הסקירה השבועית של ספונסר – 03.11.2019
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  35ות"א  125עלו  0.06%ו 0.25%
בהתאמה .לאחר החגים השוק חוזר לעבודה מלאה וזהו שבוע מסחר מלא ראשון מזה כחודש ימים שעבר משום מה בצורה
מנומנמת על רקע פתיחת עונת הדוחות .מהחדשות המרכזיות השבוע נציין את :חברת או פי סי אשר פרסמה דוחות טובים עם
צמיחה של  5.1%ברווח הנקי ברבעון השלישי .חברת אודיוקודס גם היא פרסמה השבוע דוחות טובים עם גידול של 15.5%
בהכנסות .חברת הקנאביס יוניבו פרסמה שלל הודעות השבוע ,זה התחיל עם אישור  IMC-GMPלמפעל החברה ,אישור
לקבלת שליטה בחוות "עמית" וקבלת השקעה של  12מיליון שקלים מקבוצת אביסרור .בית המשפט קבע שחברת הנדל"ן דורי
בניה ככל הנראה תלך לפירוק .חברת המימון החוץ בנקאי אס אר אקורד שבשליטת עדי צים דיווחה על תוצאות טובות ומכירה
של עד  20%לקרן אייפקס .חברת הקנאביס קנביט קבלה רישיון לעיסוק והחזקת קנאביס בחוות הריבוי .אורביט קבלה הזמנה
למערכות תקשורת לוויינים מוטסות בגובה של  2.3מיליון דולר .גילת יחד עם ציינה סאטקום הניחו תשתית לתקשורת הלוויינית
העתידית בסין .אלביט מערכות ממשיכה לספק חוזים חדשים והפעם חוזה של  50מיליון דולר ממשרד הביטחון בפורטוגל.
לאחר  24שנים בתפקיד מנכ"ל חלל תקשורת דוד פולק יסיים את תפקידו בחברה.

מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את אודיוקודס ,בית שמש ולוינשטיין נכסים אשר עלו  9.2% ,14%ו  8.6%בהתאמה.
בלטו בירידות שערים אופקו ,אנלייבקס ואיידיאיי ביטוח אשר אבדו מערכן  18.6% ,20.6%ו  7.29%בהתאמה .מכלל מניות
השוק נציין את רותם אנרגיה ,יוניבו ואינטליקנה אשר עלו  41.2% ,44.7%ו  32.2%בהתאמה .מנגד מניות סייפ טי גרופ,
אינפימר ואינטרנט זהב השילו מערכן  18% ,37.5%ו  16.5%בהתאמה.

בסיכום שבועי מדד ת"א  35עלה ב ,0.06% -מדד ת"א  90עלה ב ,0.93% -מדד הבנקים עלה ב ,0.43% -מדד הנדל"ן עלה
ב ,0.24% -מדד הנפט וגז ירד ב 1.95% -ומדד הביומד עלה ב .0.96% -בשוק המט"ח ,הדולר נחלש השבוע ב  0.4%וכעת
(שישי) נסחר ברמה של  ₪ 3.5220לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35עלה ב 0.06% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1654.13נקודות.
שבוע מסחר שלם מזה כחודש ימים ננעל בת"א אולם ללא כל דרמות ואו תנודתיות .מהצד הטכני אין הרבה מה לחדש מכיוון
שלא קרה כלום במשך שבוע מסחר שלם ,אזור התנגדות קיים ברצועה של  1665/7נקודות שבלם את השוק גם השבוע ,אזור
תמיכה שנבדק ביום המסחר האחרון קיים ברצועה של  1647/50וזה לטווח הקצר בלבד .בראיה מעט יותר ארוכה כל עוד
המדד נסחר מעל  1628/30נקודות (שיא שנתי קודם) הוא נחשב חיובי וכל תיקון לשם יהיה בריא וטבעי.

שקל-דולר – אין הרבה מה לחדש בנוגע לדולר פרט לכך שהוא מתנהג בהתאם להערכות שלי .גם השבוע המטבע נסחר סביב
אותו אזור מחירים כשהוא מוריד תנודתיות בהתאם לשוק המקומי אך לא בהתאם לנעשה בעולם בו הדולר נחלש .מהצד
הטכני ,הדולר נסחר מתחת לאזור התנגדות סביב  3.5450ובראיה רחבה  3.55-3.56המהווה התנגדות מהותית מאוד .תמיכה
טווח קצר שפלים של השבועיים האחרונים  .3.5150-3.51הצפי ,המשך השארות מעל  3.50ומתחת לאזור ההתנגדות הקרוב
שצוין לעיל.

