הסקירה השבועית של ספונסר – 14.04.2019
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  35ו  125עלו  2.39%ו 2.67%
בהתאמה .שבוע מסחר בסימן בחירות ננעל בבורסה של ת"א .כמו בכל יום בשבועות האחרונים הבורסה פתחה את השבוע
בעליות שערים בהתאם למגמה בבורסות ארה"ב ,ביום שני ,יום לפני הבחירות השוק פתח באופן מהוסס אך מיד החל להתחזק
ולעלות בחדות כשהוא פורץ את אזור ההתנגדות חשוב במדד ת"א  .35ביום ד' לאחר שנודעו תוצאות הבחירות וניצחנו של
ראש הממשלה בנימין נתניהו וגוש הימין היה ברור וחתום  ,השוק נסחר בעליות שערים נאות ובלט במיוחד סקטור הנפט וגז.
ביום חמישי זינקו מניות חברות הביטוח בחדות לאחר הודעת יו"ר רשות שוק ההון משה ברקת על שורת הסדרים בתחומי
ההשקעות שתכליתם להגביר את המעורבות של גופים מוסדיים בחברות בהן הם משקיעים ,חלק מההסדר יתיר לגופי הפנסיה
הגדולים להחזיק עד  7.5%בבנק בודד ללא גרעין שליטה.
מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את הכשרת הישוב ,בי קומיוניקיישנס ואלקטרה צריכה שעלו  12% ,12.8%ו
 10.95%בהתאמה .בלטו בירידות שערים טבע ,אופקו ונייר חדרה אשר אבדו מערכן  2.4% ,3.6%ו  2.1%בהתאמה .מכלל
מניות השוק נציין את גאון החזקות-ש ,יו ניבו וראלקו אשר עלו  26% ,27.3%ו  20.7%בהתאמה .מנגד מניות פלאזה סנטר-ש,
ביטפארמס ותמדא-ש השילו מערכן  18.2% ,24.4%ו  12.4%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35עלה ב ,2.39% -מדד ת"א  90עלה ב ,3.87% -מדד הבנקים עלה ב ,2.76% -מדד הנדל"ן עלה
ב ,3.2% -מדד הנפט וגז עלה ב 1.48% -ומדד הביומד עלה ב .0.63% -בשוק המט"ח ,הדולר השיל מערכו השבוע כ0.33% -
וכעת (שישי) נסחר ברמה של  ₪ 3.5730לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35עלה ב 2.39% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1586.26נקודות.
שבוע מסחר חיובי עבר על מדד המעו"ף עם עליות שערים לאורך כל שבוע המסחר ובעיקר עם הודע תוצאות הבחירות ונצחונו
של בנימין נתניהו וגוש הימין .כבר ביום ב' המדד נתן טריגר טכני חיובי כשפרץ בצורה ברורה את אזור של  1563/6נקודות
שהוא גבוה של שבוע המסחר הקודם ואזור התנגדות אופקית ,נעילת המסחר למעשה בדקה את הפריצה וביום ד' השוק
המשיך קדימה והגיע סמוך מאוד לשיא של  .2019ביום חמישי התקיימה פקיעת אופציות שבועית חיובית במיוחד שקבעה שיא
שנתי חדש ,אולם מרמה זו ראינו בעיקר חולשה בשוק עם ירידה מהשיאים היומיים .שוב הוכח שהשוק אוהב ודאות וברגע שזו
הגיעה הקונים שבו לשוק ושלחו אותו לגבוה שנתי חדש .מהבחינה הטכנית כל עוד השוק נסחר מעל  1582בטווח הקצר הוא
חיובי ,מתחת אזור של  1577פתח פער מחירים פתוח בגרף התוך יומי .אזור התנגדות נמצא ברמה של .1592/93
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נסחר כעת (שישי) בירידות שערים קלות וברמה של  3.5730ש"ח לדולר .החולשה בדולר
המשיכה גם בשבוע המסחר האחרון לאחר תוצאות הבחירות .הדולר נסחר מתחת לאזור השפל האחרון סביב  3.5850אותו
ציינתי מספר פעמים בשבועיים האחרונים .כל ההתבססות הזאת ואי פריצה של  3.64הביא לאיוורור אינדיקטורים טכניים
ולפתיחה של מרווח יורד .אם לא יהיו הרבה הפתעות נמשיך לראות שקל חזק ואת הדולר הולך לאזור של  3.55בטווח זמן
הקצר.
