הסקירה השבועית של ספונסר – 12.05.2019
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 מעורבת במדדים המובילים ,ת"א  35ירד  0.25%ומנגד ת"א  125עלה ב
 .0.14%שבוע מסחר בן שלושה ימים ננעל בבורסה של ת"א לרגל יום הזיכרון לחלל מערכות ישראל ופעולות האיבה ויום
העצמאות ובצל המערכה בדרום מסוף השבוע ותחילתו .יום א' השוק נסחר חלש מאוד בשל התמשכות המערכה בדרום מסוף
השבוע הקודם והמדדים נעלו את המסחר בירידות שערים למרות עליות בסוף השבוע בארה"ב .לאחר המסחר בשעות הערב
שעון ישראל הטיל הנשיא האמריקני טראמפ פצצה על העלאת מכסים בגובה של  200מיליארד דולר על הסיניים ביום שישי
(מה שאכן קרה) .מניות כלל ביטוח המשיכה לבלוט לחיוב לאחר שאייל לפידות מנכ"ל הפניקס היוצא קבל אופציה לרכישה של
עד  5%ממניות החברה ובכך לחבור למורי ארקין ויקיר גבאי אשר רכשו כל אחד קרוב ל  5%ממניות החברה .ביום ג' פרסמה
כיל דוחות טובים מהמצופה מה שהביא לזינוק במני ותיה ובחברת האם חברה לישראל ,בזק גם בלטה לחיוב ביום המסחר
האחרון לשבוע.
מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את ,כלל ביטוח ,פועלים וארקו החזקות שעלו  8.95% ,14.25%ו  8.8%בהתאמה.
בלטו בירידות שערים לייבפרסון ,דלק קידוחים וטבע אשר אבדו מערכן  4.18% ,4.19%ו  4.11%בהתאמה .מכלל מניות השוק
נציין את ביונד טיים-ש,פלסטופיל-ש ואופקטרא אשר עלו  25.3% ,53.2%ו  15.7%בהתאמה .מנגד מניות ביומדיקו-ש ,יוזר
טרנד-ש ונקסט ג'ן-ש השילו מערכן  22.7% ,57.3%ו  13.95%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35ירד ב ,0.25% -מדד ת"א  90עלה ב ,1.1% -מדד הבנקים ירד ב ,0.64% -מדד הנדל"ן עלה ב-
 ,0.33%מדד הנפט וגז ירד ב 1.15% -ומדד הביומד עלה ב .0.34% -בשוק המט"ח ,הדולר השיל מערכו השבוע כ0.85% -
וכעת (שישי) נסחר ברמה של  ₪ 3.5690לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35ירד ב 0.25% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1584.95נקודות.
שבוע מסחר מקוצר ותנודתי עבר על השוק המקומי עם מתיחות רבה בדרום שהסתיימה בלילה של ראשון לשני אך עם מתיחות
חדשה ישנה שהגיעה מצידו שחל טראמפ שהחליט להעלות מכסים על הסינים ביום שישי (מה שאכן קרה) ובכך לעורר שוב את
מלחמת הסחר בין  2המעצמות לאחר חודשים רבים שיצאו מסרים הפוכים לגמרי מהשיחות .מבחינת השוק ביום שלישי
האחרון ראינו הפגנת עוצמה למרות חוזים עתידיים שליליים ומגמה שלילית באירופה וזה כנראה בגלל סופ"ש ארוך בו נתנו
הפעילים סיכוי להגיב להבנות בנושא מלחמת הסחר ורגיעה ,שנכון לכתיבות שורות אלה בשישי בבוקר לא הגיעה .מבחינה
טכנית השוק שבר את אזור של  1580/2נקודות ביום ב' אך חזר מעליו ביום המסחר הבא .הסגירה השבועית הייתה טובה
יחסית בטח מול שווקים שליליים אך מתחת ל  1591/2נקודות .ירידה מתחת ל  1580תיתן איתות שלילי על השוק וסיכוי לא רע
לבדוק את אזור של  1564נקודות נמוך שבועי מיום ב'.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נסחר כעת (שישי) בירידות שערים קלות וברמה של  3.5690ש"ח לדולר .שבע מסחר מקוצר
ודליל עבר גם על שוק המט"ח כשהשקל מתחזק מול הדולר ומביא אותו קרוב מאוד לטווח התחתון קרוב ל  3.56שח לדולר.
מהבחינה הטכנית המטבע אומנם העלה תנודתיות שנובעת ממסחר דליל בימי החג אך עדיין שומר על הגזרה של 3.55-3.64
בצורה רחבה .במידה ונראה המשך חולשה בתחילת שבוע המסחר ייתן והדולר יביא לאפשרות כניסה ללונג בתחתית הריינג'.
מדד ה  DAXהגרמני – לאחר שציינתי בשבועיים האחרונים על אינדיקטורים גבוהים וכפועל יוצא קבלנו זחילה עולה
בתנודתיות נמוכה הגיע עת המימוש כשהמדד מחזיר קרוב ל  500נקודות השבוע מהגבוהים האחרונים ועד לאזור של 12000
נקודות שם נבלם ביום חמישי האחרון .מי שהיה זהיר יכול לחסוך כ  300-400נקודות לפחות במהלך המימוש האחרון .בראיה
רחבה המדד למעשה קבל טריגר לבדיקה של אזור חזר ברמה של  11800-12000נקודות שבינתיים מחזיק ולכן כל הירידה
האחרונה היא תיקון ראשוני בשלב זה ולא משהו מעבר.
