הסקירה השבועית של ספונסר – 11.08.2019
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  1.04%ו 0.72%
בהתאמה .מהאירועים הבולטים השבוע נציין את שלל הדוחות שפורסמו השבוע והביאו לתנודתיות ערה במניות המדווחות.
פריגו שדיווחה על תוצאות לרבעון השני ביום חמישי האחרון אכזבה את השוק והיא צנחה לאחר מכן .גם טבע פרסמה את
הדוחות שלה ביום רביעי האחרון והיא עוברת לתזרים מזומנים שלילי בעקבות הפרשות לפרשת משככי הכאבים בארה"ב,
מכירות תרופת הדגל הקופקסון המשיכו לצנוח כמו גם מניות החברה .חברת  IFFאשר רכשה את פרוטרום בשנה שעברה גם
כ ן פרסמה דוחות פושרים ,השוק הגיב בצניחה של המניות עקב הורדת תחזית וחקירת הגבלים עסקיים ברוסיה .נייס פרסמה
ביום חמישי דוחות טובים המניה עלתה קלות ,היא נסחרת סמוך לשיאים רב שנתיים .אורמת פרסמה דוחות רבעוניים טובים
ומניות החברה נסחרות בשיא רב שנתי חדש מעל  70דולר למניה .קמטק דיווחה על תוצאות שיא בהכנסות לרבעון השני,
המניה פחות התרשמה .אלוט הציגה צמיחה של  15%בהכנסות לרבעון השני ,המניה הגיבה בחיוב .עסקת רכישת
אירונאוטיקס עברה את ההגבלים העסקיים והיא תובא לידי הממשלה .סאפיאנס הציגה תוצאות מצוינות לרבעון השני ומניותיה
זינקו בחדות לשיא שנתי חדש .מניות חברות התקשרות (סלקום ופרטנר) רכזו עניין רב השבוע כשהן צונחות בחדות (התאוששו
רק ביום המסחר האחרון) ,סלקום קבלה הורדת דירוג לאגרות החוב ביום שני האחרון שצנחו בחדות ,החילוץ הגיע ביום חמישי
שמשרד התקשורת הודיע שיקים ועדה לבחינת מחירי והתחרות בתחום הסלולר .אלביט מערכות זכתה בחוזה של  80מיליון
דולר עם צבא מדרום מזרח אסיה .לאחר דחייה של מספר ימים ,שוגר ביום שלישי בלילה הלוויין עמוס  17של חברת חלל
תקשורת בהצלחה מנות החברה לעומת זאת צנחו בחדות לאחר מכן .חדשות קנביס ,תמדא נכשלה שוב בגיוס נוסף והיא לא
תמוזג לחברת הקנביס  . RCKטוגדר קבלה תקן אירופאי והיא פועלת מול צד שלישי בייצוא התוצרת לאירופה .מוקדם יותר
השבוע יוניבו חתמה על הסכם מסחרי עם לקוח ישראלי לייצור ואריזה של מוצרי קנביס רפואי.

מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את שפיר הנדסה ,לוינשטיין נכסים ואנרג'יקס שעלו  11.1% ,19.35%ו 10.7%
בהתאמה .בלטו בירידות שערים פריגו ,איי.אף.אף וטבע אשר אבדו מערכן  13.9% ,14.9%ו  13%בהתאמה .מכלל מניות
השוק נציין את אירונאוטיקס ,ערד ותעוזה אשר עלו  15.9% ,18.5%ו  14.3%בהתאמה .מנגד מניות תמדא-ש ,מטומי
ווויטסמוק השילו מערכן  30.8% ,74.7%ו  28.1%בהתאמה.