מדד ה  DAXהגרמני – המדד נסחר ממשיך לשהות ברמות שיא שנתיות והוא חוזר לעלות (שישי) לאחר  3ימים של ירידות
קלות והם דיי עמידה במקום .טווח קצר שפל שבוע  12800תמיכה .התנגדות  12980גבוה שבועי .התבנית הטכנית חיובית
אולם צריכים עוד מספר ימי דשדוש לפני המשך תנועה .ירידה אלימה מתחת ל  12800יכולה לבטל את תבנית המסחר
החיובית ולהוציא תיקון בריא למהלך העולה האחרון מ  11700ל .12980
מדד ה  – S&P500מדד האס אנד פי  500המשיך קדימה השבוע עם שיא חדש במדד בתרחיש השני שצפיתי והוא ללא
דרמות מיוחדות אלא יותר כזחילה .טכנית ,המדד בדק אמש (חמישי) את אזור הפריצה סגר פער מחירים ונעל את המסחר
מעל רמות השיא .מעל  3050מהלך עולה נוסף וקפיצת מדרגה כשיעד תבנית עולה נמצא סביב  .3080-3100לאחר דוחות
ענקיות הטכנולוגיה ,הבנקים והורדת הריבית השבוע ,השוק יתפנה לסיכום שלב  1להסכם הסחר עם סין שלא מצליח להגיע
לידי הבנות .בעוד הסינים מראים סימני ייאוש מטראמפ הממשל תחת כל שלוחיו (הנשיא ,יועץ כלכלי ושר האוצר) משדרים
עסקים כרגיל .גם תיקון ל  2960במדד לא ישדר דרמות או יהרוס את המבנה החיובי ,יש לשים לב לעליה בתנודתיות במידה וזו
תרים ראש זהו סימן אזהרה.

ניתוח מניות
פועלים ( - )1091065מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה יצאה לתיקון יורד בחציו השני של השבוע לאחר דהירה
חזקה בחודשים האחרונים ושיא חדש שנקבע מעל רצועה של  2780-2800נקודות .היפוך סביב אזור זה יכול להביא לאפשרות
חבירה למניה כשההנחה הטכנית היא כל ירידה לצורך עליה כל עוד הגרף לא הוכיח אחרת.
אלביט מערכות ( - )1081124מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35ההתכנסות הדובית במניה נמשכת ,מה שנוצר כעת הוא
שפל עולה סביב  56500נקודות שהוא התמיכה הקרובה ,ירידה מתחת תהיה שלילית ויכולה לתת טריגר לתיקון .עד אז הנחת
דשדוש סביב רמות השיא.
חברה לישראל ( - )576017מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה הגיבה לא טוב השבוע לירידת מחיר האשלג וזלגה
למטה עד לנעילה בנמוך שבוע .כבר ביום ג' השבירה של השפלים האחרונים סביב  70800נתנה תמרור אזהרה .על פניו נראה
שהכיוון הוא השפל השנתי סביב  65000נקודות ,כל עצירה לפני תחשב לזמנית בלבד.
איידיאיי ביטוח ( - )1129501מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90אכזבת השבוע מבחינתי לאחר שקבלה גג סביב 14000
המניה חזרה ברוורס את כל הדשדוש אחרון ונעלה מתחת ל  12800-13000נקודות שהוא איתות שלילי בטווח הקצר .למרות
הרצון וההזדמנות רצוי להמתין כעת שכן המניה יכולה להמשך לזלוג לכיוון  12000נקודות.
כלכלית ירושלים ( - )198010מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה יצאה מהמדדים ביום המסחר האחרון דבר
שהביא ללחץ על מניות החברה ביומיים האחרונים ונסיגה מאזור ההתנגדות סביב  1600נקודות שגם השבוע התנגד במניה.
טכנית  1487/80תמיכה קרובה ,התנגדות  1540ומעל .+1600
טבע ( - )TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת”א  .35החברה צפויה לפרסם את דו"ח רבעון  3בתאריך  .07.11במהלך חודש
אוקטובר המניה רשמה תיקון עולה לגל הירידות שנרשם בחודש ספטמבר .במהלך החודשיים המניה נבלמה מספר פעמים
באזור  8.5דולר אשר מסתמן כהתנגדות מהותית .רק פריצה והתבססות מעל אזור זה עשויה להוציא המשך תיקון עולה לאזור
 9.75-9.8דולר ,הגבוה של החודשים יוני-יולי .בשל הקרבה לפרסום המאזן יש להמתין לתגובת השוק לאחר הפרסום.
נאוי ( - )208017מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .90המניה המשיכה להתבסס גם השבוע מעל לאזור התמיכה סביב
 2,180נקודות .פריצה של אזור  2,240נקודות ,הנמוך הקודם ,תהווה טריגר חיובי להיפוך מגמה וחזרה למתווה עולה .במקרה
זה ,היעד הראשון סומן סביב אזור השיא סביב  2,400נקודות שם תיבחן מחדש.
הראל השקעות ( - )585018מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .35המניה חתמה את יום המסחר האחרון בירידה לאחר
חמישה ימי ירידות ברציפות .הירידה החלה מאזור השיא סביב  3,000נקודות ועד לשפל שנרשם ביום חמישי סביב 2,800
נקודות .במהלך יום המסחר האחרון המניה נגעה באזור התמיכה  2,800והתהפכה ,לכן קיימת אפשרות לסיום גל המימוש
הנוכחי במידה ותרשום יום מסחר חיוב ותסגור מעל  2,840נקודות.
נייר חדרה ( - )632018מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .90המניה נסחרה ביציבות במהלך שבוע המסחר שחלף בין
התמיכה הנקודתית סביב  16,500נקודות לבין ההתנגדות באזור  17,400-17,500נקודות .במידה ותפרוץ ותסגור מעל אזור
 17,500נקודות יתקבל טריגר להמשך התיקון העולה כאשר המבחן הראשון יהיה באזור  19,100נקודות ,ההתנגדות האופקית
מהחודשים אוגוסט-ספטמבר .למעקב.

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 בה תבצעות 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.

