הסקירה השבועית של ספונסר – 24.11.2019
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 מעורבת במדדים המובילים ,ת"א  35ירד ב  0.36%ומדד ת"א  125עלה ב
 .0.57%שוק המניות המקומי סיים שבוע במגמה מעורבת במדדים המובילים על רקע שלל דוחות שהתפרסמו השבוע .בין
המדווחת הבולטות נציין את פוקס שדיווחה על גידול של  10%בהכנסות ברבעון השלישי .פנינסולה הציגה זינוק של  46%ברווח
הנקי ברבעון השלישי ביחס לרבעון המקביל בשנה שעברה .אלקטרה צריכה הציגה עליה של  8.5%בהכנסותיה ברבעון השלישי
ביחס לרבעון המקביל בשנה שעברה .בזק סיכמה רבעון עם ירידה של  18.4%ברווח הנקי ביחס לרבעון המקביל ,ההכנסות מנגד
ירדו ב  2.3%בלבד .פרוטליקס קבלה אישור למסלול מואץ מה  FDAלתרופת הדגל של החברה .ויקטורי דיווחה על רווח של 9.3
מיליון שח ברבעון האחרון נמוך מהרבעון המקביל בו הוצג רווח של  9.7מיליון שח .אינרום דיווחה על גידול של  8.9%בהכנסות
ברבעון השלישי והמניה זינקה .מזרחי טפחות מציג רווח נקי של  422מיליון שקלים ברבעון השלישי וחלוקת דיבידנד של 169
מיליון שח .בית ההשקעות מיטב דש מציג עליה של  30%בהכנסות מתחילת השנה ותוכנית התייעלות ופרישה מרצון של עובדים
בחברה .וואן טכנולוגיות הציגה דוחות טובים עם עליה של  40%ברווח הנקי ל  21.6מיליון שקלים ברבעון השלישי .מלם תים
רשמה דוחות מצוינים עם עליה של  19.4%בהכנסות וגידול ברווח בנטרול רווח חד פעמי של  30.6מיליון שח .גזית גלוב פרסמה
דוחות טובים עם גידול ברווח הנקי וב  .FFOחילן פרסמה דוחות עם גידול של  10%ברווח הנקי ל  24.7מיליון שקלים ,המשקיעים
כנראה ציפו ליותר כשהמניה מאבדת  7%בשבוע האחרון .אלקטרה נדל"ן פרסמה דוחות עם גידול ברווח הנקי המשקיעים
התרגשו פחות והמניה ירדה בחדות ( )9%באותו היום .ישראכרט פרסמה דוחות פושרים עם ירידה של  10%ברווח הנקי.
שטראוס מסכמת רבעון עם עליה של  9.4%ברווח התפעולי והיקף מכירות של  2.24מיליארד שח (גידול של  .)6.1%בנק הפועלים
פרסם דוחות פושרים עם צניחה של  22.5%ברווח ביחס לרבעון המקביל .עזריאלי מציגה גידול של  9%ברווח הנקי ,מליסרון גם
היא פרסמה דוחות טובים עם עליה של  24.6%ברווח הנקי וחלוקת דיב של  60מיליון שח.

מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את סלקום ,אינרום וגילת אשר עלו  13.3% ,15.5%ו  11.6%בהתאמה .בלטו בירידות
שערים רדהיל ,נייס וחילן אשר עלו  7.3% ,7.4%ו  7.0%בהתאמה .מכלל מניות השוק נציין את מכון חקר האינטרנט ,טוגדר
ופרוטליקס אשר עלו  14.9% ,22.7%ו  14.7%בהתאמה .מנגד מניות מובייל מקס-ש ,פלאזה סנטר-ס וביומדיקו-ש השילו מערכן
 45.4% ,48.3%ו  38.8%בהתאמה.

