הסקירה השבועית של ספונסר – 09.02.2020
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 חיובית במדדים המובילים ,ת"א  35ומדד ת"א  125עלו ב  2.19%ו
 1.83%בהתאמה .שבוע מסחר משוגע עבר על הבורסה של ת"א עם תנודתיות גבוהה מאוד בעקבות ירידות השערים החדות
בסיום השבוע שעבר בארה"ב בעקבות וירוס הקורונה המתפשט בסין .המדדים פתחו את השבוע בירידות שערים חדות שהגיעו
ביום א' למעל  4%במדד המעו"ף .בהמשך השבוע ראינו תיקון חד בהתאם לנעשה בעולם עד לנעילה סמוך לשיאים ומהפך
מירידות חדות לעליות נאות במדדים המובילים.

מהכותרות הבולטות השבוע נציין את :איתמר מדיקל אשר רשמה הנפקה מוצלחת של תעודות  ADRבארה"ב וגיוס של 35
מיליון דולר בביקושי יתר .בעקבות ההצפות בקניון ארנה נהריה ,מגה אור ביטלה את ההסכם לרכישת מניות ארנה גרופ .דלתא
הודיעה לבורסה בתחילת השבוע על סגירה של מפעליה בסין בעקבות וירוס הקורונה .עדיקה המייצרת את בגדיה בסין
הזהירה גם ה יא את המשקיעים מוירוס הקורונה שיכול לפגוע בפעילותה .קדימהסטם השלימה גיוס הון של  9.1מיליון שקלים
מהציבור .הבורסה מקצרת את יום המסחר בימי א' החל מ  . 8.3קמטק לא צופה פגיעה במכירות מוירוס הקורונה ברבעון .1
קרן ההשקעות של אלקטרה נדל"ן רכשה מקבץ דיור בארה"ב במחיר של  34מיליון דולר .קבוצת חמת השלימה את רכישת
שיש אלוני בתמורה ל  65מיליון שקלים .פוקס תפעיל חנויות של נייקי ברחבי אירופה .אלוט פרסמה דוחות עם עליה בהכנסות
ותחזית צמיחה דו ספרתית והמניה המריאה לשיא של מספר שנים .תדיראן נכנסת לשוק חימום המים הביתי ,תציע מתקן
חימום חסכוני המאפשר שליטה מרחוק וחיסכון של עד  70%בחשמל .אזורים השלימה את הנפקת קרן הריט אזורים ליבינג.
איסתא בוחנת הנפקה או הכנסת שותפים לפעילות הנדל"ן שלה .רני צים רוכש את הלשיטה בחברת האשראי החוץ בנקאי
פי.אל.טי פיננס .אנרג'יאן מזהירה שיתכן עיקוב בפיתוח מאגר כריש .אלביט מערכות זכתה בחוזה של  43מיליון דולרים בדרום
קוריאה.

מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את אלוט ,קומפיוג'ן וטבע אשר עלו  27% ,31.6%ו  18.2%בהתאמה .בלטו בירידות
שערים או פי סי אנרגיה ,נפטא ומנורה מבטחים אשר ירדו  9.7% ,11.1%ו  8.4%בהתאמה .מכלל מניות השוק נציין את
פי.אל.טי פיננס ,גיבוי החזקות וליניאג תרפיוטיקס אשר עלו  31.9% ,84.8%ו  26%בהתאמה .מנגד מניות מירלנד ,ננו
דיימנשן ואלגומייזר השילו מערכן  37.5% ,50%ו  22.5%בהתאמה.

בסיכום שבועי מדד ת"א  35עלה ב ,2.19% -מדד ת"א  90עלה ב ,0.4% -מדד הבנקים ירד ב ,1.07% -מדד הנדל"ן עלה ב-
 ,2.43%מדד הנפט וגז ירד ב 6.51% -ומדד הביומד ירד ב .3.91% -בשוק המט"ח ,הדולר נחלש השבוע ב  0.7%וכעת
(שישי) נסחר ברמה של  ₪ 3.4250לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35עלה ב 2.19% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1727.06נקודות.
שבוע המסחר נפתח בירידות שערים חדות בהמשך למגמה השלילית בארה"ב בשישי שעבר וחששות גדולים מאוד
מהתפשטות וירוס הקורונה בסין שעלול לפגוע בצמיחה העולמית .יום ראשון היה שלילי במיוחד עם ירידות שבשיאן הגיעו מעל
 4%במדד אך שאר השבוע היה הפוך לגמרי על תיקון חד מעלה בהתאם למגמה בעולם כשהשוק עובר מירידות חדות לעליות
שערים בסיכום שבוע וחזרה סמוך לשיא השנתי .הירידה של יום א' שברה מבנה מחירים עולה בשוק והגעה עד לאזור תמיכה
חזק סביב  1630נקודות שהחזיק בשלב זה .מבחינה טכנית התנודתיות הגבוהה שהגיע מקשה מעט על תחזית סבירה לשבוע
שבועיים הקרובים .אזור התנגדות נמצא בשיא  1742נקודות .אזור תמיכה נמצא ברמות של  1650 ,1668 ,1700ו 1630
נקודות.
שקל-דולר – הדולר נפתח לקראת סוף השבוע האחרון כלפי מטה ושבר בצורה ברורה את הנמוכים האחרונים סביב  3.44דולר
לשקל .כפי שאני כותב בסקירה כבר ל מעט שבועות ,הדולר בסיגנל טכני שלילי ועל פניו בדרכו לאזור של  3.4ואולי אף נמוך
מכך .אינדיקטורים טכניים נמוכים ויכולים להכניס תיקון עולה ,אך יחד עם זאת כל תיקון כזה יהיה זמני נכון לכתיבת שורות
אלה.

