הסקירה השבועית של ספונסר – 19.01.2020
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 חיובית במדדים המובילים ,ת"א  35ומדד ת"א  125עלו ב  2.38%ו
 2.09%בהתאמה .עליות השערים שבו למדדים המובילים השבוע עם פריצה טכנית במדד המעו"ף בעיקר בזכות טבע ופריגו
שהתעוררו והחזירו קצת צבע לשוק במקום לקחת ממנו תשואה כמו שעשו בשנים האחרונות .מדד השורה השנייה שידר
חולשה ביחס למדד המעו"ף ומניות הבנקים אף רשמו ירידות שערים קלות שבוע שני ברציפות.

מהכותרות הבולטות השבוע נציין את :בבילון ששינתה אסטרטגיה והפכה לחברת  .ITחברת הקנאביס טוגדר מקימה מתקן
גידול בפורטוגל .כלל ביטוח ואלייד נדל"ן רוכשות ממשפחת מוזס מגרש בת"א ב  150מיליון דולר .סאמיט רכשה מניות של
חברת בת בהיקף של  80מיליון אירו .הראל ביטוח יחד פרמונט גרופ רוכשת חלק בקמפוס משרדים בסאן פרנסיסקו בעסקה
בשווי של  2.5מיליארד שקלים .איתמר מדיקל פרסמה תחזית לדוחות  2019וצופה צמיחה של  29%בהכנסות ביחס לשנה
שעברה .חברת הנדל"ן דוניץ השלימה רכישת חברת בת של גינדי עם זכויות בניה בגבעתיים ורמת השרון .הבורסה דוחה את
פתיחת המסחר ברבע שעה ל  10:00החל מתחילת חודש הבא .השבוע החלה הזרמת גז ממאגר ליוויתן למצרים .פריגו דיווחה
על תוצאות מקדמיות טו בות לרבעון הרביעי והמניה זינקה לשיא של שנה .סומוטו פרסמה הערכות מקדמיות ל  2019עם ירידה
של  24%בהכנסות ביחס לשנה שעברה .סאטקום גייסה  10.5מיליון שח בהנפקה פרטית לגופי השקעה מובילים.

מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את טבע ,פריגו וסאמיט אשר עלו  19.2% ,20%ו  12.9%בהתאמה .בלטו בירידות
שערים דלק קידוחים ,רציו וארקו החזקות אשר ירדו  9.1% ,9.2%ו  8.6%בהתאמה .מכלל מניות השוק נציין את פוורפליט,
איתמר ואנדימד אשר עלו  20.1% ,26.3%ו  19.3%בהתאמה .מנגד מניות איי.סי.בי ,גיבוי אחזקות ואינפימר השילו מערכן
 21.5% ,24.6%ו  18.9%בהתאמה.

בסיכום שבועי מדד ת"א  35עלה ב ,2.38% -מדד ת"א  90עלה ב ,1.25% -מדד הבנקים ירד ב ,0.96% -מדד הנדל"ן עלה ב-
 ,2.12%מדד הנפט וגז ירד ב 3.87% -ומדד הביומד עלה ב .3.56% -בשוק המט"ח ,הדולר נחלש השבוע ב  0.5%וכעת
(שישי) נסחר ברמה של  ₪ 3.4540לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35עלה ב 2.38% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1718.46נקודות.
שבוע המסחר נפתח בגמגום אולם לקראת יום שלישי ראינו תחילתה של יציאה קדימה שנמשכה בימים רביעי וחמישי עם
פריצה של טווח הדשדוש והשיא השנתי .מהבחינה הטכנית המדד פתח יעד תבנית של  30-35נקודות שיעדו בשיא כל הזמנים
ברמה של  1730נקודות עם סיכוי מהותי לראותו כבר בשבוע הקרוב ואפילו מעבר.
שקל-דולר – היציאה קדימה משבוע שעבר הסתיימה מהר מאוד כשהדולר חוזר לשדר חולשה השבוע וכעת (שישי) חוזר
לאזורים של  .+3.45מהבחינה הטכנית הדולר באזור תמיכה חזק ,שבירה שלו תביא לפתיחת מהלך יורד נוסף לאזור השפל
של השנים האחרונות ברמה של  3.40ואף נמוך מכך.
מדד ה  DAXהגרמני – המדד שידר חולשה השבוע ביחס לנעשה בשווקי העולם אולם עדיין החזיק מעל  13400נקודות
שנפרצה בפער מחירים עולה .היום (שישי) הדקס נסחר בגבוהים האחרונים אך לא מצליח להתקדם צעד אחד נוסף קדימה.
הנחה טכנית לטווח הקצר ,זחילה עולה לאזור של  13600נקודות שהוא שיא כל הזמנים.

