הסקירה השבועית של ספונסר – 08.09.2019
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 חיובית במדדים המובילים בת"א ,ת"א  35ות"א  125עלו ב  0.06%ו 0.07%
בהתאמה .לאחר סיום עונת הדוחות והגודש באירועים של השבועות האחרונים השבוע היה רגוע יותר ואלה עיקרי חדשות
השבוע .חברת הנפט של גדעון תדמור נאוויטס פטרוליום החלה לרשום הכנסות ראשונות מקידוח בקסקין .ווינטייז חברת ה
 VODמגיעה לסוף דרכה ,יו"ר החברה וסמנכ"לי הכספים והטכנולוגיות התפטרו מתפקידם ,המסחר במניה הופסק .חברת
קווליטאו פרסמה השבוע על  2חוזים חדשים ללקוחות בגובה של  1ו  1.45מיליון דולר אשר יסופקו ברבעון  .4אייסקיור מדיקל
חתמה על הסכם הפצה ביפן ובסינגפור בנוסף החברה קבלה אישור רגולטורי בתאילנד וממתינה לאישור להפצת מוצריה
במדינה .אלקטרה צרכיה במו"מ למכור מחצית ממשרדיה .קמהדע מאריכה את ההסכם עם טקדה ומעבירה אליהם את הייצור.
ננו דיימנשן גייסה השבוע  7מיליון דולר בהנפקה פרטית של הלוואות המירות ,בנוסף ,מכרה החברה מערכת דרנגונפליי
לחברה אמריקאית בתחום הביטחון .ישראל קנדה תשכיר ותפעיל את מלון גלי כנרת המיתולוגי בעשור הקרוב .חברת הקנביס
שיח השלימה את המיזוג לחברה הציבורית ביונד טיים ובנק לאומי מגדיל את התוכנית לפרישה מרצון מ  250ל  400עובדים
בשנת .2019

מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את קרסו ,רדהיל וישראל קנדה שעלו  11.7% ,12.4%ו  9.6%בהתאמה .בלטו
בירידות שערים תמר פטרוליום ,דלתא ובזק אשר אבדו מערכן  6.4% ,7.6%ו  6.3%בהתאמה .מכלל מניות השוק נציין את
ארנה גרופ ,בי.ג'י.איי-ש ווויטסמוק אשר עלו  28% ,50%ו  25.6%בהתאמה .מנגד מניות סייפ טי גרופ ,שמן תעשיות
ואלקטריאון השילו מערכן  17.2% ,22.2%ו  12.6%בהתאמה.

בסיכום שבועי מדד ת"א  35עלה ב ,0.06% -מדד ת"א  90עלה ב ,0.23% -מדד הבנקים עלה ב ,0.88% -מדד הנדל"ן ירד ב-
 ,0.14%מדד הנפט וגז ירד ב 1.46% -ומדד הביומד עלה ב .2.26% -בשוק המט"ח ,הדולר נחלש ב  0.5%השבוע וכעת
(שישי) נסחר ברמה של  ₪ 3.5170לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35עלה ב 0.06% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1562.28נקודות.
שבוע המסחר של יציבות יחסית ננעל ב בורסה של ת"א פרט ליום שלישי שהיה תנודתי וננעל בירידות חדות .מהבחינה הטכנית
לא קרה הרבה השבוע במדד והוא שמר על אזור תמיכה סביב  1540/2נקודות (נמוך שבועי  )1545ויצר אזור התנגדות סביב
 1565/7נקודות במדד (בגלום הנגזרת מעט גבוה יותר) .יציאה קדימה מעל רצועת ההתנגדות יכולה לפתוח מהלך חיובי במדד
לעבר  1580נקודות וסגירת הגאפ מלפני שבועיים.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי עלה בתחילת השבוע שוב לאזור של  3.55דולר לשח וקבל שם גג נוסף ששלח אותו לאזור
התמיכה האחרון סביב  3.508-3.51דולר לשח .טכנית המטבע עובד מאוד מדויק ונראה שמתבסס מתחת לאזור ההתנגדות.
רק נעילה מעל תביא לטריגר חיובי מנגד ירידה מתחת ל  3.50תביא לבדיקת השפלים האחרונים ואו סמוך לכך .נראה שנקבל
הכרעה בקרוב.
מדד ה  DAXהגרמני – העוצמה של המדד לאורך כל הירידות בארה"ב השתלמה לבסוף כשהמדד יצא קדימה לפני לא מעט
שווקים בעולם עוד בפריצה של  11850/60נקודות .על פניו נראה שהמדד מגיע לאזור התנגדות סביב  12200נקודות ואלר
מהלך עולה נאה מהשפל נראה שכדי לקבל המשכיות נראה מעט תנועה צידית או תיקון .כל ירידה עד ל  11850תהיה בריאה
וטבעית.
מדד ה  – S&P500מדד האס אנד פי  500החליט לצאת השבוע קדימה לאחר כותרות על חידוש השיחות בין סין לארה"ב
בחודש אוקטובר .טכנית המדד פרץ את אזור  2940/50נקודות ויצא מהריינג של הימים האחרונים על פניו ואם לא יהיו תקלות
הוא בדרך לשיאו סמוך ל  3030נקודות.

