הסקירה השבועית של ספונסר – 16.02.2020
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  35עלה ב  0.17%ומדד ת"א  125ירד
ב  .0.06%שבוע מסחר תנודתי נוסף עבר על הבורסה של ת"א עם פסימיות בתחילתו ובסיומו ולא מעט אופטימיות באמצע
שהביאו את מדד המעו"ף לקבוע שיא חדש ביום רביעי האחרון .עונת הדוחות בת"א החלה לצבור תאוצה בשבוע המסחר
האחרון וזה עתיד להמשך גם בשבועיים הקרובים עד לסיום החודש.

מהכותרות הבולטות השבוע נציין את :חברת אקסלנז שקבלה אישור  FDAלשיווק מערכת  BreathIDבארה"ב .קרן ההשקעות
פימי מגייסת עד  1.2מיליארד דולר לקרן חדשה .דלק קבוצה דיווחה לבורסה שאיתקה יחד עם חברת השקעות בינלאומית
יקימו חברה לתשתיות גז ונפט .להב השלימה גיוס הון בהיקף של  182מיליון שקלים .הבעת אמון של לאומי פרטנרז
בריטיילורס חברת הבת של פוקס ,תשקיע  66מיליון שקלים בתמורה ל  10%מהחברה .אלביט מערכות זכתה בחוזים של 136
מיליון דולר עבור מדינות באסיה-פסיפיק .אפולו פאואר אשר תגיע לכנס משקיעים ביום א' הודיעה בתחילת השבוע על
התקדמות ביחד מעבדות החדשנות של רנו בבחינת היריעה הסולארית .גולף וקסטרו הודיעו בנפרד שמפעליהם בסין מושבתים
בשל וירוס הקורונה ,דלתא לעומתן הודיעה על חזרה לפעילות חלקית .אל על ,תדיראן ובריל הודיעו כל אחת בנפרד על פגיעה
בעקבות וירוס הקורונה בסין .גב ים סכמה את שנת  2019עם זינוק של  70%ברווח הנקי ביחס לשנה הקודמת .טבע פרסמה
דוחות טובים מהתחזיות והמניה זינקה בחדות .המדינה החליטה לרכוש מאשטרום את הקו האדום של הרכבת הקלה תמורת
 1.6מיליארד שקלים ,אשטרום קבוצה תרשום רווח של  430מיליון שקלים ,אשטרום נכסים רווח של  200מיליון .סלע נדל"ן
דיווחה על רווח של  293מיליון שקלים ב  2019והעלתה תחזיות ל  .2020נייס פרסמה דוחות עם גידול של  9%בהכנסות ב
 .2019כיל נפלה לאחר פרסום דוחות חלשים לרבעון הרביעי .אורביט קבלה הזמנה בהיקף של  2.7מיליו דולר למערכות
תקשורת לוויינית.
מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את מגה אור ,המלט ומגדלי התיכון אשר עלו  11.7% ,13.6%ו  9.4%בהתאמה.
בלטו בירידות שערים ויתניה ,קמהדע ודור אלון אשר ירדו  8.3% ,9%ו  8.2%בהתאמה .מכלל מניות השוק נציין את פי.אל.טי
פיננס ,ביץג'י איי-ש ואי.אל.די אשר עלו  53% ,91.8%ו  39.5%בהתאמה .מנגד מניות כן פייט ,אינטרנט זהב ותמר פטרוליום
השילו מערכן  23.8% ,45.8%ו  20.8%בהתאמה.

