הסקירה השבועית של ספונסר – 13.10.2019
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 מסחר מקוצר לרגל יום הכיפורים ננעל בעליות שערים ,ת"א  35ות"א  125עלו  1.38%ו 1.79%
בהתאמה .השבוע המקוצר נסחר עם גשר באמצע כשבימים ראשון שני וחמישי הבורסה הייתה פתוחה .יום ראשון נפתח
בעליות שערים חדות בעקבות עליות בסוף השבוע הקודם בבורסות ארה"ב ואירופה בימים שני וחמישי למרות גשר רחב
ותנודתיות בבורסות העולם השוק ננעל בסופו של דבר במקום ובאזור שבו פתח את המסחר ביום א' האחרון .ביום שני בנק
ישראל השאיר את הריבית ברמתה הנוכחית ונגיד בנק ישראל אף צוטט שאומר שהוא לא שולל ריבית שלילית בעתיד.
הכותרות הע יקריות של השבוע :לא רק קונות אלא מממשות ברווח ,הראל ואשטרום מכרו בניין משרדים בדיסלדורף בגרמניה
לפי שווי של  316מליון שח .חברת אלביט מערכות ממשיכה לספק חוזים והפעם חוזה של  153מיליון דולר ולאספקת מערכת
מלט"ים .כלל ביטוח ופיננסים תשקיע כ  50מיליון פאונד ברכישת אחזקות בחוות רוח באנגליה .קבוצת עזריאלי זכתה במכרז
לפרויקט המשלב מסחר ומשרדים במודיעין בתמורה ל  51מיליון שח רק עבור הקרקע לפני עליות פיתוח של  37מיליון נוספים.
שיכון ובינוי זכתה במכרז להקמת כביש בניגריה .הסאגה שאינה נגמרת ,לפידות זכתה שוב ברכישת השליטה באפריקה
ישראל .הבעת אמון מצד בית ההשקעות מור ,הפך לבעל עניין בקבוצת חג'ג' .חדשות מתחום הקנביס :אינטליקנה ממנה את
מייסד ומנכ"ל פואמיקס לשעבר לדירקטור בחברה ,שיח מדיקל תקבל עוד  1.8מיליון דולר מהשלמת עסקת מיזוג של חברת
קנביס בארה"ב ,קנאשור קבלה אישור  IMC-GMPלמתקן הגידול של החברה וקמן קפיטל דיווח שחברה איתה נחתם הסכם
מחייב לצורך מיזוג פתחה חנות שלישית במישגן ארה"ב.

מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את אלקו ,דנאל ושיכון ובינוי שעלו  9.65% ,11%ו  9.53%בהתאמה .בלטו בירידות
שערים אנלייבקס ,דלק קידוחים ואופקו אשר אבדו מערכן  4.25% ,39%ו  4.07%בהתאמה .מכלל מניות השוק נציין את
פלאזה סנטר-ס ,אסטיגי ואנגל שלמה אשר עלו  29.15% ,30.7%ו  22.43%בהתאמה .מנגד מניות קמן קפיטל-ש ,ננו דיימנשן
ואביליטי השילו מערכן  17.65% ,19%ו  15.4%בהתאמה.

בסיכום שבועי מדד ת"א  35עלה ב ,1.38% -מדד ת"א  90עלה ב ,2.76% -מדד הבנקים עלה ב ,1.46% -מדד הנדל"ן עלה
ב ,2.7% -מדד הנפט וגז ירד ב 0.88% -ומדד הביומד ירד ב .0.95% -בשוק המט"ח ,הדולר התחזק השבוע ב  0.8%וכעת
(שישי) נסחר ברמה של  ₪ 3.5080לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35עלה ב 1.38% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1611.46נקודות.
שבוע המסחר בן שלושה ימי מסחר עקב יום הכיפורים ננעל בבורסה של ת"א ללא דרמות מיותרות ובעליות שערים .מהצד
הטכני לאחר שבירה גסה בשבוע שעבר לאחר עדכון המדדים ,המדד חוזר מעל  1597-1600נקודות ופרט לפער מחירים עולה
ביום א' הוא נסחר מעל אזור התמיכה במשך יומיים נוספים ללא כל עניין .ביום רביעי אף השכיל המדד לסגור פער מחירים יורד
משבוע שעבר ולמעשה המדד קרוב לחודש נע סביב  1610נקודות כשכל תנועה החוצה מחזירה אותו כמו מגנט לאזור .אזור
התנגדות טווח קצר סביב  1614/15נקודות מעל נשאף לאזורי השיא השנתיים ברמה של  .1630חזרה מתחת ל  1600הפעם
תהיה שלילית ויכולה להביא לתיקון מעט עמוק יותר ולחץ לקראת פקיעת האופציות החודשית שתתרחש לאחר סוכות.

