הסקירה השבועית של ספונסר – 26.01.2020
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 חיובית במדדים המובילים ,ת"א  35ומדד ת"א  125עלו ב  0.99%ו
 1.33%בהתאמה .שבוע מסחר חיובי על השוק המקומי עם הצטרפות של מדד הבנקים אשר הביאו את מדד המעו"ף לשיא כל
הזמנים חדש מעל  1730נקודות .על השוק העיבו מניות הנפט וגז שירדו בחדות והביאו לירידה שבועית של כ  6%במדד.

מהכותרות הבולטות השבוע נציין את :גיוס דרך מניות ממשיך להיות לוהט ,מניבים ריט השלימה גיוס של  214מיליון שקלים
לגופים מוסדיים בולטים .ברנמילר חתמה על פיילוט מסחרי לאגירת אנרגיה בברזיל .חברת אפולו פאוור רשמה הצלחה בניסוי
בשימוש ביריעה סולארית על גג רכב .לפידות קפיטל השלימה את הסדר החוב באפריקה השקעות שהפכה לחברה פרטית.
כלל ביטוח תשקיע כ  200מיליון שקלים בתחנות כח בניו יורק .אמות תשערך נדל"ן בדוחות של הרבעון הרביעי ותראה רווח של
מעל חצי מיליארד שקלים .שפיר ואוריין זכ ו במכרז להקמת מרכז לוגיסטיקה לצה"ל בעסקה של מיליארד שקלים ל  26שנה.
קאנומד הצליחה לגייס הון של  27.3מיליון שקל .קמהדע בצעה הנפקה פרטית של  25מיליון דולר ובמחיר של  6דולר למניה
לקרן פימי .קמטק קבלה הזמנות ל  34מערכות לבדיקת חיישנים למצלמות .אינרום חתמה על מזכר הבנות לרכישת פזקר
תמורת  135מיליון שקלים .מלם תים תספק שירותי תקשוב בפרויקט למרכז הספקה האחוד של צה"ל הסכם ל  26שנים .בנק
לאומי הנפיק אג"ח בחול תמורת  750מיליון דולר למעל  200גופים מוסדיים בארה"ב ,אירופה ואסיה.

מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את אפקון החזקות ,שפיר הנדסה וגילת אשר עלו  14.4% ,18.8%ו 13.7%
בהתאמה .בלטו בירידות שערים תמר פטרוליום ,נפטא וישראמקו יה"ש אשר ירדו  7.6% ,12.2%ו  6.9%בהתאמה .מכלל
מניות השוק נציין את ברנמילר ,אוריין וויז'ן סיגמא אשר עלו  35.1% ,48%ו  33.1%בהתאמה .מנגד מניות קאנומד-ש ,סים
קומרשייל ודלק תמלוגים השילו מערכן  22.6% ,46.6%ו  13.8%בהתאמה.

בסיכום שבועי מדד ת"א  35עלה ב ,0.99% -מדד ת"א  90עלה ב ,1.76% -מדד הבנקים עלה ב ,1.94% -מדד הנדל"ן עלה
ב ,1.64% -מדד הנפט וגז ירד ב 6.03% -ומדד הביומד עלה ב .1.29% -בשוק המט"ח ,הדולר נחלש השבוע ב  0.05%וכעת
(שישי) נסחר ברמה של  ₪ 3.4520לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35עלה ב 0.99% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1735.88נקודות.
שבוע המסחר נפתח במומנט חיובי בעקבות המגמה החיובית בשווקים הפיננסים בעולם .רק יום שלישי נסחר השוק בירידות
שערים שהתהפכו בסיום המסחר בעיקר בגלל בהלת הנגיף ה"קורונה" במזרח שגרמה לירידות שערים בשעות הבוקר וצהרים.
המגמה במדד ת"א  35המשיכה גם לקראת נעילת השבוע עם שיא חדש במדד המעו"ף מעל ( 1730תוך יומי) או מעל 1720
(על בסיס סגירה) .לטווח הקצר יעד התבנית העולה של  30-35נסגר באופן מלאה ברמה של  1732-7נקודות .דשדוש ברמות
האלה יתקבל בברכה וכל עוד השוק נסחר מעל  1715/20נקודות ובטח מעל  1700הוא חיובי כשכל תיקון יתקבל בברכה
לחבירה למגמה החיובית.
שקל-דולר – שבוע רגוע באופן יחסי עבר על הדולר אולם בסיכומו של שבוע רואים המשך חולשה והצמדות לנמוכים האחרונים
דבר שיכול להביא לשבירה כלפי מטה אל עבר היעד ברמה של .3.40
מדד ה  DAXהגרמני – המדד נסחר בטווח מחירים צר ברמה של  13360לעבר הגבוהים האחרונים שהגיעו השבוע ברמה של
 +13600שהוא שיא כל הזמנים במדד מהשנים  .2017-18ההערכה שלי לזחילה עולה עמדה בתחזית כשהמדד נסחרת
בגבוהים האחרונים ללא כל חשק להתפרץ קדימה .תמיכה קיימת ברמה של  13360שהיא השפלים האחרונים.

