הסקירה השבועית של ספונסר – 07.04.2019
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  35ו  125עלו  1.44%ו 1.35%
בהתאמה .שבוע מסחר נפתח במגמה חיובית ולמעשה נתן טריגר טכני חיובי בפתיחה סביב  1540נקודות במדד ת"א .35
המשך אווירה חיובית מבורסות ארה"ב ואירופה שלחו את השוק לעליות שערים לאורך כל ימות השבע פרט ליום חמישי בו ירד
השוק וסגר בצורה טכנית גבולית .מניות התקשורת רכזו עניין השבוע עם זינוק בנעילת המסחר של יום ב' לאחר שפורסם
שמשרד התקשורת שוקל לתת מחיר מינימום לחבילת גלישה מחשש לקריסה של אחת מהחברות ,בהמשך השבוע מניות
סלקום ופרט נר החזירו את כל הזינוק שהגיע בנעילת המסחר ,בזק המשיכה במגמה השלילית עם תחתית חדשה .חברת
פלוריסטם צנחה ביום המסחר האחרון לאחר שהנפיקה מניות בארה"ב ושוב דיללה את המשקיעים שהענישו את המניה .רציו
פטרוליום ממשיכה להיות המניה הלוהטת ביותר עם עליה חדה ושיא חדש בשבוע המסחר האחרון .קרן פימי מכרה את יתרת
מניותיה בחברת נובולוג למורי ארקין ואודי פיזיס שרכשו יחד  15%ממניות החברה .ישראכרט סיימה את התמחור שלה השבוע
והוא נקבע בשווי של  2.7מיליארד שקל בין הרוכשים ,מגדל ,ילין לפידות ,אייל בקשי ,נתן חץ ואבי באום מבעלי חילן .בשבוע
הקרוב ימכרו בשלב הציבורי עוד  5%ממניות החברה ובנק הפועלים צפי לתמורה של  1.7-1.8מיליארד  ₪סה"כ.
מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את אודיוקודס ,קמטק ודמרי שעלו  12.2% ,12.98%ו  11.5%בהתאמה .בלטו
בירידות שערים בי קומיוניקיישנס ,בזק וארקו החזקות אשר אבדו מערכן  9.2% ,16%ו  9.15%בהתאמה .מכלל מניות השוק
נציין את אפ.סי ריאליטי-ס ,ביונד טיים-ש ופי.אל.טי פיננס אשר עלו  50% ,86.4%ו  38.7%בהתאמה .מנגד מניות מירלנד,
פלוריסטם וכן פייט השילו מערכן  39.4% ,41.2%ו  23.1%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35עלה ב ,1.44% -מדד ת"א  90עלה ב ,0.87% -מדד הבנקים עלה ב ,2.93% -מדד הנדל"ן עלה
ב ,0.34% -מדד הנפט וגז עלה ב 1.69% -ומדד הביומד ירד ב .3.08% -בשוק המט"ח ,הדולר השיל מערכו השבוע כ1.2% -
וכעת (שישי) נסחר ברמה של  ₪ 3.5850לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35עלה ב 1.44% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1549.93נקודות.
שבוע מסחר חד כיווני עבר על המדד המעו"ף פרט ליום חמישי בו התממש קלות .ההערכה הטכנית שלי מהשבוע שעבר
התבררה כשגויה והיא לפגוש את אזור  1510נקודות בשבוע המסחר הקרוב .במקום זה קבלנו טריגר טכני חיובי שצוין גם
בפורומים מעל אזור של  1535נקודות .הפתיחה והתנהגות המסחר של יום א' פתחה את הפתח למגמה חיובית להמשך
השבוע וגבוה שבועי סמוך מאוד לאזור התנגדות סביב  1565/6נקודות .מבחינה טכנית בגרף יומי המגמה בשוק עדיין שלילית,
תיקון יורד עם שיאים ושפלים יורדים .סגירת השבוע הייתה גבולות על אזור של  1550נקודות ,המשך שלילי בתחילת השבוע
ייתן טריגר טכני שלילי בטווח הקצר .אזור התנגדות נמצא ברצועה של  1563-1566גבוה שבועי נוכחי לגבוה של אמצע חודש
מרץ .השבוע לא יהיה מסחר ביום ג' לרגל הבחירות לרשות הממשלה לכן צפי לתנועה ביום ד' לאחר הבחירות ,חשוב לזכור
שהשוק אוהב ודאות ולכן תוצאה חד משמעית תכניס וודאות לשוק .בהצלחה למועמדים.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נסחר כעת (שישי) בירידות שערים קלות וברמה של  3.5850ש"ח לדולר .החולשה בדולר
חזרה השבוע בעוצמה כשהמטבע חוזר הבוקר (שישי) לשפל האחרון סביב  3.5850ומקבל שם שוב סוג של בלימה .אני חייב
לציין שהמטבע נראה חלש ולא מצליחה להוציא מהלך עולה כמו שצריך .אזור התנגדות סביב  3.64כנראה חזק ממה שחשבתי
וכעת נוצר סוג של ריינג  .3.5850-3.64התבססות מתחת ל  3.60לא תהיה טובה והיא יכולה לשלוח את הדולר דרומה לעבר
.3.55
מדד ה  DAXהגרמני – מדד הדקס הגרמני עבר השבוע את השבוע הטוב ביותר בשנה האחרונה פרץ אזור של 11670/80
נקודות והמשיך עד לחלק עליון של רצועת התנגדות ואזור של  12000נקודות הפסיכולוגי .סגירה שבועית מעל  12000תהיה
חיובית מאוד ולא רק לטווח הקצר .אזור תמיכה שכל ירידה אליו תהיה טובה להמשך המגמה נמצא סביב  11700/650נקודות.

