הסקירה השבועית של ספונסר – 12.01.2020
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 שלילית במדדים המובילים ,ת"א  35ומדד ת"א  125ירדו ב  0.89%ו
 0.49%בהתאמה .שוק ההון המקומי הציג חולשה השבוע לאחר המתיחות במפרץ ולמרות שבארה"ב ואירופה נמשכה המגמה
החיובית לערב שיאים חדשים .מהכותרות הבולטות השבוע נציין את :אבי גבאי ששב לחיים העסקיים הוא התמנה למנכ"ל
סלקום בתחילת השבוע .פרטנר הצטרפה לטרנד של השבועות האחרונים והנפיקה  276מיליון שקלים במניות .חברת פריון
העלתה תחזית ל  2019והמניה זינקה בחדות .תחום האשראי החוץ בנקאי ממשיך להיות לוהט ,אס אר אקורד גייסה  67מיליון
שק לים בהקצאה פרטית .המלט חתמה על הסכם אסטרטגי בקוריאה עם חברת יונדאי .אורמת חתמה על חוזה חשמל חדש
לתחנת הכח שלה בהוואי .באטמ חתמה על הסכם מסחרי ראשון למכירת מערכת  ,ADORבהמשך השבוע קבלה מסטיפל
מחיר יעד של  60פני למניה .נאוויטס פטרוליום נכנסה כשותפה בפיתוח תגלית באיי פוקלנד בבריטניה .סאפיינס רוכשת חברה
גרמנית בסכום של  28.4מיליון אירו .חברת האופנה עדיקה פרסמה הערכות מקדמיות לרבעון הרביעי והמניה זינקה .חברת
קמהדע צופה הכנסות שנתיות בין  132-137מיליון דולרים .חברת מכוני הכושר הולמס פלייס תקים מועדון ספורט באשדוד .רני
צים ומידאס השקעות קבלו היתר בניה למרכז מסחר בטירה ,בהמשך השבוע גייס רני צים  64מיליון שקלים במניות .חברת ביג
קבלה היתר להתחיל את עבודות הפיתוח בפרויקט ביג פאשן גלילות .טיב טעם קבלה היתרים לפתיחה בשבת של  12סניפים
בת"א .סאמיט ביצעה הנפקת מניות פרטית לפניקס בדיסקאונט של .6%

מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את נאוי ,באטמ וסאפיינס אשר עלו  9.66% ,11.8%ו  9.52%בהתאמה .בלטו
בירידות שערים קמהדע ,איידיאיי ביטוח ואפקון החזקות אשר ירדו  9.54% ,9.7%ו  9.47%בהתאמה .מכלל מניות השוק נציין
את גיבוי אחזקות ,פריון נטוורק ונאוויטס פטרוליום אשר עלו  31.6% ,190%ו  31.3%בהתאמה .מנגד מניות אברבוך ,ליניאג
תרפיוטיקס ואינטרנס זהב השילו מערכן  18.1% ,21.6%ו  17.5%בהתאמה.

בסיכום שבועי מדד ת"א  35ירד ב ,0.89% -מדד ת"א  90עלה ב ,0.33% -מדד הבנקים ירד ב ,1.44% -מדד הנדל"ן עלה ב-
 ,1.02%מדד הנפט וגז ירד ב 1.11% -ומדד הביומד ירד ב .2.6% -בשוק המט"ח ,הדולר התחזק השבוע ב  0.6%וכעת
(שישי) נסחר ברמה של  ₪ 3.4710לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35ירד ב 0.89% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1678.86נקודות.
שבוע המסחר שבעיקר שידר חולשה עבר על השוק המקומי ,התקיפה של אירן במפרץ הורידה את השוק לאזור התמיכה סביב
 1668נקודות שהחזיק והחזיר את המדד כ  10נקודות למעלה בסיכומו של השבוע .מהצד הטכני ועם כל רעשי הרקע
החיצוניים אל מול המגמה החיוביות ביותר בבורסות ארה"ב ,המדד הגדול בשוק המקומי ממשיך לעמוד במקום בסיכומו של
דבר .טווח המסחר של  1668-1702נקודות ממשיך להישמר ורק יציאה ברורה ממנו תכניס מהלך באוטו הכיוון.
שקל-דולר – למרות שנתתי למהלך סיכוי נמוך יחסית ,הדולר חוזר מהנמוכים התקופתיים סמוך ל  3.45נקודות ויצא קדימה
השבוע .מהצד הטכני ,נראה שיש שפל עולה בטווח הקצר סביב  3.4560שיכול להביא להמשך תיקון עולה בטווח הקצר ,גבוה
אחרון נמצא מעט מעל  3.4850מעליו יהיה אפשר לראות קידומות של  .3.50בראיה ארוכה יותר סכנת החולשה עדיין קיימת
אולם ייתכן וקבלנו הפוגה לטווח הקצר.
מדד ה  DAXהגרמני – המדד פרץ השבוע בגאפ עולה את אזור ההתנגדות סביב  13400נקודות ועשה צעד נוסף אל עבר
שיאו מתחילת שנת  2018ברמה של  13600נקודות .בטווח הקצר כך עוד המדד מעל  13400הוא חיובי עם סיכוי לא רע
לשיאים חדשים בטח כשיש גיבוי מהשוק האמריקאי.

