הסקירה השבועית של ספונסר – 06.10.2019
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 מסחר מקוצר לרגל השנה העברית החדשה ננעל בירידות שערים ,ת"א  35ות"א  125ירדו  1.61%ו
 1.57%בהתאמה .לאחר שלושה ימי חופשה חזרה הבורסה למסחר בין יומיים כשברקע ירידות בשווקי העולם לאחר נתוני
מאקרו לא טובים שמראים על האטה והחשש ממיתון שהולכים וגוברים .הכותרות העיקריות של השבוע :פנקסיה ישראל
השלימה את המיזוג לשלד של הרודיום .חברת הנדל"ן דוניץ קבלה הסכמת דיירים לפרויקט פינוי בינוי בגבעתיים .חברת
נאוויטס של גדעון תדמור מתרחבת בארה"ב ,דיווחה על רכישת נכס נפט יבשתי נוסף במדינת טקסס .שותפות מאגר ליוויתן
בלטו ביום רביעי האחרון לאחר שחתמו עם חוזה חדש עם מצרים ובו כמות כפולה של גז .רני צים מתרחב ,רוכש מצמח המרמן
ואשדר מרכז מסחרי בגני תקווה .אביט מערכות תספק מערכות ראיית לילה למארינס האמריקאי .מנכ"ל חדש לחברת מליסרון,
סמנכ"ל הכספים אופיר שריד יחליף את אבי לוי ,האחרון עוד הספיק להפיץ מניות מליסרון מחוץ לבורסה בתמורה ל  270מיליון
 .₪כלל ביו טכנולוגיה הודיעה שאליסיו השלימה גיוס הון של  33מיליון דולר ממשקיעים מוסדיים אמריקאיים ובינלאומיים.

מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את הבורסה לני"ע ,דלק קידוחים יה"ש ורציו שעלו  10.1% ,12.74%ו 7.5%
בהתאמה .בלטו בירידות שערים אנלייבקס ,באטם ואודיוקודס אשר אבדו מערכן  12.9% ,59.5%ו  11.75בהתאמה .מכלל
מניות השוק נציין את ארנה גרופ ,אופקטרא ומנדלסון תעשיות אשר עלו  21.6% ,33.3%ו  11.4%בהתאמה .מנגד מניות
מדלי ,ליניאג תרפיוטיק וקדימהסטם השילו מערכן  14.9% ,17.5%ו  13.5%בהתאמה.

בסיכום שבועי מדד ת"א  35ירד ב ,1.61% -מדד ת"א  90ירד ב ,1.54% -מדד הבנקים ירד ב ,0.49% -מדד הנדל"ן ירד ב-
 ,0.89%מדד הנפט וגז עלה ב 1.69% -ומדד הביומד ירד ב .4.09% -בשוק המט"ח ,הדולר נסחר כמעט ללא שינוי השבוע
וכעת (שישי) נסחר ברמה של  ₪ 3.4820לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35ירד ב 1.61% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1589.87נקודות.
שבוע המסחר בן יומיים בלבד עבר על השוק המקומי אך עם לחץ של מוכרים ושבירה של תמיכה טכנית .השוק נכנס לנעילה
מו קדמת ביום חמישי בעקבות עדכון המדדים החודשי ויצא משם עם שבירה של התמיכה סביב  1600-1597נקודות ונעילת
מסחר שלילית במיוחד .לאחר תנועה עולה בשבועות האחרונים כששוב אזור של  1630נקודות בולם את השוק קבלנו איתות
טכני שלילי ראשוני בסגירת המסחר של יום המסחר האחרון .כל עוד השוק נשאר מתחת לתמיכה הוא שלילי בטווח הקצר.
המשך תיקון ל  1580נקודות יהיה סביר ביותר לטווח הקצר כשברמה של  1585נקודות קיים פער מחירים פתוח (גאפ).

שקל-דולר – המטבע האמריקאי נסחר השבוע בצורה חלקית ובמחזורים דלילים בעיקר בגלל ראש השנה ויומיים בהם הבנקים
בישראל היו נעולים .מהבחינה הטכנית לא קרה הרבה והדולר נועל שבוע איפה שסגר אותו בשבוע שעבר קרוב לשפלים
השנתיים .באמצע השבוע עוד ראינו בדיקה מעל  3.50דולר לשח אולם מהר מאוד הדולר חזר לרמות נמוכות כשהוא עדיין
מחזיק מעל  .3.47-3.4630על פניו נראה שכל עליה לצורך ירידה ובהחלט אפשרי לראות נמוך שנתי חדש בקרוב.

מדד ה  DAXהגרמני – המדד פתח את השבוע בעליות קלות כששוב חזר לאזור של  .+12400יום שלישי הגיע מפנה עם
פתיחה חיובית ונר אוגף חזק מאוד שקבל אישור והמשך עם פער מחירים יורד (גאפ) ,דבר המראה על העוצמה ולחץ המוכרים
אשר הגיעו השבוע .מהבחינה הטכנית כל עוד המדד מתחת ל  12200-12270המדד תחת איתות שלילי ותיקון יורד ,אזור
תמיכה קרוב נמצא מעט מעל  11800נקודות .הנחה טכנית בראייה קדימה ,המדד החל גל יורד ,כל עליה תהיה לצורך ירידה.