ניתוח מניות
בזק ( – )230011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35בשבוע שעבר ציינתי ששבירה של הנמוכים האחרונים יכולה לפתוח
מר ווח יורד נוסף וזה מה שקרה עם נמוך שבועי ותקופתי חדש בנייר .בשלב זה אין מה לחפש שם וזה אומר לוותר על תיקון
עולה כזה או אחר בטח כשהמגמה בנייר שלילית.
נייר חדרה ( – )632018מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90התצורה השורית אותה העלתי בשבוע שעבר התממשה בדיוק
כפי שציפיתי ,מה שלא ציפיתי הוא שהמלך לשיא יהיה איטי יותר ולא מהיר כפי שקרה .מעל  29670/80נקודות נקבל טריגר
טכנית חיובי נוסף כלפי מעלה ויעד לאזור של  32500נקודות.
מלם תים ( – )156018מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה נסחרות בריינג' בן שנתיים בין 31000-39500
נקודות .השבוע עשתה המניה סימני פריצה ולמעשה סגרה השבוע ברמות שיא על בסיס גרף שערי סגירה .נעילה מעל 40000
ברמה שבועית יכולה לפתוח יעד עולה לאזור של  48000על בסיס גרף שבועי כך שייתכן שיכול להגיע כאן מהלך משמעותי
מאוד להמשך השנה.
אפקון החזקות ( – )578013מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה נסחרה בתנועה צידית בחודש האחרון מעל אזור
של  18000נקודות שהוא שיא כל הזמנים הקודם .בשבוע המסחר האחרון יצאה המניה קדימה מעל  18800נקודות ולמעשה
נתנה טריגר טכני חיובי ,אני מעיך שנראה את המניה מתקדם קדימה בתקופה הקרובה אל עבר השיא סביב 20500/600
נקודות.
טבע ( - )TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35במהלך שבוע המסחר המניה שברה כלפי מטה את השפל האחרון ב-
 15.5דולר .בשלב זה ,למרות העלייה שנרשמה ביום חמישי ,קיימת האפשרות להמשך המימוש לשפל של שנת  2018סביב
 14.5דולר שם תתקבל הכרעה באם העליה שרשמה המניה בתחילת השנה היתה בגדר תיקון עולה בתוך מגמה שלילית ,או
שהמניה תצליח להתבסס ולייצר מגמה עולה חדש ותעלה חזרה לאזור  17דולר אשר סומן כרמה מהותית לטווח הקצר-בינוני.
אמות ( - )1097278מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35השבוע פרצה המניה את השיא האחרון שנרשם בתחילת חודש
מרץ האחרון סביב רמה של  2,090נקודות .בשלב זה אזור  2,100מהווה התנגדות מהותית כך שסגירה מעל רמה זו תאשרר
את הפריצה והמשך המגמה החיובית .במקרה זה ,היעד הקרוב סומן סביב  2,180והיעד השני סומן  2,270נקודות.
שפיר הנדסה ( - )1133875מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה מדשדשת מעל חודש בטווח מחירים שבין 1,180
מלמטה ו 1,270 -מלמעלה .טכנית מבנה גרף המחירים שקדם לדשדוש הנוכחי תומך בהמשך התיקון העולה חזרה לרמות
השיא באזור  1,340-1,350נקודות והטריגר החיובי יתקבל בפריצה וסגירה מעל  1,270נקודות .למעקב
אל על ( - )1087824מניות החברה נסחרות במדד  .SME 60המניה נסחרת במגמה שלילית ובמהלך השבוע המניה רשמה
תיקון עולה .אזור  98-100יהווה התנגדות קרובה ושם תתקבל הכרעה באם המניה תמשיך להתאושש חזר אזור  105או
שמדובר בתיקון עולה בתוך מגמה יורדת ותמשיך להתממש אל עבר התמיכה החשובה באזור  86נקודות .הטריגר יתקבל
בסגירה מתחת לשפל האחרון ב 91 -נקודות.

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.