מדד ה  – S&P500מדד האס  7פי  500ממשיך בקצב העליות המרשים גם השבוע לאחר פתיחת השנה החדשה ונעול את יום
חמישי בשיא חדש ברמה של  3274.85נקודות .המתיחות במפרץ בתחילת השבוע התפוגגה לאחר נאומו הפייסני של הנשיא
טראמפ ובשל כך ירידות חדות במסחר המוקדם התחלפו בנעילה חיובית באותו היום והמשך המומנטום בבורסה אל עבר פתח
עונת הדוחות שתתחיל להאיץ בשבוע הבא .מהצד הטכני אזור תמיכה למדד  3215/20נקודות הנמוכים של השבוע הנוכחי ושל
השבוע שעבר .לאחר התנועה הצידית הקצרה נפתח עוד קצת מרווח עולה שיכול לדחוף את השוק קדימה .ביום שישי לפני
המסחר יתפרסם דוח התעסוקה והוא זה שיכול להביא את השוק לאזור של  3300נקודות שהיא בעיקר רמה פסיכולוגית
נוספת.

ניתוח מניות

שיכון ובינוי ( - )1081942מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה נעלה את יום המסחר האחרון ברמת שיא חדשה על
בסיס סגירה .התנועה הצידית בין  1400ל  +1600בחודשיים האחרונים טובה לפתיחת מרווח עולה .המשך חיובי בשבוע הבא
מעמיד יעד של עוד  200נקודות למעלה לכיוון  1800נקודות.
אינרום ( - )1132356מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90שוק שלילי בתחילת השובע אומנם הוריד את המניה מתחת ל
 1470נקודות אותה ציינתי כתמיכה ,או לם כבר ביום שלמחרת חזרה המניה מעל רמה זו לאחר שנתמכה בפתח גאפ עולה.
בכל מקרה טריגר טכני חיובי נוסף טרם הגיע ,זה יקרה בפריצה של  1550נקודות .תמיכה עולה לרמה של פתח הגאפ סביב
 1425/30נקודות.
אבוג'ן ( – )1105055מניית יתר בסחירות נמוכה בד"כ .המניה זינקה השבוע בחדות במחזור הער ביותר שלה בחצי שנה
האחרונה .עיקר הזינוק הגיע ביום המסחר האחרון בו גם פרצה גבולית את אזור של  600/15נקודות אותו ציינתי בסקירה שבוע
שעבר .בימים הקרובים חשוב יהיה לראות התבססות מעל אזור של  600נקודות והיעדר לחץ של מוכרים שימדדו בעיקר בימי
דשדוש ,השארות שבוע מעל אזור הפריצה יהיה אירוע טכני חיובי בראיה ארוכה יותר.
חברה לישראל ( - )576017מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .35המניה דשדשה לאורך שבוע המסחר מתחת לאזור
ההתנגדות האופקית סביב  73,300נקודות .מבנה גרף המחירים ממשיך להיות חיובי ולתמוך בפריצה .הטריגר יתקבל בסגירה
מעל אזור זה אשר יפתח יעדים חדשים במסגרת התיקון העולה מרמות השפל של  2019כאשר ההתנגדות המהותית שוכנת
באזור  78,500נקודות ,הגבוה של חודש ספטמבר האחרון.
פתאל החזקות ( - )1143429מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .35המניה מדשדשת מספר חודשים סביב רמות השיא
בטווח המחירים בין  51,000נקודות מלמטה ו 56,200 -מלמעלה .בימי המסחר האחרונים המניה נסחרת מתחת לאזור
ההתנגדות ומתהווה תבנית פריצה ,אולם יש להמתין לסגירה מעל אזור זה כדי לקבל טריגר חיובי .במידה ותפרוץ ,היעד הקרוב
סומן באזור  60,300נקודות.
שופרסל ( - )777037מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .35גם השבוע המניה המשיכה להתבסס מעל אזור  2,160נקודות.
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 .סגירה מתחת ל2,150-
נקודות תהווה טריגר שלילי להמשך מהלך המימוש אל עבר התמיכה החשובה הבאה באזור  2,100נקודות.
אלקטרה נדל"ן ( - )1094044מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .90המניה מדשדשת מספר שבועות מעל התמיכה האופקית
החשובה באזור  1,980נקודות .בשלב זה התמיכה מחזיקה ,אך הטריגר החיובי יתקבל רק בפריצה וסגירה מעל הגבוה האחרון
סביב  2,140נקודות.
ישראמקו יהש ( - )232017מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .90המניה התממשה לאורך שבוע המסחר ונבלמה מעל אזור
 56.6נקודות אשר נפרצה ביום המסחר האחרון לשנת  .2019היפוך מעל אזור זה עשוי להוציא מהלך עולה המשכי שהחל
באמצע חודש דצמבר מהשפל השנתי .במקרה זה היעד הקרוב יהיה בגבוה האחרון סביב  62נקודות.

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 נו עדה 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.

