הסקירה השבועית של ספונסר – 15.12.2019
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  35ומדד ת"א  125עלו ב  0.83%ו
 1.38%בהתאמה .שוק המניות חזר לעלות השבוע לאחר שבוע שעבר בו נרשמו מימושים לרוחב השוק .המדדים רצו קדימה
בעקבות כותרות על סגירה של שלב ראשון של הסכם הסחר בין ארה"ב לסין .עונת הדוחות מאחורינו ומדדי המניות ירצו לשפר
עמדות לאחר שנה מצוינת כמעט בכל אפיק בשוק המקומי .מהחדשות הבולטות של השבוע נציין את איתמר מדיקל שקבלה
התחייבות מינימלית לרכישת מוצריה ב  4.5מיליון דולר מ  .SoCleanחברת אפי נכסים השלימה גיוס במניות בגובה של 640
מיליון שקלים ,ביג ומגה אור היו מהרוכשות הבולטות בהנפקה .חברת הביטוח הפניקס תשקיע בקרן הלוואות חדשה של
אלקטרה נדל"ן .דלק קבוצה מכרה את החזקת בחברת דלק רכב בפרמיה על השוק וב  2פעימות ,האחת לבעל השליטה גיל
אגמון והשנייה למוסדיים כשאלטשולר שחם הופך לבעל עניין בחברה .קרן פימי מממשת ,מוכרת את חברת אלוני לחמת
תמורת  65מיליון  . ₪קבוצת עזריאלי פונה לענף המלונאות ,רוכשת את מלון הר ציון בירושלים .רשות ההגבלים לא תערער על
החלטת בית המשפט בנוגע למיזוג של מזרחי ואגוד .מגוריט דיווחה על רכישה של  21דירות בפרויקט היוקרה הדר ויוסף של
קבוצת גבאי .לאומי פרטנרס במו"מ עם פוקס להשקעה בחברת הבת לפי שווי של  600מיליון  .₪כלל ביטוח תצא בהנפקת
מניות לציבור קבלה התחייבויות מוקדמות של  892מיליון שח.

מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את דלק רכב ,נייר חדרה ופוקס אשר עלו  14.1% ,27.2%ו  12.5%בהתאמה .בלטו
בירידות שערים בזן ,חברה לישראל ופז הנפט אשר ירדו  5.7% ,6.55%ו  5.6%בהתאמה .מכלל מניות השוק נציין את צירון,
אנדימד ורוטשטיין אשר עלו  24% ,35.9%ו  20.2%בהתאמה .מנגד מניות סייפטי גרופ ,כן פייט ואינטליקנה השילו מערכן
 20.8% ,23.2%ו  18.5%בהתאמה.

בסיכום שבועי מדד ת"א  35עלה ב ,0.83% -מדד ת"א  90עלה ב ,2.79% -מדד הבנקים עלה ב ,1.03% -מדד הנדל"ן עלה
ב ,3.12% -מדד הנפט וגז ירד ב 0.11% -ומדד הביומד ירד ב .0.45% -בשוק המט"ח ,הדולר התחזק השבוע ב  0.3%וכעת
(שישי) נסחר ברמה של  ₪ 3.4820לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35עלה ב 0.83% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1691.56נקודות.
שבוע מסחר דיי סטטי עבר על המדד עם פתיחת שבוע חיובית סמוך לרמה של  1690נקודות ומסחר סביב רמה זו במשך רוב
שבוע המסחר ונעילה דומה .מהבחינה הטכנית לא קרה הרבה פרט לזה שהשוק עושה מימוש במקום וכל עוד זה קורה הוא
פותח מרווח עולה קדימה .אזור התנגדות קיים בשיא השנתי סביב  1700/3נקודות .תמיכה עולה לשפלים השבועיים ברמה של
.-+1680
שקל-דולר – לאחר המימוש של הדולר בשבוע שעבר ,שוב קבלנו ניסיון ליציאה קדימה וזה על רקע חזרה לפעילות מצד בנק
ישראל שהחל לרכוש דולרים באגרסיביות בשבועיים האחרונים .מהבחינה הטכנית נראה שזה לא כל כך עוזר בשלב זה וכל
התבנית הטכנית נראת כמו אוורור לפני נמוכים חדשים ויעד תבנית סביב  3.4דולר לשקל .חשוב לתת את הדעת שבשלב זה
הדולר מחזיק מעל השפלים של הקיץ ברמה של .3.4650-3.4720
מדד ה  DAXהגרמני – שבוע תנודתי ביחס לשבועות האחרונים עבר על המדד עם ירידה מתחת ל  12900נקודות וחזרה
לסגירה עוצמתית מעל  13000ביום ג' .המשיך בשישי עם פתיחה בשיא חדש על רקע הגעה להסכם סחר וניצחון סוחף של
בוריס ג'ונסון בבריטניה ,אך בהמשך היום חולשה וחזרה לתוך טווח המסחר  13300-13000נקודות .על רקע סיום השנה
והחגים בעולם הנוצרי אני מעריך שהמדד ישמור על טווח המסחר שלו גם בשבוע המסחר הקרוב.
מדד ה  – S&P500מדד האס אנד פי  500זינק ביום חמישי על רקע כותרות להגעה לשלב ראשון של הסכם הסחר .בשישי
קבלנו חותמת רשמית גם מהצד הסיני אך שוב ללא מספרים מדויקים ולא מעט חורים .השוק קבל את ההסכם בשיא חדש ביום

חמישי מעל  3155נקודות ובשישי לאחר הידיעה סגר בצורה סטטית לאחר יום מסחר תנודתי שהחל עוד מטרום המסחר.
מהבחינה הטכנית השוק עולה כיתה ,כל עוד מעל  3125נקודות (שפל שבועי) הוא חיובי והכיוון הוא  3200יעד מלא של תבנית
טכנית מפריצת השיא ברמה של  3025נקודות.

