הסקירה השבועית של ספונסר – 08.12.2019
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  35ומדד ת"א  125ירדו ב  1.47%ו
 1.66%בהתאמה .שוק המניות קבל פחד גבהים לאחר נעילה סופר חיובית בשבוע שעבר מעל  1700נקודות במדד ת"א .35
עונת הדוחות מאחורינו ולשוק נותרו  3.5שבועות לנעילת השנה .מהחדשות הבולטות של השבוע נציין את בנק מרכנתיל
דיסקונט שהשלים את המיזוג עם בנק מוניציפל .המפקחת על הבנקים ד"ר חדווה בר תסיים את תפקידה לאחר קדנציה של 5
שנים .חברת יוניבו החלה במכירה של מוצרי קנביס רפואי לבתי מרקחת בישראל .קרסו פרסמה בסוף השבוע הקודם דוחות
חלשים והמניה צנחה השבוע .אפקון החזקות שגם היא פרסמה דוחות חלשים בסיום השבוע שעבר ,דיווחה על פרויקט חדש
בירושלים בו תתכ נן ותבנה את הקמפוס של מובילאיי .בריינסוויי דיווחה על הצלחה בניסוי לגמילה מעישון במערכת הדיפ
 .TMSחברת האשראי החוץ בנקאית שוהם ביזניס תקבל מסגרת אשראי של עד  15מיליון שח מבנק דיסקונט .חברת החשמל
השלימה את מכירת תחנת הכח אלון תבור למגזר הפרטי בסכום חסר תקדים של  1.9מיליארד שקלים .הבנק בינלאומי ג'י פי
מורגן יהפוך לעושה שוק באגרות החוב של ממשלת ישראל ואיתמר מדיקל דיווחה על חוזה מינימום של  4.5מיליון דולר עם
 SoCleanלרכישה מערכת ה .WatchPAT ONE

מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את פלסאון ,רבוע נדל"ן וטאואר אשר עלו  6.5% ,10.7%ו  4.4%בהתאמה .בלטו
בירידות שערים קרסו ,אפקון החזקות ואלקטרה נדל"ן אשר ירדו  10.1% ,11.3%ו  9.4%בהתאמה .מכלל מניות השוק נציין
את כן פייט ,אביליטי וארנה גרופ אשר עלו  59.4% ,65.5%ו  50%בהתאמה .מנגד מניות רימוני ,סים קומרשייל וסייפטי גרופ
השילו מערכן  23.2% ,28.5%ו  23.2%בהתאמה.

בסיכום שבועי מדד ת"א  35ירד ב ,1.47% -מדד ת"א  90ירד ב ,2.19% -מדד הבנקים ירד ב ,2.35% -מדד הנדל"ן ירד ב-
 ,2.53%מדד הנפט וגז ירד ב 1.44% -ומדד הביומד ירד ב .0.45% -בשוק המט"ח ,הדולר נחלש השבוע ב  0.3%וכעת
(שישי) נסחר ברמה של  ₪ 3.4620לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35ירד ב 1.47% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1677.68נקודות.
שבוע מסחר שהחל ברמות השיא מעל  1700נקודות נגמר במימוש בדומה לנעשה בעולם .מהבחינה הטכנית השוק קבע שפל
השבוע ברמה של  1668/9נקודות שהוא שפל עולה נוסף במדד במסגרת מבנה המחירים העולה הקיים .התנגדות קיימת
ברמה של  1702/3נקודות גבוה שנתי.
שקל-דולר – הדולר ניסה לצאת קדימה ב אמצע שבוע המסחר לאחר התערבות נוספת מצד בנק ישראל ,אך שוב כשל לפתוח
מומנט חיובי .ביומיים האחרונים אנו ממשיכים לראות את חולשת הדולר כשהוא חוזר שוב לאזורי הנמוכים השנתיים .אני חוזר
על הערכתי מהשבועיים שלושה האחרונים ,יעד תבנית יורדת לאזור של  3.40דולר לשקל זה רק עניין של זמן ,כל עוד עוד אין
שינויים מרחיקי לכת במבנה המחירים.
מדד ה  DAXהגרמני – המדד ירד ביום המסחר הראשון של השבוע בצורה חדה כמו שלא ירד מאז תחילת אוקטובר .מבחינה
טכנית לא קבלנו המשכיות אלא שוב בלימה וחזרה לאזור המחירים של החודש האחרון סביב  13200נקודות .יציאה נוספת
למטה ונעילה מתחת ל  12950יכולה להביא לתיקון במדד שהפעם ככל הנראה יהיה עמוק יותר.
מדד ה  – S&P500מדד האס אנד פי  500התעורר השבוע לתנודתיות גבוהה ממה שהורגלנו בזמן שהוא פותח את דצמבר
בסערה וירידות חדות (יחסית לתנודתיות של החו דשים האחרונים) בימים שני ושלישי בשל כותרות שליליות על מלחמת הסחר.
בהמשך השבוע דאגו הקברניטים להרגיע (כשבפועל לא קורה דבר) והשוק התאושש בימים רביעי וחמישי וחזר מעל 3100
נקודות .מהבחינה הטכנית אזור של  3070נקודות שפל השבועי מהווה תמיכה קרובה במדד ,התנגדות קיימות באזור השיא
סמוך ל  3155נקודות.

