טבלת נתונים
טבלת מגמות
נכס

SPY
QQQ
ת"א 35
ת"א 90

סיכום נתונים שבועיים :ארה"ב
יומי

שבועי

חודשי

↓ מדד ה ISM-במגזר הלא-יצרני – המדד ירד ל57.6-
לעומת  60.7בחודש קודם וצפי של 59.6
← מדד המחירים לצרכן – המדד עלה ב 0.2%-בהתאם
לצפי
← החלטת ריבית (ישראל) – הריבית נשארה ללא שינוי
בגבוה של 0.25%

זהב

נפט
דולר/שקל

סקירה שבועית

אין לראות באמור לעיל לרבות כל מסמך ו/או קובץ המצורף לו משום יעוץ או המלצה לקנייה  /מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסיים כל שהם

1/12/2019

סקירה שבועית – גלובאל
מבוא :מה היה לנו השבוע?
❑ השבוע יו"ר הפד התבטא בנוגע לטענות לכך שכלכלת ארה"ב בדרכה למיתון בעקבות הציפיות הנמוכות לאינפלציה .פאוול
אמר שהוא מודע לחששות להאטה בכלכלה העולמית ,אך האינפלציה בארה"ב עדיין צפויה להגיע ליעד של .2%
❑ הכלכלה האירופאית ממשיכה להאט ,כאשר מדדי התעשייה בגרמניה וצרפת מראים האטה ,לא ברור כיצד תהיה עליית
ריבית באירופה ב.2019-
❑ סין הורידה השבוע את תחזיות הצמיחה שלה ל 2019-לרמה של  6.5%-6%מרמה של  6.5%ב .2018-תחזיות הצמיח
השל סין יורדות כל שנה במשך כמה שנים ,ככל הנראה הצמיחה בסין מתכנסת לרמות נורמליות של מדינה מערבית.
❑ כנגד הזרם GM ,מודיע על תוצאות מפתיעות ל 2018-ומעלה תחזיות ל 2019-בעקבות התמקדות בשוק המשאיות ולא
המכוניות הפרטיות .מדובר בתחזית מוזרה ,לאור האטה תעשייתית שיכולה להגיע גם לארה"ב וצמצום פעילות החברה ב-
.2018

סקירה שבועית

אין לראות באמור לעיל לרבות כל מסמך ו/או קובץ המצורף לו משום יעוץ או המלצה לקנייה  /מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסיים כל שהם

1/12/2019

סקירה שבועית – ארצות הברית
ניתוח טכני – ניתוח תעודת סל  SPYבהתאם לגרף שבועי
הגעה להתנגדות – מגמה יורדת
↑ הגבוה השבועי ב 253$-אשר הווה התנגדות

במהלך השבוע הנוכחי נפרץ
↑ המשך הוכחת התמיכה באזור ממוצע 200
↓ אזור  259$-262$עשוי לשמש שיא יורד

במגמה יורדת
← רמות תמיכה הקרובות הן  243$ו240$-
← רמות התנגדות קרובות 263$ ,260$

המחיר ביצע התאוששות מסוימת השבוע ,לאחר שהוא נתמך באזור טכני חשוב .פריצה של אזור ההתנגדות
תהווה סממן חיובי וסיכוי לחזרת המגמה העולה .מנגד ,שבירה של  240$תעיד על המשכיות המגמה

סקירה שבועית

אין לראות באמור לעיל לרבות כל מסמך ו/או קובץ המצורף לו משום יעוץ או המלצה לקנייה  /מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסיים כל שהם

1/12/2019

סקירה שבועית – ארצות הברית
ניתוח טכני – ניתוח תעודת סל  TLTעוקבת אחר אגח ארה"ב ל 20-שנה בהתאם לגרף שבועי
הוכחת התנגדות – מגמת דשדוש
↓ המחיר פרץ השבוע את רמת ההתנגדות ב-

