הסקירה השבועית של ספונסר – 17.11.2019
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 שלילית במדדים המובילים ,ת"א  35ות"א  125ירדו  0.24%ו 0.44%
בהתאמה .שוק המניות המקומי על שלל מדדיו נעצר מעט השבוע ונעל שבוע עם ירידות במרבית המדדים על רקע מתיחות
ביטחונית בדרום .עונות הדוחות החלה להאיץ עם שלל דוחות שיצאו במהלך השבוע .מהכותרות הבולטות של השבוע :מודיעין
דיווחה על סימני נפט משמעותיים בקידוח האימות בקליפורניה ובהמשך השבוע דיווחה על בקשה לחיפוש גז ונפט באנגליה .מרד
התקשורת אישר את מכירת גרעין השליטה בבזק לחברת סרצ'לייט .חברות הביומד קומפיוג'ן וביוליין כל אחת בנפרד פרסמו
דוחות חלשים עם הפסדים של  6.5ו  3.9מיליון דולר בהתאמה .חברת הנדלן חג'ג' הוציאה אומדן לפני הדוחות המציגה עליית
ערך של  78מיליון שקל בנכסי המקרקעין של החברה .קמהדע פרסמה דוחות טובים והיא עוברת לרווח של  5.8מיליון דולר
ברבעון הרביעי ,ננו דיימנשן לעומתה פרסמה דוחות עם גידול בהכנסות אך גם בהפסדים .טוגדר פרסמה עסקה שווי של 192.5
מיליון שקל ל  5שנים בהם תספק לפחות  5טון קנביס רפואי בשנה .חברת הקנאביס יוניבו ממשיכה להוציא ידיעות המצביעות
על התקדמות בעסקיה ,השבוע דיווחה על הסכם להפצה של מוצרי קנאביס רפואי עם חברת ההפצה נובולוג ,בהמשך השבוע
דיווחה על רכישה של  51%בבית מרקחת המספק קנאביס רפואי בהיקף של  60-80ק"ג בחודש וביום חמישי דיווחה על הסכם
למכירת  2טון קנאביס לבית המרקחת שור טבצ'ניק בעסקה שנאמדת ב  60מיליון שקלים ל  3שנים .טאואר פרסמה דוחות
חלשים עם הכנסות בטווח התחתון של התחזיות ,המניה ירדה בחדות אך התאוששה בהמשך השבוע .דלתא זינקה לאחר דוחות
טובים וזינוק של  20%בהכנסות .בזן דיווחה על ירידה ברווח הנקי בגובה של  56%והוא הסתכם ב  7מיליון דולר בלבד ברבעון
השלישי .נייס סיפקה תוצאות טובות ,עם צמיחה של  23%בהכנסות מתחום הענן .איתמר מדיקל קבלה הזמנה של  2.3מיליון
דולר מלקוח בארה"ב.

מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את מטריקס ,קמהדע וארקו החזקות אשר עלו  9.5% ,9.7%ו  8.55%בהתאמה .בלטו
בירידות שערים לייבפרסון ,רדהיל ואייאיאס אשר אבדו מערכן  11.5% ,15.1%ו  7.45%בהתאמה .מכלל מניות השוק נציין את
מטומי ,שמן נפט וגז-ש וגבעות יה"ש אשר עלו  19.72 ,20%ו  16.7%בהתאמה .מנגד מניות בי.ג'יאיי-ש ,אקס טי אל ואביליטי
השילו מערכן  20% ,24.4%ו  18.56%בהתאמה.

