הסקירה השבועית של ספונסר – 29.12.2019
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  35ומדד ת"א  125עלו ב  0.48%ו
 0.5%בהתאמה .השוק נכנס לשבוע המסחר האחרון של השנה לאחר שהוא דיי עומד במקום בשבועות האחרונים בדומה
לנעשה במדדי אירופה ובשונה מארה"ב שממשיכה בראלי חסר מעצורים לעבר אחת השנים הכי טובות שידע השוק האמריקאי.
מהכותרות הבולטות השבוע נציין את :נאוויטס פטרוליום אשר בשליטת גדעון תדמור ,היא דיווחה בתחילת השבוע על רכישה
של  4נכסי נפט בארה"ב תמורת  50מיליון דולר .אייסקיור מדיקל קבלה אישור  FDAלשיווק ומכירה של מערכות החברה.
אנרג' יקס זכתה במכרז תעריף לשתי חוות רוח בפולין .שבוע שלישי ברציפות שקרנות הנאמנות המסורתיות פודות בקצב גובר,
בשבוע שעבר נפדו מעל חצי מיליארד  . ₪רני צים רוכש נכס באזור התעשייה נוף הגליל תמורת  97מיליון שקלים .אבגול
חותכת הפסדים ,תפסיק את הפעילות במפעל ברקן ,צופה הפסד של  1.6מיליון דולר .אספן גרופ רוכשת יחד עם אלטשולר
שחם ושלמה ביטוח  2נכסים בהולנד .מליסרון בצעה הנפקת מניות מוצלחת לציבור .מנור וכפיר גינדי ממזגים את חברת
הקנאביס ביופארם לתוך קאנומד .פרשמרקט רוכשת שלושה סניפים של יינות ביתן בתמורה ל  40מיליון שקלים .בזן משפרת
את תנאי המימון ,חותמת עם הבנקים על שיפור תנאי אשראי .מליסרון רוכשת את אחזקות מגדל בקניון רמת אביב בתמורה ל
 425מיליון שקלים .חברת האשראי החוץ בנקאי פנינסולה מרחיבה את פעילות האשראי והמימון לשווקים בחו"ל .כלל ביטוח
השלימה מהלך נוסף של החלפת אגרות החוב .יוחננוף רוכשת גם היא  3סניפים מיינות ביתן במורה ל  40מיליון שקלים .חברת
הקנביס פארמוקן החלה בגידול מסחרי ראשון של שתילי קנאביס שעברו ריבוי במעבדת תרביות.

מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את רבוע נדל"ן ,ישראל קנדה וסלקום אשר עלו  9.1% ,17%ו  9%בהתאמה .בלטו
בירידות שערים באטמ ,אנלייבקס ואפקון אשר ירדו  9.1% ,11%ו  7.1%בהתאמה .מכלל מניות השוק נציין את מטומי ,בבילון
ואלומיי אשר עלו  35% ,35.7%ו  30%בהתאמה .מנגד מניות פלאזה סנטר-ש ,אביליטי וקמן קפיטל-ש השילו מערכן ,68.5%
 24.5%ו  24%בהתאמה.