בסיכום שבועי מדד ת"א  35ירד ב ,0.36% -מדד ת"א  90עלה ב ,3.08% -מדד הבנקים ירד ב ,2.06% -מדד הנדל"ן עלה ב-
 ,2.62%מדד הנפט וגז ירד ב 0.11% -ומדד הביומד עלה ב .2.4% -בשוק המט"ח ,הדולר נחלש השבוע ב  0.5%וכעת (שישי)
נסחר ברמה של  ₪ 3.4600לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35ירד ב 0.36% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1658.13נקודות.
שבוע מסחר שהחל בשיא חדש במדד נסחר בקול ענות חלושה סמוך לנמוך שבועי אך יחד עם זאת אין כל דרמה בטח בירידה
כה מינורית ביחס לשבוע שעבר .מהבחינה הטכנית אזור של  1677נקודות ממשיך להתנגד במדד .תמיכה קרובה השפל של
השבוע שעבר ברמה של  1650נקודות .הנחה כללית נשארת בעינה והיא רק דברים חריגים מאוד ישפיעו בטווח הקצר ולכן כל
מה שנותר זה לעקוב אחרי רמות התמיכה וההתנגדות לפעול בהתאם .בשלב זה נראה כמו דשדש במקום קרוב לחודש סביב
 1660נקודות.
שקל-דולר – הדולר שבר השבוע את אזור התמיכה החשוב סביב רמת  3.47/8דולר לשקל ולמעשה נתן איתות טכני שלילי .יעד
התבנית נמצאת ברמה של  3.4דולר לשקל שהוא השפל של השנים האחרונים .להערכתי ייקח זמן להגיע ליעד אולם זהו הכיוון
הכללי בשלב זה עד שלא נראה שינוי מהותי בסנטימנט.

מדד ה  DAXהגרמני – המדד העלה תנודתיות השבוע עם ניסיון פריצה של השיא השנתי סביב  13300אולם כשל בניסיונו
הראשון ,מצד שני ראינו ניסיון שבירה של אזור  13100וגם שם הגיעו הקונים כשהיום (שישי) המדד חוזר לתוך טווח המסחר.
מהבחינה הטכנית המדד ממשיך לדרוך במקום סביב  13200עם  2איתות שווא השבוע .צריך לראות יציאה חזקה וברורה יותר
כדי לקבל עוצמה באותו הכיוון.
מדד ה  – S&P500מדד האס אנד פי  500קבע השבוע גבוהים חדשים ברמה של  3127/8נקודות והשלים  100נקודות מפריצת
השיא .ב 3ימי המסחר האחרונים רואים סוג של התעייפות במדד ותיקון זניח מאוד עם ירידה לאזור של  3100נקודות כשהסגירות
של היומיים האחרונים באות מעל לנמוכים היומיים .מהבחינה הטכנית אין הרבה מה לחדש והעוצמה במדד עדיין גדולה
כשמתחילת אוקטובר לא פגשנו את ממוצע  20ימי המסחר האחרונים שנמצא כיום ברמה של  3080נקודות .הנחה הטכנית
ממשיכה להיות בעינה תנודתיות נמוכה עם זחילה כלפי מעלה .הנחה ראשית כל עוד השוק מעל  3000-3030נקודות הוא חיובי
לכל טווח.

