הסקירה השבועית של ספונסר – 26.05.2019
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 שלילית במדדים המובילים ,ת"א  35ות"א  125ירדו ב  0.38%ו 0.28%
בהתאמה .שבוע מסחר תנודתי נסגר במדדים המובילים על רקע המשך התנודתיות בארה"ב בעקבות מלחמת הסחר .שלל
דוחות פורסמו השבוע בלטו לחיוב חברות המחשוב ,מלם ,וואן וחילן שזינקו בחדות בעקבות ביצועים טובים והם ממשיכים את
המגמה החיובית מהשנים האחרונים אל עבר שיאים חדשים .התאוששות ראינו גם במניות הקניונים עזריאלי ומליסרון
שהתאוששו מעט בעקבות הירידות שפקדו אותן לאחר היוודע על כניסתה של אמזון לארץ .חברות הטכנולוגיה מתחום
המוליכי ם למחצה טאואר וקמטק ירדו בחדות יחסית בעקבות המגמה השלילית בארה"ב וגם מניית סקופ בלטה לשלילה
בעקבות דוחות פושרים .בזק ירדה בחדות השבוע לאחר שהודיעה ביום ד' כי תדחה את דוחותיה בשבוע בעקבות הבהרות
מצד הרשות בנוגע לתשקיף של סדרת אג"ח חדשה ,נציין שהמומנט במניה היה שלילי עוד לפני הפרסום והיא ירדה במהלך כל
השבוע האחרון .בסקטור הקנביס התאוששות השבוע ושם בלטה לחיוב חברת מדיוי שזינקה בחדות בעקבות פרסום כי החברה
הגרמנית איתה חתמה על הסכם אספקה קבלה אישור רגולטורי ליבוא לגרמניה .עוד בתחום הקנביס ,בעלי המניות של חברת
מדיקל-ש אשרו את הסכם המיזוג עם פרמוקן ,מדיקל עלתה השבוע  11%והיא גמעה מעל  105%מתחילת השנה.
מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את מלם ,וואן טכנולוגיות וחילן שעלו  12.1% ,12.7%ו  10%בהתאמה .בלטו
בירידות שערים נייר חדרה ,איידיאיי ביטוח ובי קומיוניקיישנס אשר אבדו מערכן  12.5% ,17.7%ו  10.5%בהתאמה .מכלל
מניות השוק נציין את אפוסנס ,ביומדיקו-ש ומדיוי אשר עלו  91.5% ,115.4%ו  48.2%בהתאמה .מנגד מניות כן פייט,
אינטרנט זהב ויוזר טרנד-ש השילו מערכן  26% ,45.7%ו  25.2%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35ירד ב ,0.38% -מדד ת"א  90ירד ב ,0.28% -מדד הבנקים ירד ב ,0.69% -מדד הנדל"ן עלה ב-
 ,1.46%מדד הנפט וגז עלה ב 0.68% -ומדד הביומד ירד ב .1.82% -בשוק המט"ח ,הדולר הוסף לערכו השבוע כ 1% -וכעת
(שישי) נסחר ברמה של  ₪ 3.6050לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35ירד ב 0.38% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1563.97נקודות.
שבוע מסחר תנודתי עבר על מדד המעו"ף עם תנודתיות בעיקר חוסר בהמשכיות בין יום מסחר אחד ליום המסחר הבא.
מהבחינה הטכנית התבנית המתהווה דובית (שלילית) .המדד בדק השבוע מלמטה את אזור של  1580נקודות וכל אזור של
 1580/90נקודות מהווה התנגדות ותיקון לגל היורד האחרון מתחילת החודש .אזור תמיכה קרוב קיים סביב נעילת המסחר
ברמה של  1563/4נקודות ,מתחת רמה של  1554נקודות שהוא הנמוך היומי והשלים האחרונים בגרף היומי  1534/7נקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נסחר כעת (שישי) בעליות שערים קלות וברמה של  3.6050ש"ח לדולר .הדולר זינק השבוע
והקונים שוב הגיעו מאזור התמיכה והם אלה שדחפו את הדולר מעל  3.60בטווח הקצר .מהבחינה הטכנית הרחבה אין הרבה
חדש .אזור תמיכה חזק  .3.56/7אזור התנגדות  ₪ 3.64לדולר ועל פנו יש עוד שיא יורד על הגרף עם התנגדות סביב .+3.62
הערכה טווח קצר המשך דשדוש ברמות האלה עם תשומת לב לתמיכה בעיקר.
