הסקירה השבועית של ספונסר – 09.06.2019
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  35ות"א  125ירדו ב  0.19%ו 0.26%
בהתאמה .שבוע המסחר נפתח בירידות שערים חדות בעקבות מגמה שלילית בארה"ב בסוף השבוע הקודם ,ההמשך היה יותר
אופטימי עם התאוששות וחזרה למגמה חיובית שנקטעה בסיום השבוע לקראת יציאה לסופ"ש ארוך לרגל חג השבועות .מניית
סלקום המשיכה לצלול גם השבוע בעקבות בהמשך ישיר למגמה השלילית והיא נסחרת בנמוכים רב שנתיים חדשים .נייר
חדרה לעומת זאת התאוששה מעט השבוע לאחר ירידות חדות ואכזבה מהדוחות הכספיים לרבעון הראשון ,החברה הודיעה
על תוכנית רכישת מניות של עד  20מיליון ש"ח .בזק התאוששה גם היא עם עליה שבועית של  8%מרמות שפל של מספר
שנים .סומוטו דיווחה ביום א' על הסרה של התוכנות שלה ממערכת ווינדווס והיא צללה השבוע מעל  .27%מנכ"לית דיסקונט ב
 5שנים האחרונות לילך אשר טופילסקי בקשה לסיים את תפקידה בסיום השנה לאחר  5שנים בתפקיד ,אשר תצטרף כשותפה
מנהלת לקרן פימי של ישי דוידי .בעלי ויקטורי אייל רביד נכנס לתחום הקנביס עם השקעה של כ  20מיליון  ₪בתמורה להקצאת
מניות של כ  2.5%מרשת המרכולים אשר בשליטתו .הבורסה פרסמה השבוע דוחות כספיים והיא יוצאת להנפקה ציבורית,
השווי הרצוי עומד על כחצי מיליארד שקל .הפצה גדולה מאוד התקיימה השבוע במניות אלוני חץ ,דודי ורטהיים מכר חלק
מהחזקותיו במניה בתמורה ל  750מיליון ש"ח.
מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את סאפיינס ,נכסים ובני ואו פי סי אנרגיה שעלו  8.7% ,12.6%ו  8.3%בהתאמה.
בלטו בירידות שערים סלקום ,אפקון החזקות וישראל קנדה אשר אבדו מערכן  9.35% ,15.1%ו  8.7%בהתאמה .מכלל מניות
השוק נציין את קפיטל פוינט ,איתמר וצירון אשר עלו  25.5% ,27.9%ו  25%בהתאמה .מנגד מניות סומוטו ,יוזר טרנד ומירלנד
השילו מערכן  22.9% ,27.6%ו  16.7%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35ירד ב ,0.19% -מדד ת"א  90ירד ב ,0.75% -מדד הבנקים ירד ב ,0.73% -מדד הנדל"ן ירד ב-
 ,1.1%מדד הנפט וגז עלה ב 0.98% -ומדד הביומד ירד ב .0.45% -בשוק המט"ח ,הדולר השיל מערכו השבוע כ 0.9% -וכעת
(שישי) נסחר ברמה של  ₪ 3.6000לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35ירד ב 0.19% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1541.28נקודות.
