הסקירה השבועית של ספונסר – 08.03.2020
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 שלילית במדדים המובילים ,מדד ת"א  35ות"א  125ירדו ב  3.94%ו
 4.09%בהתאמה .שבוע מסחר נוסף של ירידות שערים חדות התרחש לבורסה של ת"א בהתאם לנפילות בבורסות העולם
בעקבות התפשטות וירוס הקורונה עם התפשטות ומקרי מוות באירופה ,ארה"ב וביטול רב של טיסות נכנסות ויוצאות והגבלות
ובידוד לשבים משלל מדינות באירופה .חוסר הודאות הגיעה גם בבחירות שלא הביאו לתוצאה מכריעה בין הגושים דבר שלא
תורם לאי הוודאות שממלא קיימת.
מהכותרות הבולטות השבוע נציין את :מור בית השקעות שהשקיעו בחברת פנקסיה יחד עם שותפים ,בהם יו"ר ומנכ"ל החברה
כ  23מיליון שקלים .בזק הפחיתה את שווי בזק בינלאומי בספרים ומעריכה מחיקה של כ  80מיליון שקלים .ארקו חתמה על
הסכמי מימון והשקעה עם קבוצת ארס קפיטל .עשות קבלה הזמנה ממשרד הביטחון בהיקף של כ  133מיליון שקלים .מישורים
רוכשת נכס בבנימינה בתמורה ל  25.5מיליון שקלים .איתמר מדווחת על הכנסות שיא ב  2019וגידול בהפסד הנקי ל 5.3
מיליון דולר .ישראכרט מסכמת את  2019עם הליה במחזור העסקאות וירידה ברווח הנקי .קרנות הנאמנות המסורתיות רשמו
פדיונות עתק של  5.5מיליארד שקלים בחודש פברואר .חברת המסחר בני"ע ענבר גרופ מפרסמת אזהרת רווח בעקבות
הפסדים בשל הירידות בשווקים .בנק אגוד מסכם את שנת  2019עם זינוק ברווח הנקי .למרות הירידות במחירי הנפט נאוויטס
השלימה רכישה של נכסי נפט יבשתיים בטקסס .אינטרקיור דיווחה שסופר פארם תרכוש  10טון מוצרי קנביס מחברת הבת
קנ דוק .המשבר ממשיך להכות באל על מודיעה על הקלות נוספות בביטולים לטסים למזרח ובנוסף הודיעה על פטורי 1000
עובדים .אבוג'ן פרסמה דוחות עם ירידה בהכנסות ומדווחת על הרה ארגון שעברה ב  2019וצפי לשיפור מהותי ב .2020

מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את קומפיוג'ן ,אופקו ופריגו אשר עלו  11.8% ,26.6%ו  9.2%בהתאמה .בלטו
בירידות שערים רציו יה"ש ,דלק קבוצה וכלל ביטוח אשר ירדו  18.6% ,19.3%ו  17.9%בהתאמה .מכלל מניות השוק נציין את
כן פייט ,אוגווינד ואינטליקנה אשר עלו  49.5% ,53.3%ו  26.7%בהתאמה .מנגד מניות אינפימר ,גיבוי החזקות וארנה גרופ
השילו מערכן  25.7% ,36.6%ו  25%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35ירד ב ,3.94% -מדד ת"א  90ירד ב ,4.65% -מדד הבנקים ירד ב ,5.36% -מדד הנדל"ן ירד ב-
 ,5.86%מדד הנפט וגז ירד ב 11.26% -ומדד הביומד ירד ב .1.84% -בשוק המט"ח ,הדולר התחזק השבוע ב  0.5%וכעת
(שישי) נסחר ברמה של  ₪ 3.4850לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35ירד ב 3.94% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1538.09נקודות.
השיגעון במדד המשיך גם בשבוע המסחר הנוכחי עם מסחר תנודתי מאוד ופדיונות גדולים שתרמו ללץ בלתי פוסק של מוכרים.
