הסקירה השבועית של ספונסר – 24.03.2019
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 ביציבות במדדים המובילים ,ת"א  35ו  125ננעלו כמעט ללא שינוי .שבוע מסחר
מקוצר לרגל חג פורים הסתיים השבוע ביציבות וללא תנועות מיוחדות במדדי המניות ברוב ימי המסחר .שלל דוחות פורסמו
השבוע לקראת סיום עונת הדוחות המסכמות את שנת  .2018מניות התקשורת המשיכו להתרסק לאחר דוח חלש מאוד של
חברת סלקום אשר פורסם ביום שני האחרון והוא הראה הפסד של  64מיליון שח בשנת  ,2018מנכ"ל החברה צוטט לאחר
הדוחות והוא אמר "שוק התקשורת בישראל נמצא במצב קשה" ,מילים אלה לא עודדו את המשקיעים ששלחו את מניות סלקום
לשפל של שנים רבות מאוד .לאחר נעילת המסחר ביום ג' בזק ממשיכה בניקוי האורוות ונראה שבדוחות שיפורסמו בשבוע
הקרוב ימחק כמעט כל הונה העצמי בעקבות מחיקת העתק של יס ,בי קום המחזיקה הגדולה במנות בזק הודיעה שתפתח
במו"מ מול מחזיקי האג"ח ושהיא מקפיאה את כל התשלומים ,בשל כך התרסקה המניה  40%ביום המסחר האחרון ושוויה
מגיע לפחות מ  300מיליון  .₪במסגרת הדוחות הטובים נציין את חברת פוקס שפרסמה דוחות מצוינים לשנת  2018ומניותיה
זינקו קרוב ל  15%בשבוע האחרון.
מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את פוקס ,נורסטאר ווואן טכנולוגיות שעלו  9.9% ,14.8%ו  8.2%בהתאמה .בלטו
בירידות שערים בי קומיוניקיישנס ,סלקום ובזק אשר אבדו מערכן  15.98% ,48.8%ו  11.15%בהתאמה .מכלל מניות השוק
נציין את שפע ימים ,תמדא-ש וקאנומד-ש אשר עלו  58.3% ,62.8%ו  43.8%בהתאמה .מנגד מניות פורסייט ,אינטרנט זהב
וביומדיקו-ש השילו מערכן  22.19 ,24.8%ו  18.7%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35ירד ב ,0.06% -מדד ת"א  90עלה ב ,0.7% -מדד הבנקים עלה ב ,1.94% -מדד הנדל"ן עלה ב-
 ,2.12%מדד הנפט וגז ירד ב 2.64% -ומדד הביומד עלה ב .0.9% -בשוק המט"ח ,הדולר הוסיף לערכו השבוע  0.2%וכעת
(שישי) נסחר ברמה של  ₪ 3.6130לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35ירד ב 0.06% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1551.1נקודות.
שבוע המסחר נפתח בעליות שערים ביום א' האחרון בדומה למגמה החיובית בבורסות ארה"ב בימי שישי ,המשך השבוע היה
מגמה מעורבת יום של עליות ויום של ירידות עד לסיום השבוע ביום רביעי האחרון ויציאה לסופ"ש ארוך לרגל חג הפורים.
טכנית ,אין הרבה מה לחדש פרט לזה שהשוק מצליח להחזיק סביב אזור תמיכה של  1550/60נקודות אך מנגד לא מצליח
לפרוץ קדימה למרות מגמה חיובית מאוד בבורסות ארה"ב .אזור התנגדות נמצא סביב  1664/6גבוה שבועי .תמיכה קרובה
סביב  1547ומתחת אזור תמיכה חזק מאוד סביב  1530/5נקודות ששבירתו ככל הנראה תסיים את התיקון העולה שהחל
בשלהי דצמבר האחרון.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נסחר כעת (שישי) בעליות שערים קלות וברמה של  3.6130ש"ח לדולר .שבוע וחצי של
קרבות על תמיכה כשביום רביעי הדולר כבר ביקר במחוזר של  3.58ואף מעט מתחת וביום שיש בהתאם לחולשתו בעולם חוזר
מעל אזור תמיכה סביב  3.60-3.6500נקודות שמסתמנת כתמיכה חזקה .כל התבנית האחרונה מראה על סוג של בלימה
ונראה שיציאה מעל  3.6120בטווח הקצר יכולה להוציא את הדולר מכלל סכנת שבירה ואף לנסות לתקוף את אזור של 3.64-
 3.65בטווח של שבוע-שבועיים הקרובים.
הדולר נחלש השבוע לאחר שכבר היה נראה ששוב מקבל עוצמה ומנסה להתאושש .טכנית ,עדיין לא קרה כלום וזה שהתמיכה
מחזיקה מעמד בשלב זה כשדולר מתחיל להדבק לנמוכים סביב  3.6050דולר לשקל .שבירה של התמיכה לא תהיה טובה שכן
אינדיקטורים טכניים בטריטוריה שלילית ואף פתחו מרווח יורד ,מרווח כזה שיכול לשלוח את הדולר לאזור של  3.56/7בטווח
הקצר .אזור התנגדות קרוב נמצא סביב  3.64דולר לשקל.