ניתוח מניות
מזרחי טפחות ( – )695437מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה בצעה מימוש בחלקו הראשון של השבוע וירדה
לאזור של  8950נקודות שם ככל הנראה יצרה שפל עולה .מהבחינה הטכנית המניה חיובית כל עוד נסחרת מעל  8800נקודות,
יעד התבנית נמצא ברמה של  9900-10000נקודות כשהתנגדות קרובה קיימת ברמה של  9500נקודות.
שופרסל ( – )695437מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה נסחרת בטרנד שלילי בחודשים האחרונים ובמבנה
מחירים יורד .עוד בשבוע שעבר המניה שברה אזור תמיכה סביב  2300נקודות והמשיכה דרומה לנמוך שנתי חדש ואזור
תמיכה נוסף סביב  2200נקודות שאיכשהו מצליח להחזיק בשלב זה .יציאה מעל  2230נקודות בצורה ברורה יכולה להביא
לתיקון עולה במניה אולם הוא יהיה מוגבל מאוד וזה כמובן לא אומר שירידות השערים מאחורינו.
בריינסוויי ( – )1100718מניות החברה נסחרות במדד  .SME60המניה סבלה השנה מומנט שלילי ,אך התאוששה בחודש
האחרון לאחר הדוחות ומינוי מנכ"ל חדש .מהבחינה הטכנית המניה נמצאת באזור התנגדות קשה בכל הרצועה של 1900-
 2000נקודות .נעילה ברורה מעל  1900נקודות שם גם נמצא ממוצע  200אולי תרמז על אפשרות ריצה קדימה וחזרה של אמון
המשקיעים.
פמס ( - )315010מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה עוברת מימוש בריא לאחר העלייה האחרונה מ  12000לאזור
השיא סביב  14000נקודות .מהבחינה הטכנית נרצה לראות השבוע או בשבוע הבא דחיפה קדימה וניסיון תקיפה נוסף של
השיא השנתי .מעל אזור של  14000/200יעד בשיא כל הזמנים ברמה של .14700
חלל תקשורת ( - )1092345מניות החברה נסחרות כבר מספר חודשים בטווח מסחר של  1100-1300נקודות .בשבוע
האחרון ראינו לחץ על המניה כלפי מטה עד שביום המסחר האחרון הגיעה לאזור התמיכה .חשוב לראות היפוך ברמה זו
ודחיפה קדימה כדי לשמור על טווח המסחר .סוחרים אגרסיביים שמחפשים סיכון סיכוי נח יכולים להיכנס במידה ויראו דחיפה
קדימה ביום המסחר הבא .כניסה נכונה תהיה בסגירה והתבססות מעל  1300נקודות.
אמות ( - )1097278מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .35המניה מדשדשת בתקופה האחרונה מתחת לאזור השיא סביב
 2,570נקודות .טכנית הדשדוש מתחת לאזור התנגדות/שיא מגדיל את האפשרות לפריצה והמשך המגמה העולה לשיאים
חדשים .הטריגר לכך יתקבל בפריצה וסגירה מעל אזור התנגדות זה כאשר מחיר היעד סומן באזור  2,750נקודות .אזור 2,400
סומן כאזור תמיכה חשוב בטווח הקצר.
בזק ( - )230011מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .35במהלך שבוע המסחר המניה ירדה לאזור ההתנגדות שנפרץ סביב
 278נקודות והמשיכה להתבסס מעליו .כפי שציינו בסקירות האחרונות ,התבססות מעל אזור זה הינה חיונית להמשך התיקון
העולה בנייר .בשלב זה יש להמתין לפריצה וסגירה מעל  294נקודות ,הגבוה האחרון כדי לקבל טריגר לסיום תקופת
ההתבססות .במקרה זה מחיר היעד הקרוב סומן סביב  310נקודות .מלמטה אזור  274-278ממשיך לשמש כרצועת תמיכה.
לאומי ( - )604611מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .35המניה איבדה השבוע  4.3%ושברה את ממוצע נע  200ימים
לראשונה מזה  3שנים .במהלך  12החודשים האחרונים ממוצע נע  200תמך במגמה פעמיים .למרות השבירה הנוכחית,
המניה מתקרבת לתמיכה אופקית חשובה סביב  2,380נקודות כך שרק שבירה של אזור זה יביא לשינוי המגמה בטווח זמן
הבינוני .למעקב.
דלק רכב ( - )829010מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .90לפני כשבועיים המניה זינקה בחדות לאחר פרסום המאזן
הרבעוני .מאז הזינוק המניה מדשדשת כאשר מבנה גרף המחירים המתהווה תומך בהמשך התנועה העולה .הטריגר לסיום
הדשדוש והמשך התנועה יתקבל בפריצה וסגירה מעל  1,650נקודות .במקרה זה ,מחיר היעד הקרוב סומן בגבוה של חודש
יולי –  1,770נקודות ,שם תיבחן מחדש .מלמטה  1,560משמש כתמיכה נקודתית קרובה.
פוקס ( - )1087022מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .90בשלושת ימי המסחר האחרונים המניה התממשה בכ6.5% -
מאזור השיא סביב  14,210נקודות ועד לשפל האחרון סביב  13,000נקודות .מדובר ברצף ימי הירידות הארוך ביותר שנרשם
בחודשיים האחרונים .בשלב זה המגמה מוגדרת עדיין כחיובית ,אך קיימת אפשרות להמשך המימוש אל עבר התמיכות באזור
 12,000נקודות ו 11,350 -נקודות .טכנית ובמידה ותמשיך לרדת בתחילת שבוע המסחר ,המבחן יהיה אם תצליח לחזור מעל
 13,000נקודות .במידה ולא ,ככל הנראה המימוש יעמיק אל עבר התמיכות הנ"ל.

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.

