הסקירה השבועית של ספונסר – 15.09.2019
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 ננעל במגמה חיובית במדדים המובילים בת"א ,ת"א  35ות"א  125עלו ב  3.39%ו 2.63%
בהתאמה .שבוע מסחר חיובי עבר על מרבית מדדי השוק יחד עם שלל כותרות ואלה העיקריות משבוע המסחר האחרון :חברת
 GPMשל ארקו החזקות רוכשת  1350תחנות דלק בארה"ב מהם  70בהפעלה עצמית .לאחר השריפה בחוות הקנביס של
קאנומד ,החברה קבלה אישור מחודש לגידול קנאביס רפואי .חברת פאנקסיה מציגה המשך גידול בהכנסות לצאת גידול
בהפסד הנקי .עריית חיפה ביטלה את רישיון העסק של חברת שמן תעשיות בעקבות השריפה במפרץ חיפה .חברת מדיוי
תקבל ליווי מכדורגל העבר טל בנין שיוביל גיוס של  4מיליון דולר למדיוי בארה"ב .חברת המזון וילי פוד מוותרת על רכישת
מעדני מיקי וביכורי השדה .חברת אייפקס תובעת את קנביט בטענה שלא שילמה דמי ייעוץ בעסקת המיזוג שלה .אלביט
מערכות זכתה בחוזה של  38מיליון דולר ממשרד ההגנה הבריטי .חברת הקנביס יוניבו חוברת לכן פייט והן יפתחו תרופות
מבוססות קנביס רפואי לטיפול במחלת הסרטן .חברת הקנביס קנדוק שבבעלות אינטרקיור ,וס.ל.א מקבוצת טבע חתמו על
הסכם הפצה אסטרטגי לבתי חולים ,קופות חולים ורשתות פארם .תדיראן ביטלה השבוע את רכישתה של קבוצת פח תעש.
מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את טבע ,פריגו ואופקו שעלו  18.1% ,20.9%ו  16.6%בהתאמה .בלטו בירידות
שערים אנרג'יקס ,באטמ ונייר חדרה אשר אבדו מערכן  10.85% ,11.6%ו  8.75%בהתאמה .מכלל מניות השוק נציין את
לפידות קפיטל ,ג'י.פי גלובל ואלקטריאון אשר עלו  24.4% ,30.7%ו  22.9%בהתאמה .מנגד מניות מטומי ,פריון נטוורקס
ומיקרונט השילו מערכן  16.7% ,37.5%ו  15.1%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35עלה ב ,3.39% -מדד ת"א  90עלה ב ,0.53% -מדד הבנקים עלה ב ,1.96% -מדד הנדל"ן ירד ב-
 ,0.27%מדד הנפט וגז ירד ב 1.27% -ומדד הביומד עלה ב .1.77% -בשוק המט"ח ,הדולר נחלש ב  0.35%השבוע וכעת
(שישי) נסחר ברמה של  ₪ 3.5290לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35עלה ב 3.39% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1615.61נקודות.
שבוע המסחר ננעל העליות שערים נאות ואיתות טכני חיובי כבר ביום הראשון של השבוע המדד זינק מעל אזור התנגדות של
 1565-7נקודות ובכך נתן טריגר טכני חיובי .המדד עבר סוג של "דיכוי" קלאסי בחצי הראשון של יום ראשון ותחילת יום שני
כשהוא בודק רמת פריצה ומאז לא הביט לאחור עם ריצה קדימה עד לנעילה שבועית סמוך לשפיץ .טכנית המדד סגר יעד עולה
ופרץ מספר התנגדויות ברמה של  1589-90 ,1580ו רמת  1600נקודות .טווח קצר כל עוד המדד נסחר מעל  1600הוא חיובי
לטווח הקצר.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי שוב תקף באמצע השבוע את אזור ההתנגדות סביב  3.55דולר לשקל וכשל לעבור רמה זו.
מהבחינה הטכנית נראה שהדולר בונה ריינג בין אזור של  3.508ל  3.56-דולר לשקל רק יציאה מטווח תיתן טריגר לאחד
הכיוונים.
מדד ה  – S&P500מדד האס אנד פי  500עבד בדיוק לפי התבנית הטכנית והפריצה של  2940-50נקודות בשבוע שעבר
והגיע סמוך מאוד לרמות השיא סביב  3030נקודות שם נעל את שבוע המסחר .מעניין יהיה לראות אם לקונים יהיה כוחות
להביא את השוק לגבוהים חדשים כשהשבוע תתרחש פקיעת החוזים הרבעונית ובשבוע לאחר מכן החלטת ריבית כשהשוק
מצפה לירידה של .0.25%

ניתוח מניות
טבע ( – )TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה פתחה את שבוע המסחר במגמה חיובית ואף פרצה כלפי
מעלה את אזור ההתנגדות המהותי סביב  8דולר ,אולם לא הצליחה לשמור על המומנטום החיובי וביום המסחר האחרון (ו)
סגרה מתחת לרמה זו .בשלב זה ,קיימת אפשרות להמשך התנועה העולה כל עוד המניה נסחרת מעל אזור  7.6דולר במונחי
שער סגירה .בתמונה הרחבה יותר קיימת אפשרות להמשך התנועה העולה לאזור  9-10דולר .הטריגר לכך יתקבל בסגירה
מעל  8.4דולר ,הגבוה שנרשם במהלך שבוע המסחר שחלף.