מדד ה  DAXהגרמני – המדד ממשיך לגלות עוצמה בטח ביחס לנעשה בארה"ב בשבועיים האחרונים ובטח ביחס לנעשה
במניות הגרמניות .מניות תעשיית הרכב נמצאות תחת לחץ ודויטשה בנק שנסחר בשפל רב ,רב שנתי אינם מוסיפים עוצמה.
טכנית ,אזור תמיכה  11800-12000מחזיק בשלב זה התנגדות גבוה אחרון .נקודת חולשה שיא יורד משבוע שעבר ברמה של
 12320נקודות .עד שלא תהיה שבירת תמיכה טווח המסחר יישמר.
מדד ה  – S&P500מדד האס אנד פי  500ירד בעוצמה ביום המסחר האחרון (חמישי) ובדק שוב את אזור של  2800נקודות
ששוב הכניס קונים והירידה המתנה מעט לקראת הנעילה .טכנית ,המדד בונה תבנית דובית להמשיך מימוש אזור תמיכה חזק
נמצא ברצועה של  2890-2900נקודות ורק ירידה ברורה ממנה תיתן איתות שלילי המשכי על השוק האמריקאי .אזור התנגדות
כרגע רחוק ונמצא סביב  2900נקודות ,כל עוד המדד מתחתיו ומתחת ממוצע  20ברמה של  2880נקודות הוא שלילי בטווח
הקצר.

ניתוח מניות
אפקון ( – )578013מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה ממשיכות להצמד לגבוהים האחרונים מעל 20000
נקודות ומתחת לאזור של  20650נקודות שמתנגד בשלב זה .פריצה ברורה קדימה תביא ליעד הראשון שעומד על אזור של
 22000נקודות.
דלק קבוצה ( – )1084128מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה הצליחה להוציא תיקון עולה השבוע ( )5%מאזור
התמיכה החזק שצוין בשבוע שעבר סביב  59000-60000נקודות .אזור התנגדות קרוב קיים סביב  64800שהיא גבוה של
היומיים האחרונים ומעל  66000נקודות שהוא אזור התנגדות טכני ותיקון פיבו  61.8לתיקון שהחל השבוע.
בזן ( – )2590248מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35מניות החברה זזות כבר  9חודשים בריינג של  193 -168.5נקודות.
פריצת שווא אחת הפריעה בחודש מרץ האחרון והיא הביאה את המניה שוב לאזור התמיכה של  168.5-170נקודות למניה.
בחודשיים האחרונים המניה מתקרבת לאזור התמיכה שוב ושוב שהיא לא מצליחה להתרומם מעל  184.5נקודות .על פניו
המניה באזורי כניסה נוחים אולם המומנט במניה שלילי ,הייתי מציע להמתין ולראות האם המניה תגיע עד לאזור התיכה של
 168.5-170נקודות והאם הקונים שוב יופיע שם.
נייר חדרה ( – )632018מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה התרסקה השבוע מעל  17%בעקבות דוחות חלשים.
מהבחינה הטכנית המניה שברה את השפלים האחרונים סביב  24000שהחזיקו פעמיים בשנה האחרונה ונעלה את השבוע
סביב  23500שפל נוסף מהקיץ שעבר .המומנט במניה שלילי וגם אם יבוא תיקון כזה או אחר עדיף לדעתי לחפש את הכסף
במקומות אחרים ,אזור של  23000נקודות ישנו פתי גאפ ממאי שנה שעברה וב  22200סגירתו ,אני מעריך שאחרי תיקון כזה
או אחר המניה בהחלט יכולה לשאוף לשם .בכל זאת מילה לחובבי השפיצים ,בהיפוך ביום הבא אפשר להכנס לתיקון של כמה
אחוזים בודדים.