בסיכום שבועי מדד ת"א  35עלה ב ,0.48% -מדד ת"א  90עלה ב ,0.62% -מדד הבנקים עלה ב ,1.29% -מדד הנדל"ן עלה
ב ,1.4% -מדד הנפט וגז ירד ב 1.76% -ומדד הביומד עלה ב .1.83% -בשוק המט"ח ,הדולר נסחר ללא שינוי השבוע וכעת
(שישי) נסחר ברמה של  ₪ 3.4770לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35עלה ב 0.48% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1685.49נקודות.
שבוע מסחר עם תנודתיות שעלתה בעיקר בימים שני ורביעי בזמן שבורסות העולם היו בימי מסחר חלקיים וללא מסחר כלל
ופקיעה חודשית במחזור מהגדולים שראינו בשנים האחרונות ( 1.4מיליארד) ננעל בבורסה של ת"א .את הפרשנות לתנודתיות
נשאיר למקומות אחרים ונתמקד בצד הטכני שלמעשה השאיר את השוק באותו המקום בדיוק ,סביב  1680נקודות ובטווח
מסחר של  1668ל  1702נקודות שמחזיק כחודש ימים .יציאה מהטווח ככל הנראה תביא לתנודה במידה והיא תהיה למעלה
זה אומר שהשוק יכוון לשיא כל הזמנים סביב  1730נקודות .הכרעה לדעתי תגיע רק בתחילת השנה האזרחית החדשה.
שקל-דולר – הדולר חזר השבוע למחוזות שהוא מכיר וזה לנמוכים האחרונים עם פוטנציאל שבירה של התמיכה האחרונה
ברמה של  .3.4650-3.4720הערכה הטכנית שלי נשארת בעינה ,כל החודש האחרון נראה כמו איורור לפני שבירת תבנית
טכנית כלפי מטה ויעד לאזור של .3.40

מדד ה  DAXהגרמני – שבוע מסחר חלקי מאוד עבר על המדד הגרמני על שני ימי מסחר בלבד ,שני והיום (שישי) .מהבחינה
הטכנית שוב לא קורה הרבה והמדד ממשיך להיסחר סביב אותן רמות מחירים רק שהפעם נראה שיש שפל עולה ברמה של
 13140נקודות .לפני השנה האזרחית החדשה הצפי הוא שלא יהיו דרמות מיוחדות שכן מחזורי המסחר צפויים להיות נמוכים
ומעט ימי מסחר עד לסיום השבוע הבא.

מדד ה  – S&P500מדד האס אנד פי  500ממשיך בקצב העליות המרשים שלו גם אחרי חופשת חג המולד ואמש (חמישי)
קבע גבוה חדש בליווי מחזור מסחר חצי מהממוצע בימים כתיקונם .המדד עולה קרוב ל  13%מהשפל של חודש אוקטובר
ובחודשיים עושה למעשה תשואה של שנה שלמה שנחשבת טובה .מהצד הטכני ,ראלי סוף השנה שלח אינדיקטורים טכניים
לרמות גבוהות יחסית ולכן הסיכון אחרי עליה רצופה כזו הופך להיות מעט גבוה בעיקר למי שמסתכל על השוק בטווחים
הקצרים .יחד עם יעדים טכניים שנסגרו כבר בשבוע שעבר סביב  3200נקודות בהחלט מצדיקות לעשות טייק פרופיט (נעילת
רווח) באחת השנים הטובות ביותר שהשוק ידע בעשור האחרון.