בסיכום שבועי מדד ת"א  35ירד ב ,0.24% -מדד ת"א  90ירד ב ,0.57% -מדד הבנקים ירד ב ,1.15% -מדד הנדל"ן ירד ב-
 ,1.84%מדד הנפט וגז ירד ב 2.06% -ומדד הביומד ירד ב .2.8% -בשוק המט"ח ,הדולר נחלש השבוע ב  0.5%וכעת (שישי)
נסחר ברמה של  ₪ 3.4800לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35ירד ב 0.24% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1664.07נקודות.
שבוע מסחר של עצירה בשוק המקומי כשהמדד מסיים בירידות קלות סמוך לשיאים שנתיים .מהצד הטכני אין הרבה מה לחדש
השוק מקבל התנגדות סביב  1677נקודות זהו שיאו משנת  .2018השפל השבועי סביב רמה של  1650נקודות היא התמיכה
הקרובה במדד ,יציאה מהטווח תביא למהלך לאותו הכיוון .הנחה כללית היא שבהעדר הודעות חריגות במלחמת הסחר ושינוי חד
בסנטימנט נראה את השוק סביב הרמות האלה ומעלה עד לסיום השנה שעד כה מיטיבה על משקיעי המדדים והמניות.
שקל-דולר – הדולר עבר שבוע יחסית תנודתי במונחים שלו עם זינוק ביום שלישי האחרון על רקע העימותים בדרום הארץ .הדור
נגע באזור של  3.52ושם קבל גג עם לחץ של מוכרים עד לכתיבת שורות אלה (שישי) והגעה לאזורי השפל השנתיים סביב 3.48-
 3.47דולר לשקל .שבירה של התמיכה תהיה שלילית מאוד ותסמן יעד לאזור של  3.4שהוא שפל מתחילת .2018
מדד ה  DAXהגרמני – המדד עומד השבוע בטווח מסחר צר מאוד סביב  12200עם תנועה של  70-80נקודות לכל צד בהמתנה
להכרעה בעיקר מצד מלחמת הסחר בין סין לארה"ב .פריצת השיא בצורה ברורה תביא ליעד בשיא סביב  13600נקודות .מנגד
יציאה למטה יכולה בהחלט להכניס תיקון למדד שגמע מהלך עולה של מעל  2000נקודות מאוגוסט האחרון.

מדד ה  – S&P500מדד האס אנד פי  500זחל קדימה גם בשבוע המסחר האחרון כשלראשונה המדד פוגע את אזור של 3100
נקודות .מהבחינה הטכנית אינדיקטורים מגיעים לרמות גבוהות יחד עם ירידה מסוימת במחזורי המסחר כשאנו נכנסים לחודשים
האחרונים של השנה שמשופעים בחגים ובימי מסחר מקוצרים .טכנית תמיכה קרובה קיימת בשיא האחרון סביב  3020/30כל
עוד השוק מעל כל תיקון יחשב כדבר חיובי ובריא .הצפי הוא להמשך זחילה קדימה.

