הסקירה השבועית של ספונסר – 19.05.2019
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 ב  0.95%ו 0.48%
בהתאמה .שבוע מסחר מלא ננעל בבורסה של ת"א עם תנודתיות גבוהה יחסית בעקבות המשך מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין
ובעקבות תנודות חדות במניית טבע בלטה לשלילה עם קריסה שבועית של מעל  20%בעקבות תביעה בארה"ב של מספר
מדינות בנוגע לקרטל מחירי תרופות בו הייתה מעורבת החברה .המוסדיים כאן לא נותרו אדישים וגם הם תובעים את החברה
בארה"ב גם כן בשל ניפוח מחירי תרופות שניפח את רווחי החברה ב  2.3מיליארד דולר לטענתם הדבר גובל לכאורה בהונאת
משקיעים .מניה נוספת שבלטה לשלילה היא אופקו שהמשיכה את דרכה מטה לאחר הדוחות שפורסמו בשבוע שעבר והיא
נסחרת בשפל רב שנתי חדש .בלטו לחיוב השבוע מניות חברות הביטוח אשר זינקו בצורה חדה ומניית תדיראן שפרסמה
דוחות טובים .מניות הקנביס קרסו השבוע בעוצמה כשחלק לא קטן מהמניות נמצאות בין  40-60אחוזים מהשיאים שנקבעו
בתחילת השנה.
מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את אשטרום קבוצה ,תדיראן הולדינגס והפניקס שעלו  11.7% ,12.25%ו 8.1%
בהתאמה .בלטו בירידות שערים טבע ,אופקו וקמטק אשר אבדו מערכן  16.2% ,20.8%ו  9.2%בהתאמה .מכלל מניות השוק
נציין את אפולו פאוור ,תפרון וביטפארמס אשר עלו  27.8% ,50.5%ו  24.4%בהתאמה .מנגד מניות ביונד טיים-ש ,קאנומד-ש
מדיוי השילו מערכן  28.74 ,88.1%ו  26.6%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35ירד ב ,0.95% -מדד ת"א  90עלה ב ,0.83% -מדד הבנקים ירד ב ,0.38% -מדד הנדל"ן עלה ב-
 ,1.15%מדד הנפט וגז ירד ב 0.68% -ומדד הביומד ירד ב .7.41% -בשוק המט"ח ,הדולר הוסף לערכו השבוע כ 0.1% -וכעת
(שישי) נסחר ברמה של  ₪ 3.5720לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35ירד ב 0.95% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1569.59נקודות.
שבוע מסחר מלא ובעיקר תנודתי עבר על השוק המקומי עם מתיחות רבה במלחמת הסחר שהרימה ראש ביום שישי שעבר
והשפיעה על המדדים השבוע .פתיחת השבוע הייתה מהוססת בעיקר בשל סגירה אופטימית בארה"ב ובעליות קלות לאחר
ירידות חדות מאוד בפתיחת המסחר של יום שישי הקודם .טבע העיבה על המדד עם חשיפת התביעה בארה"ב בסוף השבוע
והיא הגיבה בירידה של קצת מעל  10%מה שהעיב מדד המעו"ף שבכל זאת הגיב בעוצמה יחסית וירד קלות .יום שני היה היום
השלילי של השבוע עם ירידות שערים שהלכו והתגברו במהלך כל יום המסחר עד לנעילה בנמוך יומי וירידה של מעל  .2%ביום
שלישי ראינו התאוששות ביום רביעי שוב חזרה לאזור של נמוך שבועי סביב  .1534/7ההתאוששות הגיעה ביום חמישי האחרון
לאחר עליות שערים נאות יום קודם לכן בארה"ב .מהבחינה הטכנית קרה לא מעט השבוע ,ראשית ,נקבעה תמיכה סביב
 1534/7נקודות שהיא נמוך שבועי ונגענו ברמה זו פעמים .הירידה מתחת ל  1580קבלה משתנה תוקף והשוק מוגדר שלילי
טווח קצר כל עוד נסחרים מתחת לרמה זו .להערכתי גם בשבוע המסחר הקרוב נראה תנודתיות ערה במדד כשטרם נאמרה
המילה האחרונה בירידות השערים.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נסחר כעת (שישי) בעליות שערים קלות וברמה של  3.5720ש"ח לדולר .שבע מסחר מלא
עבר על הדולר וללא בשורה אמיתית ,הוא ממשיך להסחר סביב אזור תמיכה ברמה של  3.56/7נקודות ובונה תבנית שלילית
שיכולה לשבור את התמיכה ולקחת אותו אפילו מתחת ל  . 3.55בשביל שתרחיש שלילי יתבטל נרצה לראות שוב יציאה קדימה
בדולר לאזור של  3.6לפחות כך נדע שטווח המסחר המתגבש עדיין קיים .הערכה הטכנית היא לשים לב לאזור התמיכה ויותר
מזה להמצאות קונים סביב רמות המחיר האלה שצפויות להשמר לפחות בתחילת שבוע המסחר הבא.
מדד ה  DAXהגרמני – החזרה לאזור התמיכה סביב  11800/12000התרחשה בסיום השבוע שעבר ובחילת שבוע המסחר
הנוכחי ולמרות זאת המדד בניגוד לנעשה בשווקי העולם נותר חזק ומסיים את יום חמישי האחרון סמוך מאוד לגבוה האחרון
עם עליה של  1.7%שמראה בעיקר על עוצמה והתאוששות מרשימה .הבוקר (שישי) המדד יורד קלות .טכנית אין הרבה מה
לחדש ,רצועת תמיכה שצוינה לעיל החזיקה את המדד מעל תמיכה .אזור התנגדות  12450גבוה אחרון ,כל עוד באמצע אין
הרבה מה לעשות פרט לנסות לסחור את הטווח שמתחיל להיווצר.