 $123וחזר מתחתיה עד ל122$-
↓ המחיר נמצא באזור הדופן העליונה של
הדשדוש

↑ המחיר נמצא במבנה מחירים עולה למרות
הדשדוש
← רמת ההתנגדות הקרובה 123$

← רמות התמיכה הקרובות  121$ו$121-
שבירת רמת התמיכה באזור ה 118$-תעיד על ביטול הצפי להמשכיות המגמה העולה וחזרה למגמת דשדוש,
מנגד פריצת ההתנגדות ב $123-בשנית והגעת המשכיות מעלייה צפויה לחזק את הצפי לשינוי המגמה לעולה

סקירה שבועית

אין לראות באמור לעיל לרבות כל מסמך ו/או קובץ המצורף לו משום יעוץ או המלצה לקנייה  /מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסיים כל שהם

1/12/2019

סקירה שבועית – ישראל
מבוא :מה היה לנו השבוע?
❑ מדד הביומד בישראל תיקן מתחילת השנה כחצי מהירידה של  21%בדצמבר בדומה לתיקון שמתרחש במדד ה.SME60-
המדדים הנ"ל התרסקו כתוצאה מהפאניקה שררה בציבור בדצמבר ,מכוון שמדובר במניות בעלות מחזורי מסחר נמוכים
ותנודתיות גבוהה הן התרסקו יותר מהכלל .לכן התיקון במדדים הללו היה חזק יותר מאשר במניות השורה הראשונה
והשנייה.
❑ בנק ישראל השאיר את הריבית ללא שינוי ברמה בשל  0.25%ועדכן את התחזיות שלו ל .2019-התחזיות  -התמ"ג צפוי
לצמוח בשיעור של  3.4%ב 2019-ו 3.5%-ב .2020-שיעור האינפלציה צפויה לעמוד על כ 1.3%-ב ,2019-כאשר הציפיות
משוק האגח עומדו על  .1.6%כתוצאה מכך שוק האגח הממשלתי תיקון בחדות כלפי מעלה.
❑ בזק –הודיע השבוע על כך שהיא בוחנת ביצוע של ירידת ערך לפעילויות של פלאפון ,יס ובזק בינלאומי ,כתוצאה מעדכון
מבנה הפעילות לשלושה פעילויות נפרדות .עדכון מוזר לדעתי ,שכן היו סממנים רבים לירידת ערך אירעו בשנים אחרונות
ולא העלו את החשיבה לעדכון המבנה .ביצוע ירידת הערך עשויה לפגוע ברווח של  2018במידה ותחול בדוח השנתי.

סקירה שבועית

אין לראות באמור לעיל לרבות כל מסמך ו/או קובץ המצורף לו משום יעוץ או המלצה לקנייה  /מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסיים כל שהם

1/12/2019

סקירה שבועית – ישראל
ניתוח טכני – ניתוח מדד ת"א  35בהתאם לגרף יומי
הגעה להתנגדות – מגמה יורדת
↓ המחיר התנגד ל 1510-וסגר מתחת ל1500-

↑ המחיר פרץ את רמת ה1475-
↑ מחזורי המסחר החלו להתייצב לאורך התיקון
עד ל1510-

← רמות ההתנגדות הקרובות הן  1510ו1550-
← רמות התמיכה הקרובות הן  1425ו1380-

המחיר פרץ השבוע את רמת ה 1475-והגיע ל( 1510-כצפוי) ,אך סגר מתחת  .1500ירידה מתחת ל1475-
תספק צפי שלילי ל 1450-ואף  .1400/1380מנגד פריצה של  1510תספק צפי ל1550-

סקירה שבועית

אין לראות באמור לעיל לרבות כל מסמך ו/או קובץ המצורף לו משום יעוץ או המלצה לקנייה  /מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסיים כל שהם

1/12/2019

סקירה שבועית – ישראל
ניתוח טכני – ניתוח מדד ת"א  90בהתאם לגרף יומי
הגעה להתנגדות – מגמה יורדת
↓ המחיר התממש לאחר התקרבות לממוצע

