הסקירה השבועית של ספונסר – 22.10.2019
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 מסחר מקוצר לרגל חג הסוכות ננעל בעליות שערים ,ת"א  35ות"א  125עלו  2.3%ו 2.28%
בהתאמה .השבוע נפתח ביום שלישי לאחר חג ראשון של כיפור ובימי מסחר מקוצרים שהסתיימו בשעה  .14:24השוק בעיקר
הגיב למגמה החיובית בארה"ב בסופ"ש הקודם ובפתיחת שבוע המסחר הנוכחי כידם של הקונים על העליונה לאורך כל ימי
המסחר .מהחדשות הבולטות של השבוע :מיטב ד"ש מרחיבה את פעילותה בתחום האשראי החוץ בנקאי ,רוכשת יחד עם
משקיעים נוספים את לוטוס הפועלת באירלנד .אנלייט אנרגיה מניעה את פרויקט פיקסו בשבדיה .שיכון ובינוי ממשיכה לבלוט,
די ווחה ביום ג' האחרון על קבלת רישיון ייצור חשמל קבוע בפרויקט "שניאור צאלים" ובנוסף דיווחה על עיכוב נוסף במסירת
פרויקט בטקסס .טבע הציעה פשרה בפרשת האופיאטים שבינתיים נדחתה ,המשפט יחל ביום שני הקרוב בארה"ב .טוגדר
קבלה רישיון  GMP-IMCלחווה באשקלון.

מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את אנרג'יאן ,טאואר והמלט אשר עלו  12.45% ,12.75%ו  10.75%בהתאמה .בלטו
בירידות שערים רדהיל ,אנלייבקס וגילת אשר אבדו מערכן  3.4% ,5.98%ו  3.2%בהתאמה .מכלל מניות השוק נציין את
אביליטי ,ניסן ופריון אשר עלו  16% ,20%ו  12.7%בהתאמה .מנגד מניות קדימהסטם ,צירון ואינטרנט זהב השילו מערכן
 13.3% ,15%ו  12.4%בהתאמה.

בסיכום שבועי מדד ת"א  35עלה ב ,2.3% -מדד ת"א  90עלה ב ,2.25% -מדד הבנקים עלה ב ,0.84% -מדד הנדל"ן עלה ב-
 ,2.63%מדד הנפט וגז עלה ב 4.12% -ומדד הביומד ירד ב .0.01% -בשוק המט"ח ,הדולר התחזק השבוע ב  1.05%וננעל
ברמה של  ₪ 3.5430לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35עלה ב 2.3% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1648.74נקודות.
שבוע מסחר בן  3ימי מסחר מקוצרים עד  14:24ננעלו במדד  35ובשיא שנתי חדש .מהבחינה הטכנית כבר ביום שלישי ראינו
פתיחה סביב רמה של  1630נקודות ונעילה בחלק העליון של יום המסחר .ביום רביעי למעשה קבלנו אישור פריצה ויציאה
קדימה עד לרמה של  1650נקודות שם נשארנו עד לנעילה של חמישי .הנחה טכנית היא ,כל עוד המדד מעל  1630נקודות הוא
חיובי בטח לטווח הקצר ,התנגדות קרובה קיימת ברמה של  1665ו  1676נקודות גבוהים של לפני שנה בדיוק .תמיכה קיימת
סביב  1628/30ומתחת סביב .1600

שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק השבוע בניגוד למגמה העולמית בה דווקא נחלש .מהבחינה הטכנית הדולר מבצע
קמבק יפה וחוזר לאזור הגבוה של החודשים האחרונים סביב  .3.54-3.56פריצה של הטווח העליון יכול בהחלט לסמן תחתית
ואולי אף תבנית היפוך מול השקל!

מדד ה  DAXהגרמני – המדד קבע השבוע גבוה שנתי חדש על רקע שיחות ברקזיט מוצלחות שנכון לכתיבות שורות אלה לא
עברו בפרלמנט הבריטי .מהצד הטכני שיא חדש מעל  12670נקודות נקבע השבוע אולם המדד כשל בנעילה מעל רמה זו.
גבוה שבועי היה סביב  12800שגם הוא אזור התנגודת מקיץ  2018כך שלמעשה המדד מגיע לאזורים קשים מאוד ,אזורי
מוכרים .לסוחרי טווח קצר כל עוד המדד מעל  12470הוא חיובי ,מתחת ככל הנראה נלך לסגור גאפ סביב .12200

מדד ה  – S&P500מדד האס אנד פי  500עשה קפיצת מדרגה מהסקירה הקודמת בשישי שעבר .המדד זינק ביום שישי על
רקע אופטימיות והסכם סחר חלקי בלבד ובע"פ מול ארה"ב .מהצד הטכני המדד זינק מעל  2950/60נקודות בפער עולה ונכון
לשבוע המסחר האחרון כשל מספר פעמים סביב  3000נקודות וזאת על רקע פתיחת עונת הדוחות בעיקר מצד מניות
הפיננסים שעד כה התקבלו בצורה חיובית בשוק .נטפליקס ו  IBMאכזבו .השבוע תמשיך עונת הדוחות והמשך כותרות מהסכם
הסחר עם הסיניים כך שהצפי הוא להמשך מתח ותנודתיות .טכנית טווח קצר ,כל עוד המדד מעל  2940חיובי וסיכוי לא רע
לתקוף את השיא סביב  . 3020מצד שני ,השווקים קבלו כמעט כל כותרת שרצו השבוע ,התקדמות בברקזיט ,הסכמות עם סין
("שיחות מתנהלות נפלא") ,המשך הזרמות כספים בשוק הריפו ותוכנית רכישת אגרות חוב קצרות בגובה של  60מיליארד
בחודש מצד הפד ,דוחות טובים ועדיין לא ראינו שיאים חדשים ,האומנם?