למרות ירידות קלות בסיכום שבוע ,ניתן לומר שסה"כ עבר על המדד שבוע חיובי .פתיחת השבוע הייתה שלילית בעקבות נעילה
שלילית מאוד בארה"ב בשישי שעבר .השוק פתח בירידה חדה אולם הצליח לשמור על השפל של חודש מרץ סביב 1518
נקודות ומחק מעט את הירידות עם סגירה סמוך לגבוה יומי .ביום שני השוק פתח בחיוב עבר לירידות ולמעשה בדק שוב את
אזור של  1518נקודות שהחזיק יום מסחר נוסף רק שהפעם קבלנו נעילה בעליות שערים .יום שלישי ורביעי השוק המשך דימה
על רקע אופטימיות מארה"ב ועליות שערים חדות .ביום חמישי ראינו פקיעה שבועית חיובית מעל  1550נקודות אולם משם
ראינו בעיקר חולשה עם נעילה בנמוכים יומיים על רקע עדכון משקלים חודשי של המדדים .מבחינה טכנית ,אזור של 1517/8
מהווה אזור תמיכה חזק לשוק בטווח הקצר ולא רק .אזור התנגדות קיים בכל הרצועה של  1550/3נקודות שהוא פתח גאפ
וגבוה שבועי .מעל פער מחירים פתוח סמוך מאוד ל  ,1558/60כך שלמעשה  1550/60מהווה התנגדות משמעותית למדד.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נסחר כעת (שישי) בעליות שערים קלות וברמה של  3.6000ש"ח לדולר .הדולר שוב גילה
סימני חולשה השבוע והוא חוזר שוב לאזור של  3.60בו יצר שפל עולה לפני שבועיים .מהבחינה הטכנית אוזר של  3.64מסתמן
כאזור קשה מאוד אולם סיכוי לא רע שנקבל ניסיון פריצה נוסף בקרוב שגם עלול להצליח .אזכיר שוב את אזור התמיכה החזק
שנמצא סביב  ₪ 3.56לדולר.
מדד ה  DAXהגרמני – המדד אכן בצע תיקון טכני עולה כפי שציפיתי ואף חזר בעוצמה שוב לאזור של  12000נקודות והוא
מתבסס שם ב  3ימי המסחר האחרונים באי החלטה .באיתות השלילי מתחת ל  11800נקודות החזיר בקושי יום וחצי ולכן
החזרה המהירה למעלה למרות שפל חדש מראה על עוצמה .אני מעריך את הסיכוי להמשך מגמה מעלה ואו ירידות ברמה של
 50/50ולכן נצטרך לראות את הימים הקרובים האם הקונים ידחפו מעל  12080נקודות קדימה או שנחזור מתחת 11900
נקודות שהוא הנמוך משלושת ימי המסחר האחרונים.

מדד ה  – S&P500מדד האס אנד פי  500רשם התאוששות מרשימה ב  3הימים האחרונים לאחר שירד בעוצמה מעל 200
נקודות רמות השיא ולאחר שהגיע שוב לאזור של ממוצע  200ואזור תמיכה סביב  2720נקודות (היפוך היה ב  2730נקודות).
ההתאוששות מגיעה בזכות התבטאויות של לא מעט מחברי הבנק המרכזי השבוע בנוגע לריבית .ללא ספק גוברים הסיכויים
להוריד ריבית כבר בחודשיים הקרובים .מהצד הטכני ,המדד חזר מעל  2800נקודות ונעצר ביום המסחר האחרון (חמישי) סביב
אזור התנגדות ברמה של  2840/50נקודות .ביום שישי יפורסם דוח התעסוקה לחודש מאי מאחר שסקר התעסוקה שפורסם
ביום ד' היה חלש מאוד .איתות שלילי משמעותי יתקבל רק מתחת ל  2720נקודות שהוא לא רק יביא לשבירה של התמיכה
אלא לירידה מתחת לממוצע .200

ניתוח מניות
אלביט מערכות ( – )1081124מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה פרצה השבוע את שיא כל הזמנים .ביומיים
האחרונים בצעה המניה נסיגה לבדיקת אזור השיא סביב  52000נקודות .היפוך מעל רמה זו בהחלט תהווה כניסה נוחה למי
שלא לקח את המהלך בפריצה הראשונית ,מעל  54000נקודות שהוא הגבוה השבועי המניה יכולה להשלים יעד קרוב סביב
 56000נקודות .ירידה מתחת ל  50800/900תהיה שלילית ותסמן על פריצת שווא בסבירות גבוהה.
אלקטרה ( – )739037מניות החברה נסחרות במדד ת"א  . 90המניה יצאה למימוש בשבוע וחצי האחרונים מרמות שיא כל
הזמנים .מהבחינה הטכנית אזור של  95000נקודות הינו שיא שנפרץ ונבדק לאחר מכן ,לכן במידה והמניה תחזור לאזור היא
בהח לט יכולה להיות מעניינת לכניסה .עוד אציין שהיפוך לפני יעיד על יותר עוצמה שכן היא תיצור שפל עולה .בשלב זה לדעתי
היא מעניינת למעקב בימים הקרובים.
