הסקירה השבועית של ספונסר – 25.08.2019
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 ננעל במגמה חיובית במדדים המובילים בת"א .מדד ת"א  35עלה ב 2.7% -ומדד ת"א 125
עלה ב  .3.36עונת הדו"חות לרבעון שני נמשכה גם השבוע :מנועי בית שמש רשמה גידול של כ 85% -בהכנסות ברבעון השני.
אפי נכסים מציגה צמיחה של  4.2%ב NOI-ברבעון השני .אלטשולר שחם גמל רשמה גידול של  85%ברווח הנקי ומלם תים
רשמה עליה של  13%ברווח הנקי .דור אלון רשמה זינוק של  180%ברווח הנקי .פורמולה מערכות רשמה עליה של 28%
ברווח הנקי .לצד הדוחות הטובים היו לא מעט פספוסים או חולשה בחלק מהדוחות ,שיכון ובינוי הפסידה  44מיליון שקל ברבעון
השני ,אינרום רשמה ירידה בהכנסות וברווח הנקי ועדיקה חתמה את הרבעון השני בהפסד.
מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את מלם תים שזינקה בכ ,26% -אנלייט עלתה בכ ,19% -טבע זינקה בכ18% -
מהשפל ,פורמולה מערכות זינקה בכ 17% -ודלק רכב ובית שמש שרשמו עליה של כ .15.5% -מנגד ,מניות המלט וקליל רשמו
ירידה של כ ,7.3%-שפיר הנדסה ושיכון ובינוי ירדו  5.5%ו 5% -בהתאמה ,אינרום וחברה לישראל רשמו ירידה של כ4.9% -
ושופרסל השילה כ 4.4% -מערכה במהלך שבוע המסחר.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35עלה ב ,2.7% -מדד ת"א  90עלה ב ,5.2% -מדד הבנקים עלה ב ,2.66% -מדד הנדל"ן עלה ב-
 ,5.15%מדד הנפט וגז עלה ב 1.58% -ומדד הביומד עלה ב .6.19% -בשוק המט"ח ,הדולר ירד ב  0.8%השבוע וננעל ברמה
של  ₪ 3.5086לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – ת"א  35עלה ב 2.7% -וסיים את המסחר ברמה של  1595נקודות .שבוע המסחר התנהל
במגמה חיובית לכל אורכו לצד ירידה בתנודתיות ביחס לשבוע שעבר .התיקון שנרשם במהלך השבוע נתמך במגמה החיובית
בשוקי המניות בעולם והתאפיין במחזורי מסחר נמוכים מעט מהממוצע התקופתי .טכנית המדד נבלם ביום המסחר האחרון
באזור  1,600וכעת נסחר כמעט באמצע הטווח שבין השפל סביב  1,550לבין השיא השנתי סביב  1,633נקודות וקריאת הכיוון
תקבע בהתאם למסחר מעבר לים .כל עוד המדד נסחר בטווח זה הכיוון הוא המשך דשדוש בתנודתיות גבוהה.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי ירד השבוע בכ 0.8% -ונסחר סביב רמה של  ₪ 3.5086לדולר .בשבוע שעבר המטבע זינק
בחדות מרמות השפל בעקבות התבטאויות מצד בנק ישראל על אפשרות להתערבות במסחר ,אולם נבלם באזור  3.56שהפך
להתנגדות לאחר שנשבר במהלך חודש יולי .בשלב זה אין זה שינוי מגמה ,אלא תיקון עולה בתוך מגמה שלילי של מספר
שבועות .תמיכה מהותית עוברת לשפלים האחרונים סביב  3.4720-3.4660התנגדות ברצועה של .3.55-3.56
מדד ה DAX -הגרמני – מדד הדקס רשם שבוע מסחר חיובי ועלה בכ ,2.9% -זאת אחרי ששבר בשבוע את אזור התמיכה
סביב  11600נקודות .אגרות החוב ל 30 -שנה לפדיון באוגוסט  2050נושא ריבית אפסית והתשואה הכוללת של האג"ח היא
מינוס  .0.11%טכנית המדד נבלם ביום המסחר האחרון סביב ההתנגדות הנקודתית  11,850-11,865נקודות ולכן רק פריצה
והתבססות מעל רמה זו תאותת על המשך התיקון העולה לאזור  12,150בשלב ראשון .מלמטה  11,300משמש כתמיכה
חשובה לטווח זמן הקצר.
מדד ה – S&P500 -מדד האס אנד פי  500ממשיך להיסחר בתנודתיות הגבוהה גם בשבוע המסחר האחרון .השבוע המדד
פתח בעליה ודשדש לאורך שבוע המסחר מתחת לאזור  2,940-2,950נקודות שנשבר לאחרונה .פריצה והתבססות מעל אזור
זה עשויים לסמל את סיום התיקון היורד וחזרה לאזור השיא סביב  3,000נקודות .גבולות הגזרה הטכניים לטווח הקצר -
מלמעלה התנגדות סביב  2,940-2,950נקודות ומלמטה אזור  2,820נקודות.

