הסקירה השבועית של ספונסר – 18.08.2019
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 מקוצר (בשל ט' באב) ננעל במגמה שלילית במדדים המובילים בת"א ,ת"א  35ות"א  125ירדו
ב  3.78%ו  3.32%בהתאמה .השבוע היה גדוש מאוד באירועים הן מהשווקים בעולם והן מדוחות כספיים רבים שפורסמו החל
מתחילת השבוע .מבול הדוחות החל ביום ב' עם דוחות טובים של חברת הבניה פרשקובסקי וחילן .מליסרון פרסמה גם היא
דוחות טובים בעיקר בשל שערוכי נכסים .הבנקים הגדולים פרסמו דוחות השבוע ,לאומי ופועלים הציגו דוחות פושרים יחסית,
לאומי צמח ב  2%בלבד ואילו פועלים הציג תשואה חלשה על ההון של  ,9.3%בעיקר בשל שלל הפחתות חשבונאיות .מזרחי
הציגה דוח חזק עם תשואה של  15.8%על ההון ,בנק דיסקונט עם דוח חזק ותשואה של  12.8%על ההון והבינלאומי סוגר את
הרשימה עם דוחות טובים ותשואה של  11.3%על ההון .מדד הבנקים פחות אהב את התוצאה והוא השיל  5.62%השבוע,
כנראה בשל המצב בשווקים ולא בהכרח מהתוצאות .שופרסל פרסמה דוחות פושרים ביותר עם שחיקה ברווח לצד גידול
בהכנסות .עוד בגזרת החברות הגדולות ,אלביט מערכות פרסמה דוחות סולידיים והכנסות של  1.06מיליארד דולר ברבעון
אחרון .חברות הביומד איתמר מדיקל ואקסלנז פרסמו דוחות השבוע שתיהן הציגו שיפור בתוצאות ,איתמר מציגה הכנסות שיא
ברבעון השני של השנה ואקסלנז הקטינה בצורה מהותית את ההפסד הנקי .יצחק תשובה בעל השליטה בדלק קבוצה שוב כנס
שיחת ועידה והודיע כי החברה מחפשת שותף ברכישת נכסי אקסון מובייל בים הצפוני .השוק הפעיל לחץ כבד מאוד על המניה
והאגחים של הקבוצה ואין ספק שבהנהלה מנסים שלא לשדר לחץ אך בפועל עושים בדיוק הפוך .לצד הדוחות הטובים היו לא
מעט פ ספוסים או חולשה בחלק מהדוחות ,קליל פרסמה דוחות חלשים וצנחה ,ישראכרט גם כן פרסמה דוחות ציבוריים
ראשונים והם היו דיי פושרים ,דלתא מציגה דוח פושר על עליה של  10%בהכנסות .מג'יק גם כן פרסמה דוח פושר יחסית.
חברות האשראי החוץ בנקאי פרסמו דוחות טובים בעיקר שהם ביזניס שהציגה גידול של  61%ברווח הנקי .פנינסולה פרסמה
דוחות טובים מוקדם יותר השבוע עם זינוק חד ברווח הנקי .נסיים עם פוקס שמציגה רבעון טוב וצמיחה ביחס לרבעון המקביל
בשנה שעברה.

מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את אשטרום קבוצה ,אורמת טכנולוגיות ואלקטרה נדל"ן שעלו  5.5% ,6.86%ו 5.4%
בהתאמה .בלטו בירידות שערים קליל ,טבע וגילת אשר אבדו מערכן  11.8% ,18%ו  11.5%בהתאמה .מכלל מניות השוק
נציין את ליבנטל ,אלספק ואינטליקנה אשר עלו  22% ,30.2%ו  13.75%בהתאמה .מנגד מניות תמדא-ש (נמחקה סופית
מהמסחר השבוע) ,ספאנטק וניסן השילו מערכן  28.3% ,90%ו  27.5%בהתאמה.

