הסקירה השבועית של ספונסר – 10.11.2019
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  35ות"א  125עלו  0.85%ו 0.51%
בהתאמה .המגמה החיובית נמשכה גם בשבוע המסחר האחרון בת"א כשעונת הדוחות לרבעון השלישי החלה לתפוס תאוצה.
מהחדשות המרכזיות השבוע נציין את חברת הקנאביס פארמוקן אשר נערכת להקמת מפעל ובית מסחר למוצרי קנאביס .סלע
נדל"ן פרסמה דוחות לרבעון השלישי ומציגה עליה של  22%ב  FFOביחס לרבעון המקביל .אלוט תקשורת פרסמה דוחות
שהציגו גידול בהכנסות אך גם גידול בהפסד התפעולי למרות זאת המניה זינקה לשיא של  3שנים .חברת תמציות הטעם והריח
 IFFפרסמה דוחות שפספסו את תחזיות הרווח וההכנסות אך המניה זינקה בכל זאת .סאפיאנס פרסמה גם היא דוחות לרבעון
השלישי והציגה גידול ברווח של  37.9%ביחס לרבעון המקביל בשנה שעברה כשהמניה מזנקת לשיאים חדשים .רדהיל
הודיעה עוד בתחילת יום א' על כוונתה לפרסם הודעה מהותית ובתגובה המסחר במניה הופסק ,היא חזרה להסחר ביום ב' עם
הודעה על אישור  FDAלתרופה שלה לטיפול בחיידק  Hפיילורי ,בתגובה המניה עלתה בחדות אך בהמשך השבוע מחקה את
כל העלייה .פריון פרסמה דוחות טובים עם גידול ברווח של  31%ביחס לרבעון המקביל .אופקו ממשיכה לשרוף כסף ולהסב
למשקיעים הפסדים עם דוחות חלשים והפסד גדול מהצפי .הראל השקעות מפרסמת אזהרת רווח של  900מיליון שקל
לעתודות אשר מיועדות לביטוח הסיעודי בשל ירידת התשואות באפיקים הסולידיים .אל על זינקה השבוע לאחר שדיווחה על
מכירה של  12מנועי בואינג בגינם תרשום רווח של  30מיליון דולר .למרות הזינוק במניה בחודשים האחרונים קמטק מסכמת
רבעון עם ירידה של  18%ברווח הנקי .טבע פרסמה דוחות ביום המסחר האחרון ,החברה עמדה בתחזית ההכנסות אך
פספסה בשורת הרווח כשהיא מציג הפסד גאפ של  0.29דולר למניה .כיל דיווחה ביום המסחר האחרון לפני המסחר הציגה
ריווחיות יציבה ושיא בתזרים המזומנים.

מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את בזק ,דלק קבוצה ואלוט נכסים אשר עלו  12.8% ,16.4%ו  10.8%בהתאמה.
בלטו בירידות שערים סלקום ,מגדל ביטוח ודלק רכב אשר אבדו מערכן  8.2% ,10.1%ו  7.95%בהתאמה .מכלל מניות השוק
נציין את בי קומיוניקיישנס ,גליליאו טק ופטרוטקס יה"ש אשר עלו  26.7% ,37%ו  26.3%בהתאמה .מנגד מניות פלאזה סנטר-
ס ,אדרי אל וביומדיקו-ש השילו מערכן  17.3% ,28.5%ו  17.2%בהתאמה.

בסיכום שבועי מדד ת"א  35עלה ב ,0.85% -מדד ת"א  90ירד ב ,0.85% -מדד הבנקים עלה ב ,0.81% -מדד הנדל"ן ירד ב-
 ,0.49%מדד הנפט וגז עלה ב 2.33% -ומדד הביומד עלה ב .1.42% -בשוק המט"ח ,הדולר נחלש השבוע ב  0.75%וכעת
(שישי) נסחר ברמה של  ₪ 3.4950לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35עלה ב 0.85% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1668.76נקודות.
שבוע מסחר חיובי נוסף עבר על השוק המקומי עם סגירה שבועית בשיא חדש .מהבחינה הטכנית המדד הגיע לשיא מ 2018
סביב  1677נקודות ושם קבל גג בשלב זה .תמיכה טכנית עולה לשפלים השבועיים ברמה של  1663נקודות שם יושב השפל
האחרון .תמיכה נוספת קיימת ברמה של  1647/50נקודות .פריצה של  1677בצורה ברורה תשלח את המדד להתעמת עם
אזור של  1700נקודות שלא נצפה בשוק מאז .2015
שקל-דולר – הדולר הפתיע כבר בתחילת השבוע עם תנועה יורדת חזקה כשהוא יורד לתמיכה בטווח הקצר סביב  .3.51כבר
ביום שלישי קבלנו סיגנל שלילי עם ירידה מתחת ל  3.5והגעה סמוך מאוד לשפלים השנתיים כשהפעם ישנה עצירה (זמנית)
קצת מעל  3.48דולר לשקל .בראיה רחבה של החודשים האחרונים הדולר בונה טווח מסחר בין  3.47-8ל  3.55-6כשכעת אנו
שוב סביב אזורי התמיכה ,האם שוב יופיעו הקונים? או שהשבירה מטה לאזור של  3.4היא רק עניין של זמן? ימים יגידו.
מדד ה  DAXהגרמני – המדד קבל אישור להמשך הטרנד עולה כבר בתחילת השבוע עם זינוק ופער מחירים עולה לשיא שנתי
חדש .מהבחינה הטכנית המדד נסחר חזק מאוד אולם אינדיקטורים טכניים מתחילים להיות גבוהים והמדד כבר מעבר ליעד
הטכני העולה שנסגר סביב  12800-900נקודות .כך שכעת למרות המגמה החיובית הסיכון מתחיל להיות מעט גבוה בטח עם
הגעה לאזורי התנגדות היסטוריים ללא שום תיקון קרוב לחודש וחצי .תמיכות קרובות  12800ו .12670