 200יחד עם הגעת מוכרים
↓ המחיר נכשל בהגעה ל1100-
← רמות התמיכה הקרובות  1040 ,1070ו-

1020
← רמות ההתנגדות הקרובות הן 1100 ,1090

המוכרים במדד הגיע באזור ( 1080-1100כצפוי) ולכן התקבל סממן שלילי בטווח הקצר ,כאשר שבירה של
רמת התמיכה הקרובה תעיד על חזרה ל .1040-שבירה של  1040תעיד על סממן שליל נוסף.

סקירה שבועית

אין לראות באמור לעיל לרבות כל מסמך ו/או קובץ המצורף לו משום יעוץ או המלצה לקנייה  /מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסיים כל שהם

1/12/2019

סקירה שבועית – סחורות
ניתוח טכני – ניתוח תעודת הסל  )USOIL( USOבהתאם לגרף שבועי
פריצת התנגדות – מגמה יורדת
↑ המחיר פרץ את רמת ההתנגדות ב10.5$-

↑ נתונים פונדמנטליים חיוביים  -ירידה במלאי
הנפט
← רמת התנגדות הקרובות נמצאות ב 11$-ו-

11.6$
← רמות התמיכה הקרובות נמצאות ב 10.5$-ו-
9.9$

המחיר נמצא באזור ה ,11$-כאשר שבירה של רמת ה 10$-תהווה סממן שלילי שיעיד שהתיקון העולה
במסגרת המגמה היורדת הסתיים ,מנגד הופעת קונים על אזור ה 10$-תהווה סממן חיובי בטווח הקצר

סקירה שבועית

אין לראות באמור לעיל לרבות כל מסמך ו/או קובץ המצורף לו משום יעוץ או המלצה לקנייה  /מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסיים כל שהם

1/12/2019

סקירה שבועית – סיכום שבועי
סיכום שבועי:
❑ השווקים אכן ביצעו תיקון בשבוע האחרון כפי שהיה צפוי ואף בתנודתיות יורדות ובהתאם למגמות שהחלו בשבוע שעבר,
שהן ירידה בתנודתיות ואף במדדי הויקס ,יחד עם ירידה באגח הממשלתי והזהב אל מול הדולר.
❑ להערכתי השווקים הגיעו השבוע לנקודת קיצון ,אשר ממנה עשוי לצאת מהלך המשכי למגמה היורדת שהחלה בשווקים לפני
כחודשיים .לכן בשבוע הקרוב דרושה זהירות גבוהה ואף יתכן שמדובר בהזדמנות חנינה לפני מהלך יורד המשכי .מנגד ,יש
לקחת בחשבון ששבוע הבא צפויים להתחיל להתפרסם הדוחות של החברות המשמעותיות ביותר בעולם ,שבמידה ויפתיעו
בתוצאות ואף בתחזיות ,השווקים יהיו צפויים להתאושש.
❑ בשבוע הקרוב צפויים להתפרסם הדוחות השנתיים של חברות גדולות מענפים רבים ,בנקים ,תעופה וטכנולוגיה .לאור
אזהרות הרווח בסקטור התעופה ,צפויה תנודתיות גבוהה מהרגיל בעונת הדוחות בענף.
❑ הפוקס בשבוע הקרוב יהיה להערכתי על סקטור הבנקים ,כאשר מרבית הבנקים הגדולים ידווחו בשבוע הקרוב וזאת לאחר
שנה של ירידה בעלויות המימון אל מול עלייה בריבית הפד ,תופעה שצפויה להשפיע בצורה שלילית על התוצאות של
הבנקים.
סקירה שבועית

אין לראות באמור לעיל לרבות כל מסמך ו/או קובץ המצורף לו משום יעוץ או המלצה לקנייה  /מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסיים כל שהם

1/12/2019