אפקון החזקות ( – )578013מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה שעקבנו אחריהן לא מעט שבועות כשלו
בפריצת השיא סביב  20600/700ויצאו לתיקון יורד בשבועיים האחרונים .השבוע קבלנו איתות טכני שלילי עם שבירת 19000
נקודות ופתיחה של תבנית  Mשאף נסגרה ביום המסחר האחרון .היפוך מעל רמה זו בהחלט יכולה להיות מעניינת שהן המניה
ננעלה בשפל של חודש אפריל ברמה של  17200נקודות.
אינטרקיור ( - )1106376מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .SME-60במהלך שבוע המסחר המניה איבדה כ 2% -מערכה
והמשיכה להתבסס מתחת לשטח הגאפ  716-755נקודות .שטח זה מהווה התנגדות ורק סגירה מעל  755תהווה טריגר
לתחילת תיקון עולה חזרה לאזור  900נקודות .בשלב זה ,למרות שהצליחה להחזיק במהלך שבוע המסחר מעל אזור 635
נקודות ,אי יכולת לייצר תנועה עולה מגדילה את האפשרות להתפתחות של גל ירידות נוסף .על כך הנחת העבודה נשמרת עם
מחיר יעד התבנית סביב  560נקודות.
טבע ( - )TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה תיקנה במהלך שבוע המסחר המקוצר נאסד"ק בכ 8.8% -לאחר
שרשמה ביום שישי שעבר נר היפוך ופתחה את השבוע בעליה .בשלב זה התנועה העולה בגדר תיקון בתוך מגמה שלילית ולכן
עליה לשמור על המומנטום החיובי כדי לחזור לאזור השבירה סביב  11.3דולר .בטווח הקצר קיימת אפשרות להמשך התיקון
העולה כאשר סגירה מעל  9.75תאשרר את המשך התיקון .אזור  8.36השפל האחרון סומן כתמיכה נקודתית ושבירתה תהווה
טריגר להמשך התנועה אל עבר היעד שלנו סביב  7.9-8דולר.
רציו פטרול יהש ( - )1139864מניות החברה נסחרות במדד ת"א נפט וגז .המניה פתחה את שבוע המסחר בירידה חדה של
כ 8% -בהמשך למגמה השלילית של השבועיים שחלפו מאז שנסוגה משיא האחרון סביב  500נקודות .ביום שני הגיע המפנה
בדמות נר היפוך אגרסיבי שמחק ירידות חדות ובהמשך השבוע המניה הוסיפה לעלות ולשמור על יציבות .הטריגר להמשך
התיקון חזרה לשיא האחרון יתקבל בפריצה וסגירה מעל  413נקודות .אזור  355סומן כאזור תמיכה מהותי להמשך קיומה של
המגמה העולה בטווח הקצר-בינוני.
פועלים ( - )662577מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35בתחילת השבוע המניה שברה את התמיכה סביב  2,600נקודות
והמשיכה לרדת לאורך השבוע עד לנעילה של יום חמישי .טכנית המניה נושקת לאזור התמיכה  2,520-2,540נקודות כאשר
היעד שנקבנו בו סומן סביב  2,520נקודות .במידה והמניה תצליח להתבסס מעל אזור זה יתקבל טריגר לתיקון עולה חזרה
לאזור  2,600נקודות שנשבר בתחילת השבוע והפך להתנגדות.
תדיראן הולדינגס ( - )258012מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה חתמה את שבוע המסחר במגמה חיובית
ובסמוך לרצועת ההתנגדות-שיא רב שנתי סביב  10,950-11,000נקודות אותה טרם פרצה .מבנה גרף המחירים הינו חיובי
ותומך בפריצה והמשך המגמה העולה כאשר הטריגר יתקבל בסגירה מעל  11,000נקודות .מחיר היעד הקרוב סומן סביב
 11,830נקודות .מלמטה  10,420סומן כאזור תמיכה קרוב במקרה של נסיגה.

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.

