הקצר סביב  1580/2נקודות .התנגדות קיימת ברמה של 1592
נקודות בעיקר לפי הגרף התוך ימי ,פתיחה מעל בתחילת השבוע יכולה להביא לתיקון עולה בשוק לאחר ירידה של קרוב ל 50
נקודות מגבוה לנמוך שבועי.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נסחר כעת (שישי) בעליות שערים קלות וברמה של  3.5990ש"ח לדולר .המימוש אשר הגיע
השבוע היה מעט חזק ממה שחשבתי והמטבע לא הצליחה לעשות תנועה צידית קמה והשאר מעל אזור של  .3.61מהבינה
הטכנית הדולר שוב יורדת מתחת ל  3.60ואף קבע שפל שבועי בקידומת של  3.58שהיא התמיכה הקרובה בדולר לפני בדיקת
השפלים האחרונים קצת מעל  .3.55אזור התנגדות ממשיך להיות סביב  3.64ועל פניו נראה נשאר ברמות האלה בתקופה
הקרובה.
מדד ה  DAXהגרמני – המדד ממשיך בקצב עליה איתי מאוד וכמעט בחוסר תנודתיות שאינה מאפיינת את המדד .ב  22ימי
המסחר האחרונים המדד עלה  19ימים וירד  3ימים בלבד ,ניתן לראות זאת היטב בריצה האחרונה למעלה .טכנית ,מתחילים
להגיע ליעדים של  +12400במדד שהוא אזור התנגדות יחד עם אינדיקטורים ברמות גבוהות הרמות האלה בהחלט אזורים
נוחים לנעול רווחים למי שקנה את השוק ברמות נמוכות יותר.
מדד ה  – S&P500מדד האס אנד פי  500קבע השבוע שיא תוך יומי חדש קרוב ל  2955נקודות לא לפני שהתהפך ועבר
מימוש בין יומיים (רביעי וחמישי) לאחר הודעת הבנק המרכזי בארה"ב על השארת הריבית ללא שינוי .טכנית ,המדד חזק מאוד
וגם אתמול ננעל בירידות מתונות יותר ביחס לשיא הירידה היומית .חזרה מעל  2940תהיה עוד איתות חיובי שיעיד על עוצמה
במדד וכנראה יביא לשאיפה לאזור של  3000נקודות שכולם רוצים לראותו.

ניתוח מניות
מליסרון ( – )323014מניות החברה נסחרות במדד ת"א  . 35המניה התממשה השבוע בעקבות ההודעה על כניסתה של אמזון
לישראל .מהבחינה הטכנית ,כבר ביום רביעי ראשינו שבירה של אזור תמיכה סביב  18000ובחסות עדכון מדדים ראינו סגירה
על רמה זו .להערכתי המניה טרם אמרה את המילה האחרונה וייתכן שתבנה תבנית המשך יורדת בימים הקרובים.
חברה לישראל ( – )576017מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה עברה שבוע רע מאוד עם ירידה חדה מתחילתו
ועד לסיומי של השבוע ,לא רק שלא קבלנו פריצה של אזור התנגדות סביב  95000קבלנו ריצה חזקה למטה עד סמוך לנמוכים
האחרונים סביב  80000/82000נקודות .צריך לבדוק את נחישות הקונים ברמה זו והאם היפוך כזה או אחר יגיע.
כלל עסקי ביטוח ( – )224014מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה זינקה ביום המסחר האחרון בעקבות רכישה של
מניות החברה ע"י מורי ארקין ויקיר גבאי ,יחד עם זאת מהצד הטכני לא קרה הרבה והמניה נבלמה סביב אזור של 5500/50
נקודות שם אזור התנגדות אופקית,ף נעילה מעל תביא לטריגר חיובי והמשך תיקון עולה.
אינרום ( – )1132356מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה פרצו בתחילת השבוע את אזור של  1300נקודות
ועשו גבוה חדש בגל המתקן שעובר על המניה מתחילת השנה .התיקון האחרון במניה והחזרה מתחת סבירים .שפל אחרון
קיים ברמה של  1243/50נקודות ,כל עצירה והיפוך סביב או מעל לרמה זו ,תייצר שפל עולה נוסף.
טבע ( - )TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35החברה פרסמה ביום חמישי את הדו"ח הכספי לרבעון הראשון לשנת
 2019והציגה הפסד של  105מיליון דולר .בתגובה המניה ירדה בכ 2% -במסחר בארה"ב .את שבוע המסחר פתחה המניה
בעליה בהמשך לעליות שנרשמו בשבוע שעבר ,אולם ביום שלישי התהפכה וחזרה להיסחר בירידה.
טכנית ,המניה נבלמה באזור  15.5-15.6דולר אשר מהווה אזור התנגדות קרוב וחזרה לאזור השפל שנרשם לאחרונה ברמה
של  14דולר .במקרה של שבירת תמיכה זו ,היעד הקרוב סומן סביב  13.2-13.3דולר .שינוי המגמה בטווח הקצר יתקבל
בסגירה מעל  15.6דולר.
גזית גלוב ( - )126011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה מדשדשת תקופה מתחת לאזור ההתנגדות 3,018-
 3,031נקודות ומתגבשת לקראת תנועה .במהלך שבוע המסחר שחלף המניה נסחרה בירידה ,אולם לא שברה את השפל
האחרון סביב  2,890לכן קיימת אפשרות לניסיון חזרה לאזור ההתנגדות .פריצה וסגירה מעל התנגדות זו תהווה טריגר חיובי
לסיום הדשדוש והמשך התיקון העולה שהחל בתחילת השנה הנוכחית .המבחן הראשון יהיה סביב  3,135נקודות ,רמת
התמיכה החשובה שנשברה לפני מסחר חודשים.
מגדל ביטוח ( - )1081165מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה פרצה ביום המסחר האחרון את אזור ההתנגדות
סביב  390נקודות ורשמה שיא עולה חדש במסגרת התיקון שהחל בחודש ינואר האחרון לאחר ירידות חדשות שפקדו את
המניה בחודש דצמבר .טכנית ,כל עוד המניה נסחרת מעל  390נקודות ,הכיוון הוא המשך תיקון עולה עם מחיר יעד סביב 420
נקודות.במקרה של מימוש ,אזור  370נקודות סומן כתמיכה חשובה לטווח הקצר-בינוני.

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.

