הסקירה השבועית של ספונסר – 27.10.2019
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 מסחר מקוצר לאחר החגים הסתיים בבורסה של ת"א וננעל בעליות שערים ,ת"א  35ות"א  125עלו
 0.3%ו  0.19%בהתאמה .השבוע נפתח ביום שלישי לאחר צאת חג סוכות עם עליות שערים בהתאם למגמה החיובית
שנמשכת בבורסות העולם וארביטרז' חיובי מכיוונה של טבע שהגיעה להסדר חלקי בפרשת משככי הכאבים .מכותרות
הבולטות של השבוע :נציין את סאטקום מערכות שחדשה חוזה עם וודאקום בקונגו ב כ  28מיליון דולר ל  3שנים .דירקטוריון
אופקטרא אישר את המיזוג עם חברת מיט-טק שיקבלו  60%מהון המניות של החברה הממוזגת ועוד  8%באופציות .חברת
האנרגיה החלופית אנרג'יקס ממשיכה להתרחב בוירג'יניה ארה"ב עם פרויקט שעלותו מוערכת ב  400-450מיליון  ₪ויחל
במהלך המחצית השנייה של השנה הבאה .אנלייט אנרגיה תקבל השקעה של  80מיליון אירו מנובאסק לפרויקט אנרגיית הרוח
שלה בספרד .מודיעין אנרגיה תשתתף בקידוח בפרויקט שידלר בקליפורניה ,אופקו שוב יוצאת להנפקת מניות במחיר של 1.5
דולר בלבד ,נמוך מהותית ממחיר השוק .פריגו מודיעה על ריקול לתרופת הצרבת שלה בשל חשש לחומרים מסרטנים .חברת
מגדל מחפש קונה לחלקה בקניון רמת אביב .ננו דימנשן שמניותיה קרסו מתחילת השנה כ  70%הודיעה על תוצאות מדגמיות
לרבעון השלישי השוק התרשם פחות מהמספרים.

מהמניות הבולטות במדד ת"א  125נציין את טבע ,באטמ וקמטק אשר עלו  5.5% ,10.75%ו  4.9%בהתאמה .בלטו בירידות
שערים אופקו ,פמס וסלקום אשר אבדו מערכן  5.5% ,14.65%ו  5.3%בהתאמה .מכלל מניות השוק נציין את פרוטליקס,
טלרד נטוורקס ונקסט ג'ן-ש אשר עלו  24% ,28.1%ו  16%בהתאמה .מנגד מניות ארנה גרופ ,קרדן אן וי וננו דימנשן השילו
מערכן  22.7% ,25%ו  18.5%בהתאמה.

בסיכום שבועי מדד ת"א  35עלה ב ,0.3% -מדד ת"א  90ירד ב ,0.21% -מדד הבנקים עלה ב ,2.07% -מדד הנדל"ן ירד ב-
 ,0.24%מדד הנפט וגז ירד ב 1.39% -ומדד הביומד ירד ב .0.01% -בשוק המט"ח ,הדולר נחלש השבוע ב  0.2%וכעת
(שישי) נסחר ברמה של  ₪ 3.5380לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א  35עלה ב 0.3% -בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של  1653.18נקודות.
שבוע מסחר בן  3ימי לאחר החגים ננעל עם פקיעת אופציות חודשית ברמת שיא של  1664.09נקודות על אזור התנגדות
ברמה של  1665נקודות אותו ציינתי בשבוע שעבר יחד עם השיא של שנה שעברה ברמה של  1676נקודות .מהצד הטכני
השוק באזור התנגדות לאחר מהלך עולה דיי חזק בשבועות האחרונים מ  1540לאזורי השיא סביב  1660נקודות .הנחה טכנית
כללית כל עוד השוק מעל  1628/30הוא חיובי לכל הטווחים וכל תיקון לשם ייתן למעשה אפשרות כניסה נוחה .לשחקני טווחים
קצרים תמיכה קרוב  1647/8השפל השבועי.

שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש מעט השבוע אך עדיין שומר על רמתו מעל  3.50דולר לשקל ומתחת לאזור התנגדות
מהותי מאוד סביב  . 3.55-3.56פריצה של אזור ההתנגדות יהיה מהותי מאוד ולא רק לטווח הקצר .הערכה טכנית לתקופה
קרובה הדולר ימשיך להיסחר להיות סביב הרמות האלה של .3.48-3.55

מדד ה  DAXהגרמני – המדד ממשיך לשמור על עוצמה ומתבסס בצורה יפה מעל  12600/70נקודות שהוא הגבוה השנתי עד
כה וזאת למרות נתוני מאקרו חלשים .מהבחינה הטכנית כל עוד המדד מעל הרמה שציינתי הוא חיובי בטווח הקצר ,יחד עם
זאת אינדיקטורים טכניים נמצאים ברמות גבוהות (יחסית לעברו של המדד) ולכן תיקון ככל הנראה קרב .תיקון כזה יהיה לכל
המהלך של החודש האחרון מרמות של  11900לרמות השיא סמוך ל .12900

מדד ה  – S&P500מדד האס אנד פי  500ממשיך לזחול קדימה ולהיסחר סביב רמות השיא ,ימים של דוחות טובים יותר
וטובים פחות עוברים על השוק ועדיין לא קבלנו קפיצת מדרגה ופריצה משמעותית .טכנית רק מעל השיא איתות טכני משמעותי
לשוק .יחד עם זאת ישנו עוד תרחיש של המשך זחילה קדימה וגבוהים חדשים בלי דרמות משמעותיות ותנודתיות גבוהה.
מבחינת הפסימיים תיקון טכני כלשהו יהיה רק מתחת ל  2960/40נקודות שהוא סוג של אזור ביניים בין השיאים לשפלים
האחרונים סביב .2820/50

