הסקירה השבועית של ספונסר – 22.12.2019
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  35ומדד ת"א  125ירדו ב  0.83%ו
 0.86%בהתאמה .שוק המניות דיי גמגם השבוע בניגוד למדדי ארה"ב שהמשיכו לשיאים חדשים ובדומה למדדים אירופה שגם
הם דיי נתקעו ברמות המחירים האחרונות ואינם מצליחים לצאת לשיאים חדשים .לקראת סיום השנה שוק ההנפקות ממשיך
להיות רותח ומסכם שנת שיא גם בגיוסי חוב ובעיקר בהנפקות מניות משניות שחזרו לאופנה בחודשים האחרונים .מהכותרות
הבולטות השבוע נציין את :אבי לוי מנכ"ל מליסרון הפורש שהפך להיות בעל שליטה בחברת הנדל"ן להב לאחר השקעה נוספת
בגובה של  100מיליון שקלים .אלוני חץ ממשיכה להתרחב ,רכשה פארק עסקים באוקספורד במחיר של  370מיליון שקלים.
חברת הכשרת הישוב הנפיקה מניות לראשונה מזה  30שנה ,בגיוס של  162מיליון שקלים .חברת  IFFשנסחרת במדד ת"א
 35ובמדד האס אנד פי  500תמוזג עם חטיבת התזונה של דו פונט בעסקה של  26מיליארד דולר .כלל ביטוח תעמיד הלוואה
של מיליארד  ₪לגזית גלוב .מור בית השקעות מביע עניין בתחום הקנביס ,ישקיע ביוניבו עד  3מיליון שקלים .המלט זכתה
במכרז לאספקת ציוד לשני מתקני גרעין בסין .מנרב פרויקטים מנהלת מו"מ למכירת מניותיה לפי שווי שוק של  550מיליון
שקלים .קרסו מרחיבה פעילות ,הודיעה על התקשרות לרכישת קבוצת "קל אוטו" .אפקון תקים את מעונות הסטודנטים של
המכללה למנהל ברשל"צ ב  130מיליון שקלים .שופרסל תמזג לתוכה את המותג  .BEסומוטו הודיעה לבורסה שלא הבשילו
התנאים להשלמת מכירת החברה לצביקה בירנבוים .סלקום מודיעה על התפטרותו של מנכ"ל החברה ניר שטרן שיעבור לפז.

מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את אנלייבקס ,ישראל קנדה וישראמקו יה"ש אשר עלו  13.5% ,30.2%ו 10.5%
בהתאמה .בלטו בירידות שערים אבגול ,נייר חדרה וסלקום אשר ירדו  10.8% ,11.6%ו  9.4%בהתאמה .מכלל מניות השוק
נציין את ארנה גרופ ,אלביט הדמיה ולהב אשר עלו  88.3% ,100%ו  29.8%בהתאמה .מנגד מניות סים קומרשייל ,אינפימר
וביוליין השילו מערכן  24.3% ,31.5%ו  20%בהתאמה.

בסיכום שבועי מדד ת"א  35ירד ב ,0.83% -מדד ת"א  90ירד ב ,0.75% -מדד הבנקים ירד ב ,0.16% -מדד הנדל"ן ירד ב-
 ,0.47%מדד הנפט וגז עלה ב 1.91% -ומדד הביומד ירד ב .1.8% -בשוק המט"ח ,הדולר נחלש השבוע ב  0.15%וכעת
(שישי) נסחר ברמה של  ₪ 3.4770לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35ירד ב 0.83% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1677.56נקודות.
שבוע מסחר סטטי נוסף עבר על מדד המעו"ף כשהוא מחזיר את העלייה של השבוע שעבר .מבחינה טכנית ,המדד נועל את
שבוע המסחר מתחת לתמיכה של השבוע הקודם סביב  1680נקודות אך יחד עם זאת קשה לומר שיש כאן איתות שלילי אפילו
לטווח הקצר .תמיכה קרובה קיימת  1668נקודות מרחק של כ  9-10נקודות משערי הסגירה השבועיים .הערכה זהירה שלי
שעד לסיום השנה סביר שנראה את המדד מסתובב סביב הרמות האלה ללא דרמה מיוחדת.
שקל-דולר – הדולר יצא השבוע לעבר אזור של  3.50שם קבל גג וחזר שוב אחורה לשערי הסגירה של השבוע הקודם.
מהבחינה הטכנית ,כל התנועה של החודש האחרון נראים כמו איורור לפני גל יורד מחודש בדולר .אזור תמיכה קיים סביב
 3.4650-3.4720אני מעריך שירידה ברורה מרמה זו תביא את הדולר לקידומת  3.40במהרה.
מדד ה  DAXהגרמני – למרות עוצמה בשוק האמריקאי הדקס לעומת זאת מתנהג בהתאם למה שציפיתי ע"י שמירה של טווח
המסחר של החודשיים האחרונים .ביומיים האחרונים חזר המדד שוב לאזור של  13200נקודות שהוא סוג של ממוצע מחירים
של החודשיים האחרונים וזה למרות סגירה חזקה ביום שני סביב  13400נקודות .על פניו ואם לא יהיו דרמות נראה שהמדד
ישמור על הטווח של החודשיים האחרונים גם בתקופה הקרובה .חשוב לשים לב שאנחנו לקראת סיום השנה ומחזורי המסחר
והתנודתיות צפויים לרדת מהותית .טווח המסחר נמצא סביב .13400-12900

מדד ה  – S&P500מדד האס אנד פי  500ממשיך בקצב העליות המרשים שלו וביום חמישי האחרון כבש לראשונה את שער
 3200נקודות לראשונה .מהבחינה הטכנית אין הרבה מה לחדש פרט לחדד את הרמות החשובות .כל עוד המדד מעל 3150
גבוה אחרון חיובי בטווח הקצר ,כל תיקון משם יהיה טבעי ובריא להמשך המגמה .שפלים אחרונים על הגרף נמצאים ברמה של
 3125נקודות ו  3070שהוא המהותי והברור יותר .הנחה ראשית כל עוד השוק מעל  3025שיא שנפרץ הוא חיובי ביותר לכל
טווח.