שקל-דולר – המטבע האמריקאי נסחר השבוע בצורה חלקית ובמחזורים דלילים בעיקר בשל יום כיפור בימים ג-ד בהם הבנקים
בישראל היו נעולים .מהבחינה הטכנית כבר ביום ב' האחרון בעיקר לאחר הצהרת הריבית ראינו יציאה קדימה בדולר וחזרה
מעל  3.50שהיא יותר רמת פסיכולוגית מאשר טכנית .נראה בנמוכים בקידומת  3.47דולר לשקל ישנם קונים ואילו בשלב זה
באזור של  + 3.51יש מוכרים וזה לטווח הסופר קצר .המשך קדימה יכול להחזיר את הדולר לאזור של  3.54בשלב ראשון.
הערכה טכנית זהירה היא שנשאר ברמות של החודשיים האחרונים ללא דרמות לפחות לא בשלב החגים.

מדד ה  DAXהגרמני – המדד נתן לנו תיקון עולה בשבוע האחרון ,בדומה להערות ולאחר יומיים חדים מאוד .אזור התנגדות
סביב  12200/30שם יש אזור של פער מחירים פתוח עד ל  12670שתביא לסגירה מלאה שלו .הערכה נותרת בעינה בשלב זה
תיקון עולה יכול למשוך עוד קצת לא רק בתנועה עולה אלא בעמידה במקום אך הירידות לטווח הקצר טרם אמרו את המילה
האחרונה.
מדד ה  – S&P500מדד האס אנד פי  500עשה הפוגה בשבוע האחרון ועלה פעמיים לבדוק את אזור של  2940/60נקודות
מלמטה .לטווח המאוד קצר כל עוד המדד מתחת ל  2960/65הוא שלילי בטח מתחת לאזור של  2950נקודות .הכותרות על
פגישות הסחר שהתרחשו אתמול (חמישי) הוציאו את השוק מדעתו בעיקר בשעות טרום ואפטר כשהחוזים זזים כמו מניות
פינק שיט .הערכה שלי שכמו ב  8-9המפגשים שקדמו לא תהיה התקדמות בטח לא רחבה כששני הצדדים למעשה מושכים
זמן .אזורי תמיכה קרובים  2890ו  2855לערך .התנגדות ברמה של  2950ו  2960/5נקודות.

