הסקירה השבועית של ספונסר – 23.02.2020
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 מעורבת במדדים המובילים ,ת"א  35ירד ב  0.29%ומדד ת"א  125עלה
ב  .0.12%שבוע מסחר האחרון בת"א נסחר ביציבות יחסית לשבועות האחרונים אך עם תנודתיות גבוה יחסית ברמה התוך
יומית ועל רקע המשך עונת הדוחות שצפויה להסתיים לקראת סוף החודש.
מהכותרות הבולטות השבוע נציין את :חברת אקסלנז שהודיעה כי חתמה על הסכם לרכישתה ע"י מרידיאן ביוסיינסס במחיר
של  ₪ 6.1למניה .הצרות של מאגר ליוויתן לא מסתיימות ובתחילת השבוע הודיעו שבעקבות תקלה לא תתאפשר הפקה מלאה
והיא תוגבל ל  .60%לקראת הדוחות ריט 1צופה רווח משערוך של  150מיליון שקלים .השבוע השלימה חברת ישראל קנדה
את הסכם המיזוג עם מנרב פרויקטים .מגוריט רכשה דירות בבני ברקב  38מיליון שקלים .בעקבות וירוס הקורונה פתאל צופה
ירידה בהכנסות בשל ביטולי הזמנות .חברת אלקטריאון זינקה השבוע בעקבות הצלחה בניסוי לטעינה של משאית חשמלית
בפיילוט בשוודיה .חנן מור חתמה על הסכם ליווי בנקאי לפרויקט מחיר למשתכן במודיעין .בנוסף ,החברה זכתה במחיר
למשתכן בחיפה והשלימה הנפקת סדרת אג"ח חדשה .מסימני הריבית הנמוכה ,גב ים גייסה  770מיליון שקלים בריבית
שלילית .השבוע זה הפך לרשמי סלקום רכשה את גולן טלקום מאלקטרה צריכה שצפויה לרשום רווח של כ  300מיליון שקלים
לפני מס .אלביט מערכות זכתה בחוזה של  670מיליון דולר באסיה פסיפיק .טאואר פספסה את התחזית בדוחות והמניה צללה
לאחר מכן .לאחר שכשלה בפעם הקודמת ,סומוטו מוכרת את פעילות הפצת האפליקציות לאיש העסקים צביקה בירנבויים
בהסכם של עד  34.3מיליון דולר ,בנפרד מכך הודיעה חברה על הכנסת פעילות האודיו של החברה לתוכנית השותפים של
אמזון .טוגדר קבלה היתר לייבא קנביס רפואי מהחווה באוגנדה לישראל .קנדוק חברת בת של אינטרקיור החלה בשיווק מוצרי
הקנביס שייבאה מטיל ריי .מנכ"ל מזרחי טפחות אלדד פרשר הודיע במפתיע על פרישתו מהבנק לאחר  7שנים בתפקיד
המנכ"ל .דמרי במו"מ לרכישה של דוניץ .הפניקס רכשה מניות של אופל בלאנס בכ  30מיליון שקלים והפכה לבעלת עניין
בחברה.
מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את קומפיוגן ,אשטרום קבוצה וסאמיט אשר עלו  10.8% ,14.9%ו  10%בהתאמה.
בלטו בירידות שערים לייבפרסון ,חברה לישראל וטאואר אשר ירדו  11.1% ,25.4%ו  10.1%בהתאמה .מכלל מניות השוק
נציין את בי.ג'י.איי-ש אקסלנס ואלקטריאון אשר עלו  64% ,73.1%ו  44%בהתאמה .מנגד מניות פטרוכימיים ,קרדן אן וי-ס
וגלוב אקספ יה"ש השילו מערכן  23% ,23.2%ו  15.2%בהתאמה.