ניתוח מניות
אלקטרה ( – )739037מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90לאחר תנועה צידית בין  95000ל  106000נקודות אותה ציינתי
בשבוע הקודם והפריצה אשר הגיעה ביום המסחר האחרון הגיעה התבססות בת יומיים בתחילת השבוע ,ואז יציאה מהירה בת
 3ימים וסגירת יעד התבנית ברמה של  116000נקודות .מי שמחזיק במניה והיה במהלך האחרון בהחלט יכול לשקול לנעול
רווח חלקי או מלא.
פמס ( – )315010מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה המשיכה גם השבוע קדימה לאחר אתנחתה רוחבית אך
התממשה ביומיים האחרונים ,לדעתי כל תיקון במחיר ויצירת שפל עולה בשבועיים הקרובים יהווה הזדמנות כניסה לנייר
שהכיוון הכללי שלו הוא השיאים סביב  14600לערך משנת .2017
איידיאו ( – )505016מניות החברה נסחרות במדד הנדל"ן .המניה סבלה מירידות שערים חדות בעקבות שינויי חקיקה צפויים
בשוק היעד שלה בברלין השבוע קבל ה המניה חדשות שהרעה תהיה פחות גרועה מכיוון שאינה עומדת בחוק .מבחינה הטכנית
המניה זינקה ביום שני האחרון אולם לא החזיקה והחזירה את מרבית העלייה .מהבחינה הטכנית ירידה מתחת ל  4840תהיה
בשלילית ותביא את המניה לשפלים האחרונים .פריצה
איידיאיי ביטוח ( – )1129501מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מניות החברה נסחרות בירידות שערים בשנה האחרונה
לאחר שבשנים  2015/8הייתה מהבוננזות של השוק .מהבחינה הטכנית המניה מתחילה להתיישר וזה משהו חיובי ראשוני.
אזור תמיכה טווח קצר קיים סביב  12000נקודות שיוצרים שפל עולה בשבועיים האחרונים ,מנגד אזור  12800מתנגד בטווח
הקצר ,נעילה מעל רמה זו ורצוי  1300נקודות יכולה לפתוח מהלך לכיוון  14000/300נקודות בשלב ראשון.
טבע ( - )TEVAמניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35שבוע המסחר התנהל ביציבות יחסית ,למעט יום המסחר האחרון בו
ירדה המניה בכ( 3% -בנאסד"ק) .טכנית המניה מנסה להתבסס מעל אזור  6.4-6.5דולר כאשר אזור  7.5דולר מהווה
התנגדות קרובה ואזור  8דולר מהווה התנגדות מהותית .מלטה אזור  6.1דולר מהווה אזור תמיכה בדמות שפל .בתמונה
הרחבה יותר ,למרות המגמה השלילית בנייר ,מתהווה תבנית היפוך שעשויה להוציא תיקון עולה משמעותי יותר לאזור 9-10
דולר .התבנית טרם הבשילה והטריגר יתקבל בפריצה של  8דולר .למעקב בלבד
שיכון ובינוי ( - )1081942מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה סובלת לאחרונה ממומנטום שלילי ולמרות שפתחה
את שבוע המסחר בעיה של  ,5.7%נסוגה חזרה ומחפשת תחתית סביב אזור  1,100נקודות שנפרץ בחודש יולי .היפוך נוסף
מעל אזור זה יגדיל את האפשרות לסיום התיקון וחזרה לאזור השיא סביב  1,290נקודות .אזור  1,200מהווה התנגדות
מהותית קרובה.
שפיר הנדסה ( - )1133875מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה המשיכה במומנטום החיובי גם השבוע ונבלמה
בשני ימי המסחר האחרונים באזור השיא שנרשם בחודש שעבר סביב  1,600נקודות .החזרה המהירה לאזור השיא לאחר
המימוש החד שנרשם לפני כשבועיים ורצף עליות של שישה ימי מסחר מגדילים את האפשרות לעצירה זמנית והתבססות
מתחת לאזור השיא כדי לאפשר פריצה והמשך המגמה העולה .בשלב זה רק פריצה והתבססות מעל השיא תהווה טריגר חיובי
להמשך המגמה החיובית אל עבר היעד המלא סביב  1,700נקודות.

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.

