הסקירה השבועית של ספונסר – 01.09.2019
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 שלילית במדדים המובילים בת"א ,ת"א  35ות"א  125ירדו ב  2.13%ו 1.73%
בהתאמה .השבוע היה גדוש מאוד באירועים על רקע סיום עונות הדוחות לרבעון השני .אלה האירועים העיקריים של השבוע
האחרון :רשת מלונות פתאל פרסמה דוחות טובים מאוד וזינקה בחדות למרות מגמה שלילית בשוק .איי די איי ביטוח פרסמה
גידול של  17%ברווח הנקי והגיבה בהתאם .רמי לוי הציגה גידול בהכנסות של  17.5%למרות ההפסדים של קופיקס .או פי סי
אנרגיה הציגה הבעת אמון מהשוק המקומי עם גיוס של  155מיליון  ₪בהנפקה פרטית .סאני יבואנית מכשירי הסלולר של
סמסונג בישראל הציגה גידול בהכנסות אך שחיקה חריגה ברווח שצנח ב  .82%בשלד הבורסאי ביונד טיים הצליח איפה
שאחרים כשלו ,החברה גייסה  4..27מיליון  ₪והיא תמזג לתוכה את חברת הקנביס שיח .חברת המכשור הרפואי בריינסוויי
מציגה דוחות טובים עם גידול משמעותי בהכנסות אך גידול בהפסדים שנובעים מהשקעה בהוצאות השיווק .הבורסה פרסמה
דוחות רבעונים ראשונים כחברה ציבורית והיא מציגה רווח צנוע מידי של  2.5מיליון ברבעון האחרון בשל שלל שערוכים
והוצאות .חברת גבעות החלה לקדוח במגד  , 8החברה ציינה שהקידוח יארך קרוב לחצי שנה .גב ים מפרסמה דוחות טובים עם
גידול של  18%ברווח הנקי .אל על עברה לרווח צנוע ברבעון האחרון ,החברה ציינה שהיא תפתח קווי תעופה חדשים ליעדים
חדשים באירופה ב  . 2020בנק לאומי ממנה את חנן פרידמן למנכ"ל החדש במקום רקפת רוסק עמינח .פרטנר מראה שאפשר
לשרוד גם בתחרות הקשה עם שיעור נטישה הנמוך מ  2011ורווח של  3מיליון  ₪ברבעון השני של השנה .בזק המשיכה בניקוי
האורוות וכפי שפרסמה שבוע לפני כן ,היא מוחקת מעל  1מיליארד שקל בחברת פלאפון ומכירה באי קיזוז המס של חברת
הלווין יס ,זה מביא אותה להפסד עתק של  1.57מיליארד שח ברבעון השני .חברת הביטוח הראל פרסמה דוחות חזקים עם
גידול של  174%ברווח בחציון הראשון .חברת הקנביס פארמוקן (מדיקל) מציגה גידול של  29%בהכנסות בחציון הראשון של
השנה .קבוצת אלקו מציגה רווח נקי מרשים של  93מיליון  ₪ברבעון השני גידול של פי .3

מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את פמס ,פתאל החזקות וצור שעלו  11.9% ,15.3%ו  11.9%בהתאמה .בלטו
בירידות שערים ויקטורי ,אופקו ונפטא אשר אבדו מערכן  8.7% ,9.5%ו  8.5%בהתאמה .מכלל מניות השוק נציין את מטומי,
לודן ואינטרנט זהב אשר עלו  30.5% ,112.5%ו  18%בהתאמה .מנגד מניות אראסאל ,מירלנד ודולומיט החזקות-ש השילו
מערכן  21.4% ,26.8%ו  18.6%בהתאמה.

