הסקירה השבועית של ספונסר – 29.09.2019
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 מעורבת במדדים המובילים בת"א ,ת"א  35ירד ב  0.37%ות"א  125עלה ב
 .0.26%שבוע מסחר עם תנודתית נמוכה עבר על השוק המקומי אך עם פקיעה חודשית סוערת ביום חמישי האחרון שנסגרה
בעליות שערים חדות וחתמה את שנת תשע"ט ואת הרבעון השלישי של השנה .מהחדשות הבולטות השבוע :חברת אלקטרי
און דיווחה על הצלחה בניסוי להדגמת מערכת הכביש החשמלי .סלקום יצאה בתוכנית הבראה ופיטורי עובדים שנדחתה לאחר
החגים לאחר שהעובדים השביתו את העבודה בחברה .חברת הנדל"ן בראק אן וי דיווחה על מכירה של נכס בפרנקפורט לפי
שווי של  375מיליון אירו .אדלר נדל"ן הגרמנית רוכשת את חברת איידיאו העוסקת בנדל"ן מניב בברלין במחיר של ₪ 100
למניה במזומן .לראשונה מזה  40שנה בנק ישראל אישר הקמה של בנק חדש ,בנק ישראל אישר למריוס נכט ופרופ אמנון
שעשוע על נכונות להעניק להם רישיון והיתר שליטה לבנק .הראל השלימה מימוש פורטפוליו של נכסי מגורים בדרום
קליפורניה .חברת טלסיס תפיץ רכיבים של חברת  .NXPצלם שכר זכתה במכרז להקמת מערכת השכר בכל משרדי הממשלה
וחברת אלביט מערכות זכתה בחוזה מול חיל הים האמריקאי.
מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את סלקום ,בראק אן וי ושיכון ובינוי שעלו  20.1% ,30.4%ו  16.75%בהתאמה.
בלטו בירידות שערים טבע ,דלק קבוצה ותמר פטרוליום אשר אבדו מערכן  12.66% ,13.2%ו  6.7%בהתאמה .מכלל מניות
השוק נציין את איידיאו ,אלביט הדמיה וננו דיימנשן אשר עלו  61.1% ,76.8%ו  34.8%בהתאמה .מנגד מניות ארנה גרופ,
אקס טי אל ודקמא קפיטל השילו מערכן  16.67% ,25%ו  12.1%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35ירד ב ,0.37% -מדד ת"א  90עלה ב ,2.1% -מדד הבנקים עלה ב ,1.02% -מדד הנדל"ן עלה ב-
 ,4.8%מדד הנפט וגז ירד ב 2.09% -ומדד הביומד ירד ב .3.93% -בשוק המט"ח ,הדולר נחלש ב  1.1%השבוע וכעת (שישי)
נסחר ברמה של  ₪ 3.4810לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35ירד ב 0.37% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1615.48נקודות.
שבוע המסחר של יציבות עבר על השוק המקומי עד ליום חמישי האחרון בו פקעו אופציות המעו"ף שוב בעליות חדות ובמחזור
מסחר ער .השוק נסחר כל השבוע תחת לחץ כלפי מטה ושמר על טווח מסחר של  1600-1630נקודות בעיקר בימים שלישי
ורביעי .ביום חמישי פקעו האופציות ברמה של  1628.39נקודות ובליווי מחזור מסחר ער .מהבחינה הטכנית ,השוק שמר
השבוע שוב על אזור התמיכה סביב  1597-1600נ קודות והתנגדות שוב בפקיעה השבועית ברמות השיא של השנה האחרונה
ברמה של  1629/30נקודות .בראיה רחבה השבוע האחרון היה חיובי בתמונה הכללית שכן השוק נמצא לאזור התנגדות חזק
ומוריד תנודתיות דבר שמראה שאין לחץ של מוכרים בשלב זה .השוק המקומי צפוי לחזור למסחר ביום רביעי לאחר ראש
השנה ועד אז צפויה תנודתיות בבורסות העולם מה שישפיע על הכיוון בפתיחת שבוע המסחר שתתעכב ב  3ימים.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי שבר השבוע את טווח המסחר אותו אני מציין בשבועות האחרונים סביב התנגדות ברמה של
 3.55-3.56דולר לשקל אל אזור תמיכה ברמה של  3.508לערך .כבר ביום שלישי האחרון ראינו שבירה של התמיכה וביומיים
שלאחר מכן בדיקה שלה וכשלון חזרה מעל .ביום שישי ירד הדולר בעוצמה לאחר שנודע כי ישראל תכנס למדדי האג"ח
העולמיים דבר שצפוי להכניס ביקוש של כמה מיליארדי לכל העקום באגרות הממשלתיות וכפועל יוצא לביקוש לשקלים .שבירת
התמיכה גוזרת יעד לדולר לרמה של  3.46בטווח הקצר ואל תופתעו אם לא נעצר רק שם.
מדד ה  DAXהגרמני – המדד נסחר השבוע תחת לחץ מוכרים בחציו הראשון אך הוא חזר לעצמו בחציו השני כשהוא נועל את
המסחר סמוך לאזור של גבוה שבועי .מהבחינה הטכנית השפל של יום רביעי ברמה של  12140נקודות יוצר שם תמיכה
טכנית .התנגדות קיימת בגבוה של ספטמבר ברמה של  12490-12500נקודות .ירידה מתחת לשפל תוציאה תיקון טכני לכל
המהלך של אוגוסט וספטמבר שכלול בו מעל  1200נקודות ללא תיקון משמעותי.