בסיכום שבועי מדד ת"א  35ירד ב ,1.04% -מדד ת"א  90עלה ב ,0.16% -מדד הבנקים עלה ב ,1.33% -מדד הנדל"ן עלה ב-
 ,3.86%מדד הנפט וגז ירד ב 4.01% -ומדד הביומד ירד ב .7.14% -בשוק המט"ח ,הדולר נחלש ב  0.9%השבוע וכעת
(שישי) נסחר ברמה של  ₪ 3.4800לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35ירד ב 1.04% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1614.53נקודות.
שבוע של ירידות שערים ותנודתיות גבוהה מאוד עבר המדד המוביל בת"א .השוק נסחר השבוע חזק מאוד למרות הירידות
בסיכום ש בועי ,לא מעט מניות שהציגו דוחות טובים חיפו על דוחות חלשים של האחרות .מהבחינה הטכנית ,השוק סגר בצורה
גבולית מעל אזור של  1613-1614נקודות שהוא השפל שיום א' והגבוהים של הימים לאחר מכן .שפל שבועי נקבע קצת מתחת
ל  1580נקודות שם תמיכה קרובה כששער הסגירה תיקון פיבו  61.8%מהלך האחרון של חודש יולי .אזור התנגדות קיים סביב
 +1630שם נמצא גבוה אחרון .להערכתי נמשיך לראות תנודתיות ערה בשוק ובמידה והלחץ מחו"ל ימשיך ,נראה כאן בסופו של
דבר תיקון מעט עמוק יותר למהלך של השבועיים האחרונים.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נסחר כעת (שישי) בירידות שערים קלות וברמה של  3.4800ש"ח לדולר .הדולר נסחר חלש
מאוד השבוע למרות שנגע באזור של  3.5הוא קבל נרות של מוכרים ונראה שהלחץ למטה בו טרם פסח .אינדיקטורים טכניים
נמצאים ברמות נמוכות ומראים כמה המומנט בדולר שלילי .תיקון עולה יכול להגיע מעל  3.5וגם במקרה זה אני בספק כמה
הוא מסוגל לעלות .הערכה גסה נראה תנודתיות מעט נמוכה יותר עם זליגה מדכאת כלפי מטה.

מדד ה  DAXהגרמני – מדד הדקס נסחר חלש מאוד בשבוע המסחר האחרון בו ראינו צניחה חזקה משישי שעבר ועד ליום
שלישי האחרון עם מסחר סביב ממוצע  200ואזור תמיכה טכנית חזק בכל רצועת המחיר של  11600/700נקודות.
ההתאוששות במדדי ארה"ב בלמה את המוכרים בשלב זה ונראה שכל תיקון לאזור של  12000יהיה סביר מאוד .הערכה
טכנית שלי היא שלאחר ההפוגה נראה ירידה ושב ירה של התמיכה ,אולם עד שזה לא קורה כמו תמיד ניתן קרדיט לקונים
בשוק.
מדד ה  – S&P500מדד האס אנד פי  500ממשיך בתנודתיות הגבוה מיום חמישי שעבר ולאחר שבר ברמות של 2820
נקודות וירידות של  6ימים רצופים הגיע תיקון עולה חד (כיאה לשוק תנודתי) בן  3ימים .טכנית ,כל עוד השוק מתחת ל 2950
הוא שלילי בטווח הקצר מאוד .אזור תמיכה קיים סביב  2820-5שהוא השפל האחרון במדד מהשבוע .גם כאן להערכתי טרם
נאמרה המילה האחרונה שכן ברוב המקרים לאחר הירידה הראשונית כלפי מטה באה הפוגה ואז גל נוסף לנמוכים חדשים ,אני
ממתין לגל הזה בשלב זה שלהערכתי יפגוש בממוצע  200סביב  2800נקודות אם לא נמוך ממנו.

