הסקירה השבועית של ספונסר – 23.06.2019
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 חיובית במדדים המובילים ,ת"א  35ות"א  125עלו ב  1.22%ו 1.18%
בהתאמה .שבוע המסחר חיובי ננעל ברוב מדדי השוק כשעיקר העליה מגיעה ביום שלישי לאחר שנגיד הבנק האירופי מריו
דראגי אותת על תמריצים נוספים לשווקים בדמות רכישות אג"ח ואולי גם הורדת ריבית .הדבר הצית עליות שערים חדות
באירופה ובארה"ב ,דבר שהקרין לשוק המקומי בעיקר בגזרות האג"ח הממשלתיות הארוכות שעלו בחדות .מהאירועים
הבולטים השבוע נציין את מימוש האופציה של אייל לפידות שרכש  5%מכלל ביטוח ,אלביט מערכות זכתה בחוזה מול חיל
האוויר הגרמני בהיקף  73מליון דולר .לאחר שצללה מעל  80%מתחילת השנה כן פייט הגישה תביעה נגד קפיטל פוינט בגובה
של  40מיליון שקלים .פורסייט חתמה על הסכם מסחרי ראשון עם אלביט מערכות לשיווק מערכות החברה לשוק הצבאי .חברת
המים מקורות הנפיקה לראשונה אגרות חוב .סקטור הקנביס שממשיך לרכז כותרות ,חברת אינטליקנה ומורז יפתחו מוצרי
קוסמטיקה מבוססי קנביס ,חברת הקנביס הפרטים  BOLבה מחזיקה עמיר שיווק חתכה את שווי החברה לקראת ההנפקה
בקנדה ,עסקת פארמוקן מדיקל הושלמה השבוע לאחר שהחברה גייסה  2.5מיליון שח בהקצאה פרטית במחיר ₪ 4.78
למניה ,טוגדר לעומתה נכשלה בגיוס עם  4.7מיליון בלבד מול  7.5מיליון שרצו לגייס .ביום חמישי הושגו הבנות בין הראל
לסרצ'לייט וכך נתנו חותמת להשלמת מכירת השליטה בבזק.
מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את בי קומיוניקיישנס ,דנאל ונייר חדרה שעלו  10.5% ,13.1%ו  8.34%בהתאמה.
בלטו בירידות שערים סלקום ,טבע ושיכון ובינוי אשר אבדו מערכן  5.52% ,6.87%ו  5.47%בהתאמה .מכלל מניות השוק נציין
את פורסייט ,אברבוך ונקסט ג'ן-ש אשר עלו  18.8% ,50%ו  18.5%בהתאמה .מנגד מניות מטומי ,יוזר טרנד וקמן קפיטל-ש
השילו מערכן  16.25% ,48%ו  15.8%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35עלה ב ,1.22% -מדד ת"א  90עלה ב ,1.24% -מדד הבנקים עלה ב ,0.47% -מדד הנדל"ן עלה
ב ,2.04% -מדד הנפט וגז ירד ב 0.78% -ומדד הביומד עלה ב .1.96% -בשוק המט"ח ,הדולר נחלש ב  0.15%השבוע וכעת
(שישי) נסחר ברמה של  ₪ 3.5950לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35עלה ב 1.22% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1567.19נקודות.
השבוע נפתח בירידות קלות ביציבות לאחר נעילה שלילית בארה"ב .ביום שני ושלישי השוק נגע קרוב מאוד לאזור הריינג
התחתון סביב  1543נקודות ונסחר חלש מאוד ,אולם נאומו של נגיד הבנק האירופי מריו דראגי בשלישי בבוקר הכניס קונים
לשווקי העולם כמו גם לשוק המקומי שעבר לעליות שערים לאחר פתיחה שלילית ונעל את המסחר עם טריגר טכני חיובי מעל
 1560נקודות .למעשה ביום שלישי סמוך לנעילה קבלנו איתות טכני חיובי עם התבססות יום למחרת ונעילת היעד בפער
מחירים עולה ביום חמישי לאחר שהטרום המסחר בארה"ב היה חיובי מאוד לאחר הותרת הריבית במום עם צפי להורדה כבר
במפגש הפד ביולי הקרוב .מהבחינה הטכנית ,המדד נתן טריגר טכני חיובי בשלישי סמוך לנעילה ובבוקר חמישי סגר את היעד
ברמה של  1580/3נקודות שם קיימת התנגדות טכנית .כל ירידה לכיוון  1562/3תהיה טובה שכן מי שמפספס את פער
המחירים יוכל לחבור לשוק .אזור תמיכה טכני קיים ברצועה של  1540/3נקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נסחר כעת (שישי) בעליות שערים קלות וברמה של  3.5950ש"ח לדולר .הדולר התממש
בחדות בימים רביעי וחמישי בעקבות האירועים בשווקים שכן הצפי להורדת ריבית בארה"ב גרמה לפעילים לזרוק דולרים לשוק
למרות מגמה הפוכה בעולם .מהבחינה הטכנית לא קרה הרבה הדולר שוב נעצר מעט מתחת ל  3.58דולר לשקל ובתמונה
הכללית ממשיך לשהות בין  3.56-3.64בצורה כמעט אקראית.