מדד ה  – S&P500מדד האס אנד פי  500נסחר חלש בשבוע האחרון עם לחיצות כלפי מטה לאזור התמיכה ,יחד עם זאת
המדד טרם נתן טריגר טכני שלילי כלשהו .אזור של  2940/50נקודות עדיין מהווה אזור תמיכה טכני במדד והוא נבדק פעמיים
השבוע כשהשוק מתרחק מאזור הסכנה וסוגר מעל רמה זו .אינדיקטורים טכניים מנגד כבר מתחילים להסתובב וחלקם נתן
איתות שלילי אך הוא גבולי בשלב זה .הנחה כללית היא שכל עוד המדד נסחר מעל לתמיכה הוא חיובי בטח לטווח הקצר ,רק
ירידה ברורה מתחת תיתן איתות טכני שלילי .אזור התנגדות נמצא ברמות השיא קצת מעל  3020נקודות.

ניתוח מניות
דלק קבוצה ( - )1084128מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה נראת רע מאוד בכל אינטרוול של זמן כשהשוק
מקשה מאוד על בעל השליטה יצחק תשובה וההרפתקאות שלו בשוק הנפט העולמי .טכנית השבוע המניה שברה את השפל
השנתי ברמה של  45000נקודות והגיעה לשפל של שנים רבות .יחד עם זאת בטווח הקצר המניה סגרה יעד יורד סביב 40000
נקודות כך שבהחלט תיתכן עצירה או תיקון שרק יפתח יעדים יורדים חדשים.
אלקטרה ( - )739037מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90לאחר ריצה חזקה וסגירת יעדים סביב  115000נקודות המניה
יצאה לתנועה צידית/תיקון יורד ונראה שיוצרת סוג של תמיכה סביב  108000נקודות .יציאה קדימה ביום המסחר הבא יכול
להביא למהלך עולה נוסף ,כשההתנגדות היא רמת שיא קצת מעל  116000נקודות.
אפי נכסים ( - )1091354מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה דיי זזה בתנועה צידית בחודשיים האחרונים וזה קורה
ברמת שיא של המניה .ביום המסחר האחרון המניה פרצה את אזור השיא ברמה של  12000נקודות ונתנה איתות טכני חיובי
המשכי .המצאות מעל רצה זו בתקופה הקרובה גוזרת יעד ראשון סביב  13000נקודות ויעד שני ומלא ברמה של 13500
נקודות.
המלט ( - )1080324מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90עוד מניה שסבלה ממומנט שלילי בתקופה האחרונה .המניה יצרה
אזור תמיכה קצת מעל  5500נקודות ויצאה קדימה השבוע בפעם השנייה ,אך כשלה בסגירה מעל  6300נקודות בערך קו
צוואר של תבנית  .Wיציאה מעל רמה זו ורצוי מעל  6500יכול להביא להשלמת תבנית באזור .+7000
טבע ( - )TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35שבוע המסחר התנהל במגמה שלילית ואף שברה את התמיכה
הנקודתית באזור  7.5דולר ובכך מחקה את הסיכון לפריצת רצועת ההתנגדות המהותית  8.2-8.5דולר .כעת המניה מתקרבת
לתמיכה הנקודתית בדמות השפל השנתי באזור  6.07דולר כך שסגירה מתחת לרמה זו וכישלון פריצה חזרה תהווה איתות
שלילי במיוחד ויציאה לגל יורד חדש עם יעד עתידי סביב  4.5דולר .למעקב
שיכון ובינוי ( - )1081942מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה חתמה את שבוע מסחר חיובי במיוחד לאחר שעלתה
במהלכו בכ .16.8% -הזינוק החל ביום שני בעקבות המכירה של חברת איידיאו בפרמיה של מעל  80%בה מחזיקה שיכון
בשיעור של כ 7.5% -ובמקביל החברה דיווחה שהחברה מתכננת להנפיק את הנדל"ן המניב בישראל .ביום המסחר האחרון
המניה פרצה את שיא כל הזמנים באזור  1,290נקודות .בשלב זה היעד העתידי כמעט ונסגר והוא עומד באזור 1,395-1,400
נקודות שם המניה תבחן מחדש.
רמי לוי ( - )1104249מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90במהלך שבוע המסחר המניה התבססה מעל אזור 19,500
נקודות שעד לאחרונה שימש כאזור התנגדות מהותי .ההתבססות תומכת בהמשך התנועה העולה והטריגר לכך יתקבל בסגירה
מעל השיא החדש שנרשם בשבוע שעבר סביב  19,950נקודות .במידה ותרחיש זה יצא לפועל ,היעד העתידי הראשון סומן
באזור  21,000נקודות.
איידיאיי ביטוח ( - )1129501מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .90המניה התחזקה קלות במהלך שבוע המסחר וממשיכה
לשמור על מבנה מחירים עולה ומתבססת מעל אזור  13,000נקודות .פריצה והתבססות מעל אזור ההתנגדות האופקי סביב
 14,000נקודות יהווה טריגר לסיום הדשדוש הרחב ויציאה למגמה עולה חדשה .במידה ותרחיש זה יצא לפועל ,היעד הקרוב
סומן באזור  15,250נקודות .מלמטה אזור  12,800סומן כתמיכה נקודתית.
אל על ( - )1087824מניות החברה נסחרות במדד  .SME60המניה רשמה שבוע מסחר חיובי שבמהלכו עלתה בכ.4% -
טכנית גרף המחירים ממשיך להראות חיובי ותומך בפריצה של אזור ההתנגדות האופקי סביב  101.8-102נקודות .פריצה
והתבססות מעל התנגדות זו תהווה טריגר חיובי להמשך התיקון העולה עם מחיר יעד קרוב באזור  108-109נקודות.

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.