ניתוח מניות
טבע ( – )TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה הינה דואלית ונקבעת בארה"ב .המניה רשמה שבוע מסחר
חיובי לאחר שהתהפכה ביום שישי שעבר מעל השפל סביב  6דולר .במהלך התיקון המניה עלתה עד לרף ה 7.5 -דולר ששימש
עד לאחרונה כתמיכה .ביום המסחר האחרון (ה) המניה נבלמה באזור זה והתהפכה כלפי מטה .טכנית קיימת עוד אפשרת
לפריצה של אזור ההתנגדות ,אולם במהלך גל הירידות בחודשים האחרונים ,כל תמיכה שנשברה ונבדקה מלמטה הוציאה
המשך למגמה השלילית לכן לא מן הנמנע שהמניה רשמה גבוה ותחזור לירידות .פריצה והתבססות מעל  7.5דולר תפתח
יעדים סביב  8.5ו 9-דולר אשר מהוות רמות התנגדות קרובות .מלמטה אזור  6דולר ימשיך לשמש כתמיכה נקודתית בדמות
שפל.
דלק קבוצה ( - )1084128מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35ביום המסחר האחרון (ה) המניה נכשלה בלהוציא תנועה
עולה וחתמה בעליה מינורית .טכנית התמיכה החשובה שוכנת באזור  43,000-45,000נקודות ולאור החולשה שהמניה מפגינה
קיימת אפשרות להמשך הירידה לאזור זה שם תיבחן מחדש .במידה ותצליח להוציא תנועה עולה ,אזור  49,100-49,300סומן
כהתנגדות קרובה .למעקב
בית שמש ( - )1081561מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90ביום המסחר האחרון (ה) המניה זינקה בחדות לאחר פרסום
הדו"ח הרבעוני וחתמה את יום המסחר במחיר שיא חדש  12,120לאחר שפרצה את השיא הקודם/התנגדות סביב 12,000
נקודות .בסקירה האחרונה ציינו את האפשרות למהלך חזרה לשיא ומכיוון שפרצה אותו במהלך המסחר נפתחו יעדים חדשים
סביב  13,300נקודות ,אולם יש לבחון באם מצליחה להתבסס מעל אזור  12,000נקודות כדי להוציא את המשך המהלך
העולה.
אפי נכסים ( – )1091354מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90עושה רושם שהמניה מצטרפת עכשיו לגל העולה ששוטף את
מניות הנדל"ן ,המניה פרצה תבנית משולש שוורי כאשר היעד שלו הינו אזור  12700-12800שזה גם התנגדות הקרובה ברמה
החודשית .כל עוד המניה תיסחר מעל אזור  11200והמומנטום בנדל"ן יימשך התבנית תקפה ,לשים לב שהמניה ברחה מעט
אבל בהחלט שווה להכניס למעקב במידה ויהיה תיקון לעבר הפריצה או תיכנס לדשדוש מסוים לפני המשך עולה.
אפקון החזקות ( – )578013מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90לאחר דשדוש ממושך של חודש השבוע המניה פרצה את
אזור  18000במחזור גבוה ,נכון ליום חמישי עושה רושם שבודקת את אזור הפריצה ,ואי אפשר עדיין לקבוע שהפריצה הייתה
פריצת שווא ,לכן כל עוד המניה תיסחר מעל רמת  17500אפילו  17200היא עדיין תשמור על המגמה העולה והכיוון אמור
להיות אזור רמת  19100-19200רמת ההתנגדות הקרובה .
שופרסל ( – )777037מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35לאחר שפרסמה דוחות מניות החברה ירדו כ 12%בתיקון אלים
ורצוף ,המניה היגיע ביום חמישי לאזור תמיכה חשוב שרצוי שתשמור לא לרדת ממנו אזור רמת  2430-2450נק' שזה גם
תמיכה של ממוצע  200יום אחרונים וגם קו מגמה העולה ,כל עוד המניה תשמור על האזור הנמוך של חמישי בהחלט ייתכן
והמניה תוציא תיקון עולה מסיים לירידות החדות .שבירה של אזור  2430ישלח את המניה כנראה לאזור  2400בואך .2375
פועלים ( - )662577מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35לאחר דוחות פושרים המניה שברה תמיכות חשובות ברמת 2670
תמיכה אופקית ו ממוצע  50יום ובנוסף עשתה שפל יורד חדש ,כל עוד המניה תיסחר מתחת לרמות האלה היא מוגדרת
כשלילית כאשר היעד הקרוב סומן באזור  2523- 2550גאפ פתוח שזה אזור תמיכה מהותי גם אופקית וגם ממוצע  200יום
,במידה והמניה תגיע ליעדים האלה המבחן יהיה על המניה להתהפך במחזורים גבוהים כדי למנוע המשך הדרדרות.
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.