ניתוח מניות
טבע ( - )TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה נסחרת כבר תקופה בקידומת של  6-7-8דולר למניה .וגם
השבוע לא היה חדש פרט לכך שראינו יציאה קדימה על רקע אופטימיות על פשרה שהציעה החברה לפני פתיחת משפטה ביום
שני הקרוב .מהבחינה הטכנית היציאה קדימה מהשפלים סביב  6.7דולר נבלמה סמוך מאוד לאזור של  8דולר כשהמניה חזרה
מעט אחורה ביום שישי .לאחר המסחר פורסם שלא היו הסכמות בנושא הפשרה והמניה ירדה כ  7%לאזור של  7דולר בליווי
מחזור ער .טכנית למרות הדרמות והתנודתיות ,המניה נעולה בטווח ברור  6.5-8.15דולר .מתחת שפל מאוגוסט סמוך ל 6
דולר ,ירידה ממנו והדרך ל  5דולר סלולה.
אלביט מערכות ( - )1081124מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35מניות החברה נסחרות החל יוני האחרון מעל לשיאים
ולמעשה בטריגר טכנית חיובי .יחד עם זאת התנועה של המניה בחודשים האחרונים מתחילה לקבל דפוס דובי .כל גבוה חדש
אינו מביא המשכיות אלא דווקא מימוש ,כשעדיין נסחרים מעל  52000נקודות .המניה נעצרה בשבוע האחרון בקצרה עליון של
קו המתנגד מספר שבועות .ירידה מתחת ל  56000תהיה שלילית בטווח הקצר עם סיכוי לפגוש את קו המגמה העולה לטווח
הקצר קצת מעל  54000נקודות.
כלכלית ירושלים ( - )198010מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90לאחר ריצה חזקה קדימה המניה יצאה להפוגה מעליות
השערים בשבועות האחרונים  .החגים דווקא החזירו את חדוות הקניות עם דחיפה קדימה לעבר השיא האחרון סמוך ל 1600
נקודות .נעילה מעל רמה זו תיתן טריגר טכני חיובי למניה ותפתח יעדים עולים חדשים .יעד ראשון יהיה סביב  1700נקודות
ומעל  1750נקודות .כל מה שנותר הוא להמתין לפריצה.
אלוני חץ ( - )390013מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .35המניה המשיכה לדשדש במהלך שבוע המסחר שחלף מתחת
לשיא סביב  5,110נקודות ומעל התמיכה הנקודתית סביב  4,950נקודות .טכנית קיימת אפשרות לפריצת השיא ובמקרה
ותפרוץ ותסגור מעליו יפתחו יעדים חדשים כאשר הראשון סומן באזור  5,450נקודות.
איידיאיי ביטוח ( - )1129501מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .90המניה ממשיכה להתבסס מעל אזור  12,800נקודות
ומתחת לאזור ההתנגדות האופקי סביב  14,000נקודות .מבנה גרף המחירים נשמר ותומך באפשרות של בניית תבנית היפוך
מגמה בדמות "ראש כתפיים" כאשר פריצה והתבססות מעל אזור ההתנגדות האופקי סביב  14,000נקודות תהווה טריגר חיובי
ליציאה למגמה עולה חדשה .במידה ותרחיש זה יצא לפועל ,היעד הקרוב סומן באזור  15,250נקודות .למעקב.
נאוי ( - )208017מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .90המניה המשיכה להתממש גם השבוע כאשר בשני ימי המסחר
האחרונים (מתוך  3ימי מסחר) המניה רשמה היפוך והתבססות מעל לאזור  2,180נקודות .אזור זה שימש כהתנגדות למשך
תקופה ארוכה ולאחר שנפרץ בחודש יולי המניה .כעת אזור זה משמש כתמיכה כך שבמידה והמניה תחזור להיסחר מעל
 2,240נקודות ,הנמוך הקודם ,יתקבל טריגר חיובי להיפוך מגמה וחזרה למתווה עולה .במקרה זה ,היעד הראשון סומן סביב
אזור השיא סביב  2,400נקודות שם תיבחן מחדש.
עזריאלי קבוצה ( - )1119478מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה פרצה במהלך שבוע המסחר המקוצר את
ההתנגדות האופקית והשיא האחרון סביב אזור  27,330נקודות .במהלך יום המסחר האחרון המניה ירדה מתחת לאזור זה
ולבסוף חתמה מעליו במחיר שיא חדש ובכך אישרה את הפריצה .מחיר יעד התבנית הנוכחית סומן באזור  29,600נקודות.
מלמטה אזור  26,350סומן כתמיכה נקודתית במקרה של נסיגה חזרה.
דלק רכב ( - )829010מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה פתחה את שבוע המסחר המקוצר בירידה מתחת לרצועת
התמיכה האופקית  1,345-1,335נקודות ,אולם ביום למחרת רשמה עליה וחזרה להיסחר מעל אזור התמיכה ובכך נרשמה
שבירת שווא .ביום המסחר האחרון המניה הוסיפה לעלות ונושקת לאזור  1,400נקודות המהווה התנגדות נקודתית .פריצה
וסגירה מעל רמה זו עשויה להוציא תיקון עולה חזרה לאזור הגבוה של חודש ספטמבר באזור  1,580נקודות כאשר לפני כן
קיימת התנגדות באזור  1,480נקודות .סגירה מתחת ל 1,310-נקודות ,השפל האחרון ,המניה תקבל איתות שלילי חדש עם
יעד בשפל השנתי סביב  1,229נקודות.

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.