ניתוח מניות
אלביט מערכות ( - )1081124מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .35למרות מגמה חיובית השבוע המניה התממשה בימים
האחרונים מרמות השיא ,אולם עדיין שומרת על שפלים עולים בטווח הקצר .ירידה מתחת ל  56000בצורה ברורה תביא
לטריגר טכני שלילי ראשוני עם אפשרות לבדוק את אזור הקו העולה סביב  54000נקודות.
כלכלית ירושלים ( - )198010מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה ניסתה השבוע לתקוף את רמות השיא של
החודשים האחרונים סביב  1600נקודות וקבלה שם גג בימים שלישי ורביעי .מהבחינה הטכנית כל עוד הנייר מעל  1480טווח
קצר הוא חיובי .איתות טכני חיובי נוסף יהיה רק בפריצה ברורה מעל אזור ההתנגדות ולא לפני.
מיטרוניקס ( - )1091065מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .90המניה נסחרה השבוע לשיאים חדשים והמשיכה את המגמה
החיובית מאמצע אוגוסט האחרון .ביום המסחר האחרון ראינו נר חזק במונחים של המניה עם סגירה של גאפ ,שהיום אנו
מבינים שהיה גאפ של תשישות (מסוג הגאפים שרק בדיעבד מכירים אותם) .המשך מגמה שלילית יכול להביא את המניה
לאזור של  3000-2975נקודות הגבוה האחרון שנפרץ .גם אינדיקטורים טכניים הגיעו לרמות גבוהות מאוד ולכן אפשר לחשוב
על לקחת רווח במניה לאחר ריצה חזקה מאוד והתגברות המגמה החיובית גם בזווית העליה שיכולה לסמן שפיץ בנייר.
הפניקס ( - )767012מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .35המניה זינקה מתחילת השנה בכ 27% -ונסחרת כעת סביב רמות
השיא השנתי  2,240-2,255נקודות .מדובר באזור התנגדות אשר נוצר בתחילת החודש לאחר שהמניה נבלמה סביב אזור זה.
בהמשך הימים האחרונים המניה נכשלה פעם נוספת בפריצת ההתנגדות .טכנית קיימת עוד אפשרות לפריצה בסבב הנוכחי כל
עוד נסחרת מעל אזור  2,130המהווה תמיכה קרובה .במקרה של פריצה ,מחיר היעד הקרוב סומן סביב  2,410נקודות .למעקב
איידיאיי ביטוח ( - )1129501מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .90המניה ממשיכה להתבסס מעל אזור  12,800נקודות
ומתחת לאזור ההתנגדות האופקי סביב  14,000נקודות .מבנה גרף המחירים נשמר ותומך באפשרות של בניית תבנית היפוך
מגמה בדמות "ראש כתפיים" כאשר פריצה והתבססות מעל אזור ההתנגדות האופקי סביב  14,000נקודות תהווה טריגר חיובי
ליציאה למגמה עולה חדשה .במידה ותרחיש זה יצא לפועל ,היעד הקרוב סומן באזור  15,250נקודות .למעקב.
אלקטרה ( - )739037מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .90המניה חתמה את יום המסחר האחרון במחיר שיא חדש (במונחי
שער סגירה) ופרצה את אזור השיא האחרון סביב  16,000נקודות .במידה ותאשר את הפריצה בדמות יום חיובי נוסף יתקבל
איתות כניסה עם יעד ראשון סביב  124,000נקודות.
נאוי ( - )208017מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .90המניה התבססה במהלך שבוע המסחר המקוצר מעל לאזור התמיכה
סביב  2,180נקודות ,אולם לא הצליחה לפתח מומנטום חיובי ו"נדבקה" לאזור זה .פריצה של אזור  2,240נקודות ,הנמוך
הקודם ,תהווה טריגר חיובי להיפוך מגמה וחזרה למתווה עולה .במקרה זה ,היעד הראשון סומן סביב אזור השיא סביב 2,400
נקודות שם תיבחן מחדש.
נייר חדרה ( - )632018מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .90המניה נסחרת במגמה שלילית (שיאים ושפלים יורדים) מעל
חמישה חודשים .בימי המסחר האחרונים רשמה תיקון עולה מהשפל השנתי ,אולם נבלמה סביב הנמוך הקודם באזור 17,400-
 17,500נקודות .מאז רשמה נסיגה קלה וקיימת אפשרות להתהוות של תבנית המשך תיקון עולה .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.
תדיראן הולדינגס ( - )258012מניות החברה נסחרות במדד ת”א  .90המניה נסחרת במומנטום שלילי מעל חודש ימים .קודם
לכן נסחרה בשיא שנתי וכעת נסחרת מעל אזור תמיכה חשוב לטווח זמן הקצר-בינוני השוכן סביב  12,880נקודות .בשל
החולשה ומבנה גרף המחירים הנוכחי קיימת אפשרות לשבירת התמיכה והעמקת המימוש אל עבר התמיכה הבאה באזור
 ,11,850אולם במידה ותצליח לפתח מומנטום חיובי ולסגור מעל  13,800נקודות ,הנחת העבודה תתבטל והמניה תפתח יעדים
חדשים כלפי מעלה כאשר הראשון באזור השיא  15,150שם תיבחן מחדש.

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.