מדד ה  DAXהגרמני – המדד הגיע עד לאזור התמיכה ברצועה של  12900/960נקודות ומשם קבלנו תיקון עולה בחסות
ההתאוששות בשווקי העולם והתפוגגות החששות (הזמנית) מווירוס הקורונה .מהבחינה הטכנית המדד חזר כבר ביום חמישי
לשיאו סביב  13600נקודות שם קבל גג בשלב זה .פריצה של השיא תביא לטריגר טכני חיובי והמשך מגמה עולה במדד.
מדד ה  – S&P500שבוע תנודתי עבר על מדד האס אנד פי  500עם ירידות חדות ביום שישי שעבר וסגירה מתחת לאזור
התמיכה לטווח הקצר סביב  3234נקודות ויצירה של שפל ברמה של  3214/20נקודות .הרצועה הנוכחית מהווה אזור תמיכה
טכני למדד שבינתיים חזר ביום חמישי האחרון לסגירה בשיא חדש .יחד עם זאת להערכתי החששות מפגיעה בצמיחה בעקבות
וירוס הקורונה טרם אמרו את המילה האחרונה .אזהרה מהשוק תהיה בירידה מתחת ל  3330נקודות שהוא הגבוה של חודש
ינואר ושיא קודם ,יר ידה שיכולה לייצר פריצת שווא ותבנית היפוך לטווח הקצר .חשוב לציין שהמצאות מעל לשיא חיובית כל עוד
השוק לא הראה אחרת.

ניתוח מניות

בזק ( - )230011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה עושה תנועה צידית דיי טובה בראייה ארוכת טווח לאחר
שקבעה שפל רב שנתי מספר חודשים קודם לכן .בטווח הקצר המניה נתמכת סביב אזור  247/8נקודות ועל ממוצע 200
שלאחר לא מעט שנים מתיישר ולא נמצא בכיוון יורד .יציאה קדימה יכולה להיות בהחלט מעניינת בטווח הקצר .נעילה מעל
 277/8נקודות תוציא תבנית  Wעם יעד סמוך ל  300נקודות
דלק קבוצה ( - )1084128מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35בסיכום שבועי המניה התאוששה השבוע לא לפני שהספיקה
להמשיך ולרדת לשפל תוך יומי שנתי חדש ולהתאושש שם .תמיכה חזקה קיימת ברמה של  40000נקודות .אזור התנגדות
סביב  +45000כשהמשך מומנט חיובי יכול להביא להמשך תיקון לאזור  47000ואולי  50000נקודות בטווח הקצר.
סלקום ( - )739037מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה המשיכה השבוע את המומנט החיובי שלה ,יצרה שפל עולה
נוסף סביב  1200נקודות (שהוא סטופ קרוב) ודהרה קדימה לסגירה של תבנית טכנית סמוך ל  1400נקודות .אני מעריך
שהמניה תכנס להפוגה מסוימת לפני המשך המגמה עולה.
אנלייט אנרגיה ( - )720011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מהמניות החזקות בשוק שקצת נעצרה בשבועיים
האחרונים ועדיין נסחרת סביב רמות שיא .אזור התנגדות בלם את המניה  527-533בלם את המניה בשבוע האחרון למרות
שבחלק מהימים נסחרה מעל .אזור התנגדות נמצא ברצועה של  527-539שהוא השיא התוך יומי מיום ג' האחרון .תמיכה
קיימת קצת מתחת ל  500נקודות ומתחת סביב  450/60נקודות.
טבע ( - )TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת”א  .35המניה חתמה שבוע מסחר חיובי לאחר שפרצה ביום שני את
ההתנגדות האופקית סביב  11דולר וביום שלישי נבלמה סביב  12.5דולר .בהמשך השבוע המניה התבססה מתחת לאזור זה.
מבנה גרף המחירים חיובי ותומך בהמשך התיקון העולה אל עבר מחיר היעד  14-14.2דולר .מלמטה אזור  11ישמש כתמיכה
במידה ותתממש וכל עוד נסחרת מעל אזור זה מבנה גרף המחירים העולה ישמר.
שופרסל ( - )777037מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .35בתחילת השבוע המניה שברה כלפי מטה את התמיכה באזור
 2,160נקודות ובמשך  4ימי המסחר התבססה מעל אזור  2,100נקודות .ביום המסחר האחרון (ה') זינקה בכ 4% -וחזרה
להיסחר בטווח הדשדוש מהשבועות האחרונים .טכנית ,בטווח הקצר קיימת אפשרות לתחילת תיקון עולה כאשר הטריגר לכך
יתקבל בפריצה וסגירה מעל  2,260נקודות .במידה ותרחיש זה יצא לפועל אזור  2,300סומן כהתנגדות מהותית קרובה ומעליה
 2,410נקודות.
מטריקס ( - )445015מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .90המניה פתחה את שבוע המסחר בירידה בגאפ יורד מתחת לאזור
 7,000נקודות .עד ליום המסחר האחרון המניה לא הצליחה לחזור מעל אזור זה לכן קיימת אפשרות לגל יורד נוסף .טכנית
אזור  6,500סומן כאזור חיוני לטווח זמן הקצר ובמידה והמניה תשבור רמה זו ,היעד הבא יהיה באזור התמיכה סביב 6,000
נקודות שמהווה תמיכה מהותית להמשך קיומה של המגמה העולה בנייר שיצא לדרך בדצמבר .2018

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.