בסיכום שבועי מדד ת"א  35ירד ב ,0.29% -מדד ת"א  90עלה ב ,1.72% -מדד הבנקים ירד ב ,0.55% -מדד הנדל"ן עלה ב-
 ,2.64%מדד הנפט וגז עלה ב 0.66% -ומדד הביומד עלה ב .3.78% -בשוק המט"ח ,הדולר נחלש השבוע ב  0.4%וכעת
(שישי) נסחר ברמה של  ₪ 3.4170לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35ירד ב 0.29% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1725.09נקודות.
שבוע המסחר הוריד תנודתיות מבחינת טווח המסחר אולם בימי המסחר היו תנועות תוך יומיות ערות במדד .מהבחינה הטכנית
המדד קבל השבוע גג מספר פעמים מתחת לרמה של  1740/2נקודות שהופכת להתנגדות לטווח הקצר ויותר מכך כל עוד
המדד מתחת לרמה זו הוא שלילי לטווח קצר בלבד  .יחד עם זאת חשוב לציין שגם התיקון היורד ביום שלישי האחרון לא הביא
את השוק לשפל האחרון ברמה של  1698/1702נקודות שגם הראה על סוג של עוצמה .שבירה של השפל האחרון תהיה
שלילית ויכולה להכניס תיקון מעט עמוק יותר בשוק לכיוון פער המחירים הפתוח קצת מעל  1660נקודות.
שקל-דולר – הדולר התאושש בשבוע וחצי האחרונים לאחר שנגע ביעד היורד של  3.40דולר לשקל .מהבחינה הטכנית כל
התנועה העולה הקצרה למעשה פתחה עוד מרווח יורד בדולר עם אפשרות לפגוש שוב את אזור של  3.40ואולי אף נמוך מכך
בשבוע-שבועיים הקרובים .רק עליה מעל  3.45בצורה ברורה והתבססות תרחיק את התרחיש השלילי לטווח הקצר בינתיים זה
לא נראה כך.

מדד ה  DAXהגרמני – מדד הדקס ירד ביומיים האחרונים ושוב הראה שפריצה לא בהכרח תביא לתאוצה ,ושוב קבלנו תנועה
צידית במסגרת מבנה המחירים העולה .בכללי מנובמבר האחרון המדד נסחר בתנועה עולה שכל גבוה חדש מביא לדשדוש ואז
תיקון וזה בדיוק מה שקרה ביומיים האחרונים (תיקון) כשהמדד יורד לאזור פריצה סביב  13600לפי שער סגירה (החוזה סגר
נמוך יותר) .הערכה טכנית לטווח הקצר כל עוד המדד יישאר מתחת ל  13640-13600נראה המשך מימוש במסגרת המבנה
העולה שקיים במדד.
מדד ה  – S&P500שיאים חדשים השבוע מעל  3390נקודות הביאו למימוש חד ביומיים האחרונים בעקבות החשש מוירוס
הקורונה שעד כה לא רק שלא הביא לנסיגה במחיר בארה"ב אלא רק הביא שורט סקוויז לגבוהים חדשים .מהבחינה הטכנית
למרות סגירה שלילית בשישי לא קרה כלום מבחינה טכנית כשהמדד יורד לבדוק את השיא שנפרץ מעל  3337/8נקודות.
המשך מימוש כן יכול להיות מעניין שכן אינדיקטורים טכניים יתנו סיגנל שלילי וזה צריך לצאת לפועל מתחת ל  3320נקודות,
השפל מלפני שבועיים וקצת .גם זה יהיה רק תיקון ולא שינוי במבנה המחירים החיובי על הגרף היומי שכן השפל האחרון
מבחינת המחיר נמצא ברמה של  3234/14נקודות.