בסיכום שבועי מדד ת"א  35ירד ב ,3.78% -מדד ת"א  90ירד ב ,2.34% -מדד הבנקים ירד ב ,5.62% -מדד הנדל"ן ירד ב-
 ,1.1%מדד הנפט וגז ירד ב 3.47% -ומדד הביומד ירד ב .4.55% -בשוק המט"ח ,הדולר זינק ב  1.9%השבוע וננעל ברמה
של  ₪ 3.5460לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35ירד ב 3.78% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1553.21נקודות.
שבוע של ירידות שערים חדות ותנודתיות בוהה עבר על המ דד המוביל של ת"א ,יותר מזה זהו היה השבוע השלילי ביותר
במדד מתחילת השנה .מהבחינה הטכנית ,השבוע סגר ברמתו הנמוכה ביותר מאז יוני האחרון (בנטרול השבוע הראשון).
הסגירה השבועית הייתה גבולית מתחת לשפל האחרון ברמה של  1560/55נקודות .הירידות הואצו השבוע בעיקר ביום ד' עם
פתיחה במקום וירידה של קרוב ל  3%במדד ,בירידה ראינו שבירה של  1577/80נקודות ששבירתה הביאה עוד  35נקודות
למטה ביום וחצי של סיום השבוע .הערכה טכנית היא שלחץ כלפי מטה טרם הסתיים .כל עליה ל  1577/80נקודות תהיה תיקון
טבעי לירידות של השבוע האחרון ,מעל ,הערכה מחודשת.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי זינק בעוצמה השבוע והוא ננעל ברמה של  3.4800ש"ח לדולר .לאחר שבועות של חולשה
נוראית זינק השבוע הדולר בעוצמה מרמות השפל ועד לאזור של  3.55שח לדולר שהוא הגבוה השבועי .הדולר יצא מרמות
השפל וזינק בחדות בעקבות התבטאויות מצד בנק ישראל על אפשרות להתערבות במסחר דבר שגרם לפעילים לרכוש דולרים.
טכנית אין הרבה מה לחדש והתיקון האלים שראינו השבוע למעשה מרים את הדולר לאזור השבירה שלו סביב  3.56והוא צפוי
או כבר בודק אותו מלמ טה .בשלב זה אין זה שינוי מגמה אלא תיקון לרנד שלילי של מספר שבועות .תמיכה מהותית עוברת
לשפלים האחרונים סביב  3.4720-3.4660התנגדות ברצועה של .3.55-3.56

מדד ה  DAXהגרמני – מדד הדקס שבר השבוע את אזור התמיכה סביב  11600נקודות ולמעשה נתן איתות טכני שלילי
לטווח מ עבר לקצר .ביום שישי האחרון יצאה ידיעה שממשלת גרמניה תגדיל את הגרעון דבר ששלח את אגרות החוב של
המדינה לתשואות שליליות עמוקות מאוד ולראשונה השבוע את אגרות החוב ל  30שנה לתשואה שלילית .טכנית כל עוד המדד
נסחר מתחת ל ממוצע ו  11600הוא שלילי בטווח הקצר ,גם תיקון ל  11800/50נקודות ליצירת שיא יורד לא תשנה עובדה זו.
מעל רמה זו ,עושים חשיבה מחודשת.
מדד ה  – S&P500מדד האס אנד פי  500ממשיך בתנודתיות הגבוהה גם בשבוע המסחר האחרון .השבוע המדד חזר
לשפלים האחרונים סביב  2820ונראה שהחזיק שם לטווח הקצר .ביום שישי האחרון ראינו התאוששות עם פתיחה חזקה
ונעילה טובה כסקטור הפיננסים יחד עם הטכנולוגיה מתאוששים ומושכים קדימה .טכנית ,אין לשלול שהשוק סיים לתקן ויחד
עם זאת סיים לרדת .גבולות גזרה טכניים רחבים בשל התנודתיות ,תמיכה סביב  2820שפלים אחרונים ,התנגדות אזור של
גבוה שבועי סביב  2940וכמובן אזור השיא שנשבר  2950מעלם סביר מאוד שסכנת המשך ירידה חלפה.

