הסקירה השבועית של ספונסר – 21.04.2019
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  35ו  125ירדו  0.13%ו 0.07%
בהתאמה .שבוע מסחר האחרון התחלק ל  2במדדי המניות ,ימים א-ג ראינו עליות שערים ועוצמה כשמדד ת"א  35פוגש את
רמת  1600נקודות לראשונה מאז דצמבר האחרון טרום הירידות החדות בשווקי המניות בעולם .המשך השבוע היה הפוך
לגמרי כשהחל מיום ד' לקראת סיום המסחר ראינו חולשה שמחקה את העליות של חציו הראשון של השבוע .ביום שני הודיע
מנכ"ל בנק הפועלים אריק פינטו שיסיים את תפקידו בסיום השנה הנוכחית ,פינטו עובד בבנק כ  40שנה מהן מכהן ב  4שנים
האחרונות כמנכ"ל הבנק .מניית בריינסוויי גייסה השבוע ורשמה את עצמה למסחר בבורסת הנסד"ק החברה הנפיקה ADR
ביחס  1:2ללא דיסקאונט במחיר .בזק ונגזרותיה המשיכו לרכז עניין לאחר שקבוצת גד זאבי וסרצ'לייט המשיכו לשפר
הצעותיהן לחברות אינטרנט זהב ובי קומיוניקיישנס .אייל לפידות מנכ"ל הפניקס היוצא מונה רשמית למנכ"ל שיכון ובינוי כפי
שהעריך השוק בשבועיים האחרונים .השבוע יתקיים שבוע מסחר מקוצר עד יום ד' ,עם יום מסחר מקוצר והוא יסתיים ב 14:14
למסחר רציף עם נעילה  10דקות מאחור יותר .אופציות המעו"ף ינעלו ב .14:34
מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את סלקום ,חברת לישראל ושיכון ובינוי שעלו  8.1% ,11.8%ו  6.6%בהתאמה .בלטו
בירידות שערים תמר פטרוליום ,רדהיל ובי קומיוניקיינס אשר אבדו מערכן  8% ,9.2%ו  7.5%בהתאמה .מכלל מניות השוק
נציין את ביומדיקו-ש ,אלקטריאון ואיי.סי.בי אשר עלו  36.7% ,153.2%ו  25%בהתאמה .מנגד מניות אפליי ,קומפיוגן ואדרי
אל השילו מערכן  18.2% ,20.7%ו  16.7%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35ירד ב ,0.13% -מדד ת"א  90ירד ב ,0.25% -מדד הבנקים ירד ב ,0.78% -מדד הנדל"ן עלה ב-
 ,0.82%מדד הנפט וגז ירד ב 2.27% -ומדד הביומד ירד ב .4.73% -בשוק המט"ח ,הדולר הוסיף לערכו השבוע כ0.5% -
וכעת (שישי) נסחר ברמה של  ₪ 3.5920לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35ירד ב 0.13% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1584.56נקודות.
שבוע מסחר שהיה שורי בחלקו הראשון ודובי בחלקו השני הסתיים במדד ת"א  .35בתחילת השבוע השוק היה חזק מאוד
ותקף את אזור של  1600נקודות לראשונה מאז חודש דצמבר האחרון .המשך השבוע היה שלילי וגילה חולשה בעיקר בחל
מיום רביעי לקראת נעילת המסחר ועד לפקיעת אופציות שבועית ברמה של  1595.67נקודות .מבחינה טכנית השוק החל תיקון
ביומיים האחרונים לאחר ריצה מרשימה מהשפל האחרון ברמה של  1520נקודות לערך .אזר התנגדות קיים סביב 1609
נקודות שהוא הגבוה שבועי וקרוב יותר סביב  1595נקודות שהיא רמת טכנית שנגזרת מהגרפים התוך יומיים .אזור תמיכה
נמצא בכל הרצועה של  1587-1580נקודות לשם הגיע השוק ביום המסחר האחרון.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נסחר כעת (שישי) בירידות שערים קלות וברמה של  3.5920ש"ח לדולר .ביום שלישי האחרון
ראינו את הדולר מגיע ליעד אותו ציינתי בקידומת של  +3.55בעקבת הידיעה אשר פורסמה על בחינת כניסת אגרות החוב
הממשלתיות למדדי האג"ח העולמיים של .FTSEבהמשך השבוע ראינו התאוששות במטבע כשהוא יוצא מרמות תמיכה טכניות
חזקות של השנה האחרונה .אזור התנגדות קרוב נמצא סביב  ₪ 3.6050לדולר ופריצתו תביא לטריגר חיובי לטווח הקצר.
מדד ה  DAXהגרמני – מדד הדקס הגרמני המשיך להיות חיובי גם בשבוע המסחר האחרון כשהוא ממשיך קדימה לאחר
שפרץ אזור קשה מאוד ברצועה של  11700-12000נקודות .ברמה הטכנית ,אין הרבה מה לחדש על המדד כל עוד הוא מעל
רמה זו הוא חיובי מעבר לטווח הקצר .חשוב לציין שאינדיקטורים טכניים במדד מעט גבוהים ולכן ייתכן מאוד שנראה דווקא
מימוש בשבוע הקרוב.