מדד ה  DAXהגרמני – בשבוע שעבר ציינתי שמבנה המחירים במדד מבלבל שכן הוא יכול גם לרדת וכן לעלות .מריו דראגי
הגיע בשלישי האחרון ובחר לכולנו את הכיוון עם זינוק חד במדד וללא כל הכרעה טכנית שכן המדד קבל גג בגבוהים האחרונים
סביב  12430/40נקודות .נעילה מעל רמה זו תביא להמשך מגמה חיובית במדד ואולי גם לאזור של  13000נקודות .תמיכה
קרובה קיימת ברמה של  12000נקודות שפל שבועי.
מדד ה  – S&P500מדד האס אנד פי  500זינק כבר ביום שלישי האחרון בעקבות הנעשה בשווקי העולם שנתן סוג של אור
חיובי לחזרה לריביות יורדות והתערבות מסיבית של הבנקים המרכזיים בשווקים .טכנית הפתיחה מעל  2900נקודות אכן
הצדיקה עצמה וביום חמישי כבר ראינו גבוה חדש במדד .טכנית ,המדד חיובי למרות כל רעשי הרקע והמימוש העמוק של מאי
שנמחק כלא היה .אם לא יהיו תקלות נראה קידומת חדשה במדד בקרוב.

ניתוח מניות
בזק ( – )230011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35כבר בתחילת החודש המניה חזרה מעל השפל האחרון ברמה של
 235/40נקודות ועשתה שם התבססות ,בגלל שהחולשה הרבה במניה והאקראיות החלטנו שפשוט עדיף לא לסקור אותה.
השבוע המניה יצרה שפל עולה ברמה של  235נקודות ולמעשה בססה שבירת שווא .היציאה קדימה בחמישי והנעילה החזקה
חיובית ומסמנת יעד קרוב סביב  280נקודות שהוא אזור התנגדות של החודשים האחרונים.
כיל ( – )281014מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה התקדמה יפה בשבוע האחרון ואת יום חמישי פתחה חזק עם
פריצה של אזור ההתנגדות מעל  1930/40נקודות אולם לא הצליחה להחזיק מעל ונעלה את המסחר בצורה חלשה למידי.
באופן כללי המניה מגיעה לאזור אופקי רווי התנגדויות ברצועה של  1940/60ולכן רצוי לראות יציאה ברורה קדימה או קניה
כניסה בחלקים תוך כדי התקדמות עולה בלבד.
אפקון החזקות ( – )578013מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה יצאה לתיקון עמוק וכבר קרובה מאוד לאזור תמיכה
טכנית סביב  16200ו  15500נקודות .אינדיקטורים טכניים נמצאים ברמות דיי נמוכות ובהחלט יכולים להכנס קונים סביב רמה
זו לאחר התיקון שהגיע מרמות השיא .נעילה מעל  17000נקודות תהיה חיובית לטווח הקצר עם פוטנציאל לתיקון עולה בשלב
ראשון.
רציו פטרול יהש ( - )1139864מניות החברה נסחרות במדד ת"א נפט וגז .המניה פחה את שבוע המסחר בירידה וביום שני
שברה כלפי מטה את התמיכה האופקית סביב  355נקודות .בהמשך השבוע המניה נכשלה בפריצה חזרה מעל אזור זה,
שהפך כעת להתנגדות .מבנה גרף המחירים שלילי וקיימת אפשרות להמשך המגמה היורדת בטווח הקצר לאזור  300שם
שוכנת התמיכה הקרובה .פריצה וסגירה מעל  355עשויה לסמל את סיום התיקון היורד.
אשטרום נכסים ( - )251017מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה מדשדשת מספר שבועות בטווח 1,740-1,844
נקודות .ביום המסחר האחרון המניה פרצה במהלך המסחר את ההתנגדות סביב  1,844נקודות ,אולם נסוגה חזרה וחתמה
מתחת לרמה זו ,לכן בשלב זה נרשמה פריצת שווא .רק סגירה חיובית מעל אזור ההתנגדות תהווה טריגר לסיום הדשדוש
והמשך המגמה העולה עם יעד עתידי סביב  2,000נקודות .מלמטה אזור  1,740ימשיך לשמש כתמיכה.
פורמולה מערכות ( - )256016מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90בתחילת השבוע המניה פרצה את ההתנגדות/שיא
סביב  18,170נקודות ,אולם לא הצליחה לייצר מומנטום חיובי בהמשך השבוע .בשלב זה קיימת אפשרות להמשך התנועה
העולה כאשר היעד העתידי סומן סביב  19,400נקודות .מלמטה אזור  17,600נקודות סומן כתמיכה קרובה.
תמר פטרוליום ( - )1141357מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90בשבועות האחרונים המניה מתבססת מעל אזור השפל
ומתחת לאזור ההתנגדות סביב  1,200נקודות שנוצר במהלך התקופה .ביום רביעי וביום חמישי המניה נכשלה בפריצת
ההתנגדות ,אולם קיימת אפשרות לפריצה וסגירה מעל אזור זה .במידה והנחה זו תתממש ,המניה תצא לתיקון עולה עם יעד
קרוב סביב  1,290נקודות.

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 ראי ית 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.