מדד ה  DAXהגרמני – מדד הדקס הגרמני עשה שבוע של תנועה צידית מעל אזור של  11800נקודות ומתחת  12000נקודות
ועל פניו פותח מרווח עולה קדימה לכיוון של  .12300/500התנועה של השבוע שעבר למעשה טרפה את הקלפים והוציאה את
המדד מהקפאון בו היה שרוי .רק חזרה מתחת ל  11700תערער את התרחיש החיובי במדד.

ניתוח מניות
בזק ( – )230011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35שבוע מעניין עבר על החברה עם הידיעה שהגיע לאחר נעילת
המסחר ביום א' על התעניינותו של גד זאבי בקבוצה .המניה זינקה בחדות ביום שני האחרון אולם כמו תמיד חזרה ברוורס
בימים שלאחר מכן .אזור תמיכה נמצא סביב  244/46נקודות והיפוך סביב רמה זו יכול דווקא לעניין את חובבי התחתיות.
ההתנגדות על הגרף נמצאת ברמה של  275ו .280
דיסקונט ( – )691212מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה נעלה שבועיים חיוביים במיוחד כשהשבוע המניה נסחרת
בגבוה חדש .התנהגות הנייר דווקא מביאה למימוש לאחר כל גבוה וזו תהיה הזדמנות הקניה למי שרוצה לחבור למניה .אזור
טכנית בריא לתיקון נמצא ברמה של  1300/20נקודות שם רצוי לחפש חבירה לאחד המניות החזקות בשוק.
מלם תים ( – )156018מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה נראות נהדר והשבוע נתנו חותמת סופית למעבר
לקידומת של מעל  40000נקודות ופריצת הריינג .כל ירידה לצורך עליה והיעד הטכני לחודשים הקרובים נמצא סביב 48000
נקודות.
אפקון החזקות ( – )578013מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה עשתה צעד משמעותי בשבועיים האחרונים והיא
מתחילה לעשות התבססות שורית מאוד סמוך לשיאים של חודש דצמבר האחרון .טכנית ,המשך קדימה בצורה ברורה מעל
 20300תביא לגבוהים חדשים ומשמעותיים יעד התבנית הקרוב נמצא ברמה של  22600-23000נקודות.
אלביט מערכות ( – )1081124מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה יצאה קדימה בעוצמה השבוע לאחר תוצאות
הבחירות ,הקרבה לאזור השיא סביב  52000/600נקודות יכולה להביא למימוש כזה או אחר ולכן מי שמחזיק בהחלט יכול
לשקול לפגוש רווח ,מכיוון שגם אם תגיע פריצה מהלך המשכי יכול לקחת זמן.
טבע ( - )TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35במהלך שבוע המסחר המניה שברה את השפל של שנת  2018סביב
 14.5דולר ולא הצליחה להתאושש ולסגור מעל רמה זו .בשלב זה ,למרות החולשה במניה ,קיימת אפשרות לניסיון חזרה
והתבססות מעל אזור זה .במידה ותצליח ,ההתנגדות הקרובה שוכת סביב  15.5דולר .כישלון פריצה חזרה מעל  14.5דולר
תהווה טריגר שלילי נוסף עם מחיר יעד סביב  13.2-13.3דולר כיעד ראשון
אמות ( - )1097278מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35בשבוע שעבר המניה פרצה את השיא סביב  2,090נקודות ,אולם
לא הצליחה להמשיך לעלות .בשלב זה נדרשת סגירה מעל  2,120כדי להמשיך בתנועה העולה אל עבר היעדים בהם נקבנו
בסקירה האחרונה :היעד הקרוב סומן סביב  2,180והיעד השני סומן  2,270נקודות .ההנחה החיובית נשמרת כל עוד המניה
נסחרת מעל  2,066נקודות ,במונחי שער סגירה.
שפיר הנדסה ( - )1133875מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35ביום שני האחרון המניה פרצה כלפי מעלה את ההתנגדות
סביב  1,270נקודות והמשיכה לעלות לאורך השבוע וחתמה ברמה של  1,330נקודות כאשר הנחת העבודה היתה חזרה
לרמות השיא באזור  .1,340-1,350הנחה זו עדיין בתוקף וסגירה מעל  1,350תפתח יעדים חדשים במידה והמומנטום החיובי
יהיה חזק ומחזורי המסחר יתרחבו.
דלק קבוצה ( - )1087824מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה זינקה שני ימי המסחר האחרונים של שבוע המסחר,
ונבלמה באזור התנגדות אופקי והשיא של שנת  2018סביב  68,000-68,870נקודות .רק פריצה וסגירה מעל אזור זה תהווה
טריגר חיובי להמשך המגמה החיובית שהחלה בסוף חודש דצמבר האחרון .במידה ותתממש חזרה ,אזור  65,000סומן
כתמיכה קרובה.
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.