מדד ה  – S&P500את הסקירה השבוע אפתח בדומה לסקירה של השבוע שעבר" :מדד האס אנד פי  500ממשיך בקצב
העליות המרשים גם השבוע ונעל את יום חמישי בשיא חדש" ברמה של  3316.81נקודות .השבוע נחתם השלב הראשון של
הסכם הסחר שהכניס עוד אופטימיות על רקע פתיחת עונת הדוחות עם דוחות טובים של הבנקים (לרוב) וציפיות גבוהות
מענקיות הטכנולוגיה שידווחו בשבועות הקרובים .אלפביית ,חברת האם של גוגל נכנסה אמש (חמישי) למועדון הטריליון והיא
החברה הרביעית שעושה זאת לאחר ,אפל ,מיקרוסופט ואמזון .מבחינה הטכנית המדד ממשיך קדימה כשכל תנועה צידית של
יום או יומיים פותחת עוד מרווח עולה במדד שעולה קרוב ל  1000נקודות מאז השפל בדצמבר ( 2018מדהים).

ניתוח מניות
שיכון ובינוי ( - )1081942מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה המשיכה את המומנט החיובי מתחילת השבוע
האחרון ועד לסיומו כשהיא מגיעה מעל רמת  1700נקודות .אזכיר שיעד התבנית לאחר הדשדוש של החודשים האחרונים עומד
על אזור של  1800נקודות .הסטופ הטכני מעט רחוק ועומד בשפל האחרון ,מי שמחזיק יכול להרים אותו לאזור פריצה של
 1600נקודות (פחות אופטימלי) אולם חייב להפחית סיכונים.
אינרום ( - )1132356מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה ממשיכה להתבסס גם השבוע בגבוהים האחרונים ומעל
אזור של  1430/70נקודות .טריגר טכני המשכי למהלך עולה יהיה מעל לגבוה האחרון ברמה של  1550נקודות ,עד אז או
סבלנות למחזיקים או לחבור בפריצה (אם תגיע) למי שבחוץ.
פריגו ( – )PRGOמניות החברה נסחרות במדד ת"א  35ובבורסת  NYSEשם נקבעת .המניה יצאה השבוע קדימה בעוצמה
לאח ר העלאת תחזית שנתית .למרות גבוה שנתי חדש צריך לקבל את הריצה בחשדנות שכן כבר ראינו ריצה דומה בחודש
ספטמבר האחרון עם גבוה חדש שלא החזיקה ושלחה שוב את המניה לקו המגמה העולה .הנחה כללית היא שכל עוד המניה
מעל  55דולר היא חיובית וכן יכולה לעשות שינוי מומנט להמשך השנה.
דלק קידוחים ( - )475020מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה התעוררה מתחילת השנה לאחר תחילת הזרמת הגז
ממאגר ליוויתן ,אולם מוכרים נחושים החזירו את המניה ברוורס סמוך מאוד לנמוכים האחרונים .מהבחינה הטכנית אזור לא
פשוט ברצועה רחבה של  950-995נקודות ,מעל כנראה שינוי מגמה ,כל עוד מתחת הצפי הוא המשך דשדוש כשהתמיכה
הקרובה היא בשפלים השבועיים  844ומתחת ברצועה של .800-812
אשטרום קבוצה ( - )1132315מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה נמצאות באולטרה מגמה חיובית כאילו
זוהי חברת הזנק בעלת חלום ולא חברת תשתיות .מהבחינה הטכנית ניתן לראות את התחדדות העלייה בחודשים האחרונים