לאחר הבחירות ועליות בארה"ב ובחוזים השוק פתח בעליות של קרוב ל  3%מחק באותו היום ואשר הביאו למשך לחץ מכירות
עד לסיום השבוע ונעילה סמוך לנמוכים יומיים ושבועיים .מבחינה טכנית ,מתחילים לקבל תמונה ברורה על הגרף ,המדד בדק
את השפל של תחילת חודש פברואר סביב  1630נקודות ,אותה רמה שהתנגדה בשנה שעברה .השפלים השבועיים סביב
 1566/7נקודות אל החזיקו ונראה שהכיוון כעת לבדוק את אזור  1520נקודות לערך בתחילת שבוע המסחר שהיא גם רמת
התמיכה הקרובה של השוק .אינדיקטורים טכניים מתחילים להגיע לרמות נמוכות כך שירידות בתחילת שבוע המסחר יכולים
דווקא להוות הזדמנות כניסה לסוחרים אגרסיביים בטווח הקצר ולתיקון עולה במדד בפרט ובמניות שנפגעו חזק בירידות
האחרונות.
מדד ת"א  – 90המדד חוזר אלינו לסקירה לאחר תקופה ארוכה ובעיקר בעקבות בקשות של גולשי האתר .לאחר עליות שערים
ללא מעצורים מהשפל של דצמבר  2018המדד סוף ,סוף יוצא לתיקון יורד וגם למבנה מחירים יורד על הגרף היומי .השפל של
חודש פברואר סביב  1446/7נקודות נשבר בשבוע המסחר האחרון ,נבדק מלמטה והמשיך את התיקון היורד .בטווח הקצר
נראה שהמדד השלים תבנית  Mובהחלט יכול לעשות תיקון עולה לטובת שיא יורד.

שקל-דולר – הדולר המשיך להציג תנודתיות גבוהה גם בשבוע המסחר האחרון כשהוא חוזר שוב לגבוהים האחרונים סביב
 3.49וסמוך לאזור התנגדות סביב  3.50דולר לשקל בעקבות השיגעון והתנודתיות בשווקים .נראה שבטווחה קצר הדולר קבל
צפירת הרגעה בעקבות המשבר העולמי ,אזור התנגדות נמצא סביב  3.50מעליו אפשר יהיה לראות המשך התחזקות של
הדולר אל עבר רמות גבוהות יותר.
מדד ה  DAXהגרמני – מדד הדקס נעל את שבוע המסחר בנמוכים תקופתיים חדשים והחזיר עצמו חצי שנה לאחרון
בשבועיים .מהבחינה הטכנית ,המדד ממשיך להיות שלילי בטווח הקצר אך מגיע לאזור תמיכה סביב השפל של חודש אוגוסט
האחרון סביב  11400/500נקודות .נעילה מעל  11650יכולה בהחלט להביא לתיקון עולה במדד כשאזור התנגדות בגרף היומי
והתוך יומי נמצא סביב  11200/70נקודות.
מדד ה  – S&P500התנודתיות העזה במדד המשיכה גם בשבוע המסחר האחרון בעיקר מכיוון הבנק המרכזי שהפתיע את
השוק ביום שלישי עם הורדה של הריבית ב  0.5%דבר שהוציא מאיזון את המדדים ושלח אותם לירידות חדות בשלישי ,עליות
חדות ברביעי ושוב ירידות חדות ביום חמישי .בשישי ננעל המסחר בצורה מתונה שוב ברבע השעה האחרונה של המסחר
כשהמדד מוחק  2%ירידה וסוגר שבוע תנודתי בצד החיובי .מהבחינה הטכנית אזור התנגדות נמצא גבוהים שבועיים סביב
 3130/7נקודות .תמיכות קיימות ברמה של  2900נמוך של שבוע המסחר האחרון ו  2850נמוך של שבוע המסחר הקודם.קו
ביניים נמצא סביב  3050שהוא ממוצע  200עליו נלחם השוק בשבוע האחרון והוא מסיים שבוע שני רצוף מתחתיו .צפי לרגיעה
בשוק תגיע רק בירידת התנודתיות ,כל עוד השוק זז  3-4אחוזים ביום לכל כיוון הסכנה טרם חלפה.