ניתוח מניות
כיל ( - )281014מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה לא הצליחה לקבל המשכיות השבוע כשאזור של 1670/80
התנגדות בטווח הקצר .תמיכה קרובה קיימת קצת מתחת ל  1600נקודות והתמיכה החשובה מתחת נמצאת ברמה של 1530
נקודות פלוס מינוס .פריצה של גבוה שבועי תשלם את המניה למדרגה הבאה סביב  1750נקודות שפל השנתי שנשבר ונבדק
מלמטה בספטמבר האחרון.
נייר חדרה ( - )632018מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה ניסתה להתאושש השבוע אולם לחץ של מוכרים לקראת
סיומה הביא לנעילה בשפל שנתי חדש מתחת לרמת התמיכה סביב  15000נקודות .אני מעריך שהחברה תפרסם בשבוע הבא
את תוצאות הרבעון ,חזרה מעל לתמיכה יכולה להכניס קונים ולהפוך את המומנט במניה ,לכן חובבי התחתיות צריכים להיכנס
לכוננות .מנגד המומנט לחץ המוכרים עדיין כאן ובמידה וקונים לא יופיע הדרך למטה יכולה להיות ארוכה למרות המגמה השלילית
של החודשים האחרונים .למעקב.
פמס ( - )315010מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90לאחר ריצה מרשימה סיום אוגוסט ותחילת ספטמבר המניה יצאה
לתיקון טכני בריא שמנוגד למגמה .סיכוי טוב שהתיקון כזה גם מבחינת ערך הזמן וגם מבחינת מבנה המחיר של השבוע האחרון
מגיע לסיומו .יציאה קדימה השבוע רצוי מעל  ~12600יכול להביא לגל עולה מחוש כשהיעד הקרוב הוא השי סביב  14000נקודות.
אנלייט ( - )720011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מהמניות החזקות ביותר בבורסה המקומית .מהבחינה טכנית מספר
סימני חולשה ,המניה שברה בשבועיים האחרונים קו מגמה עולה ,יחד עם זאת מבנה המחירים עדיין עולה עם שפל שבועי ברמה
של  366/70נקודות שהוא התמיכה הקרובה .מחזורי המסחר בירידות היו גבוהים גם בנטרול עדכון בשבוע שעבר .יחד עם זאת
צריך לראות אם הקונים יצליחו לדחוף את הנייר מעל אזור של  400/10נקודות שם סביר שיגיעו מוכרים שלא מימושו בגל האחרון.
אלוני חץ ( - )390013מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .35המניה הוסיפה להתממש גם השבוע והתקרבה לאזור התמיכה
האופקי החשוב סביב  4,680נקודות .טכנית אזור  5,000הפך להתנגדות ומבנה גרף המחירים של השבוע האחרון תומך
בהמשך מימוש אל עבור התמיכה שם תיבחן מחדש .בטווח הקצר ,כל עוד מתחת ל 5,000 -נקודות הכיוון שלילי
הראל השקעות ( - )585018מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .35המניה נסחרה ביציבות במהלך שבוע המסחר והתבססה
מעל אזור התמיכה  2,750-2,800נקודות .קודם לכן נרשמה שבירת שווא נקודתית ,לכן ההתבססות הנוכחית חיונית לסיום
התיקון וחזרה למתווה של עליות .בטווח הקצר קיימת התנגודת נקודתית סביב  2,900נקודות שפריצתה תסלול את הדרך
חזרה לשיא .מנגד ,שבירה של אזור  2,700נקודות תוציא לפועל גל מימוש נוסף במסגרת התיקון היורד עם יעד באזור התמיכה
סביב  2,550נקודות .למעקב
טבע ( - )TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת”א  .35ביום המסחר האחרון (ה) המניה התממשה בכ 4% -לאחר שיום קודם
לכן נבלמה באזור  10דולר שהפך רשמית לאזור התנגדות אופקי .טכנית מבנה גרף המחירים תומך בהמשך התיקון העולה
כאשר מימוש קצר והתבססות מעל אזור  9דולר יטיבו עם המגמה הנוכחית .פריצה של  10דולר תסלול את הדרך צפונה ליעד
הקרוב באזור  11.3-11.5דולר.
בזק ( - )230011מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .35שבוע מסחר חיובי נחתם בזינוק של כ .4.6% -ביום רביעי המניה
פרצה את ההתנגדות האופקית סביב  278נקודות והוסיפה לעלות ביום חמישי .טכנית המניה נושקת להתנגדות הנקודתית
סביב  290כך שפריצתה תסלול את המשך התיקון העולה לגבוה של חודש פברואר סביב  330נקודות .לפני המשך התנועה אין
לפסול דשדוש שיהיה חיוני להמשך התיקון העולה.
מגדל ביטוח ( - )1081165מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .90המניה רשמה התבססות במהלך שבוע המסחר שחלף מעל
אזור התמיכה האופקי  329-330נקודות .ביום חמישי רשמה נר היפוך חיובי וביום חמישי הוסיפה לעלות ,לכן קיימת אפשרות
לסיום מהלך המימוש הנוכחי וחזרה לעליות כאשר אזור  535מהווה התנגדות קרובה ואחריה באזור  376נקודות .טכנית אזור
התמיכה האופקי מהווה רמת מפתח לטווח זמן הקצר-בינוני וכל עוד נסחרת מעליו המגמה מוגדרת כחיובית.

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.