מדד ה  – S&P500מדד האס אנד פי  500נתן טריגר טכני שלילי השבוע כשהוא יורד מתחת לאזור תמיכה סביב 2940/50
נקודות אותו הזכרתי בשבועות האחרונים .תמיכה טכנית קרובה קיימת ברצועה של  2850-2820נקודות שם קיימים השפלים
של חודש אוגוסט וממוצע  200שהספיק להתקדם למעלה לאחר שהמדד נסחר ברמות מחירים גבוהות יחסית בחודשים
האחרונים ( .)+2800בראייה מעט רחבה כל התנועה של החודשים האחרונים נראת כמו פיזור של סחורה ברמות הגבוהות
לאחר התאוששות מהירה בצורת  Vבחודשים ינואר-אפריל שהיו ללא תיקונים אלא כמו בולמוס של קניות להחזיר את המדד
לרמות גבוהות ואת הביטחון במהרה לשווקים .מתחת יש את אזור של  2730נקודות שהוא רמת תמיכה טכנית הבאה.יהיה
מעניין בתקופה הקרובה.

ניתוח מניות
פייסבוק ( - )FBמניות החברה נסחרות במדד הנסד"ק  .100המניה נסחרת בחודשים מעל ממוצע  200שנמצא כעת ברמה של
 175דולר למניה .השבוע המניה שוב הגיעה לאזור זה בצעה היפוך ביום המסחר האחרון .במידה ונראה רגיעה בשווקים המניה
בהחלט יכולה להמשיך קדימה אפילו לאזור של  190-1דולר למניה שם נבלמה בשבועות האחרונים מספר פעמים .מנגד
שבירה של אזור השפל האחרון וממוצע  200יכול לשלוח את המניה לתיקון מעט עמק יותר לכיוון  160דולר למניה.
המלט ( - )1080324מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה בצעה נסיגה השבוע מאזור ההתנגדות אתו ציינתי סביב
 6300נקודות ו  6500שהם רצועת התנגדות רחבה יחסית .ייתן מאוד שדווקא יציאה קדימה יכולה להביא לשפל עולה ואז
תקיפה נוספת של אזורי ההתנגדות שצוינו מעליהם נקבל טריגר טכני חיובי בטווח הקצר.
רציו ( - )394015מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה זינקו השבוע בעקבות ההסכם החדש ליצוא כמות גז
כפולה למצרים .יחד עם זאת הזינוק הגיע בדיוק לאזור תמיכה שנשבר סביב  250נקודות כשהמניה לא מצליחה לסגור מעל
לשפל של יולי ברמה של  245.5נקודות .טכנית מצב גבולי ,הזינוק היווה אפשרות ליציאה מנייר שסובל מסנטימנט שלילי
בחודשים האחרונים ,גם הכניס לפער המחיר אינה טובה אני מעריך שהנייר ישאף לסגור את הגאפ בלי הודעות נוספות.
אלוני חץ ( - )390013מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35הראלי במניה נחלש במהלך חודש אוגוסט ומאז המניה
מדשדשת מתחת לשיא סביב  5,100נקודות ומעל התמיכה סביב  4,700נקודות .טכנית נוצרה במניה פסגה משולשת שלרוב
מוציאה תיקון יורד ,אולם בשל עוצמת המגמה קיימת אפשרות לפריצת השיא ולבטל את תבנית המימוש .בפועל המניה כלואה
בטווח המחירים הנ"ל ורק יציאה מגבולות אלו תכתיב את כיוון המניה בטווח הקצר .למעקב
שיכון ובינוי ( - )1081942מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה נסחרה במהלך שבוע המסחר המקוצר במגמה
שלילית וחתמה מעל השיא האחרון באזור  1,290נקודות .טכנית מדובר בבדיקת רמת פריצה כך שהיפוך מעל אזור זה יהווה
טריגר חיובי להמשך המגמה החיובית אל עבר היעד העתידי כמעט ונסגר והוא עומד באזור  1,395-1,400נקודות שם המניה
תבחן מחדש.
איידיאיי ביטוח ( - )1129501מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .90המניה נחלשה קלות במהלך שבוע המסחר המקוצר
וממשיכה לשמור על מבנה מחירים עולה .טכנית מתהווה תבנית היפוך מגמה בדמות "ראש כתפיים" כאשר פריצה והתבססות
מעל אזור ההתנגדות האופקי סביב  14,000נקודות תהווה טריגר חיובי ליציאה למגמה עולה חדשה .במידה ותרחיש זה יצא
לפועל ,היעד הקרוב סומן באזור  15,250נקודות .מלמטה אזור  12,800סומן כתמיכה נקודתית.
אלקטרה ( - )739037מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה המשיכה להתממש השבוע והשלימה תיקון של כ7.5% -
מהשיא האחרון שנרשם בתחילת חודש ספטמבר סביב רמה של  116,000נקודות .טכנית אזור  105,000נקודות אמור לשמש
כתמיכה לאחר שרמה זו שמשה כרמת התנגדות בדמות השיא הקודם ונפרצה בסוף חודש אוגוסט .היפוך מעל אזור זה עשוי
לסמל את סיום התיקון היורד וחזרה למתווה של עליות עם יעד בשיא האחרון.
אל על ( - )1087824מניות החברה נסחרות במדד  .SME60המניה נחלשה קלות במהלך שוע המסחר המקוצר ,אך ממשיכה
לשמור על מבנה מחירים עולה וקיימת אפשרות לפריצה של אזור ההתנגדות האופקי סביב  101.8-102נקודות .פריצה
והתבססות מעל התנגדות זו תהווה טריגר חיובי להמשך התיקון העולה עם מחיר יעד קרוב באזור  108-109נקודות.

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.