ניתוח מניות
טבע ( - )TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת”א  .35ביום שישי שעבר המניה ירדה עד לאזור  11דולר ונתמכה .בשבוע חלף
המניה התב ססה מעל אזור זה ,אולם ביום שישי התמיכה נשברה .במידה ולא תחזור מעל אזור זה בתחילת שבוע המסחר ,ככל
הנראה המימוש הנוכחי יעמיק עד לאזור התמיכה הבא ב 9.5 -דולר .התמיכה החובה הבאה שוכנת באזור  8.9-9דולר.
עזריאלי קבוצה ( - )1119478מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .35שבוע מסחר שלילי בו ירדה המניה בכ 4.5% -נחתם
בנר היפוך מעל אזור תמיכה חשוב סביב  24,000נקודות .פריצה של  25,000נקודות עשויה להביא לסיום התיקון היורד וחזרה
לאזור  27,600נקודות .מנגד ,סגירה מתחת לאזור זה וכישלון פריצה חזרה תהווה טריגר שלילי להמשך המימוש אל עבר
התמיכה הבאה באזור  22,600נקודות.
אזורים ( - )715011מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .90המניה רשמה שבוע מסחר שלילי במיוחד בו ירדה בכ13.3%-
וכמעט ומחקה את כל הזינוק שנרשם מתחילת השנה הנוכחית .טכנית קיימת אפשרות להמשך המימוש לאזור התמיכה האופקי
סביב  680נקוד ות ,שם תיבחן מחדש .מדובר באזור התנגדות מהותי שנפרץ באמצע חודש דצמבר האחרון ומאז המניה יצאה
למהלך עליות מרשים .מלמעלה ,אזור  810סומן כהתנגדות נקודתית במידה ותתהפך כלפי מעלה.
אנלייט אנרגיה ( - )720011מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .90למרות הירידות בשוק המניות ,המניה הפגינה עוצמה
וממשיכה לדשדש סביב רמות שיא .טכנית אזור  465נקודות מהווה תמיכה חשובה בטווח הקצר וביום המסחר האחרון (ה')
המניה התבססה מעל אזור זה .טווח הדשדוש נעל בין  465נקודות מלמטה ו 533 -מלמעלה ורק יציאה מגבולות אלו יכריעו את
כיוון המניה בטווח הקצר .בקרה של שבירת התמיכה ,היעד הקרוב סומן באזור  390-392נקודות.
הבורסה לניע בתא ( - )1159029מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .90מהבודדות שרשמו תשואה חיובית במהלך שבוע
המסחר חתמה את יום חמישי במחיר שיא חדש (במונחי שער סגירה) ,אולם טרם פרצה את ההתנגדות האופקית סביב 1,335
נקודות .פריצה והתבססות מעל אזור זה תסלול את הדרך לשיאים חדשים .במקרה זה ,מחיר יעד עתידי קרוב סומן סביב
 1,430נקודות .במקרה של נסיגה ,אזור  1,180נקודות סומן כתמיכה קרובה.
מנורה מב החז ( - )566018מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .90מבין חברות הביטוח הגדולות הנסחרות בבורסה ,מניית
מנורה רשמה את הירידה המתונה ביותר .ביום המסחר האחרון התהפכה מעל אזור רצועת התמיכה האופקית היסטורית סביב
 3,720נקודות .רמה זו תמכה במניה בשלוש השנים שחלפו כך ששבירתה כלפי מטה וכישלון חזרה מעליה תהווה שינוי מגמה
לטווח זמן בינוני-ארוך .במקרה זה התמיכה המהותית הבאה שוכנת באזור  2,600נקודות .מלמעלה ,אזור  4,160נקודות סומן
כהתנגדות קרובה במקרה ותתהפך כלפי מעלה בימי המסחר הקרובים.

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.