ניתוח מניות
פמס ( – )315010מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה גמגמה בשבועות האחרונים בעיקר לאחר דוחות טובים אך
יחד עם זאת כשלה להתקדם שלב אחד קדימה .מבחינה הטכנית המניה יצאה בשבועיים אחרונים מהשפל האחרון ברמה של
 12230/50נקודות ויצאה קדימה .למי שחיובי על הנייר אפשרי להיכנס סביב הרמות האלה אולם הכניסה הנכונה תהיה רק
בפריצה של השיא השנתי סביב התנגדות  14000/300נקודות.
ישראל קנדה ( - )434019מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה פרצה במחצית השבוע את אזור ההתנגדות סביב
 700/10נקודות והביאה להמשך חיובי במניה לעבר שיאים חדשים לקראת סיום השנה .הנחה טכנית שכל נסיגה ובדיקת השיא
תהיה חיובית לכניסה למי שפספס את הפריצה הראשונית.
חלל תקשורת ( – )1092345כתב האופציה על המניה פקע השבוע דבר שאמור היה להוריד את הלחץ מהמניה .מהצד
הטכנית ,לא היה חדשה והמניה ממשיכה להתבסס מתחת לנמוכים האחרונים סביב  1100נקודות ,חוסר חזרה מעל רמה זו
תהיה מאוד שלילית והיא יכולה לפתוח מרווח יורד במניה לרמות נמוכות יותר בעיקר לקראת סיום השנה.
מהדרין ( - )686014מניות סבלו השנה האחרונה מירידות שערים בעיקר בשל חלוקת מניות החברה כדיב בעין .בחודשיים
האחרונים נראה שלחץ המכירות מעט נרגע כשהיא נעה בתנועה צידית ולא קבעה נמוכים חדשים .אזור התנגדות נמצא סביב
 14000נקודות ,נעילה מעל תביא לטריגר טכנית חיובי עם יעד תבנית לאזור של  16000נקודות.
מנורה מבטחים ( - )566018מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .90המניה התבססה במהלך שבוע המסחר מעל אזור
התמיכה החשוב  4,780-4,800נקודות .טכנית התבססות והיפוך מעל אזור זה עשוי לסמל את סיום התיקון היורד וחזרה כלפי
מעלה .במקרה ותחריש זה יצא לפועל ,אזור  5,000סומן כהתנגדות קרובה ומעליה  5,240נקודות .במידה והמניה תשבור את
התמיכה האופקית ותסגור מתחת לרמה של  ,4,780התמיכה הבאה שוכנת באוזר  4,500נקודות.
גזית גלוב ( - )126011מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .35המניה מדשדשת סביב אזור השיא ומתבססת מעל רמת
הפריצה והשיא האחרון סביב  3,600נקודות .טכנית ההתבססות חיובית ותומכת בהמשך המגמה העולה כאשר הטריגר יתקבל
בפריצה וסגירה מעל  ,3,860הגבוה האחרון .מלמטה אזור  3,600ימשיך לשמש כתמיכה והנחת עבודה זו תהיה בתוקף כל
עוד המניה נסחרת מעל  3,550במונחי שער סגירה.
כיל ( - )281014מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .35במהלך הרבעון הנוכחי המניה מתבססת מעל אזור התמיכה החשוב
סביב  1,500נקודות .טכנית מבנה גרף המחירים תומך בתחילת תיקון יורד ,אולם בטווח הקצר המניה מתקשה בפריצה של
אזור  1,660נקודות ,לכן פריצה והתבססות מעל רמה זו תפתח יעדים חדשים כאשר הראשון סומן באזור  1,740נקודות שהפך
להתנגדות לאחר שנשבר במהלך חודש אוגוסט .למעקב
שופרסל ( - )777037מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .35מתחילת החודש המניה מתבססת מעל אזור  2,160נקודות.
קודם לכן המניה נסחרה במגמה יורדת מאזור השיא שנרשם בתחילת חודש אוגוסט סביב  2,760נקודות .טכנית ,בטווח הקצר
קיימת אפשרות לתחילת תיקון עולה כאשר הטריגר לכך יתקבל בפריצה וסגירה מעל  2,250נקודות .במידה ותרחיש זה יצא
לפועל אזור  2,300סומן כהתנגדות מהותית קרובה .סגירה מתחת ל 2,150-נקודות תהווה טריגר שלילי להמשך מהלך
המימוש אל עבר התמיכה החשובה הבאה באזור  2,100נקודות.
אלקטרה נדלן ( - )1094044מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .90במהלך שבוע המסחר המניה הוסיפה להתבסס מעל אזור
התמיכה  2,000נקודות .ביום המסחר האחרון המניה חתמה בעליה של כ 3.5% -ברמה של  ,2,132כאשר הטריגר סומן ברמה
של  2,100נקודות ובכל התקל טריגר חיובי לתחילת תיקון עולה בטווח הקצר אל עבר ההתנגדות המהותית הקרובה סביב
 2,290נקודות .במידה ותיסוג חזרה ,אזור  2,000ישמש כתמיכה חשובה.

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.