מדד ה  – S&P500מדד האס אנד פי  500התאושש מעט בשבוע המסחר האחרון או יותר נכון בשלושת ימי המסחר
האחרונים וכמעט ומחק את הירידה של יום ב שהייתה החזקה ביותר מאז ינואר האחרון .טכנית ,אזור של  2800נקודות החזיק
והכניס קונים לשוק עם יציאה של שפל על הגרף .אזור התנגדות קיים סביב  2890-2900מעל להערכתי הסיכון בירידות יפחת
משמעותית .חשוב לראות את יום המסחר הקרוב (שישי) ויותר מזה את תחילת השבוע האם הלחץ בשוק ימשיך להיות גבוהה
שכן הוא יכול להוציא תיקון עמוק במדד לכל העלייה של  4החודשים האחרונים וזה יכול להיות לא מעט ממה שהורגלנו
בתקופה האחרונה.

ניתוח מניות
אפקון ( – )578013מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה תקפו בשבוע האחרון את אזור השיא סביב
 20500/650נקודות ומבחינת שערי סגירה נעלו את השבוע בשיא חדש .המשך קדימה בשבוע הבא יכול להאיץ את המומנט
החיובי כשהיעד עולה עומד על אזור של  22000/500נקודות.
חברה לישראל ( – )576017מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35בשבוע שעבר ציינתי את פער המחירים העולה שנוצר אך
שבוע שלילי גרם לך שהמניה לא תמשיך קדימה אלא תבדוק את הפער והיא הוכיחה עוצמה וקונים מעל  83600נקודות .מי
שמחפש כניסה למניה יכול סביב רמות אלה כשהסטופ מאוד ברור מתחת ל  83000לחסרי הסבלנות או  80000לבעלי קצת
יותר סבלנות .התאוששות בשוק יכולה להביא קונים למניה ויציאה לאזור של  90000נקודות ביעד מהיר.
דלק קבוצה ( – )1084128מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה ירדה בחדות השבוע בעקבות  2הודעות שליליות,
האחרת כשלון בקידוח ונטישתו במפרץ מקסיקו והשני ביטול עסקה נוספת באותו אזור בעקבות סירוב של אחת המשתתפות.
מניות החברה לא היו אדישות וירדו בעוצמה אך הגיעו לאזור תמיכה חזק מאוד ברצועה של  59000-60000נקודות ונבלמו שם
ביום המסחר האחרון .האזור מורכז מתמיכה אופקית ,תיקון פיבו  61.8%למהלך העולה האחרון וממוצע  200ימי מסחר
האחרונים.
אלביט מערכות ( - )1081124מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35בתחילת השבוע המניה התהפכה מעל רמת הפריצה
סביב  48,700נקודות ובהמשך השבוע תיקנה קלות כלפי מעלה .בשלב זה המניה נבלמה סביב  50,000נקודות ולכן קיימת
אפשרות לבדיקה נוספת של אזור הפריצה שהפך לתמיכה .טריגר חיובי לסיום התיקון היורד יתקבל בפריצה של 50,000
נקודות עם יעד באזור השיא  53,000נקודות.מנגד ,שבירה של רמת התמיכה וכישלון חזרה מעליה תהווה טריגר לגל יורד נוסף
עם יעד קרוב סביב .47,000
בזק ( - )230011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה רשמה שבוע מסחר חיובי בהמשך למגמה החיובית שנרשמה
בשבוע שעבר לאחר שהתבססה מעל אזור  .240במהלך השבוע המניה סגרה את היעד באזור  274-275נקודות ,הגבוה של
חודש אפריל ,ונבלמה בסמוך להתנגדות האופקית סביב  280נקודות .טכנית ,אזור  280-288נקודות מהווה התנגדות מהותית
ולכן קיימת אפשרות לדשדוש קצר מתחת לאזור זה לפני פריצתו.
ארקו החזקות ( - )310011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה מדשדשת תקופה בטווח  136-160נקודות .השבוע
המניה נסוגה קלות לאחר שנכשלה בשבוע שעבר בפריצת ההתנגדות האופקית סביב  160נקודות .טכנית מבנה גרף המחירים
עדיין תוך באפשרות לנסות פעם נוספת לפרוץ אזור התנגדות זה .במידה ותצליח ,היעד הראשון סומן סביב  175נקודות.
אינטרקיור ( - )1106376מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .SME-60המניה ירדה השבוע בחדות ואיבדה כ 23% -מערכה
לאחר ששברה בתחילת השבוע את התמיכה הנקודתית סביב  1,000נקודות וביום חמישי אף שברה את השפל של חודש
פברואר סביב רמה של  897נקודות .בשלב זה ,הכיוון הוא סגירת הגאפ הפתוח מחודש ינואר סביב  715נקודות ואזור 897-
 900הפך להתנגדות נקודתית.

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.