בסיכום שבועי מדד ת"א  35עלה ב ,0.17% -מדד ת"א  90ירד ב ,0.4% -מדד הבנקים ירד ב ,1.69% -מדד הנדל"ן עלה ב-
 ,2.05%מדד הנפט וגז ירד ב 2.45% -ומדד הביומד ירד ב .0.42% -בשוק המט"ח ,הדולר התחזק השבוע ב  0.2%וכעת
(שישי) נסחר ברמה של  ₪ 3.4310לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35עלה ב 0.17% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1730.11נקודות.
שבוע המסחר נפתח בירידות שערים חדות בהמשך למימוש קל בארה"ב ביום שישי והתפשטות וירוס הקורונה בסופ"ש שעבר.
המשך השבוע היה חיובי יותר אך נעילת שבוע שלילית העיבה מעט על העוצמה של אמצע השבוע .מבחינה טכנית ,ביום א'
ותחילת יום שני המדד יצר שפל עולה ברמה של  1698/1702נקודות זוהי רמת התמיכה הקרובה .לעומת זאת המדד פרץ את
השיא ברמה של  1742נקודות וקבע גבוה חדש אך ביום חמישי קבלנו גג עוצמתי וחזרה לאזור של  1730נקודות .אזור
התנגדות קיים ברמה של  1751/2נקודות שהוא הגבוה השבועי .כל מה שנותר לראות אם חדוות הקניות יכולה למשוך את
השוק עוד קדימה לאזור של  1780-1800נקודות.
שקל-דולר – הדולר סגר השבוע את היעד אותו ציינתי בכל השבועות האחרונים ברמה של  3.40דולר לשקל .יחד עם זאת
האינדיקטורים הנמוכים ופגיעה באזור תמיכה טכני ארוך טווח הכניסו תיקון עולה בימים שלאחר מכן .התיקון שיחרר את
האינדיקטורים מהרמות הנמוכות אליהן הגיעו ובכך יכולים לפתוח מרווח יורד נוסף .הנחה טכנית היא שכל עוד הדלק מתחת ל
 3.45הוא שלילי בטווח הקצר (בטווח בטווח הארוך) וזה עניין של זמן עד לבדיקה נוספת של הנמוך האחרון אם לא פגישה של
נמוכים חדשים שלא נראו כאן שנים רבות.

מדד ה  DAXהגרמני – המדד פרץ השבוע את השיא השנתי שהוא גם שיא כל הזמנים סביב אזור של  13600נקודות וקבע
גבוה חדש .הבדיקה ביום חמישי של אזור הפריצה הראה על עוצמה במדד וייתכן מאוד שמכאן נקבל תאוצה קדימה לאזור של
 14000בשלב ראשון .חזרה פנימה לאזור הפריצה לא בהכרח תהיה שלילית כשהיא יכולה לייצר שפל עולה על הגרף כל עוד
המדד מעל  13440/50נקודות הוא חיובי בטווח הקצר.
מדד ה  – S&P500גם השבוע קבלנו פתיחה תנודתית יחסית בשל הנעשה בסין בעקבות וירוס הקורונה .אך מבחנה הטכנית
המדד אומר את דברו בצורה ברורה וחוזר מעל לגבוה האחרון ברמה של  3337/8נקודות .כל עוד המדד נמצא מעליו הוא חיובי
בטוח לטווח הקצר .אזור תמיכה במדד נמצא סביב  3320נקודות שהוא השפל השבועי .הריצה האחרונה בשוק הביאה את
המדד להיות רחוק כ  11%ממוצע  200דבר שלא קרה מהריצה החזקה של תחילת  2018שלאחריה הגיע תיקון עמוק
ועוצמתי .מצד אחד יש עוד מרווח עולה של כ  60נקודות מעלה מצד שני השוק נמתח מעט חזק מידי ברמה ההיסטורית.