ניתוח מניות
טבע ( – )TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה הינה דואלית ונקבעת בארה"ב .אתחיל הפעם עם המסקנה ,מי
שלא מחפש לעקוץ כמה אחוזים אין לו מה לחפש במניה .שבוע שעבר חשבנו על תיקון מעל  7.5שיכול להביא למהלך מתקן,
בפועל קבלנו תנועה צידית של  5ימים שרק פתחו מרווח יורד והשבוע המניה פגשה את יעדי האנליסטים הרבים סביב  6דולר.
מה מכאן? נר עולה נוסף ביום המסחר הבא יכול להכניס תיקון ,יעד קרוב סגירת הגאפ סביב  7דולר .מילה נוספת שלא קשורה
לניתוח טכני ,החברה  3שבועות רצופים טופ לוזר בשוק המקומי ,אומר הרבה.
פריגו ( – )PRGOמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה הינה דואלית ונקבעת בארה"ב .המניה המשיכה להראות לא
טוב השבוע ,מצד אחד לא ראינו נמוכים חדשים מצה שני המניה בונה תבנית המשך כלפי מטה .ירידה מתחת ל  45.5דולר
תפתח יעד יורד שיכול להגיע לשפלים השנתיים.
מלם תים ( – )156018מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה חזקה מאוד ונסחרת ברמות שיא ברבעון האחרון לאחר
קפיצת מדרגה ושיא חדש קצת מעל  46000נקודות אנו רואים התכנסות מחירים שככל הנראה תקבל הכרעה בעונת הדוחות
הקרובה .יציאה קדימה תסמן יעד של  +4000נקודות לכיוון ,במקרה זה אזור טכני של  50000נקודות .שבירת תמיכה סביב
 42000לא תהיה טובה ויכולה להוריד את הנייר לשפל סביב  38000נקודות .על פניו הנייר נראה טוב ורק תקלה תמנע ממנו
להתפרץ קדימה.
אלקטרה ( – )739037מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה זזה בתנועה צידית בחודשים האחרונים ומפגינה עוצמה
יחסית .בשבועיים האחרונים המניה נצמדת לאזור תמיכה סביב  95000נקודות ולא מצליחה להתרומם משם ,ירידה מתחת
לרמה זו בצורה ברורה תיתן טריגר טכני שלילי בטווח הקצר ואפשרות לתיקון מעל עמוק יותר .מנגד היפוך סביב רמה זו
ומקבלים אפשרות כניסה למי שחיובי על המניה ובטח על השווקים .חשוב להבין שמגיעים לאזור שהוא קו תמיכה שבעבר
התנגדות יכולה להגיע הזדמנות ל  2הכיוונים כל מה שצריך זה להמתין להחלטת השוק ולהצטרף בהתאם.
דיסקונט ( - )691212מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35במהלך שבוע המסחר המניה איבדה כ 7.4% -מערכה ומחקה
כמעט חודשיים של עליות כשברקע פרסום דו"ח הרבעוני החיובי .הירידה נבעה בשל הסנטימנט השלילי בשוק המניות .ביום
המסחר האחרון (ה) המניה ירדה לאזור התמיכה האופקי סביב  1,450נקודות ובשלב זה קיימת אפשרות להיפוך מעל אזור זה.
במידה ותרחיש זה יצא לפעול קיימת אפשרות לסיום התיקון וחזרה לאזור השיא האחרון סביב  1,600נקודות .קיימת התנגדות
קרובה באזור  1,500נקודות.
דלק קבוצה ( - )1084128מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35גם השבוע המניה נסחרה במגמה שלילית והשילה כ7% -
מערכה והשלימה ירידה של כ 15% -מתחילת החודש .טכנית התמיכה החשובה שוכנת באזור  43,000-45,000נקודות לכן
קיימת אפשרות להמשך הירידה לאזור זה שם תיבחן מחדש .למעקב
חברה לישראל ( - )576017מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35בדומה לרוב מניות השוק גם היא רשמה ירידות חדות
במהלך שבוע המסחר .ביום המסחר האחרון (ה) נגעה באזור התמיכה האופקי החשוב באזור  74,000נקודות והתהפכה קלות.
בשלב זה יש להמתין לנר חיובי ולסגור מעל  75,600נקודות כדי לאשר את ההיפוך הנקודתי .במידה ותרחיש זה יצא לפועל
אזור  80,000סומן כהתנגדות מהותית קרובה.
בית שמש ( - )1081561מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90במהלך שבוע המסחר המניה הפגינה עוצמה והתבססה מעל
רצועת התמיכה  10,260-10,340נקודות .בשלב זה קיימת אפשרות לסיום התיקון היורד וחזרה לאזור השיא .הטריגר לכך
יתקבל בפריצה וסגירה מעל  11,000נקודות עם מחיר יעד סביב  12,000נקודות ,השיא השנתי.
ישראכרט ( - )1157403מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה שברה בשבוע שעבר את מבנה המגמה העולה ,אולם
הצליחה להתבסס מעל השפל האחרון סביב  1,270נקודות ,לכן קיימת אפשרות להמשך התיקון העולה ,בטווח הקצר ,כאשר
הטריגר הראשון יתקבל בפריצה וסגירה מעל  1,320נקודות ולאחריו בגבוה האחרון סביב  1,358נקודות.

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.

