הסקירה השבועית של ספונסר – 02.06.2019
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  35ות"א  125ירדו ב  1.22%ו 0.97%
בהתאמה .שבוע מסחר שלילי נסגר בבורסה של ת"א עם שלל דוחות כספיים והצבעה על פיזור הכנסת לאחר כשלון הרכבת
קואליציה עם רוב של  61חברי כנסת .בניגוד למגמה בארה"ב המסחר בתחילת השבוע ננעל במגמה חיובית וגם יום שני נפתח
בעליות שערים קלות .המשך השבוע היה שלילי בעיקר ביום רביעי לאחר שהשוק צנח בעוצמה הן בגלל פער שלילי במיוחד
במניית טבע וגם בגלל אווירה שלילית בשווקי העולם .טבע המשיכה להסתבך בארה"ב עם פשרה של  85מיליון דולר
באוקלהומה ,דבר שהביא ל  2הורדות המלצה בנקים זרים מובילים .בזק פרסמה דוחות סבירים יום לאחר שצללה לשפל של 7
שנים ,גם תוצאות סבירות אלה לא הרימו את המניה .סלקום הציגה דוחות חלשים עם הפסד רבעוני המתחרה פרטנר הציגה
רווח צנוע בלבד .מניות הנדל"ן המשיכו להיות הסחורה החמה עם המשך עליות שערים הן במדד והן במניות המובילות .מניות
הקנביס שעד לא מזמן היו הסחורה החמה בשוק המשיכו לצלול לאורך כל שבוע המסחר האחרון פרט ליום ה' בו הופיע תיקון
חד בכל המניות המבילות.
מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את שיכון ובינוי ,אשטרום נכסים ומיטב ד"ש שעלו  12.7% ,13.8%ו  9.8%בהתאמה.
בלטו בירידות שערים בי קומיוניקיישנס ,טבע וסלקום אשר אבדו מערכן  15.2% ,17.7%ו  12.5%בהתאמה .מכלל מניות
השוק נציין את ביומדיקו-ש ,אנגל שלמה ואשטרום קבוצה אשר עלו  19.4% ,23.5%ו  12.7%בהתאמה .מנגד מניות ביונד
טיים-ש ,קנביט ואלביט הדמיה השילו מערכן  33.8% ,67.4%ו  27.5%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35ירד ב ,1.22% -מדד ת"א  90ירד ב ,0.17% -מדד הבנקים עלה ב ,0.86% -מדד הנדל"ן עלה ב-
 ,2.08%מדד הנפט וגז ירד ב 1.35% -ומדד הביומד ירד ב .6.3% -בשוק המט"ח ,הדולר הוסף לערכו השבוע כ 0.8% -וכעת
(שישי) נסחר ברמה של  ₪ 3.6630לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35ירד ב 1.22% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1544.44נקודות.
שבוע מסחר בעיקר שלילי עבר על מדד ת"א  35עם פקיעה שבועית ברמה של  1547.59נקודות ותמיכה טכנית בנמוכים
האחרונים על הגרף היומי אותה ציינתי בשבועיים האחרונים ברמה של  1534/7נקודות .התבנית הטכנית המתהווה בשבועיים
האחרונים קרובה לשבירה ועם טרום מסחר שלילי במדדי ארה"ב (שישי צהרים) וירידות חדות באירופה ,סיכוי סביר שנראה
פער מחירים יורד חד למטה בתחילת השבוע ואיתות שלילי .תמיכה במקרה זה קיימת בשפל של חודש מרץ סביב ברמה של
 1518/20נקודות.
תנודתי עבר על מדד המעו"ף עם תנודתיות בעיקר חוסר בהמשכיות בין יום מסחר אחד ליום המסחר הבא .מהבחינה הטכנית
התבנית המתהווה דובית (שלילית) .המדד בדק השבוע מלמטה את אזור של  1580נקודות וכל אזור של  1580/90נקודות
מהווה התנגדות ותיקון לגל היורד האחרון מתחילת החודש .אזור תמיכה קרוב קיים סביב נעילת המסחר ברמה של 1563/4
נקודות ,מתחת רמה של  1554נקודות שהוא הנמוך היומי והשלים האחרונים בגרף היומי  1534/7נקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נסחר כעת (שישי) בעליות שערים קלות וברמה של  3.6330ש"ח לדולר .הדולר המשיך
בתיקון העולה שבוע שני ברציפות כשהוא שומר על טווח המסחר של התקופה האחרונה מעל  3.66ובאזור התנגדות סביב
 .+3.64מהבחינה הטכנית נראה שהדולר יצר שפל עולה סביב  3.60והם פיזור הכנסת ,הליכה לבחירות נוספות ושמועות על
פרסום גרעון גדול עוד יותר בתחילת השבוע בהחלט יש סיכוי שנראה המשך התחזקות של הדולר ופריצה של רמת ההתנגדות.
מדד ה  DAXהגרמני – עד אתמול (חמישי) המדד סיפק עוצמה מרשימה והצליח להחזיק מעל התמיכה סביב 11800-12000
נקודות אותה אני מציין בחודש האחרון .היום שישי ,המדד יורד בחדות ולמעשה שובר את אזור התמיכה בפער יורד ונותן
איתות טכני שלילי ,הנחת עבודה כעת היא כל עליה לצורך ירידה כשאזור של עד  12000יהווה "חילוץ" החוצה מהמדד.