מהמגמה העולה של אמצע השנה שעברה .מי שמחזיק במניה אין לו שום סיבה לצאת כשההנחה הטכנית כל ירידה לצורך עליה
בטח שמבנה המחירים נשאר עולה .שפל אחרון עומד ברמה של  5000נקודות וזה סטופ או טייק פרופיט חלקי או מלא למי
שמחזיק.
טבע ( - )TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת”א  .35המניה נסחרת החל מחודש אוקטובר במבנה מחירים עולה של שיאים
ושפלים עולים .ביום המסחר האחרון המניה נבלמה באזור  11דולר המהווה התנגדות אופקית .החל מחודש יוני  2019מתהווה
תבנית היפוך מגמה לאחר גל ירידות ארוך ומחודש נובמבר המניה בונה תבנית המשך כחלק מההכנה לשינוי המגמה הראשית.
פריצה והתבססות מעל  11דולר תהווה טריגר חיובי חדש במסע צפונה כאשר היעד הקרוב סומן סביב  14דולר .המגמה
מוגדרת כחיובית בטווח הקצר כל עוד נסחרת מעל  9דולר .למעקב
המלט ( - )1080324מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .90המניה שנסחרת במגמה חיובית מתחילת חודש דצמבר האחרון
חזרה להיסחר מתחת לאזור ההתנגדות האופקי סביב  7,230נקודות .אזור זה הפך להתנגדות מהותית במהלך החצי שנה
האחרונה כך שפריצתו תהווה טריגר חיובי שתסלול את הדרך חזרה לרמות השיא של שנת  .2019טכנית ,מבנה גרף מחירים
המתגבש בימים האחרונים תומך בפריצה ,אך יש להמתין לאיתות .למעקב
אלקטרה נדל"ן ( - )1094044מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .90בתחילת שבוע המסחר המניה שברה כלפי מטה את
התמיכה האופקית החשובה באזור  1,980נקודות .בהמשך הוסיפה להתממש ,אולם ביום חמישי המניה רשמה היפוך תוך יומי
וחתמה את המסחר בעליה של כ .5%-טכנית יש להמתין לפריצה של אזור התמיכה שנשבר שככל הנראה יאותת על תחילת
התיקון העולה שהמתנו לו מספר שבועות .פריצה של  2,140נקודות תאשרר את ההיפוך.
שופרסל ( - )777037מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .35גם השבוע המניה המשיכה להתבסס מעל אזור  2,160נקודות.
טכנית ,בטווח הקצר קיימת אפשרות לתחילת תיקון עולה כאשר הטריגר לכך יתקבל בפריצה וסגירה מעל  2,260נקודות.
במידה ותרחיש זה יצא לפועל אזור  2,300סומן כהתנגדות מהותית קרובה ומעליה  2,410נקודות .סגירה מתחת ל2,150-
נקודות תהווה טריגר שלילי להמשך מהלך המימוש אל עבר התמיכה החשובה הבאה באזור  2,100נקודות.

מנורה מבטחים ( - )566018מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .90המניה התהפכה במהלך שבוע המסחר מעל אזור
התמיכה המהותי באזור  4,780-4,820נקודות .קודם לכן המניה נסחרה במגמה יורדת של שיאים ושפלים יורדים והשיא
שנרשם בחודש אוקטובר .טכנית קיימת אפשרות לסיום התיקון היורד וחזרה למתווה עולה .הנחת העבודה בתוקף כל עוד
נסחרת מעל  4,780במונחי שער סגירה .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.

