הסקירה השבועית של ספונסר – 22.09.2019
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 ננעל במגמה חיובית במדדים המובילים בת"א ,ת"א  35ות"א  125עלו ב  0.37%ו 0.53%
בהתאמה .שבוע רגוע יחסית עבר על השוק המקומי וזאת על רקע מועד ב' לבחירות לכנסת בהן קבלנו בעיקר אי החלטה.
מחדשות הבולטות השבוע :חברת הקנביס קנביט חתמה על מזכר עקרונות לרכישת תיקון עולם .חברת פאנקסיה השלימה גיוס
של  11.5מיליון  .₪חברת הנדל"ן איידיאו גרופ במשא ומצן למכירת  5,800יחידות מגורים בברלין .הבורסה לני"ע פותחת עוד
דלת לחברות זרות ,תאפשר לראשונה רישום למסחר של קרנות ריט זרות .אנרג'קס מתקשר עם בנק מורגן סטנלי כשותף מס
בפרויקט בוירג'ינה .חברת ננו דיימנשן מכרה מדפסת נוספת מסדרת דרגונפליי לתאגיד ביטחוני אמריקאי .חברת בריינסוויי
הודיעה על חיפוש מנכ"ל אמריקאי לאחר שהמנכ"ל הנוכחי יעקב מיכלין החליט לפרוש מהחברה.

מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את אודיוקודס ,שפיר הנדסה וישראל קנדה שעלו  9.75% ,15.9%ו  8.8%בהתאמה.
בלטו בירידות שערים רדהיל ,אבגול והמלט אשר אבדו מערכן  6.25% ,6.29%ו  5.74%בהתאמה .מכלל מניות השוק נציין
את קמן קפיטל-ש ,ארנה גרופ ודלומיט אחזקות-ש אשר עלו  33.3% ,56.7%ו  26.5%בהתאמה .מנגד מניות פריון נטוורקס,
סייפ טי גרופ ופטרוטקס יה"ש השילו מערכן  14.3% ,14.46%ו  13.6%בהתאמה.

בסיכום שבועי מדד ת"א  35עלה ב ,0.37% -מדד ת"א  90עלה ב ,1.06% -מדד הבנקים עלה ב ,0.29% -מדד הנדל"ן עלה
ב ,2.04% -מדד הנפט וגז ירד ב 2.36% -ומדד הביומד ירד ב .0.43% -בשוק המט"ח ,הדולר נחלש ב  0.35%השבוע וכעת
(שישי) נסחר ברמה של  ₪ 3.5170לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35עלה ב 0.37% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1621.49נקודות.
שבוע המסחר של יציבות יחסית וזאת על רקע הבחירות לראשות הממשלה והורדת הריבית בארה"ב לרבע אחוז .מהבחינה
הטכנית המדד בדק השבוע את אזור  1600נקודות והחזיק מעל רמה זו .המדד המגיע לאחר הבחירות עד לאזורי גבוה שנתי
במדד אך נסוג לאחור לאחר הגמגום במדדי ארה"ב לאחר הזינוק במחירי הנפט וההצהרה הלא ברורה מצד הבנק המרכזי.
טכנית ,שפל שבועי נקבע ברמה של  1597נקודות ,ולכן  1600-1597רצועת תמיכה קרובה .התנגדות קיימת סביב 1630/29
נקודות שיא שנתי של המדד.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי ממשיך להסחר בטווח המסחר של  3.508לאזור התנגדות סביב  3.55-3.56ולמעשה שומר
על עצמו קרוב לחודש .השבוע בחסות הבחירות ומסחר דליל בוצע זינוק לאזור של  3.56שסביר והיה במחזור דליל יחסית שכן
הבנקים המסחריים היו סגורים לרגל הבחירות .בשורה התחתונה הדולר ביצע נסיגה חזרה ביומיים שלאחר מכן עד לאזור
התמיכה וכרגע נסחר מעל רמה זו .רק יציאה ברורה מטווח זה יביא לשינוי כלשהו.