ניתוח מניות

ביג ( - )1097260מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה נסחרה בכל השבוע האחרון מעל לשיא סביב  40,000נקודות
אולם לא הצליחה להתקדם קדימה למרות שוק חיובי .המשך ירידות בתחילת השבוע יכול להוציא פריצת שווא וסטייה דובית
אשר תביא לתיקון טכני יורד .תמיכה קרובה קיימת בשפל האחרון ברמה של  37150נקודות לערך.
אנרגיקס ( - )1123355מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה המשיכה לשדר עוצמה עם סגירה בשיא כל הזמנים
חדש אולם בצורה גבולית מאוד .במידה ונראה המשכיות בתחילת השבוע אפשר יהיה לומר שנפתח יעד עולה לאזור של 1330
בשלב ראשון ויעד הבא ברמה של  1450נקודות .רק ירידה מ  1125/35תהיה שלילית והיא תכניס תיקון למהלך של החודשים
האחרונים.
בזק ( - )230011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה ממשיכה להיסחר בתצורה טכנית חיובית ,מעל ממוצע 200
שמסתובב מעלה לטווח ארוך ומעל אזור תמיכה טכנית סביב  248/250נקודות .יציאה מעל  277/280נקודות יהיה סופר חיובי
למניה עם אפשרות טובה מאוד שכל הרע מאחורי החברה.
כיל ( - )281014מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה נראת רע מאוד מבחינה טכנית וסגרה את שבוע המסחר
בנמוכים תקופתיים .בגרף אפשר לראות איך העלייה האחרון אווררה אינדיקטורים טכניים והביאה לנמוכים חדשים במניה.
לחובבי התיקונים חזרה מעל  1340נקודות בצורה ברורה יכולה להכניס תיקון עולה במניה ,אולם גם במקרה זה הוא יהיה
מוגבל מאוד .שינוי מגמה אמיתי ככל הנראה ייקח זמן ומי שמחפש אותו אין לו מה לו מה לחפש במניה בשלב זה.
טבע ( - )TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת”א  .35המניה חתמה שבוע מסחר חיובי וסביב אזור הגבוה השנתי זאת לאחר
שהתהפכה בשבוע שעבר מעל אזור  12דולר ששימש כתמיכה נקודתית .טכנית מבנה גרף המחירים מוסיף להיות חיובי
ולתמוך בהמשך התנועה העולה .אזור  14מהווה התנגדות היסטורית מהותית ,לכן רק פריצה של אזור זה תסלול את המשך
המגמה החיובית עם מחיר יעד סביב  15.8דולר.
שופרסל ( - )777037מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .35במהלך שבוע המסחר המניה פרצה את אזור  2,280נקודות
ששימש כתמיכה חשובה ונשברה בחודש דצמבר האחרון .טכנית הפריצה מהווה איתות ראשוני ויש להמתין להתבססות מעל
אזור זה כדי לקבל אינדיקציה באם מדובר בפריצה אמיתית או שווא .כל עוד נסחרת מעל  2,250נקודות המגמה בטווח הקצר
מוגדרת כחיובית וההתנגדות הקרובה שוכנת סביב  2,420נקודות,
עזריאלי קבוצה ( - )1119478מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .35המניה פתחה את שבוע המסחר בשיא חדש לאחר
שפרצה את השיא/התנגדות סביב  27,750נקודות .בהמשך השבוע המניה התבססה מעל אזור זה ולכן קיימת אפשרות
להמשך המגמה החיובית בטווח הקצר אם כי המניה עשויה להתבסס עוד מספר ימים לפני יציאה לשיאים חדשים נוספים .מחיר
היעד הראשון סומן סביב  29,700נקודות שם תיבחן מחדש.
דלק רכב ( - )829010מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .90מתחילת השנה המניה נסחרת במגמה שלילית .קודם לכן רשמה
זינוק מרשים וכמעט הכפילה את ערכה בחודשים נובמבר-דצמבר .טכנית המניה נושקת לאזור תמיכה נקודתית סביב 1,950
נקודות ,כך שהיפוך נוסף מעל אזור זה עשוי לסמל את סיום התיקון היורד וחזרה לאזור השיא של  .2019במידה ותסגור מתחת
לאזור  1,920נקודות יתכן והתיקון יעמיק לאזור  1,800נקודות.

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.