מדד ה  DAXהגרמני – מדד הדקס פרץ השבוע את אזור של  11670/80נקודות והגיע עד לרצועת התמיכה החזקה שנשברה
באוקטובר האחרון שם קבל גג יחד עם ממוצע  .200גם הבוקר (שישי) לאחר העליות הנאות בארה"ב המדד אינו משתף פעולה
ויורד קלות .טכנית אזור תמיכה קיים סביב  11370/400וכל עוד הוא נסחר מעליו המדד חיובית בטווח הקצר .יחד עם זאת
אסור להתעלם מהחולשה של המדד בטח שהוא יורד יום שלישי ברציפות בעוד בארה"ב נושקים לשיאים.

ניתוח מניות
סלקום ( – )1080324מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90דוחות חלשים מאוד והתבטאות מדאיגה של מנכ"ל החברה שלחו
את מניות החברה לירידות שערים חדות השבוע ונעילה סביב השפל משנת  .2015בגרף השבועי ניתן לראות כמה השבירה
של אזור  2000נקודות הייתה מהותית ומי שהיה ער לכך יכול היה לחסוך מעל  .30%למרות שזה נראה "זול" אין מה לחפש
במניה עד להודעה חדשה וזה ייקח זמן ,ברור שהתאוששות יכולה להגיע אבל כסף לא שווה לשים על זה.
חברה לישראל ( – )281014מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה המשיכה לרדת גם בשבוע המסחר האחרון כשהיא
עושה נמוך חדש מתחת לשפלי דצמבר .טכנית המניה שברה  3תמיכות בשבועות האחרונים והיא נראת רע .יחד עם זאת בגלל
הנמוך החדש ואינדיקטורים שבתחתית תיקון בהחלט יכול להכנס ,רצוי לחפש אותו מעל  90000בצורה ברורה וגם זה יהיה
לאחוזים בודדים בלבד .למי שאינו חובב תחתיות אין מה לחפש במניה.
חילן ( – )1084698מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה פרצו השבוע את שיא כל הזמנים לאחר פרסום
דוחות טובים לשנת  .2018טכנית ,כל עוד המניה מעל  9500נקודות היא חיובית בטווח הקצר והכיוון הכללי הוא לאזור של
 100000נקודות אזור פסיכולוגי ו"החלפת קידומת" .אזור תמיכה קרוב קיים בשפלים האחרון סביב  9100נקודות.
אינרום ( – )1132356מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה ממשיכה במגמת ההתאוששות וחזרה לאזור התנגדות לא
פשוט סביב  1240/60שהוא שפל שנשבר בדצמבר האחרון וממוצע  200ימים שהמתנגד קרוב לשנה בנייר .נראה שכל
התנועה העולה האחרונה נראת בצורה של פיזור בנייר ,רק קונה חזק מאוד מעל  1260ורצוי תקיפה של  1300יסמן נצחון ברור
לקונים ,עד אז זהירות נדרשת.
אלוני חץ ( - )390013מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35אחת מהמניות החזקות בתל אביב ,נסחרת סביב השיא
ומתכנסת לקראת המשך תנועה .טכנית ,המניה מדשדשת בטווח  3,890-4,070נקודות .הטריגר החיובי יתקבל בפריצה
וסגירה מעל  4,070נקודות ומחיר היעד במקרה זה סומן סביב  4,280נקודות .הנחת העבודה בתוקף כל עוד נסחרת מעל
 .3,890למעקב.
פועלים ( - )662577מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35במהלך שבוע המסחר המניה התבססה מתחת ל 2,522 -נקודות,
הגבוה שנרשם לאחרונה .טכנית התצורה חיובית ותומכה בפריצה כך שסגירה מעל  2,522תהווה טריגר חיובי כאשר מחיר
היעד הקרוב סומן סביב  2,610נקודות.
או.פי.סי אנרגיה ( - )1141571מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90טכנית המניה נסחרת במגמה עולה ,אולם איטית ,בכך
שמייצרת כל תקופה מדרגה חדשה ומדשדשת בתוכה פרק זמן קצר-בינוני .כעת הדשדוש נע בין  2,250-2,320כך שפריצה
וסגירה מעל  2,320תאשרר את המגמה החיובית בדרך ליעדים שציינו בסקירות האחרונות 2,450-2,460 :נקודות.
לאומי ( - )604611מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה פרצה ביום המסחר האחרון את רמת השיא/התנגדות סביב
 2,480נקודות .בשלב זה קיימת אפשרות להמשך המגמה החיובית כאשר מחיר היעד הקרוב סומן סביב  2,610נקודות.
מלמטה אזור  2,445נקודות סומן כתמיכה במקרה של נסיגה חזרה.

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.

