הסקירה השבועית של ספונסר – 17.02.2019
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 ב  1.17%ו 1.21%
בהתאמה .הבורסה המקומית חזרה לעלות השבוע בהמשך למגמה החיובית מהשווקים בחו"ל ובעיקר בארה"ב שממשיכים
להפגין עוצמה .מסחר תנודתי התרחש בעיקר ביום רביעי האחרון בעקבות פרסום דוחות כספיים חלשים מאוד מצד חברת טבע
מה שגם לירידות שערים חדות במניות החברה וכפועל יוצא מדד המעו"ף נחלש עקב כך ,נייס גם דיווחה השבוע והציגה דוחות
טובים מאוד שמגבים את המגמה החיובית והצמיחה של החברה ברבעונים האחרונים .מניות הקנביס המשיכו לרכז עניין גם
השבוע במחזורי מסחר ערים מאוד והפעם עם ירידות שערים חדות לאחר הראלי של השבועות האחרונים.
מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את קמטק ,לייבפרסון ובראק אן וי שעלו  9.3% ,24.1%ו  8.1%בהתאמה .בלטו
בירידות שערים גילת ,אודיוקודס ואיי.אפ.אפ אשר אבדו מערכן  5.6% ,5.9%ו  4.9%בהתאמה .מכלל מניות השוק נציין את
תמדא-ש ,אלקטריאון וצירון אשר עלו  86.4% ,117.4%ו  42.1%בהתאמה .מנגד מניות מכון חקר האינטרנט ,אנקיאנו ואפולו
פאוור השילו מערכן  36% ,38.6%ו  33.3%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35עלה ב ,1.17% -מדד ת"א  90עלה ב ,1.53% -מדד הבנקים עלה ב ,0.69% -מדד הנדל"ן עלה
ב ,2.79% -מדד הנפט וגז עלה ב 0.65% -ומדד הביומד ירד ב .2.59% -בשוק המט"ח ,הדולר הוסיף לערכו השבוע 0.2%
וכעת (שישי) נסחר ברמה של  ₪ 3.6390לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35עלה ב 1.17% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1556.65נקודות.
שבוע המסחר נפתח ביציבות לאחר ירידות השערים החדות יחסית בחמישי שעבר ,עליות השערים התחזקו במהלך השבוע
וביום רביעי השוק נסחר בגבוה חדש מאז הירידות של חודש דצמבר .טכנית ,המדד נכשל בפריצה של אזור  1560/2נקודות
וקבל שם גג פעמיים בימים רביעי וחמישי .מנגד ,אזור תמיכה נמצא סביב  1550נקודות ומתחת השפל של השבוע שעבר
ברמה של  1534נקודות ,ירידה מרמה זו תוציא תיקון מעט עמוק יותר במדד.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נסחר כעת (שישי) בעליות שערים קלות וברמה של  3.6390ש"ח לדולר .שבוע של עליות
שער ים שנחלשו היום (שישי) עם ירידה יחסית חדה לאחר הזינוק של אתמול .טכנית ,הדולר עלה בחמישי האחרון מעל אזור
של  3.65וסגר פער מחירים מלפני שבועיים ברמה של  3.6640שח לדולר .הנחה טכנית נותרת בעינה שכל עוד אנו מתחת
לאזור של  3.65ובטח מתחת ל  3.66הדולר שלילי בטווח הקצר ,תמיכה חשובה קיימת קצת מעל  3.60ומעל באזור של .3.62
מדד ה  DAXהגרמני – מדד הדקס התחזק השבוע וחזר מעל  11000נקודות לאחר שסגר מתחתיו ביום שישי שעבר .יום
משלילי במיוחד עבר על המדד ביום חמישי האחרון עם פתיחה גבוה ונר אוגף חזק שיוצר שיא יורד ואנו מקבלים המשכיות אליו
היום (שישי בבוקר) .טכנית חזרה מתחת ל  11000תהיה שלילית ויכולה לסיים את התיקון העולה במדד ופוטנציאל מימוש
וחזרה לאזור של  10800בשלב ראשון .חשוב לציין שבניגוד לשוק המקומי ובטח לארה"ב המדד חלש מאוד ובקושי הצליח
להוציא תיקון עולה ראוי.
מדד ה  – S&P500מדד האס אנד פי  500קבע גבוה השבוע מעל  2740נקודות וממשיך בתיקון העולה שלו מאז ערב
הכריסמס בו קבע ש ברמה של  2350נקודות .טכנית ,המדד נראה טוב וחזק אולם תיקון יורד צריך ורצוי שיגיע .ירידה מתחת ל
 2740תיתן איתות טכני שלילי ראשוני בלבד .אזור תמיכה נמצא בשפל אחרון ברמה של  2680נקודות ורק ירידה ממנו תתחיל
תיקון אמיתי במדד .עד אז כל חולשה לטובת המשך עליה כל עוד השוק לא יאמר אחרת .האזורים שאנו נמצאים בהם חזקים
מאוד ,גם קרוב לרמות השיאים של נובמבר-דצמבר וגם סביב ממוצע  ,200כך שבהחלט ייתכן שכסף שלא יצא בירידות קבל
רמות מחירים נוחות מאוד חודש וחצי לאחר מכן ובהחלט יכולים לראות מוכרים באזורים האלה ומעט למעלה יותר.

