הסקירה השבועית של ספונסר – 10.03.2019
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 חיובית במדדים המובילים ,ת"א  35ו  125ירדו ב  1.81%ו 1.61%
בהתאמה .שבוע של מימוש עבר על השוק המקומי עם נעילה סמוך לנמוכים שבועיים .השבוע נפתח דווקא במגמה חיובית
ומסחר רגוע בימים ראשון-שני .ביום שלישי חל המפנה והשוק שפתח מתחת לנמוך של יום ב' שדר חולשה לאורך כל יום
המסחר שהמשיכה גם לימים שלאחר מכן עד לנעילה בנמוכים שבועיים וזה על רקע עדכון המשקולות החודשי במדדי ץ"א
שהתרחש בנעילת המסחר ביום ה' האחרון.
מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את אנרג'יאן ,נורסטאר ואלוט שעלו  8.48% ,10.42%ו  6.74%בהתאמה .בלטו
בירידות שערים טאואר ,לייבפרסון וישראל קנדה אשר אבדו מערכן  6.7% ,8.87%ו  6.48%בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א  35ירד ב ,1.81% -מדד ת"א  90ירד ב ,1.03% -מדד הבנקים ירד ב ,0.55% -מדד הנדל"ן ירד ב-
 ,0.53%מדד הנפט וגז ירד ב 0.63% -ומדד הביומד ירד ב .0.95% -בשוק המט"ח ,הדולר הוסיף לערכו השבוע  0.3%וכעת
(שישי) נסחר ברמה של  ₪ 3.6330לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35ירד ב 1.81% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1542.83נקודות.
שבוע המסחר נפתח העליות שערים קלות בהתאם למגמה החיובית בבורסות ארה"ב בסוף השבוע הקודם ,עליות אלה נמשכו
גם ביום שני אולם עצירה ברמה של  1587נקודות קבעה לנו שיא יורד לראשונה במדד מאז חודש דצמבר האחרון .המוכרים
אשר הופיעו ביום שלישי האחרון המשיכו בשלהם עד לסיום שבוע המסחר וסגירה באזור הנמוך השבועי .טכנית ,כבר ביום
שלישי ציינתי בפורום מעו"ף על כך שיש סימן שורט ראשוני והוא שבירה של אזור  1575נקודות בגרף התוך יומי .את אישור
השבירה האמיתי של השוק קבלנו בפתיחת המסחר ביום חמישי עם ירידה מתחת לרצועת תמיכה חזקה סביב 1550/60
נקודות .כל עוד השוק נסחר מתחת לרצועה זו הוא שלילי בטווח הקצר .יעד התבנית היורדת נמצא סביב  1532/5נקודות והוא
סגירה של תבנית  Mלטווח הקצר .הערכה טכנית לשוק כרגע שלילית כשכל עליה לצורך ירידה.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נסחר כעת (שישי) בעליות שערים קלות וברמה של  3.6330ש"ח לדולר .הדולר המשיך
להסתובב השבוע בטווח המסחר של השבועות האחרונים סביב אזורי השפל ברמה של  3.605-3.62דולר לשקל .נראה
שהתבססות האחרונה יכולה להוציא מהלך קדימה בטח ביחס לתמיכה שהדולר מקבל מהמגמה העולמית .נעילה מעל 3.64
גבוה שבועי יכולה לשלוח את השולק כלפי מעלה לאזורים של  3.65-3.66שם התנגדות מהותית שיכולה לפתוח תבנית
לקידומות של  3.70בטווח הקצר.
מדד ה  DAXהגרמני – מדד הדקס חזר להחלש בימי המסחר האחרונים ומראה לנו שכל גבוה חדש בגל המתקן שהחל
בתחילת  2019מביא איתו תנועה צידית ושוב ירידות שערים .הגג שקבלנו מגיע אחרי  4ימים של תנועה צידית סביב אזור
התנגדות ברמה של  11670נקודות .אתמול הפתיע נגיד הבנק המרכזי באירופה על תוכנית הלוואות חדשה לבנקים ,חודשיים
בלבד לאחר שסיים את ההרחבה הכמותית ,בניגוד לפעמים קודמות השוק לא אהב את אשר שמע והראה הרבה ספקות עם
ירידות במדדים המובילים ובשער האירו .טכנית אזור של  11370-11400מהווה תמיכה כל עוד המדד מעל המגמה החיובית
בטווח הקצר קיימת ,רק ירידה ברורה מרמה זו יכולה לערער את המצב וגם היא צריכה המשכיות .תיקון לאזור של 2600/30
נקודות יהיה בריא וטוב לשוק המניות בטח לאחר המהלך העולה האחרון.