מדד ה  – S&P500מדד האס אנד פי  500שבר השבוע את אזור של  2800נקודות שהיווה אזור תמיכה טכני בפער מחירים
יורד בכך נתן איתות שלילי המשיכי משלל האיתותים הקיימים בשוק .הירידה החדה נבלמה ביומיים האחרונים סביב אזור של
 2770/5נקודות שם קיים ממוצע  200ימי מסחר אחרונים .כעת (שיש צהרים) החוזים העתידיים נסחרים בירידות של מעל 1%
ועל פניו נראה המשך מגמה יורדת עם שבירה של הממוצע .חשוב לציין שלא פעם ראינו שבירה רגעית וחזרה יום או יומיים
לאחר מכן .בכל מקרה כל עוד השוק נסחר מתחת לאזור  2800הוא שלילי בטווח הקצר ולכן זהירות נדרשת בטח אחרי עליות
ללא מעצורים במשך  4חודשים.

ניתוח מניות
נייר חדרה ( – )632018מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה התרסקה השבוע מעל  17%בעקבות דוחות חלשים.
מהבחינה הטכנית המניה שברה את השפלים האחרונים סביב  24000שהחזיקו פעמיים בשנה האחרונה ונעלה את השבוע
סביב  23500שפל נוסף מהקיץ שעבר .המומנט במניה שלילי וגם אם יבוא תיקון כזה או אחר עדיף לדעתי לחפש את הכסף
במקומות אחרים ,אזור של  23000נקודות ישנו פתי גאפ ממאי שנה שעברה וב  22200סגירתו ,אני מעריך שאחרי תיקון כזה
או אחר המניה בהחלט יכולה לשאוף לשם .בכל זאת מילה לחובבי השפיצים ,בהיפוך ביום הבא אפשר להכנס לתיקון של כמה
אחוזים בודדים.
טבע ( - )TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35במהלך שבוע המסחר המקוצר המניה הוסיפה לרדת (כ )18% -לאחר
ששברה בשבוע שעבר את אזור השפל של שנת  2017סביבי  10.9דולר .ברקע בנק ההשקעות  UBSחתך את המלצה והוריד
את מחיר היעד מ 22-דולר ל 12-דולר למניה .בשלב זה הנחת העבודה נותרה ללא שינוי עם מחיר יעד סביב  7.9-8דולר ואזור
 11.3דולר הפך להתנגדות במקרה של תיקון עולה מהיר.
בזק ( - )230011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35למרות פתיחה חיובית של שבוע המסחר ,המניה חתמה אם יום
המסחר האחרון במחיר שפל חדש לאחר ששברה ביום רביעי את אזור התמיכה  236-240ורשמה נמוך יומי ב 214 -נקודות
ולאחריו התמתנו הירידות .ביום חמישי המניה זינקה בפתיחה בכ 7% -וחזרה להיסחר מעל אזור התמיכה שנשבר על רקע
פרסום המאזן הרבעוני ,אולם המניה איבדה גובה בהדרגה וחתמה בירידה של כאחוז ,מתחת לאזור התמיכה שהפך כעת
להתנגדות .יעד התבנית במניה הינו בגובה הדשדוש האחרון ועומד על  35נקודות כלפי מטה והוא עומד על אזור של 205-200
נקודות
אינטרקיור ( - )1106376מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .SME-60המניה איבדה השבוע כ 9.4% -מערכה לאחר ששברה
ביום שני את התמיכה הנקודתית סביב  775נקודות וירדה עד לרמה של  594נקודות ביום חמישי ומשם התהפכה לעליות
וחתמה ברמה של  716נקודות במחזור מסחר כפול מהממוצע .כעת קיימת אפשרות להמשך התיקון העולה חזרה לאזור 775
שנשבר בתחילת השבוע ,אולם אם לא תצליח לשמור על המומנטום שנוצר ביום חמישי המניה ככל הנראה תמשיך ליעד
התבנית סביב  560נקודות.
רציו יהש ( - )394015מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90שבוע מסחר שלילי בה הוסיפה המניה להתכנס מעל אזור 275
נקודות .מבנה גרף המחירים של החודש האחרון הינו שלילי והנחת העבודה היא התכנסות מחירים לפני המשך מהלך המימוש
שהחל בסוף חודש אפריל .הטריגר לגל ירידות נוסף יתקבל בסגירה מתחת ל 275 -נקודות .במידה ותרחיש זה יצא לפועל,
היעד של התבנית הנוכחית סומן סביב  260נקודות .בטווח הקצר ,אזור  290סומן כהתנגדות.
פועלים ( - )662577מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה רשמה שבוע מסחר תנודתי לאחר שפתחה בעליה וחתמה
בירידה .למרות התנודתיות ,אזור  2,600המשיך לתמוך ,בדומה לשבוע שעבר ואזור זה סומן כתמיכה חשובה לטווח זמן הקצר
כך שכל עוד נסחרת מעליו (במונחי שער סגירה) קיימת אפשרות חזרה לאזור  2,730נקודות ולנסות לפרוץ לשיא חדש .מנגד,
שבירה של התמיכה וכישלון חזרה מעליה תהווה טריגר שלילי לטווח הקצר עם מחיר יעד קרוב סביב  2,520נקודות.
גזית גלוב ( - )126011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה נכשלה השבוע פעם נוספת בפריצה של אזור ההתנגדות
האופקי סביב  3,000-3,010נקודות ,אולם מבנה גרף המחירים הנוכחי תומך באפשרות של פריצה וסיום הדשדוש הממושך
מתחת לאזור התנגדות זה .במידה ותצליח לפרוץ ולהתבסס מעל אזור  ,3,000מחיר היעד הקרוב סומן סביב  3,130נקודות –
אזור התנגדות שנוצר במהלך הרבעון האחרון של שנת  2017לאחר שרמה זו נשברה בתחילת חודש אוקטובר.

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 נוע דה 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.