ניתוח מניות

טבע ( - )TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35שבוע המסחר התנהל במגמה שלילית ובפועל המניה מחקה את
העליות של שבוע שעבר .טכנית המניה חתמה בסמוך לאזור  7.5דולר שבמידה ותתהפך מעליו במהלך שבוע המסחר הקרוב,
רמה זו תהפוך לתמיכה שכן אזור זה שימש עד לאחרונה כהתנגדות .כאמור היפוך יהווה טריגר חיובי לסיום התיקון היורד
האחרון וחזרה למתווה עולה כאשר המבחן הקרוב יהיה באזור  8.5דולר ,הגבוה האחרון .רק פריצה של אזור זה תוציא תיקון
עולה משמעותי יותר לאזור  9-10דולר .למעקב בלבד
שיכון ובינוי ( - )1081942מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה חתמה את שבוע המסחר בירידה מינורית וממשיכה
להתבסס מעל אזור  1,100נקודות ,הגבוה של חדש יולי .טכנית המניה אינה מצליחה להתרומם משמעותית ונדבקת לאזור
התמיכה ,לכן קיימת אפשרות לשבירתה מה שיוציא לפועל תבנית מימוש לאזור  1,000נקודות כיעד ראשון .רק פריצה
והתבססות מעל  1,200נקודות תהווה טריגר לחזרה לאזור השיא סביב  1,290נקודות ומשם תיבחן מחדש.
רמי לוי ( - )1104249מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90ביום המסחר האחרון (ה) המניה רשמה שיא תוך יומי חדש לאחר
שפרצה במהלך המסחר את השיא הקודם באזור  19,730נקודות שנרשם בחודש נובמבר בשנה שעברה .למרות הפריצה
התוך יומית ,המניה נסוגה בסיום המסחר וחתמה מתחת לאזור זה .טכנית המגמה חיובית ותומכת בפריצה והמשך התנועה
העולה כל עוד נסחרת בטווח הקצר מעל אזור  19,500המהווה את אזור ההתנגדות האמיתי של השנה האחרונה .למעקב
איידיאיי ביטוח ( - )1129501מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .90המניה התממשה קלות במהלך שבוע המסחר ,אולם
שומרת על מבנה מחירים עולה ומתבססת לאזור ההתנגדות האופקי סביב  14,000נקודות .פריצה והתבססות מעל אזור
ההתנגדות זה עשוי לייצר מגמה עולה המשכית .במידה ותרחיש חיובי זה יצא לפועל ,היעד הקרוב סומן באזור 15,250
נקודות .מלמטה אזור  12,800סומן כתמיכה נקודתית.
בית שמש ( - )1081561מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .90המניה נסחרת כבר תקופה ארוכה במגמה חיובית והחל
מחודש יוני המגמה החיובית התחזקה לאחר עסקת הענק שהחברה חתמה .בימים האחרונים המניה עוברת מימוש ומתבססת
מעל הגבוה האחרון סביב  12,180נקודות שנרשם במהלך חודש יולי .טכנית קיימת אפשרות להמשך המגמה העולה והטריגר
לכך יתקבל לאחר התבססות והיפוך מעל אזור  12,180נקודות כאשר היעד הראשון יהיה בשיא באזור  13,660נקודות .בטווח
הקצר המגמה חיובית על עוד המניה נסחרת מעל  12,000נקודות במונחי שער סגירה .מתחת לרמה זו המניה עשויה להעמיק
את גל התיקון הנוכחי.
אל על ( - )1087824מניות החברה נסחרות במדד  .SME60בסוף חודש אוגוסט המניה החלה לעלות מהשפל השנתי
כשברקע פרסום הדו"ח הרבעוני בו הציגה החברה שיפור בהכנסות ומעבר לרווח תפעולי חיובי .טכנית מיום הפרסום המניה
נסחרת במגמה חיובית במבנה של שיאים ושפלים עולים ונבלמה באזור  100נקודות .טכנית פריצה ובהתבססות מעל אזור זה
יהווה טריגר חיובי להמשך התיקון העולה עם מחיר יעד קרוב באזור  108-109נקודות.
פריון נטוורק ( - )PERIמניות החברה נסחרות במדד  .SME60בשבוע שעבר המניה יצאה לתיקון יורד חד מאזור  6.25דולר
ועד לרמה של  4.5דולר .בימי המסחר האחרונים המניה התבססה מעל אזור זה שמהווה גם אזור התנגדות של חודש יולי
האחרון שנפרץ בתחילת חודש אוגוסט והביא לריצה כלפי מעלה עד לאזור  7דולר .טכנית ,לא בטוח שהמימוש הסתיים ,אולם
הבלימה מעל אזור  4.5דולר עשויה להוציא תיקון עולה לאזור  5.25-5.5דולר בשלב ראשון .הסטופ במקרה זה קרוב ,סגירה
מתחת ל 4.5 -דולר.

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 לאנש ים 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.