מדד ה  – S&P500מדד האס אנד פי  500ממשיך להיות חזק מאוד וכבר קרוב לשיאו מחודש אוקטובר האחרון סמוך מאוד ל
 2940נקודות .מהבחינה הטכנית השוק עשה מהלך מדהים לכל הדעות ואני מעריך שאפילו האופטימיים ביותר לא חשבו
לראות שיאים לאחר המפולת החזקה של חודש דצמבר .טכנית ,המדד אומנם עולה אבל התצורה הטכנית של החודש האחרון
נראת כמו סוג של פיזור .כבר חודש לא היה נר שלילי ונראה שהשוק פשוט דוחף קדימה בתנודתיות נמוכה מאוד שפחות
אהובה על סוחרי טווחים קצרים .אני מעריך שבהחלט ניתן לראות שיא חדש אך יחד עם זאת רמות הסיכון כרגע גבוהות מאוד
ול כן אלה מקומות בשוק להוריד חשיפה ולפגוש כסף ולאו דווקא להגדיל (גם במחיר של אובדת תשואה נוספת).

ניתוח מניות
בזק ( – )230011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35ברמת החברה הכותרות ממשיכות להגיע עם הצעות של חברת
סרציילייט וגד זאבי שנכנס בשבועיים האחרונים לתמונת רכישת השליטה .מהבחינה הטכנית לא קורה הרבה פרט לעצבנות
סביב אזור של  250-260נקודות בצורה דיי רנדומלית .יציאה עמל  265נקודות יכולה לתת טריגר עולה לסוחרי טווח קצר אזור
התנגדות מהותי יותר נמצא סביב  275-280נקודות .עד אז חוסר עניין.
אפקון החזקות ( – )578013מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה המשיכה להתבסס השבוע בטווח מסחר צר סביב
 20000נקודות .התצורה הטכנית ממשיכה להיות חיובית בטווח הקצר ואני מעריך שבמידה ולא תהיה אווירה שלילית בשוק
נראה את המניה בגבוהים חדשים בשבועות הקרובים.
אלביט מערכות ( – )1081124מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה הגיעה לרמות השיא שלה קצת מעל  52000כבר
בתחילת שבוע המסחר ובימים שלאחר מכן ראינו מימוש חזק מאוד ששלח את המניה מתחת ל  50000נקודות בסגירת שבוע
המסחר .טכנית לאחר הריצה האחרונה המימוש האחרון בהחלט טבעי ומי שקרא את הסקירה בשבוע שעבר והחליט לקחת
רווח חסך לעצמו מספר אחוזים .מה מכאן? צריך לראות את עצירה והתבססות והאם יהיה למניה כח לתקוף מחדש את השיא.
חברה לישראל ( – )576017מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה צוינה בסקירה השבועית אולם מרוב שהייתה שלילי
נעלמה מהרדר בשבועיים האחרונים .השבוע המניה עשתה צעד חיובי כשיצאה קדימה מעל השפל האחרון שנשבר סביב
 87000נקודות ואשר התנגדות בשבוע האחרון .טכנית ייתכן מאוד שנראה המשך מהלך שיתקן את הירידות האחרונות,
השאלה אם יהיה תיקון טכני לחבירה או שנמשיך קדימה ללא עצירה .אזור התנגדות נמצא קצת מעל  95000נקודות.
טבע ( - )TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35גם השבוע המניה נסחרה במגמה שלילית לאחר כישלון חזרה מעל
השפל סביב  14.5דולר .למרות החולשה עדיין קיימת אפשרות לתיקון עולה כאשר אזור  14.8מהווה התנגדות נקודתית
ומעליה התנגדות מהותית יותר סביב  15.5דולר .סגירה מתחת ל 14 -דולר תאשר את המשך המגמה השלילית לעבר היעד
הראשון סביב  13.2-13.3דולר.
דלק קבוצה ( - )1087824מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה פרצה בתחילת השבוע את השיא של שנת 2018
סביב  68,000-68,870נקודות ,אולם בהמשך השבוע נסוגה חזרה מתחת לאזור הפריצה לאחר שלא הצליחה לשמור על
המומנטום החיובי שהחל בשבוע שעבר .טכנית קיימת אפשרות להמשך מימוש אל עבר התמיכה הקרובה באזור .65,000
סגירה מעל  70,000תחשב כחיובית ותחדד את המגמה החיובית.
שפיר הנדסה ( - )1133875מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה פרצה בתחילת השבוע את אזור השיא סביב
 1,340-1,350בהתאם להנחת העבודה מהסקירות האחרונות .ביום רביעי המניה סגרה בירידה מתחת לאזור זה והמשיכה את
המומנטום השלילי גם ביום חמישי .בשלב זה קיימת אפשרות להמשך הירידה לאזור  1,270שנפרצה לאחרונה .במידה ותצליח
להתהפך נעל רמה זו ,נקבל טריגר חיובי מחודש

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.