ניתוח מניות
טבע ( - )TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה נסחרת כבר תקופה בקידומת של  6-7-8דולר למניה .ביום
המסחר האחרון יצאה המניה שוב מאזור של  6.5דולר קדימה ,יחד עם זאת אזור ההתנגדות נמצא סביב  7.1דולר שכשל
מספר פעמים בשבועיים האחרונים על בסיס נעילה .מעל אפשר לקבל תיקון עולה בנייר בעיקר לאלה שמנסים למזער הפסדים
או לסחור את התנודתיות וטווח המחירים הדיי ברור מהחודשים האחרונים .חשוב לציין שהמניה נמצאת בסיכון גבוה מאוד והיא
חשופה ללא מעט חדשות שמזיזות אותה חזק יחסית.
דלק קבוצה ( - )1084128מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה נראת רע מאוד כבר תקופה ארוכה ולאחרונה ירדה
מדרגה מתחת ל  45000נקודות שהייתה לתמיכה חזקה לא רק מהשבועות האחרונים אלא שפל מיולי  .2018הזינוק האחרון
של השבוע שעבר הביא לבדיקת התמיכה מלמטה והמניה חוזרת לנזול חזרה .אני מעריך שנראה השלמה של פער המחירים
ברמה של  41600נקודות לערך ואולי אף בדיקה של  40000נקודות שוב.
אלקו ( - )694034מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה יצאה קדימה בשני ימי המסחר האחרונים ולמעשה הוציאה
דגל שורי קדימה .יעד הדגל עומד על אזור של  10900לשמרנים או אזור של  11300למי שפחות שמרן ורוצה יעד מלא לפי
הספר .בכל מקרה המניה כבר דיי קרובה ליעדים ומי שמחזיק צריך להיות בהיכון לעשות טייק פרופיט.
שיכון ובינוי ( - )1081942מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה נסחרה במהלך שבוע המסחר המקוצר במגמה
חיובית לאחר שפתחה את השבוע בעליה ובכך התהפכה מעל השיא האחרון באזור  1,290נקודות .במהלך השבוע המניה
המשיכה ואף סגרה מעל היד שנקבנו בו בסקירה האחרונה באזור  1,400נקודות .כעת ,לפי גרף המחירים הנוכחי קיימת
אפשרות להמשך התנועה העולה עם יעד סביב  1,500-1,500נקודות .מלמטה אזור  1,290ישמש כתמיכה חשובה בטווח זמן
הקצר.
איידיאיי ביטוח ( - )1129501מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .90המניה עלתה במהלך שבוע המסחר המקוצר בכ.3.5% -
מבנה גרף המחירים נשמר ותומך באפשרות של בניית תבנית היפוך מגמה בדמות "ראש כתפיים" כאשר פריצה והתבססות
מעל אזור ההתנגדות האופקי סביב  14,000נקודות תהווה טריגר חיובי ליציאה למגמה עולה חדשה .במידה ותרחיש זה יצא
לפועל ,היעד הקרוב סומן באזור  15,250נקודות .מלמטה אזור  12,800סומן כתמיכה נקודתית.
אמות ( - )1097278מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה חזרה לעלות ביום המסחר האחרון לאחר מימוש של
שלושה ימי מסחר מאזור השיא/התנגדות סביב  1,585נקודות .טכנית ,פריצה והתבססות מעל אזור זה תהווה טריגר חיובי
להמשך המגמה החיובית עם יעד עתידי באזור  1,690-1,695נקודות.
המלט ( - )1080324מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .90לאחרונה המניה רושמת התבססות מעל השפל השנתי סביב
 5,470נקודות ומתהווה תבנית היפוך לטווח זמן הקצר לתיקון עולה במסגרת המגמה היורדת .הטריגר החיובי יתקבל בפריצה
וסגירה מעל אזור  6,350נקודות ,אזור התנגדות אופקי שנוצר לאחר שרמה זו נשברה כלפי מטה בחודש יולי ובלמה פעמיים
את ניסיונות התיקון בחודש האחרון .למעקב.
נאוי ( - )208017מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .90המניה המשיכה להתממש גם השבוע ונושקת לאזור הפריצה האופקי
סביב  2,180נקודות .אזור זה שימש כהתנגדות למשך תקופה ארוכה ולאחר שנפרץ בחודש יולי המניה המשיכה לעלות ,אולם
לא הצליחה לשמור על המומנטום ובפועל עברה לדשדש ,לכן במידה והצליח להתהפך מעל אזור  2,180ותייצר מומנטום חיובי
חדש ,היעד הראשון סומן סביב אזור השיא סביב  2,400נקודות שם תיבחן מחדש .למעקב.
אלוני חץ ( - )390013מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .35המניה המשיכה לדשדש במהלך שבוע המסחר שחלף מתחת
לשיא סביב  5,100נקודות ומעל התמיכה סביב  4,700נקודות .טכנית קיימת אפשרות לפריצת השיא ובמקרה ותפרוץ ותסגור
מעל השיא יפתחו יעדים חדשים כאשר הראשון סומן באזור  5,450נקודות.

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.

