הסקירה השבועית של ספונסר – 31.03.2019
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  35ו  125ירדו  1.55%ו 1.06%
בהתאמה .שבוע מסחר נפתח לאחר סופ"ש ארוך לרגל חג פורים בו ירדו מדדי ארה"ב ביום שישי שעבר והעיבו על יומיים של
עליות שקדמו להם .השוק ירד בחדות ביום ראשון והיה תחת לחץ מכירות גם ביום שני ,ביום שלישי ראינו שינוי במגמה ועליות
שערים חדות .יום רביעי ,ערב הפקיעה החודשית השוק סגר את פער המחירים שנפתח מתחילת השבוע וכמעט ומחק את
הירידה השבועית .הפקיעה בחמישי בבוקר הייתה שלילית ברמה של  1427.26נקודות בליווי מחזור של קצת מעל  600מיליון
ש"ח .לאחר הפקיעה ראינו התאוששות מסוימת אך השוק נעל את המסחר סביב שער הפתיחה ובנמוך היומי .שלל דוחות
כספיים פורסמו השבוע בשוק המקומי ,בלטה לשלילה בזק שהפסידה  1.07מיליארד  ₪בשנת  2018בעיקר בשל שערוכים של
חברת יס .שיכון ובינוי בלטה לחיוב על רקע שמועות שמנכ"ל הפניקס אייל לפידות יתמנה למנכ"ל החברה .דוחות חלשים
פורסמו ע"י ספאנטק ,דלק רכב ופלסאון שמניותיהן צללו בסיכום שבועי .מכלל מניות השוק נציין את מיקרומדיק הקטנה
שחתמה על מזכר הבנות להכנסת פעילות קנביס רפואי והיא הכפילה את ערכה השבוע.
מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את שיכון ובינוי ,אשטרום קבוצה וארקו החזקות שעלו  13.3% ,24.8%ו 8.5%
בהתאמה .בלטו בירידות שערים ספאנטק ,פלסאון והפניקס אשר אבדו מערכן  12.7% ,12.9%ו  12.4%בהתאמה .מכלל
מניות השוק נציין את מיקרומדיק ,קנביט-ש וניו הוריזון אשר עלו  29.4% ,104.1%ו  25.5%בהתאמה .מנגד מניות כן פייט,
אפולו פאוור ואפליי השילו מערכן  19.7% ,31.6%ו  18.5%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35ירד ב ,1.55% -מדד ת"א  90עלה ב ,0.09% -מדד הבנקים ירד ב ,3.41% -מדד הנדל"ן עלה ב-
 ,2.07%מדד הנפט וגז ירד ב 0.28% -ומדד הביומד ירד ב .3.56% -בשוק המט"ח ,הדולר הוסיף לערכו השבוע כ0.5% -
וכעת (שישי) נסחר ברמה של  ₪ 3.6310לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35ירד ב 1.55% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1527.35נקודות.
שבוע מסחר תנודתי יחסית עבר על המדד עם פתיחה שלילית מאוד ביום א' האחרון שהמשיכה ליום שני והתאוששות בימים
שלישי ורביעי סמוך לפקיעת האופציות החודשית .הפקיעה בבוקר חמישי הייתה שלילית וברמה של  1427.26נקודות ,ירידה
של מעל  1%ביחס לשער הנעילה .טכנית השוק תחת סיגנל שלילי כבר לא מעט זמן ולמרות שהוא אינו יורד בחדות הוא מאבד
גובה מרמות השיא השנתיות שנקבעו בשלהי פברואר האחרון .טכנית ,יש לשים לב לכמה רמות בגרף יומי 1534/5 .נקודות
ברמה יומית וגבוה שבועי ברמה של  1548/9נקודות שהוא שיא יורד נוסף בשלב זה .אזור תמיכה נמצא סביב  1518נקודות
שהחזיק פעמיים השבוע .ההמצאות מתחת ל  1535נקודות פתחה יעד לאזור של  1480נקודות ,אזור תמיכה חשוב מעל נמצא
סביב  1510ואני מעריך שנבקר בו בשבוע הקרוב.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נסחר כעת (שישי) בעליות שערים קלות וברמה של  3.6310ש"ח לדולר .התמיכה אותה
ציינתי בשבועות האחרונים סביב  3.60בהערכה גסה החזיקה את עצמה ואכן היציאה מעל  3.6120הוציאה את הדולר קדימה
לאזור של  3.64נקודות והוציאה אותו מכלל סכנה בטווח הקצר .אזור התנגדות נמצא סביב  3.64דולר לשקל שהוא גבוה שבועי
וגבוה מתחילת מרץ ,פריצה מעליו יכולה להביא את הדולר לאזור של  3.6650נקודות ואף גבוה מכך.