בסיכום שבועי מדד ת"א  35ירד ב ,2.13% -מדד ת"א  90ירד ב ,0.68% -מדד הבנקים ירד ב ,2.43% -מדד הנדל"ן ירד ב-
 ,2.25%מדד הנפט וגז ירד ב 0.52% -ומדד הביומד ירד ב .0.9% -בשוק המט"ח ,הדולר התחזק ב  0.75%השבוע וכעת
(שישי) נסחר ברמה של  ₪ 3.5350לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35ירד ב 2.13% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1561.98נקודות.
שבוע המסחר החל בירידות שערים חדות של מעל  3%ביום ראשון בעקבות מלחמת הסחר ששוב הכתה במדדים ביום שישי
שעב ר .השוק פתח את המסחר ונחלש לאורך כל אורכו עד לנעילה בנמוכים יומיים .ביום שני קבלנו הפוגה בירידות לאחר
שטראמפ נאם במהלך ביקורו ב אירופה על כך שהסיניים יצרו איתו קשר במהלך הסופ"ש דבר שהוכחש כמובן .השוק המשיך
לשדר חולשה במהלך הימים שלישי ורביעי כשהוא נדבק כל העת לנמוכים יומיים ותקופתיים .יום חמישי נפתח בסערה
ובהפתעה כנגד חוזים שליליים בבוקר ופקיעה אופציות חודשית חיובית במחזור גבוה של מעל מיליארד  .₪מהבחינה הטכנית,
השוק ירד לנמוכים החודשיים השבוע ברמה של  1540/2נקודות ולמרות שנסחר מתחתם ביום רביעי הצליח לסגור בצורה
גבולית על אזור התמיכה .הזינוק של יום חמישי הביא את השוק לאזורי הגבוה השבועי במונחי מדד הגלום באופציות וסביב
 1563/4המהווים התנגדות בטווח הקצר .נעילה מעל רמה זו יכולה להביא להמשך תיקון עולה בשוק לכיוון של  1580נקודות.
אזור התמיכה סביב  1540/35נקודות הוכיח עצמו השבוע מתחת קיימת רמת תמיכה סביב  1518/20נקודות שהיא מהווה את
השפלים של התיקונים במהלך השנה (מרץ ותחילת יוני).
שקל-דולר – המטבע האמריקאי תיקן השבוע את הירידות של השבוע שעבר ונסחר כעת (שישי) ברמה של  3.5350דולר
לשקל .מהבחינה הטכנית לא קרה הרבה ,הבדיקה לפני שבועיים סביב  3.55-6הביא למוכרים שתדחפו את הדולר חזרה
למטה .נקודת אור ,השבוע קבלנו אישור לשפל עולה סביב  3.5080דולר לשח .אזור התנגדות ככתוב  3.55/6נקודות ,הערכה
טכנית טווח קצר היא שהדולר יסחר בריינג' הזה לפחות בשבוע המסחר הקרוב ואולי אף מעבר.

מדד ה  DAXהגרמני – מדד הדקס ממשיך לשדר עוצמה אך רק לטווח הקצר בטח לנעשה בבורסות אחרות בעולם .היום
(שישי) המדד נסחר בעליות שערים ופורץ אזור התנגדות סביב  11850/60נקודות .למרות הפריצה גם עליה לאזור של 12000
נקודות תהיה בגדר תיקון סביר לירידות האחרונות מ  12600לשפל האחרון קרוב ל  11300נקודות .הערכה טווח קצר כל עוד
מעל  11800המדד חיובי ונכון יהיה לתת את הקרדיט לקונים יחד עם זאת צריך לקחת בחשבון את הרנדומליות של המדד
בעיקר בחודשים האחרונים עם לא מעט פריצות ושבירות שווא.
מדד ה  – S&P500מדד האס אנד פי  500מציג דשדוש בטווח מחירים צר קרוב לחודש אך עם המון תנודתיות בין רמה של
 2950לתמיכה סביב  2830נקודות .נקודות חוזק ,למרות כל הכותרות השליליות המדד לא שובר את התמיכה .נקודות חולשה
זה שהווליום הרבה יותר גבוה בימי הירידות מאשר בימי העליות בתוך הדשדוש וזה בטח לא דבר חיובי .יחד עם זאת הכרעה
תהיה ביציאה מריינג עם יעד של  100-120נקודות לכיוון וזה אומר לא מעט תנודתיות שצפויה כנראה ממש בקרוב.