עזריאלי קבוצה ( – )1119478מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35ביום המסחר האחרון המניה רשמה היפוך מגמה מעל
אזור  24,000-24,150נקודות ,הגבוה של חודש יוני שנפרץ בחודש שעבר ומאז המניה המשיך במגמה החיובית עד לאזור
 27,350נקודות ,השיא האחרון .מאז המניה נסוגה עד לרמת הפריצה ובודקת אזור זה ,הפעם מלמעלה .הטריגר לסיום התיקון
יתקבל בדמות יום עליות נוסף עם מחיר יעד בשיא השנתי הנ"ל כיעד ראשון.
איידיאיי ביטוח ( – )1129501מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה המשיכה גם השבוע במגמה החיובית .ביום שני
המניה נבלמה באזור ההתנגדות האופקי סביב  14,000נקודות ונסוגה קלות .בהמשך השבוע המניה חזרה לעלות וכעת יש
להמ תין לפריצה והתבססות מעל אזור ההתנגדות הנ"ל כדי לייצר מגמה עולה המשכית .במידה ותרחיש חיובי זה יצא לפועל,
היעד הקרוב סומן באזור  15,250נקודות .מלמטה אזור  12,800סומן כתמיכה נקודתית.
גזית גלוב ( - )126011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35את השבוע המנייה סיימה בתשואה שלילית קלה אך עדיין
שומרת על הריינג' שהמניה נעה בו בשלושה שבועות האחרונים ,מלמעלה אזור  3600-3650מלמטה אזור  . 3545-3550כל
עוד המניה לא תשבור את רמת  3545יכולה לעלות לכיוון העליון של הריינג' אך שבירה של רמת  3545עלולה לשלוח את
המניה לכיוון  3230בואך  3200שם יש תמיכה חזקה נוספת גם סגירת גאפ וגם ממוצע  50יום אחרונים.
מגדל ביטוח ( - )1081165מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה לפני כחודש נגעה בתמיכה החשובה באזור רמת ה
 330-331הנקודות שנכון תקופה האחרונה מסתמן כתמיכה אמינה .בחודש האחרון המניה מתבססת /מדשדשת בין רמות
-365ל  . 335ומתקרב לקצה הריינג שם יש התנגדות חזקה של החלק העליון של הריינג' וממוצע  50יום שמתנגד למחיר
.במידה והמניה תפרוץ את אזור  365-366הכיוון אמור להיות סגירת גאפים ברמת ה  380ו  390בהתאמה כמו כן חובה על
המניה לשמור על אזור הפריצה ברמת ה . 365-360
מליסרון ( - )323014מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35כמו חברה למדד מניית גזית גלוב גם כאן לאחר העליות של חודש
אוגוסט המנייה יצאה לתיקון יורד לעבר אזור רמת  20000הנקודות ,התיקון הזה הוא בהחלט תיקון בריא למניה במגמה
עולה .המניה נעצרה ביום חמישי בדיוק על ממוצע  50יום ,התמיכה במניה זה רצועת  19400- 20000אם לא יקרה משהו
חריג יש סבירות שהמניה תעצור באזור הזה אם לא תתהפך כבר יום ראשון  .במידה ואכן תקבל תמיכה באזור זה הכיוון לתיקון
אמור להיות ( 21200- 20860דרך אגב בארה"ב מניות כבדות במדדים המובילים מאוד אוהבות לקבל תמיכות/התנגדויות
בממוצע 50ו  200נראה האם גם בארץ זה יעבוד).
נפטא ( – )643015מניות החברה נסחרות במדד ת"א . 90פני המניה כפני מדד תא גז ונפט שסובל ממגמה שלילית כבר תקופה.
לאחר שהמניה שברה לפני כשבועיים את רמת השפל האחרונה ברמת ה  -+ 2100בשבוע האחרון המניה יצאה לתיקון עולה
לבדוק את אזור הפריצה וממוצע  20יום מלמטה ובים חמישי לאחר פתיחה חיובית סגרה בצורה שלילית בנר אוגף .כל עוד
המניה לא תפרוץ את אזור  2150סביר להניח שתחזור למגמה השלילית שאפיין אותה לפני שבועיים כאשר יש סיכוי סביר
שמניה תחוזר לשפל האחרון בואך  1900נק'
חילן ( - )1084698מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90לאחר עליות של  40אחוז השנה המניה יצאה שבוע שעבר לתיקון
יורד וסיימה את השבוע בירידות בנר אוגף שלילי בגרף שבועי ,לפי סיום המסחר ביום חמישי סבירות גבוהה שהמגמה
השלילית קצרת הטווח תמשיך גם שבוע הבא אפילו אם יצא תיקון עולה מסויים חזרה לרמת  1400-14250התמיכות
הקרובות לנייר במידה והמימוש ימשיך הם אזור ממוצע  50יום  13000-13100בואך תמיכה אופקית ברמת ה  12600נקודות.

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.