ניתוח מניות
אלוני חץ ( – )390013מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35מניות החברה פרצו השבוע את שיא כל הזמנים ונסחרו מעל
שיא חדש .הפריצה הגיעה לאחר שבועיים של דשדוש מתחת לאזור השיא סביב  3850נקודות שזה דבר חיובי מאוד .יחד עם
זאת ירידה מתחת לשיא יכולה להכניס תיקון כלשהו אולם כל עוד הנייר ייסחר מעל לשפל האחרון ברמה של  3750נקודות
ייתכן שזאת תהיה דווקא הזדמנות לחבור לנייר אל עבר שיאים חדשים .הבעיה היחידה היא ריח של תיקון רוחבי באוויר שיכול
לפגוע גם במניות חזקות ואולי בהן תבוא ההזדמנות למעקב לשבוע-שבועיים הקרובים.
אלביט מערכות ( – )1081124מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה נסחרת כבר מספר חודשים בטווח מסחר ,אזור
תמיכה חזר מאוד סביב  42000נקודות ומעל אזור התנגדות ברצועה של  48000-47000נקודות .המניה פרצה השבוע את
 46000נקודות שהייתה התנגדות של החודש האחרון והמשיכה בגל המתקן יחד עם זאת האפסייד בנייר מוגבל בגלל אזור
ההתנגדות שצוין לעיל .למחזיקים ,כל עוד המגמה החיובית נמשכת לזרום יחד עם זאת להיות ערים לאזורי המוכרים החזקים
על הגרף שם אפשר לשקול לנעול רווח מלא או חלקי.
טבע ( - )TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35ביום רביעי האחרון החברה דיווחה על ירידה של  16%בהכנסות
הרבעון הרביעי של  2018ועל הפסד של כמעט  3מיליארד דולר וכן תחזית חלשה לשנת  .2019בתגובה המניה ירדה בחדות
וקטעה את המגמה העולה לאחר ששברה כלפי מטה את רף ה 18 -דולר ובכך יצרה שפל נמוך יותר (שיאים ושפלים יורדים).
כעת ,אזור  18דולר הפך להתנגדות וקיימת אפשרות להמשך המימוש לאזור  16דולר .בהתבסס על מבנה גרף המחירים ,רק
סגירה מעל  19דולר תחזיר את המניה למסלול העולה.
אינטרקיור ( - )1106376מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .SME60שבוע מסחר שלילי שבמהלכו המניה התממשה בכ-
 18%לאחר שנסקה מתחילת השנה בכ 180% -ולאחר הירידה התשואה השנתית סביב  .111%קטר ענף הקנאביס הרפואי
חווה מימוש במחצית השניה של השבוע ובליווי מחזורי מסחר ערים .טכנית קיימת אפשרות להמשך המימוש הבריא כאשר
אזור  945-980נקודות משמש כרצועת תמיכה .במידה והמימוש יהיה עמוק יותר ,אזור  780נקודות יהווה תמיכה מהותית
יותר .בשלב זה ,למרות המימוש החד ,המגמה עדיין חיובית וקיימת אפשרות לתיקון חזרה לאזור השיא סביב  1,400נקודות,
אולם מרגע שהמומנטום החזק נקטע ,בפרט במנייה שמשכה גם משקיעים חדשים שרצו להצטרף לטרנד החם ביותר ,יתכן
ויקח זמן עד להתייצבות.
דלק קבוצה ( - )1084128מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה פתחה את שבוע המסחר במגמה חיובית ,אולם
התהפכה ביום שלישי ועברה להיסחר בירידות בהמשך השבוע ואף שברה את רמת התמיכה האופקית סביב  62,500נקודות.
טכנית המניה עדיין נסחרת במגמה עולה כל עוד נסחרת מעל  ,59,320השפל האחרון ובמקרה של תיקון עולה ,אזור התמיכה
סביב  62,500הפך להתנגדות.
מגדל ביטוח ( - )1081165מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המומנטום החיובי נמשך גם השבוע והמניה אף סגרה את
היעד שנקבנו בו בסקירות האחרונות סביב  360נקודות .בשלב זה המומנטום נחלש ולכן קיימת אפשרות לדשדוש בטווח 340-
 360נקודות .סגירה חיובית מעל  360תאשרר את המשך התיקון העולה אל עבר היעד סביב  384נקודות כאשר  372מהווה
התנגדות נקודתית.
אמות ( - )1097278מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה רשמה שבוע מסחר חיובי נוסף ועלתה בכ 2.7% -ונגעה
ביום המסחר האחרון במחיר היעד בו נקבנו סביב  2,045נקודות .בשלב זה קשה להעריך בטווח הקצר באם המומנטום החיובי
ימשך ,וקיימת אפשרות סבירה לתנועה צידית (דשדוש) לפני המשך התנועה העולה .אזור  1,990נקודות סומן כתמיכה חשובה
לטווח הקצר וכל עוד המניה נסחרת מעל אזור זה קיימת אפשרות לפריצת הגבוה ב .2,045 -היעד העתידי הבא סומן באזור
 2,110נקודות.
פתאל החזקות ( - )1143429מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35במהלך השבוע המניה עלתה בכ 3% -לאחר שהתהפכה
בשבוע שעבר מעל אזור התמיכה האופקי סביב  38,000נקודות .במהלך השבוע המניה נשקה לאזור ההתנגדות סביב 40,600
נקודות

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.