מדד ה  – S&P500מדד האס אנד פי  500המשיך קדימה גם השבוע וסוגר  5שבועות רצופים של אופטימיות בהתקדמות
במלחמת הסחר שבינתיים אינה מולידה הסכם חתום או אפילו מועד לפגישה כזו .מהבחינה הטכנית ובראיה רחבה המדד חיובי
כל עוד מעל לשיא  .3020/30גם ירידה מתחת ותיקון ל  2950/60תהיה סבירה וגם בריאה .אינדיקטורים טכניים לא גבוהים
ברמה הכללית אל גבוהים ביחס להתנהגות עבר של המדד יחד עם קרבה לסגירת יעד עולה ברמה של  3090-3120גם כאן
הסיכונים מתחילים להיות מעט גבוהים בעיקר למי שעובד על מומנטום לטווח הקצר.

ניתוח מניות
כיל ( - )281014מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה יצאה חזק קדימה השבוע אולם המומנט נחלש לקראת סיום
המסחר בחמישי וזה דווקא לאחר דוחות טובים .טכנית אזור תמיכה  1535/20נקודות תמך במניה בסוף אוגוסט וגם השבוע
לאחר יציאה חזקה קדימה .ההתנגדות המהותית נמצאת ברמה של  1750/60נקודות והיא גבוה אחרון שהוא שפלים שנתיים
שלמעשה נבדקו מלמטה .לחובבי התחתיות יש סטופ ברור מתחת ל  ,1520הפרעה להתנגדות קיימת סביב  1670/80לערך.
דלק קבוצה ( - )1084128מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה המשיכה השבוע בהתאוששות שלה כשהיא מזנקת
בחדות על רקע אישור מכירת המניות בחברת הביטוח הפניקס .מהבחינה הטכנית המניה נעצרה ביום המסחר האחרון סביב
 50000-51000נקודות שהינו אזור התנגדות שבעבר היווה תמיכה .הנר של יום המסחר האחרון היה אוגף שצריך לקבל אישור
נוסף לתחילת תיקון למהלך האחרון מ  40000ל .51000
בזק ( - )230011מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .35שבוע מסחר חיובי נחתם בזינוק של כ 16% -זאת לאחר דשדוש של
מספר שבועות מתחת לאזור  240נקודות אשר נפרץ ביום ראשון .ברקע היועמ"ש אישר לשר התקשורת אמסלם שלא יפתח
בחקירה נגדו אם יחתום על העסקה למכירת החברה לקרן סרצ'לייט .טכנית המניה נושקת לאזור ההתנגדות המהותי 278
נקודות .רק פריצה והתבססות מעל אזור זה תהווה טריגר ראשון לשינוי המגמה הראשית בנייר .מלמעלה אזור  290מהווה
התנגדות נקודתית שפריצתה תאשרר את היפוך המגמה.
אנלייט אנרגיה ( - )720011מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .90השבוע רשמה המניה את המימוש העמוק ביותר מתחילת
השנה לאחר שאיבדה השבוע כ 6.5% -וכ 9%-מהשיא .טכנית המניה התהפכה ביום המסחר האחרון מעל הגבוה של חודש
אוגוסט סביב  382נקודות כך שקיימת אפשרות לסיום גל המימוש הנוכחי .כל עוד המניה נסחרת מעל אזור זה המגמה בטווח
הקצר נותרה חיובית.
הראל השקעות ( - )585018מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .35שבוע מסחר תנודתי נחתם ללא שינוי .ביום רביעי החברה
דיווחה על הפרשה של  900מיליון שקל לאור ירידה מתמשכת בריבית חסרת סיכון ובתגובה ירדה בכ ,2%-אולם ביום חמישי
עלתה חזרה .טכנית המניה רשמה שבירת שווא של אזור  2,750-2,800נקודות וקיימת אפשרות לסיום התיקון .בטווח הקצר
קיימת התנגודת נקודתית סביב  2,900נקודות שפריצתה תסלול את הדרך חזרה לשיא .למעקב
קרור ( - )621011מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .90המניה נסחרת תחת מימוש במהלך החודשים האחרונים .בשלושת
ימי המסחר האחרונים המניה התהפכה מעל אזור ההתנגדות סביב  1,520נקודות שנפרץ בתחילת חודש ספטמבר.
ההתבססות בימי המסחר האחרונים מעל אזור זה עשוי לסמל את סיום מהלך המימוש וחזרה למתווה של מגמה עולה .פריצה
וסגירה מעל  1,650נקודות תהווה את הטריגר החיובי של שינוי המגמה עם יעד ראשון באזור  1,800נקודות .למעקב
רמי לוי ( - )1104249מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .90המניה נסחרת סביב רמות שיא ומתבססת מספר שבועות מעל
אזור  19,400-19,500נקודות .טכנית מבנה גרף המחירים חיובי ותומך בהמשך המגמה החיובית כאשר הטריגר יתקבל
בפריצה וסגירה מעל השיא ב 20,280 -נקודות .מלמטה אזור  19,300סומן כתמיכה נקודתית.

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.