ניתוח מניות
אלקטרה צריכה ( – )5010129מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה יצרה השבוע שפל עולה נוסף במסגרת מבנה
חיובי של החודשים האחרונים .כעת צריך לראות האם יש למניה כוח לתקוף את השיא השנתי והמשך במגמה החיובית או
שנראה שיא יורד ראשון לראשונה מזה תקופה ארוכה.
ישראל קנדה ( - )434019מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה זינקה השבוע וחזרה לאזור השיא השנתי מחודש
אוקטובר האחרון סביב  700נקודות .נעילה מעל אזור ההתנגדות סביב  700/10נקודות תביא להמשך חיובי במניה לעבר
גבוהים חדשים ,מנגד יציאה למימוש יכול להביא למימוש וחזרה לאוזר  600נקודות בשלב ראשון.
חלל תקשורת ( - )1092345מניות החברה נסחרות כבר מספר חודשים בטווח מסחר של  1100-1300נקודות .הלחץ כלפי
מטה במניה הוכרע השבוע עם שבירת התמיכה סביב  1100נקודות וזה על רקע פקיעת אופציה  9שיוצרת לחץ בלי פוסק על
המניה מצד ארביטרז'רים .ביום ראשון הקרוב יתקיים יום המסחר האחרון באופציה מה שיכול להוריד את הלחץ במניה.
קרסו ( - )1123850מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה מציגה חולשה מהותית ביחס לשוק ושוב חזרה השבוע
לאזור תמיכה בטווח הקצר סביב  1500נקודות .ירידה מתחת לרמה זו יכולה להעמיק את התיקון לאזור של  1440שהוא פתח
גאפ עולה מאוגוסט האחרון ואף מעבר לכך.
גזית גלוב ( - )126011מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .35המניה מדשדשת סביב אזור השיא ומתבססת מעל רמת
הפריצה והשיא האחרון סביב  3,600נקודות .טכנית ההתבססות חיובית ותומכת בהמשך המגמה העולה כאשר הטריגר יתקבל
בפריצה וסגירה מעל  ,3,860הגבוה האחרון .מלמטה אזור  3,600ימשיך לשמש כתמיכה והנחת עבודה זו תהיה בתוקף כל
עוד המניה נסחרת מעל  3,550במונחי שער סגירה.
אזורים ( - )715011מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .90המניה רשמה שבוע מסחר חיובי וסגרה בסמוך לאזור ההתנגדות
האופקי/שיא  680נקודות .עד כה המניה נבלמה שלוש פעמים באזור זה ,לכן במידה ותפרוץ ותסגור מעל רמה זו יתקבל טריגר
חיובי חדש ומחיר היעד הקרוב סומן באזור  725נקודות .מלמטה אזור  600משמש כתמיכה קרובה.
אלקטרה נדלן ( - )1094044מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .90המניה התבססה במהלך שבוע המסחר מעל אזור
התמיכה  2,000נקודות .בשבוע שעבר המניה ירדה לאזור זה והתהפכה ביום המסחר האחרון ,אולם המניה לא צליחה לשנות
כיוון ודשדשה לאורך שבוע המסחר .טכנית התמיכה מחזיקה בשלב זה ובמידה ותתחיל לתקן כלפי מעלה יש להמתין לפריצה
וסגירה מעל  2,100נקודות שמהווה התנגדות נקודתית .למעקב
מנורה מבטחים ( - )566018מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .90המניה המשיכה גם השבוע בתיקון היורד וחתמה ביום
המסחר האחרון בסמוך לאזור התמיכה החשוב  4,780-4,800נקודות .טכנית התבססות והיפוך מעל אזור זה עשוי לסמל את
סיום התיקון היורד וחזרה כלפי מעלה .במקרה ותחריש זה יצא לפועל ,אזור  5,000סומן כהתנגדות קרובה ומעליה 5,240
נקודות .במידה והמניה תשבור את התמיכה האופקית ותסגור מתחת לרמה של  ,4,780התמיכה הבאה שוכנת באוזר 4,500
נקודות.
הבורסה לניע בתא ( - )1159029מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .90למרות שאין מספיק היסטורית מסחר ,המניה
מתנהגת טכנית ולכן הוחלט להוסיף אותה לראשונה בסקירה השבועית .בתחילת החודש המניה שברה את אזור 1,150
נקודות ,הגבוה של חודש אוגוסט .מאז השבירה ,המניה נבלמה פעמיים באזור זה ,לכן פריצה וסגירה מעל אזור זה תסמל את
סיום התיקון היורד וחזרה למתווה עולה .אזור  1,200סומן כהתנגדות קרובה ומלמטה אזור  1,050סומן כתמיכה קרובה.

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.