ניתוח מניות
בזן ( – )2590248מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה שברה השבוע אזור תמיכה חזק מאוד בן שנה ונתן סיגנל
טכני שלילי מאוד .יעד התבנית הטכנית הוא לאזור של  145נקודות ,יחד עם זאת אני מעריך שתיקון לשם ייקח זמן וזה לא
יקרה בשבוע שבועיים הקרובים שכן תיקון עולה צריך להגיע.
פמס ( - )315010מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה עוברת מימוש בריא לאחר העלייה האחרונה מ  12000לאזור
השיא סביב  14000נקודות .המימוש המשיך השבוע אולם בראייה רחבה התבנית הטכנית הכללית ממשיכה להיות חיובית.
שלב הבא שצריך להגיע הוא יציאה קדימה מרמות הנוכחיות ופריצה של אזור התנגדות ברמה של 13500/850
חלל תקשורת ( - )1092345מניות החברה נסחרות כבר מספר חודשים בטווח מסחר של  1100-1300נקודות .השבוע אומנם
ירד מעט הלחץ והמניה דיי מחזיקה סביב  1100/10נקודות בליווי מחזורים ערים .נראה שפקיעת האופציה על המניה יוצרת
לחץ של מוכרים וספקולנטים .טכני קר ,המניה מחזירה מעל התמיכה בשלב זה ,שבירה תיתן טריגר שלילי ויכולה להביא
למוכרים שיעמיקו את התיקון.
אמות ( - )1097278מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .35המניה פרצה בתחילת שבוע המסחר שחלף את רמת
ההתנגדות/שיא סביב  2,570נקודות ובהמשך השבוע התבססה מעל אזור  2,600נקודות .טכנית הפריצה נתנה טריגר חיובי
להמשך המגמה העולה ומחיר היעד נותר באזור  2,750נקודות כאשר אזור  2,560-2,570ישמש כתמיכה.
בזק ( - )230011מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .35שבוע מסחר יציב במיוחד נחתם בעליה מינורית והמשיכה בהתבססות
מעל אזור  278שנפרץ לאחרונה .התבססות מעל אזור זה הינה חיונית להמשך התיקון העולה בנייר .בשלב זה יש להמתין
לפריצה וסגירה מעל  294נקודות ,הגבוה האחרון כדי לקבל טריגר לסיום תקופת ההתבססות .במקרה זה מחיר היעד הקרוב
סומן סביב  310נקודות .מלמטה אזור  274-278ממשיך לשמש כרצועת תמיכה.
אלקטרה נדלן ( - )1094044מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .90בתחילת חודש נובמבר המניה רשמה שיא תקופתי חדש
סביב  2,520נקודות ומאז איבדה גובה ונסחרת במגמה שלילית .ביום המסחר האחרון המניה התהפכה מעל אזור התמיכה
סביב  2,000נקודות .טכנית מדובר באזור תמיכה חשוב לטווח הקצר-בינוני .במידה ותתקן כלפי מעלה ותסגור מעל 2,100
נקודות יתקבל טריגר חיובי לסיום המימוש וחזרה לאזור השיא האחרון .הנחת העבודה בתוקף כל עוד נסחרת מעל התמיכה
האופקית.
מטריקס ( - )445015מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .90המניה חתמה את שבוע המסחר במגמה חיובית ובסמוך לאזור
ההתנגדות/שיא ב 6,910 -נקודות .טכנית מבנה גרף המחירים תומך בפריצה והמשך המגמה העולה .הטריגר לכך יתקבל
בפריצה וסגירה מעל השיא האחרון ומחיר היעד הקרוב סומן סביב אזור  7,500-7,600נקודות .למעקב
סלקום ( - )1101534מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .90במהלך החודשים האחרונים מתהווה תבנית היפוך במגמה בנייר
לאחר מגמה שלילית ארוכה שיצאה לדרך ברבעון השני לשנת  .2017במהלך תקופת המימוש נרשמו מספר תבניות היפוך
שכמעט והבשילו ,אולם לא יצאו לפועל .כעת קיימת אפשרות להבשלת תבנית ההיפוך הנוכחית ,אולם יש להמתין לפריצה
מובהקת וסגירה מעל אזור  1,135-1,140נקודות .במידה ותרחיש זה יצא לפועל ,מחיר היעד הקרוב סומן באזור 1,300
נקודות .למעקב

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.