מדד ה  – S&P500הבורסות בארה"ב לא עוצרות והמדד קובע השבוע גבוה שנתי חדש סמוך מאוד ל  3340נקודות.
מהבחינה הטכנית אין מה לחדש המגמה בשווקים ממשיכה להיות חזקה עם אינדיקטורים טכניים גבוהים מאוד הן בגרף היומי
והן בגרף השבועי .החולשה של יום המסחר האחרון (חמישי) יצרה אזור תמיכה סביב  3300נקודות בטווח הקצר .התנגדות
בגבוה האחרון.

ניתוח מניות

שיכון ובינוי ( - )1081942מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה המשיכה את המומנט החיובי גם בשבוע המסחר
האחרון וסגרה את יעד התבנית לטווח הקצר ברמה של  1800נקודות (בפועל קבלנו מהלך חזק יותר) .מבנה המחירים נשאר
עולה ומי שבפנים בהחלט יכול להמשיך לזרום בטח שהמומנט החיובי חזק .חשוב לשים לב שאינדיקטורים נמצאים ברמות מעט
גבוהות דבר שיכול להביא לתיקון או תנועה צידית לפני המשך עליה.
אינרום ( - )1132356מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה יצא הביום המסחר האחרון בעוצמה קדימה ופרצה את
אזור  1550נקודות שהתנגד בחודשיים האחרונים .בכך התקבל איתו קניה מחודש למניה יעד עולה לטווח הקצר נמצא ברמה
של  1680נקודות ואחריו אזור של  1750נקודות לערך.
אלביט מערכות ( - )1081124מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה ממשיכה להיות חלשה מהשוק כשהיא עוברת
למבנה מחירים יורד בחודשיים האחרונים .השבוע שברה המניה את ממוצע  200ימים וממשיכה במבנה המחירים היורד.
למרות השבירה המניה עדיין מעל אזורי תמיכה חזקים מאוד ברצועה של  52000-53000נקודות ובמומנט של השוק קשה לי
לראות את הרמה הזו נשברת בלי סיבה מהותית או מוכרים אגרסיביים מאוד.
דלק קידוחים ( - )475020מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35למרות מגמה חיובית והזרמת הגז ממאגר ליוויתן ,המניה
המשיכה את המומנט בשלילי גם בשבוע המסחרה אחרון כשהיא נסגרת בנמוכים האחרונים ברמה של  800נקודות .המשך
מומנט שלילי יכול לשלוח את המניה לשפלים של  2017ברמה של  740נקודות.
טבע ( - )TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת”א  .35המניה נסחרת החל מחודש אוקטובר במבנה מחירים עולה של שיאים
ושפלים עולים .בשבוע שעבר המניה נבלמה באזור  11דולר המהווה התנגדות אופקית ומאז מתבססת מתחתיה .החל מחודש
יוני  2019מתהווה תבנית היפוך מגמה לאחר גל ירידות ארוך ומחודש נובמבר המניה בונה תבנית המשך כחלק מההכנה
לשינוי המגמה הראשית .פריצה והתבססות מעל  11דולר תהווה טריגר חיובי חדש במסע צפונה כאשר היעד הקרוב סומן סביב
 14דולר .המגמה מוגדרת כחיובית בטווח הקצר כל עוד נסחרת מעל  9דולר .למעקב
שופרסל ( - )777037מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .35גם השבוע המניה המשיכה להתבסס מעל אזור  2,160נקודות.
טכנית ,בטווח הקצר קיימת אפשרות לתחילת תיקון עולה כאשר הטריגר לכך יתקבל בפריצה וסגירה מעל  2,260נקודות.
במידה ותרחיש זה יצא לפועל אזור  2,300סומן כהתנגדות מהותית קרובה ומעליה  2,410נקודות .סגירה מתחת ל2,150-
נקודות תהווה טריגר שלילי להמשך מהלך המימוש אל עבר התמיכה החשובה הבאה באזור  2,100נקודות.
המלט ( - )1080324מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .90המניה שנסחרת במגמה חיובית מתחילת חודש דצמבר האחרון
חזרה להיסחר מתחת לאזור ההתנגדות האופקי סביב  7,230נקודות .אזור זה הפך להתנגדות מהותית במהלך החצי שנה
האחרונה כך שפריצתו תהווה טריגר חיובי שתסלול את הדרך חזרה לרמות השיא של שנת  .2019טכנית ,מבנה גרף מחירים
המתגבש בימים האחרונים תומך בפריצה ,אך יש להמתין לאיתות .למעקב
פועלים ( - )662577מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .35ביום המסחר האחרון המניה פרצה את השיא האחרון (במונחי
שער סגירה) ורשמה שיא חדש .קודם לכן המניה התבססה מעל אזור  2,840נקודות .פריצת השיא פותחת יעדים חדשים
כאשר היעד העתידי הראשון סומן סביב  3,200נקודות .הנחת העבודה נשמרת כל עוד המניה נסחרת מעל  2,830נקודות
במונחי שער סגירה.
פתאל החזקות ( - )1143429מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .35המניה מדשדשת תקופה סביב רמות השיא כאשר טווח
הדשדוש נע בין  56,270נקודות מלמעלה לבין  51,000נקודות מלמטה .טכנית התנועה הצידית הנוכחית שהתקבלה לאחר
מהלך עליות מרשים מחזק את ההנחה כי מדובר בעצירה בתוך מגמה עולה .הטריגר לסיום הדשדוש יתקבל בפריצת הרף
העליון של הדשדוש וסגירה מעליו .במקרה זה מחיר היעד הקרוב סומן  60,750נקודות.

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.