ניתוח מניות
ביג ( - )1097260מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה פרצה ביום רביעי את השיא ובדקה את אזור התמיכה ביום
שלאחר מכן .בשלב זה המניה טרם חזרה לעליות אולם כל עוד היא נסחרת מעל  38,970נקודות שהוא השפל האחרון אפשר
לומר שכל ירידה תהיה לטובת עליה .במידה והמניה תתקדם קדימה יעד תבנית עומד על אזור של  44,000נקודות.
אנרגיקס ( - )1123355מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מהמניות החזקות בשוק שגם קבעה בשבוע האחרון גבוה חדש
אולם הוא לא היה מהותי וכזה שלא הביא להמשכיות .המניה נסחרת בכל התקופה האחרונה ובפרט לימים האחרונים קרוב
מאוד לגבוהים תקופתיים ,יציאה קדימה בצורה ברורה רצוי מעל  1260תפתח תבנית עולה נוספת ויעד לאזור של  1330נקודות
בשלב ראש ואם ממש שומרים על אופטימיות יעד תבנית לאזור של  1450נקודות .תמיכות  1170ו  1125/35נקודות.
אשטרום נכסים ( - )251017מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה זינקה השבוע בחדות וחזרה לשיא סביב 2400
נקודות שם קבלה גג בשלב זה .אזור תמיכה נמצא מעט רחוק ברמה של  2100/2080נקודות .פריצה של השיא תביא לטריגר
טכני חיובי אי פריצה תראה על סוג של רוויה וחולשה.
בית שמש ( - )1081561מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה נסחרת בתנועה צידית כבר מספר חודשים .אזור
תמיכה במניה קיים ברצועה של  12660-12730נקודות שהם השפלים של שלושת החודשים האחרונים .מצד שני כל פעם
מוכר מגיע ברמה נמוכה יותר בטח מהשיא שנקבע בנובמבר האחרון סביב  +15000נקודות .אני מעריך שהכרעה תגיע
בפרסום הדוחות הקרובים.
טבע ( - )TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת”א  .35ביום רביעי המניה זינקה בחדות ופרצה את ההתנגדות הנקודתית סביב
 12.5דולר ועלתה עד לרמה של  13.7דולר זאת לאחר פרסום הדו"ח הרבעוני ,אולם ביום חמישי המניה ירדה בחדות ומחקה
את כל הזינוק .יחד עם זאת המבנה עדיין מוגדר כחיובי בתצורה של שיאים ושפלים עולים .אזור  12דולר מהווה תמיכה
נקודתית ומתחתיה  11דולר מהווה תמיכה מהותית.
בזק ( - )230011מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .35המניה נסחרה בעליות במהלך שבוע המסחר לאחר שהתהפכה
בשבוע שעבר מעל אזור התמיכה האופקי ב 248 -נקודות .טכנית כל עוד המניה נסחרת מעל אזור זה קיימת אפשרות לחזרה
לאזור השיא של חודש נובמבר באזור  292נקודות .התנגדות קרובה שוכנת באזור  277נקודות ,הגבוה האחרון.
פועלים ( - )662577מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .35ביום המסחר האחרון (ה') המניה התהפכה מעל אזור התמיכה
האופקי סביב  2,800נקודות .קודם לכן נסחרה במומנטום שלילי מהשיא החדש שנרשם בסוף חודש ינואר ברמה של 2,975
נקודות .טכנית כל עוד התמיכה נשמרת קיימת אפשרות לחזרה לרמות השיא שם תיבחן מחדש.
המלט ( - )1080324מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .90המניה רשמה שבוע מסחר חיובי במיוחד שבמהלכו זינקו בכ-
 12%ומתקרבת ,פעם נוספת ,לאזור ההתנגדות המהותי סביב  7,260נקודות .טכנית עד שרמה זו לא תיפרץ ,המניה תמשיך
לדשדש בטווח הרחב  5,500-7,260נקודות .למעקב
אנרגיקס ( - )1123355מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .90במהלך שבוע המסחר המניה רשמה שיא חדש מעל השיא
האחרון סביב  1,240נקודות ובהמשך השבוע התבססה מעליו .טכנית הדשדוש של השבועות האחרונים תומך בהמשך התנועה
העולה ,אולם מכיוון שהשיא החדש אינו מובהק יש להמתין ליום עליות נוסף כדי לקבל אישור .במקרה זה ,מחיר היעד הקרוב
סומן באזור סביב  1,255-1,260נקודות .מלמטה אזור  1,135מהווה תמיכה חשובה.

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.

