הסקירה השבועית של ספונסר – 21.07.2019
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 חיובית במדדים המובילים ,ת"א  35ות"א  125עלו ב  2.88%ו 2.46%
בהתאמה באחד מהשבועות היותר טובים שעברו על הבורסה מתחילת השנה .מהאירועים הבולטים השבוע נציין את מכירת
זכויות העל של מאגר תמר ב  52.5מיליון דולר ,כמו כן השלימה החברה הנפקת אגרות חוב בגובה של  500מיליון דולר (רצו
 700מיליון) למימון עסקת שברון בים הצפוני .בהמשך השבוע נפגשה הנהלת החברה עם פעילים מרכזיים בשוק ההון בכדי
לבלום את הירידות במניה ובאגרות החוב (הצליח בשלב זה) .אודיוקודס פרסמה השבוע דוחות כספיים טובים עם זינוק ברווח
הנקי ברבעון השני .אלטשולר גמל ופנסיה החלה להסחר השבוע בבורסה של ת"א .אלקו פתחה במגעים עם חברת עזריאלי
לרכישת סופרגז בתמורה ל  770מיליון  .₪כלל ביטוח והפניקס רוכשות  32%מההחזקה של קרן קייסטון בכביש  .6מעלות
הורידה דירות לחברת ההחזקות דסק"ש בגלל העליה במינוף של החברה ובשחיקה של תיק הנכסים .תמדא פרסמה דוח
הצעת מדף ותשקיף לגיוס של  20מיליון  ₪בכדי לעמוד בתנאים למיזוג חברת הקנביס הרפואי  ,RCKעוד בתחום הקנביס,
חברת יוניבו גייסה  5.4מיליון שח בהנפקה פרטית ,עידו חג'ג' וחיים הורוביץ הרחיבו את השקעתם בחברה.
מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את קמטק ,אודיוקודס ושיכון ובינוי שעלו  14.25% ,15.45%ו  12%בהתאמה .בלטו
בירידות שערים רדהיל ,פרטנר וסלקום אשר אבדו מערכן  8.98% ,13%ו  8.92%בהתאמה .מכלל מניות השוק נציין את
קאנומד-ש ,פלסטו קרגל ומצלאוי אשר עלו  23.25% ,26%ו  14.8%בהתאמה .מנגד מניות סייפ טי גרופ ,הדסית ביו ותמדא-
ש השילו מערכן  21.8% ,26.7%ו  21.3%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35עלה ב ,2.88% -מדד ת"א  90עלה ב ,1.28% -מדד הבנקים עלה ב ,2.11% -מדד הנדל"ן עלה
ב ,2.1% -מדד הנפט וגז עלה ב 2.24% -ומדד הביומד ירד ב .3.19% -בשוק המט"ח ,הדולר נחלש ב  0.3%השבוע וכעת
(שישי) נסחר ברמה של  ₪ 3.5250לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35עלה ב 2.88% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1609.52נקודות.
שבוע של עליות שערים נאות על רקע פקיעה חודשית חזקה מאוד שנקבעה ברמה של  1620.17נקודות .מהבחינה הטכנית,
ציינתי שההערכה היא לתיקון טכני לאחר השלמת תבנית יורדת בשבוע שעבר וברמה האישית לא חשבתי שהשוק ירוץ כל כך
חזק בטח לאחר החולשה מהשבוע הקודם .כבר ביום שלישי השוק חזר מעל  1587נקודות ולמעשה נתן איתות טכני חיובי
שהגיע עם שורט ס קוויז בחסות פקיעת האופציות בחמישי בבוקר ונעילה ביום רביעי בשפיץ ומעל התנגדות של 1607/8
נקודות .הנחה טכנית ,כל עוד השוק מעל רמה זו ובהעדר תנודתיות חדה בשוק האמריקאי אני מעריך שהשוק ינסה לתקוף את
שיאו השנתי ברמה של  1630נקודות .הריצה השבועית יצרה שפל שכרגע נראה מאוד רחוק ( 1555נקודות) ,לכן כל עוד השוק
מעל  1587/90הוא חיובי בטווח הקצר.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נסחר כעת (שישי) בירידות שערים קלות וברמה של  3.5250ש"ח לדולר .ברמה הטכנית אין
הרבה דברים לחדש בטח שלא קורה כלום אלא להיפך .הדולר שבר לפני שלושה שבועות את התמיכה סביב  3.56ומאז נחשב
שלילי עם יעד של תבנית טכנית לאזור של  .3.48השבוע ראינו נמוך חדש והתבססות מתחת ל  3.54אני מעריך שנפגוש ברמה
של  3.5השבוע על רקע החלטת ריבית בארה"ב.