מדד ה  – S&P500החולשה שהגיעה במדד האס אנד פי  500בשבע שעבר אותתה והזהירה אותנו בצורה יפה על העתיד
לבוא .לאחר  3ימי מסחר של ירידות עלתה הבורסה ביום שישי לגבוה חדש ששוב נעצר בתחילתה שבוע על רצועת התנגדות
חזקה מאוד סביב  2790-2815נקודות שנתנה גג חזק למדד ושלחה אותו ל  4ימי מסחר של ירידות שערים .אתמול (חמישי)
ירד המדד מתחת לממוצע  20ימים אחרונים ממוצע שמרגע שנפרץ קצת מעל  2520נקודות אפילו לא היינו קרובים אליו
(מראה על עוצמה בעליות השערים) .לאן הולכים מכאן? המדד סגר על אזור טכני חזק אותו ציינתי בשבועות האחרונים סביב
 2740/50נק ודות אזור שמהווה תמיכה במדד .השאלה כעת היא האם נקבל המשכיות לאיתותים השליליים .רק שבירה חזקה

ניתוח מניות
דיסקונט ( – )691212מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה בהתאם לשוק יצאה למימוש השבוע ונעלה את המסחר
בצורה לא טובה ומתחת לאזור של  1270נקודות .טכנית ,חוסר יכולת לחזור מעל אזורים אלה תאשר את שבירת התמיכה
ותיקון מעט עמוק יותר .אזורי תמיכה קרובים לפי סרגל פיבו נמצאים ברמה של  1255ו  1225נקודות.
חברה לישראל ( – )281014מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה שברה ביום המסחרה אחרון את אזור התמיכה
סביב אזור של  100000-99000נקודות ונתנה אישור לאיתות שלילי שכבר קיים במניה עם שיא יורד סביב  108000נקודות
לערך .אזור תמיכה קרוב נמצא קצת מעל  95000נקודות ,ירידה ממנו יכולה להביא לבדיקת הנמוכים האחרונים מחודש
דצמבר.
הרודיום השקעות ( – )1104363מניות החברה אינן נסחרות במדדים .החברה צפויה למזג לתוך פעילותה את חברה מוצרי
הקנביס פנאקסיה .המניה הביאה את הריבאונד העולה אותו ציפיתי לראות וזה התרחש בתחילת שבוע המסחר .הריבאונד היה
חזק מידי עם עליה של מעל  30%ביום מסחר אחד .ביום שני למעשה תמו החלומות במניה עם הערכות שווי שיצאה מצד
החברה שהיא סביב המחירים האחרונים במקרה האופטימי .השוק לא הבין את ההודעה בהתחלה ושלח את המניה לעליות
חדות ולאחר התפקחות מהירה המניה סגרה בירידות שערים שהמשיכו עד לסיום שבוע המסחר וחזרה לנקודת המוצא קצת
מעל  600נקודות .הערכה שלי שהתנודתיות במניה תרד בתקופה הקרובה וזה יכול להביא להמשך לחץ של מוכרים "שנתקעו"
במניה מרמות גבוהות ולכן הזהירות נדרשת.
אנלייט אנרגיה ( - )720011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה נסחרת במגמה סביב רמות שיא .בשבוע שעבר
המניה פרצה את אזור ההתנגדות סביב  210.9נקודות .בתחילת שבוע המסחר המניה עלתה קלות ,אולם ביום המסחר האחרון
מחקה את כל העליה השבועית .בתמונה הכללית המניה מדשדשת מאז הפריצה של השיא ולכן ההנחה נותרה ללא שינוי -
אפשרות להמשך המגמה החיובית כאשר הנחה זו בתוקף כל עוד המניה נסחרת מעל  110נקודות .מחיר היעד של התבנית
הנוכחית סומן סביב  226-228נקודות.
בזן ( - )2590248מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35המניה פרצה בתחילת השבוע את רמת ההתנגדות/שיא של שנת
 2018באזור  , 192.9-193.7אולם נסוגה חזרה ביום המסחר האחרון .טכנית פריצה חזרה מעל אזור זה תהווה טריגר חיובי
חדש עם יעד סומן סביב  118נקודות .אזור  188סומן כתמיכה נקודתית.
פועלים ( - )662577מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35ביום המסחר אחרון המניה ירדה בכ 2% -בעקבות דיווח על
הפרשה של כ 920 -מיליון שקל בגין חקירה בארה"ב .טכנית המניה נסחרת עדיין בטווח  2435-2508נקודות ,לכן קיימת
אפשרות להמשך המגמה העולה ,בתנאי שלא תשבור את התמיכה החשובה ב 2,435 -נקודות .פריצה של  2,500תהווה
טריגר חיובי עם מחיר היעד הקרוב סומן סביב  2,610נקודות.
או.פי.סי אנרגיה ( - )1141571מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90מתחילת השנה המניה מדשדשת מעל השיא של שנת
 2018סביב  2,080נקודות לבין  2,250נקודות מלמעלה .הדשדוש בתצורתו הנוכחית תומכת בהמשך המגמה החיובית ,אולם
יש להמתין לפריצה וסגירה מעל  2,250נקודות כדי לקבל אישור לסיום הדשדוש ויציאה לתנועה עולה .במקרה זה היעד של
התבנית הנוכחית סומן באזור  2,450-2,460נקודות.
אזורים ( - )715011מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90במהלך השנה האחרונה המניה מדשדשת בטווח רחב בין 320
נקודות מלמטה ו 389-390 -נקודות מלמעלה .בתקופה האחרונה המניה מתבססת מתחת לרף הדשדוש העליון והתצורה
חיובית ותומכת בפריצה יציאה למגמה עולה חדשה .הטריגר יתקבל בפריצה אמינה וסגירה מעל  390נקודות כאשר יעד
התבנית הרחבה סומן סביב  450נקודות .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 בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל .לגבי כל
המניות שהוזכרו לעיל אין באמור הנ"ל המ לצה 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.