ניתוח מניות
נייר חדרה ( - )632018מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90כבר בשבוע שעברה מניה נתנה איתות טכני שלילי עם סגירה
מתחת לאזור התמיכה סביב  15000נקודות .השבוע התבססה המניה מתחת לשפלים האחרונים כדוחות חלשים במיוחד ביום
המסחר האחרון של השבוע פתחו תנועה יורדת מחודשת במניה .יעד טכני קרוב נמצא ברמה של  13500/600נקודות.
פמס ( - )315010מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה יצאה קדימה השבוע ויצא מאזור של  12600נקודות שהוא קו
המגמה היורד של התבנית .אזור של  13200מהווה התנגדות קרובה כשהיעד הקרוב נמצא בשיא השנתי סביב  +14000נקודות.
יעד תבנית מלא ורק במידה ונפרוץ את השיא עומד על אזור של  16000נקודות אולם כדי להגיע לשם השוק יצטרך לקבל סיבה
ממש טובה.
מלם תים ( - )156018מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה זינקה בשבוע לשיא חדש בעקבות דוחות טובים .מהבחינה
הטכנית כל עוד המניה מעל אזור השיא  61000נקודות היא חיובית בכל טווח ולמעשה כל תיקון לשם יכול לשמש כהזדמנות
כניסה .יחד עם זאת חשוב לציין שהזינוק החד לאזור של  65000נקודות ובשיא מעל  68000נקודות ,למעשה סגר יעד תבנית
עולה לטווח הקצר .לכן דעתי חלוקה בשלב זה כמה המניה יכולה להמשיך קדימה ללא תיקון לפחות לבדיקת השיא שנפרץ.
לאומי ( - )604611מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .35המניה רושמת תיקון יורד במהלך השבועיים האחרונים .קודם לכן
נסחרה בשיא כל הזמנים חדש לאחר שפרצה את השיא הקודם ב 2,590 -נקודות .טכנית מבנה גרף המחירים הנוכחי תומך
בהמשך התיקון היורד .טכנית ממוצע נע  200ימים תמך במגמה הראשית בנייר לכן הצפי הוא שיתמוך גם הפעם במידה
והמימוש יעמיק .הממוצע שוכן סביב אזור  2,440נקודות וישמש כתמיכה מהותית.
בזק ( - )230011מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .35שבוע מסחר חיובי נחתם בזינוק של כ 3.3% -כשברקע פורסם המאזן
הרבעוני בו הציגה החברה ירידה של כ 18% -ברווח הנקי ,אך התחזית לשנת  2019נותרה ללא שינוי .טכנית המניה התבססה
במהלך שבוע המסחר מעל ההתנגדות האופקית שנפרצה סביב  278נקודות .ההתבססות חיונית ותומכת בהמשך התיקון
העולה אל עבר היעד סביב  310נקודות .מלמטה אזור  274-278משמש כרצועת תמיכה.
כיל ( - )281014מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .35המניה ירדה במהלך השבוע בכ 3.8% -ובמהלך המסחר של יום
חמישי רשמה שפל שנתי חודש ,אולם התהפכה וחתמה בעליה של כחצי אחוז .טכנית המניה התהפכה מעל אזור תמיכה חשוב
סביב  1,515-1540כך שאם תרשום יום חיובי נוסף לאשר את ההיפוך הסיכוי להמשך התיקון יגדל .במקרה זה מחיר היעד
הקרוב סומן סביב  1,680נקודות ,הגבוה האחרון .כל עוד נסחרת במונחי שער סגירה מעל  1,515התמיכה נשמרת ,אחרת יש
להפעיל סטופ-לוס.
מזרחי טפחות ( - )695437מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .35המניה עלתה במהלך שבוע המסחר בכ 3% -ונושקת
להתנגדות אופקית/שיא כל הזמנים באזור  8,925נקודות .טכנית מבנה גרף המחירים תומך בפריצה ובהמשך התנועה העולה.
התצורה החיובית תישמר כל עוד נסחרת מעל  8,500נקודות .במקרה של פריצה ,מחיר היעד העתידי הקרוב סומן באזור
 9,950נקודות.
איסתא ( - )1081074מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .90במהלך החודשיים האחרונים המניה מדשדשת בטווח מחירים בין
 6,600לבין  7,050נקודות .קודם לדשדוש המניה פרצה רמת התנגדות חשובה כך שהדשדוש הנוכחי מהווה התבססות מעל
התנגדות שנפרצה .כעת יש להמתין לפריצה וסגירה מעל ההתנגדות הנוכחית באזור  7,000-7,050נקודות כדי לקבל טריגר
חיובי נוסף להמשך התיקון העולה עם מחיר יעד באזור  7,500נקודות .למעקב.

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.