מדד ה  – S&P500מדד האס אנד פי  500עשה בשבוע וחצי האחרונים את התיקון בחזק ביותר שלו מאז השפל שנרשם
בדצמבר האחרון .מהבחינה הטכנית יש לא מעט טריגרים שליליים הראשון ירידה מאזורי השיא שלא החזיקו בסופו של יום מעל
 2940נקודות .השני ירידה ברורה מתחת ל  2913שהוא ממוצע  20יום וכמובן שבירה של  2900שהיוותה תמיכה בעיקר בגרף
התוך יומי והביא לצלילה של עוד  60נקודות עד לקביעת שפל שבועי סביב  2836וירידה של מעל  110נקודות מהשיא ועד
לשפל .טכנית ,חזרה מעל  2900תביא לטריגר חיובי ,עד אז זהירות נדרשת על אחת כמה וכמה שהתנודתיות בתוך יומית
גבוהה זה אומר שסכנת המימוש עדיין לא חלפה.

ניתוח מניות
מליסרון ( – )323014מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35כמו שחשבתי בשבוע שעבר המניה טרם אמרה את המילה
האחרונה שגם בשבוע המסחר האחרון היא אבדה כ  4%ב  3ימי מסחר .טכנית המניה כבר מתקרבת לאזור תמיכה סביב
 17000ו  16600נקודות ולכן הסיכון בשורט הופך מעט גבוה בשלב זה .אני מעריך שנראה ניסיון בלימה וכניסה של קונים סביב
האזורים האלה בימים הקרובים לטובת תיקון עולה שייתן אפשרות יציאה טובה יותר מהנייר למי שעדיין מחזיק במקרה.
חברה לישראל ( – )576017מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה המשיכה בתחילת השבוע את השבוע הקודם
שה יה רע מאוד עם מימוש חזק שהביא אותה עד לשפלים האחרונים .ביום ג' בבוקר פרסמה חברת הבת כיל דוחות טובים
וזינוק באחרונה הביא לזינוק חד במניות החברה לישראל עם גאפ עולה מעל  83000נקודות ונר שהתחזק לרוב שעות המסחר.
טכנית ,קבלנו טריגר טכני חיובי ואני מעריך שהחברה תשאף לאזור של  93000שהוא הגבוה האחרון.
בזק ( - )230011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35בשבוע שעבר המניה התבססה מעל אזור  ,240פתח הגאפ שנפער
בחודש אפריל ובמהלך שבוע המסחר הנוכחי המניה רשמה עליה במחזורים חריגים יחסית המעידים על קונים בנייר .טכנית
קיימת אפשרות להמשך התיקון העולה לאזור  274-275נקודות ,הגבוה של חודש אפריל .מלמטה  240תשמש כתמיכה.
דלק קבוצה ( - )1084128מניות החברה נסחרות במדד ת"א .35לפני כשבוע המניה רשמה גבוה תקופתי חדש ברמה של
 70,000נקודות ומאז נסוגה חזרה .במהלך שבוע המסחר האחרון המניה התממשה בכ 2.9% -ונושקת לאזור תמיכה 66,420-
 ,66,780הגבוהים של  2018שנפרצו בחודש אפריל .בשלב זה ,למרות המימוש האחרון המגמה עדיין חיובית וקיימת אפשרות
לפרוץ את השיא האחרון .רק שבירה וכישלון פריצה חזרה מעל אזור התמיכה הנ"ל תהווה טריגר שלילי להעמקת המימוש עם
יעד ראשון באזור  63,500נקודות.
שפיר הנדסה ( - )1133875מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35בחודש אפריל המניה רשמה שיא חדש סביב רמה של
 1,373נקודות ,מאז נסוגה חזרה עד לאזור ההתנגדות שנפרץ סביב  1,272-1,275נקודות .בשבוע שעבר המניה רשמה היפוך
מעל אזור זה והשבוע אישרה את ההיפוך .בשלב זה נוצר שפל עולה חדש מעל אזור תמיכה ולכן ההנחה היא חזרה לאזור
השיא האחרון ,כיעד קרוב .הנחת עבודה זו בתוקף כל עוד המניה נסחרת מעל  1,270במונחי שער סגירה.
אלקטרה ( - )739037מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90בחודש שעבר המניה פרצה את השיא שנרשם בשנה שעברה
סביב רמה של  95,000נקודות והמשיכה לעלות עד לאזור  102,500נקודות .מאז נסוגה חזרה לרמת הפריצה והשבוע
התבססה מעל רמה זו .בשלב זה קיימת אפשרות לסיום המימוש וחזרה למתווה עולה כאשר היעד הקרוב סומן באזור השיא
האחרון .מנגד ,שבירה וכישלון פריצה חזרה מעל  95,000נקודות תהווה טריגר שלילי והעמקת התיקון היורד לאזור 91,400
נקודות כיעד קרוב.
ארקו החזקות ( - )310011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה מדשדשת תקופה בטווח  136-160נקודות .השבוע
המניה נכשלה פעם נוספת בפריצת ההתנגדות האופקית סביב  160נקודות ,אולם קיימת אפשרות בטווח הקצר לנסות פעם
נוספת לפרוץ אזור זה .במידה ותצליח ,היעד הראשון סומן סביב  175נקודות.

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.