ניתוח מניות
טבע ( – )TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה הינה דואלית ונקבעת בארה"ב .למרות ניסיונות לסימני חיים
בתקופה האחרונה במניה למעשה לא קורה דבר .פרט לתנודתיות ועצבנות .אזור התנגדות טכני נמצא סביב  8-8.1דולר
למניה .תמיכה קרובה קיימת ברמה של  6.6דולר שפל שבועי ומתחת באזור קצת מעל  6דולר .אני חוזר על דעתי שאין מה
לחפש במניה לשום טווח ,הסיכון פשוט רב על הסיכוי (למרות שיש מוכשרים שיוכלו לגרד בה כסף).
אלקטרה ( – )739037מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90לאחר תנועה צידית בין  95000ל  106000נקודות במשך קרוב
ל  4חודשים המניה יציאה קדימה בעיקר ביומיים האחרונים ,מאזור התמיכה ועד לפריצה ונעילה חיובית ביום המסחר האחרון
ומעל לרמות השיא סביב  105000-106000נקודות .למעשה המניה נתנה טריגר טכני חיובי עד יעד תבנית לאזור של
 115000-116000נקודות (גובה הדשדוש).
פמס ( – )315010מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה פרסמה השבוע דוחות רבעוניים שהשוק אהב והיא המריאה
ביום שלישי האחרון מעל אזור התנגדות סביב  10500/600נקודות .במציאות לא באמת היה אפשר לקנות בפריצה אלא מעט
גבוה יותר וגם שם המחזור היה דליל ורובו עבר בחלקים היותר גבוהים של יום המסחר סביב  11500פלוס .מה מכאן? טכנית
כל ירידה לשפל עולה לדעתי תהיה הזדמנות כניסה למניה .הערכה שלי שהיא תנסה לתקוף את השיאים מ  2017ברמה של
 14500נקודות.
כיל ( – )281014מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35הניתוח יתבסס על הגרף השבועי .המניה נראת רע כבר תקופה וניתן
לראות מבנה מחירים שהחל עוד מתחילת השנה .טכנית המניה חזרה השבוע לאזור של  1600נקודות אזור שהפריצה שלו
בפעם הקודמת הביא למהלך העולה של  2018במניה עד לאזור של  2300נקודות .השאלה אם נקבל כאן עצירה והיפוך או
שנראה המשך ירידות ולחץ במניה .למעקב בשלב זה.
מנורה מבטחים ( – )566018מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה בדקו השבוע אזור פריצה של שיא כל
הזמנים סביב רמה של  4900נק ודות ונבלמו בשלב זה .למי שמחפש כניסה קרובה המניה באזורים נוחים והיא מוגדרת חיובית
כל עוד נסחרת מעל  4850/4900נקודות וזה בראיה ארוכה .אזור התנגדות קרוב קיים בשיא סביב  5650נקודות.
הראל השקעות ( – )585018מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35החברה פרסמה דוחות טובים השבוע והמניה חוזרת שוב
סמוך לרמות השיא ,חשוב לציין שמלבד בירידה בדצמבר האחרון המניה כל הזמן נצמדת לגבוהים סביב  2750-2800נקודות
ולא מצליחה לפרוץ ולתת מהלך משמעותי קדימה .אני חייב לציין שהגרף היומי (מצורף) זה מסוג בגרפים שאני לא מתקרב
אליהם ,בשבועי המצב נראה הרבה יותר טוב ונקי .אולי הפעם נראה גבוהים חדשים?
אירפורט סיטי ( – )1095835מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה נהנית ממומנט חיובי בדומה לכל הסקטור הנדל"ן.
טכנית המניה יצאה השבוע שפל עולה נוסף ,למי שמחפש לחבור יש סטופ ברור מתחת ל  6450נקודות ,כשהשאיפה היא
להתקדם לעבר השיא סביב  7000ואף לפרוץ אותו .חשוב לציין שהמניה כבר אחרי מהלך חזק מאוד בחודשים האחרונים ולכן
ככל שמצטרפים מאוחר מידי הסיכון לתחילת מימוש עמוק גדל.

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.