טבע ( - )TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35ביום חמישי האחרון המניה ירדה לשפל של שנת  2017לאחר שקרדיט
סוויס הוריד את מחיר היעד שלו למניה מחשש לסיכון משפאי כפול בתביעה בנוגע למשככי הכאבים והחשד לתיאום מחירים של
התרופות הגנריות בארה"ב .מתחילת החודש המניה איבדה  27%ולאחר שירדה עד לשפל סביב  10.9דולר ,קיימת אפשרות
לעצירה נקודתית ,אולם מבנה גרף המחירים של מהלך הירידות הנוכחי מוגדר כשלילי בשל עוצמתו ולכן סביר שימשך ,גם יגיע
תיקון עולה נקודתי חזרה לאזור  12דולר .מחיר היעד החדש סומן באזור  7.9-8דולר בהתבסס על תצורת הגרף מהחודש
האחרון.
בזק ( - )230011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35שבוע מסחר שלילי נחתם בנימה אופטימית לאחר שהמניה חתמה את
יום המסחר האחרון בירידה של כ 1.6% -בלבד בעוד שבמהלך המסחר ירדה קרוב ל .4% -בפועל המניה נבלמה מעל רצועת
התמיכה  240-242נקודות ,אולם יש צורך ביום עליות וסגירה מעל  249נקודות כדי לאשר את ההיפוך .במקרה של המשך
ירידה ,אזור  236-240סומן כרצועת תמיכה מהותית ורק שבירתה תביא לסיום התיקון העולה במגמה השלילית שהחלה בשנת
2016
אלוני חץ ( - )390013מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35במהלך שבוע המסחר ,המניה נבלמה באזור 4,450-4,470
שמסתמן כהתנגדות לאחר שאזור זה התנגד מספר פעמים במהלך חודש אפריל .ביום המסחר האחרון המניה פרצה אזור זה
במהלך המסחר ,אולם נסוגה חזרה ואף חתמה בירידה .היפוך זה מהווה טריגר ראשון לאפשרות של תחילת תיקון יורד שיקבל
תוקף בסגירה מתחת ל .4,360 -במקרה זה ,אזור  4,200סומן כתמיכה קרובה.
רציו יהש ( - ) )394015מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35בסוף חודש אפריל המניה החלה להתממש לאחר שנכשלה
בפריצת אזור  310נקודות ,השיא השנתי .בשבועיים האחרונים מתהווה תבנית דובית בגרף המחירים המלמדת על אפשרות
להעמקת המימוש ויציאה לגל יורד נוסף כאשר הטריגר יתקבל בסגירה מתחת ל 275 -נקודות .היעד הראשון סומן באזור 265
נקודות והיעד הסופי של התבנית הנוכחית סומן סביב  260נקודות .בטווח הקצר ,אזור  290סומן כהתנגדות נקודתית.
אינטרקיור ( - )1106376מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .SME-60התנודתיות במניה ירדה השבוע לאחר שירדה בשבוע
שעבר בחדות בעקבות שבירת התמיכה סביב רמה של  897נקודות .במהלך השבוע המניה התבססה מעל אזור התמיכה
שנוצר בשבוע שעבר מעל  775נקודות ,אולם תצורת גרף המחירים מלמדת על עצירה נקודתית בלבד .בשלב זה כל עליה
לצורך ירידה לאחר שהמגמה החיובית נשברה בשבוע שעבר .בשלב זה,הנחת העבודה ללא שינוי ,סגירת הגאפ הפתוח מחודש
ינואר סביב  715נקודות ויעד התבנית סביב  560נקודות .מלמעלה אזור  897-900יהווה התנגדות.

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.