מדד ה  DAXהגרמני – מדד הדקס אשר שידר חולשה שבוע שעבר שב להתאושש עד לירידות החדות ביום חמישי לאחר
מסיבת העיתונאים של הבנק המרכזי באירופה בו צוין בצורה ברורה שהכלכלה אינה מתאוששות ולא רק שיורידו ריבית אלא
הולכים לתוכנית תמריצים חדשה .מדד הדקס ולא רק הוא הפכו עליות לירידות שערים .כעת (שישי צהרים) המדד עולה בצורה
מינורית ונראה דיי רנדומלי מבחינה טכנית .אזור תמיכה קיים סביב  12200כל עוד מעל נותנים קרדיט לשוק ,מתחת נקבל
איתות שלילי.
מדד ה  – S&P500מדד האס אנד פי  500ממשיך להיות חזק מאוד טכנית עם נעילה ביום ד' האחרון בשיא חדש סמוך ל
 3020נקודות .אמש (חמישי) ראינו חזרה מתחת לשיא ועדיין מעל רמת  3000נקודות הפסיכולוגית .בראיה רחבה המדד חיובי
כל עוד נסחר מעל לשיא של  2950נקודות .טריגר טכני שלילי טווח קצר יתקבל מתחת ל  2970/5נקודות שם אפשר לקבל
מהלך יורד אולם גם הוא מוגבל.

ניתוח מניות
דלק רכב ( – )829010מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה המשיכה להתממש השבוע והיא כבר מתקרבת לאזורים
פוטנציאליים להיפוך .אזור של  1550-1520יכול (בדגש על יכול) לבלום את המניה אולם צריך סבלנות ולהמתין להיפוך ברור
ולא לנחש תחתית שכן המומנט בסקטור הרכב עם הכותרות הכלכליות תומכים באווירה שלילית בשלב זה.
המלט ( – )1080324מניות החברה נסחרות במדד ת"א  . 90המניה סבלה ממומנט שלילי בחודשים האחרונים והשבוע ראינו
ניסיון יציאה קדימה .ביום חמישי כבר ראינו אתה מניה פורצת את אזור של  7000נקודות אך המניה סגרה בצורה גבולית.
בימים האחרונים גדל מחזור המסחר וזה כבר אירוע חיובי .להמשך מומנט חיובית צריכים לראות קונים נחושים ופריצה של
רצועת התנגדות  7000-7150נקודות.
טבע ( - )TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35התנודתיות במניה נמשכה גם השבוע לאחר ששברה בשבוע שעבר את
התמיכה/שפל סביב  8דולר .במהלך שבוע המסחר המניה נכשלה בפריצה חזרה מעל רמה זו ובהתאם להנחת העבודה משבוע
שעבר ,אי יכולת לחזור מעל  8דולר מהווה טריגר להמשך המגמה השלילית .הטריגר החדש יתקבל בסגירה מתחת לשפל
השבועי ב 7.46 -דולר ו מחיר היעד הקרוב סומן סביב  5.9-6דולר .בתאריך  7.8.19החברה תפרסם את הדוח הרבעוני
שיכריע את כיוון המניה בטווח הקצר-בינוני.
ישראכרט ( - )1157403מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90ביום המסחר האחרון המניה פרצה את ההתנגדות הנקודתית
סביב  1,320נקודות לאחר תקופת דשדוש קצרה .טכנית מבנה גרף המחירים תומך בהמשך התיקון העולה ,בהנחה
שהמומנטום החיובי ישמר בימים הקרובים .מחיר היעד של התבנית הנוכחית סומן באזור  1,400נקודות.
לאומי ( - )604611מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35בשבוע שעבר המניה התהפכה מעל אזור  2,500נקודות שהפך
לתמיכה .בתחילת השבוע המניה רשמה התבססות מעל אזור זה ובהמשך תיקנה כלפי מעלה ובכך סימנה שפל עולה וחזרה
למתווה של מגמה עולה .בשלב מחיר היעד סומן באזור השיא האחרון סביב  2,600נקודות.
פורמולה מערכות ( - )256016מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה פתחה את שבוע המסחר מעל הגבוה האחרון
סביב  19,200נקודות ולאחר התבססות קצרה המניה המשיכה במגמה החיובית .בשלב זה הנחת העבודה נשמרת :המשך
התנועה העולה לאזור  20,400כל עוד נסחרת מעל  19,200נקודות.
אינרום ( - )1132356מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90בגרף המחירים מתהווה תבנית חיובית להמשך התיקון העולה
בנייר שהחל בסוף חודש דצמבר האחרון .בטווח הקצר קיימת אפשרות לפריצת התנגדות/הגבוה השנתי ויציאה לתנועה עולה.
הטריגר לכך יתקבל בפריצה וסגירה מעל  1,320נקודות .במקרה של פריצה ,מחיר היעד הסופי סומן באזור  1,430נקודות
כאשר אזור  1,400מהוה התנגדות מהותית שפריצתה תפתח יעדים חדשים.

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.