ניתוח מניות
איי.אף.אף ( – )IFFמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה הינה דואלית ונקבעת בארה"ב .החברה אכזבה את השוק
השבוע עם דוחות חלשים וצללה בחדות .ירידות השערים נבלמו כרגע סביב אזור תמיכה טכנית רחב סביב  119/120דולר
למניה בעיקר מהגרף השבועי (שפלים של  .)2018חשוב יהיה לראות את השבועיים הקרובים והאם המניה תצליח לצאת
מהאזור הנוכחי שהוא אזור תמיכה חזק מאוד .בגרף היומי אפשר לראות את אזור של  122דולר ואת השפל של מרץ האחרון
ברמה של  120.5דולר .במידה וה מניה תרד משם ייתכן שזהו טריגר שלילי ראשוני מהגרף היומי לפני המשך ירידה תלולה
יותר (בטח אחרי הורדת תחזית שנתית) .חשוב לציין שבגלל התנודה החזקה בגרף היומי ההתנגדות הטכנית כרגע חוקה מאוד
והיא סביב  130דולר ,גבוה של יום ג'.
פריגו ( – )PRGOמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה הינה דואלית ונקבעת בארה"ב .התיקון בשווקים תפסה את
המניה דווקא בתקופה טובה מהבחינה הטכנית ומסחר מעל אזור התנגדות של  52דולר למניה .כבר בשבוע שעבר המניה
חזרה מתחת לרמה זו והדוחות אמש הכניסו תיקון חזק בנייר ומתחת לאזור של  49דולר שפלים האחרונים .להערכתי גם כאן
המניה יכולה להמשיך למטה לאזור של  42-44דולר בשלב ראשון.
טבע ( – )TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה הינה דואלית ונקבעת בארה"ב .מה לא נכתב על החברה
בשבועיים האחרונים מבחינת מצבה הרע .השבוע קבלנו דוחות שהראו שהפסימיות בהחלט מוצדקת .אם נתייחס לניתוח הטכני
בלבד נראה שהרבה מאוד מגולם ברמות המחיר האחרונות וראינו בלימה בשוק בשלב זה (אולי בגלל התיקון העולה הרוחבי
בארה"ב) .טכנית מעל  7.5דולר שפל אחרון ייתכן ויכולים לקבל כאן תיקון עולה גם הוא יהיה מוגבל שכן אזור של 8-8.1
התנגדות קשה .חודש שעבר המניה קבלה שם גג מספר פעמים וזה רק פתח מרווח יורד וקידומת של  6ומשהו דולר במניה
שנראה לראשונה השבוע .על פניו נראה שקידומת  6וקצת הלחיצו את השוק והקונים הופיעו פעמיים ברמה זו .למי שעוקב
אחרי השוק ברמה היומית אין ספק שהתנודתיות מייצרת הזדמנות אבל גם כאן זה רק בטווח של ימים בודדים ולא לטובת
חתונה .מי שמסתכל בראיה ארוכה יותר אין לו מה לחפש בנייר למרות הפוטנציאל הקיים לתיקון עולה.
אורמת טכנולוגיות ( – )ORAמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה הינה דואלית ונקבעת בארה"ב .במבט מהיר על
הגרף רק מתחילת השנה ,כל מילה נוספת מיותרת והוא מבנה מחירים עולה בריא מ  50דולר לעד ל  65-4דולר טרום הדוח
האחרון .הזינוק האחרון לאחר הדוחות מביא את המניה לשיא חדש (לבדוק גרף שבועי) למי שמחזיק תמיכה  69דולר נמוך
אחרון.
אלביט מערכות ( - )1081124מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35שבוע המסחר אשר נפתח בירידות שערים קלות נחתם
בשיא כל הזמנים חדש לאחר שהמניה פרצה ביום המסחר האחרון (ה) את השיא האחרון סביב  57,500נקודות .מבנה גרף
המחירים תומך בהמשך התנועה העולה לאחר תקופת התבססות של מספר שבועות מעל השיא הקודם שנפרץ בחודש יוני
באזור  52,230נקודות .במקרה של נסיגה חזרה ,אזור  56,500סומן כתמיכה קרובה וכל עוד מעליה ,מחיר היעד העתידי סומן
באזור  61,200נקודות.
אפקון החזקות ( - )578013מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90במהלך התקופה האחרונה המניה מדשדשת בטווח
 16,340מלמטה ו 17,810 -מלמעלה ,זאת לאחר גל ירידות שהחל בחודש מאי .פריצה והתבססות מעל אזור  17,810תסמל
את סיום התיקון היורד וחזרה למתווה עולה עם מחיר יעד קרוב באזור  19,000נקודות.
אלקטרה ( - )739037מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90במהלך שבוע המסחר המניה נסחרה במגמה שלילית וירדה
לאזור התמיכה האופקי סביב  94.4-95נקודות .למרות העליה שנרשמה ביום המסחר האחרון (ה) יש לראות המשך תנועה
עולה כדי לאשר היפוך מעל תמיכה וחזרה לרמות השיא סביב  106נקודות .מבנה גרף המחירים מוגדר כחיובי לטווח זמן הקצר
כל עוד המניה נסחרת מעל אזור התמיכה הנ"ל (במונחי שער סגירה).

תדיראן הולדינגס ( - )258012מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה התבססה לאורך שבוע המסחר מעל 13,000
נקודות וממשיכה לשמור על מבנה עולה בגרף המחירים ע"י פריצת גבוה והתבססות מעליו .הנחת העבודה נותרה ללא שינוי
עם מחיר יעד סביב  14,600נקודות .הנחת עבודה זו בתקוף כל עוד נסחרת מעל  12,000נקודות .מתחת לרמה זו ,מבנה
המגמה העולה ישבר בטווח הקצר ועשוי להביא לתיקון יורד.
ישראכרט ( - )1157403מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה שברה השבוע את מבנה המגמה העולה ,אולם הצליחה
להתבסס מעל השפל האחרון סביב  1,270נקודות ,לכן קיימת אפשרות להמשך התיקון העולה ,בטווח הקצר ,כאשר הטריגר
הראשון יתקבל בפריצה וסגירה מעל  1,300נקודות ולאחריו בגבוה האחרון סביב  1,358נקודות.

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 בהתבצע ות 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.