מדד ה  DAXהגרמני – מדד הדקס הגרמני המשך באיתותי החולשה שלו מהשבוע שעבר לאחר שלא החזיק מעל 11670/80
נקודות וקבל גג סביב ממוצע  200וברצועת התנגדות קשה מאוד שנשברה באוקטובר האחרון (זו ששלחה את המדד קרוב
מאוד ל  10000נקודות) .טכנית טווח קצר ,כל התיקון העולה של השבוע האחרון נראה כמו פיזור/פתיחה של מרווח יורד כלפי
מטה .אזור התנגדות טווח קצר  11500פריצה ברורה תוריד את הסיכון משבירה מטה ,אי פריצה ומימוש יכולה בהחלט להביא
לפתיחה של גל יורד חדש.

ניתוח מניות
בזק ( – )230011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה ממשיכה להראות רע מאוד ולמרות התאוששות בחציו הראשון
של השבוע בסיכום שבועי המניה חוזרת לנמוכים שבועיים וסגירה חלשה מאוד .טכנית המניה חלשה מאוד ואפילו בתיקון
העולה לא בדקה שפל אחרון ברמה של  288נקודות .תמיכה קיימת בנמוכים האחרונים שבירה יכולה לפתוח עוד מרווח יורד
כלפי מטה.
ספאנטק ( – )1090117מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90דוחות חלשים ואכזבה של משקיעים שלחו את המניה לירידות
שערים חדות השבוע שהמשיכו מהשבוע הקודם .המניה מגיעה לאזור טכני חזק מאוד  970-1000נקודות וחשוב יהיה לראות
עצירה קודם כל מכיוון שהמומנט שלילי מאוד.
נייר חדרה ( – )632018מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה התממשו לאחר הדוחות האחרונים ובונה
תצורה שורית שיכולה בהחלט להביא להמשך עליות שערים במניה .פריצת התבנית המתגבשת יכולה להביא למהלך מהיר
לאזורי השיא האחרון.
חילן ( – )1084698מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה החזיקו בכל השבוע האחרון מעל  9500נקודות
כשכל התיקון במהלך הימים ראשון –רביעי היה טבעי ואף בריא ,המניה נעלה את השבוע בשיא חדש ובנר שורי מאוד שצריך
להביא להמשכיות לאזור של  100000הפסיכולוגית בעיקר .חשוב לציין שהמניה איטית מאוד בתנועה שלה ולכן מתאימה פחות
לסוחרי תנודות מהירות אלא למשקיעים שמחפשים יציבות וישיבה ממושכת.
שופרסל ( – )777037מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה יצאה למימוש לאחר הדוחות האחרונים ,ביום שלישי
ראינו בלימה במניה אך עדיין היומיים שלאחר מכן המניה המשיכה לאבד גובה .טכנית שפל אחרון סביב  2280הינו אזור
תמיכה קרוב ,מתחת אזור תמיכה חזק סביב  2200אני מעריך שהמניה תתקרב לשם במידה ונראה נמוכים חדשים השבוע.
אלוני חץ ( - )390013מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35השבוע פרצה המניה את טווח  3,890-4,070נקודות ורשמה
שיא חדש .בשלב זה ,מבנה גרף המחירים תומך בהמשך התנועה העולה כאשר מחיר היעד סומן סביב  4,280נקודות .הנחת
העבודה בתוקף כל עוד נסחרת מעל  4,000נקודות.
טבע ( - )TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35חזרנו לעקוב אחר מניית טבע בעקבות כישלון הפריצה חזרה מעל 17
דולר שהביאה לירידה עד לשפל האחרון ב 15.5 -דולר .במידה והמניה תשבור רמה זו ותסגור מתחתיה תגדל האפשרות
להמשך המימוש לשפל של שנת  2018סביב  14.5דולר שם תתקבל הכרעה באם העליה שרשמה המניה בתחילת השנה
היתה בגדר תיקון עולה בתוך מגמה שלילית ,או שהמניה תצליח להתבסס ולייצר מגמה עולה חדש ותעלה חזרה לאזור 17
דולר אשר סומן כרמה מהותית לטווח הקצר-בינוני .למעקב
כלל עסקי ביטוח ( - )224014מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90ביום רביעי המניה התהפכה מעל אזור השפל שנרשם
במהלך חודש ינואר האחרון סביב רמה  4,700-4,730נקודות .במידה והמניה תשכיל לעלות ביום המסחר הקרוב ותצליח
לפרוץ כלפי מעלה בימי המסחר הקרובים את אזור  4,900נקודות ,יתקבל טריגר חיובי לתחילת תיקון עולה עם יעד תבנית
באזור  5,300נקודות .אזור  5,050סומן כהתנגדות נקודתית .בתרחיש הפסימי המניה לא תצליח להתאושש ותשבור את אזור
התמיכה דבר שככל הנראה יביא להמשך המימוש ליעד הבא ב 4,500 -נקודות – תמיכה היסטורית.

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.

