טבלת נתונים
טבלת מגמות
נכס

SPY

סיכום נתונים שבועיים :ארה"ב
יומי

שבועי

חודשי

↓ מכירות בתים קיימים – כמות הבתים ירד לכ4.99M-
בהשוואה לכ 5.33M-בחודש קודם וצפי של 5.25M

QQQ
ת"א 35
ת"א 90

*כמות הנתונים השבוע ממשיכה להיות דלה בעקבות השביתה של הממשל האמריקאי
בעקבות אי ההסכמה לתקציב

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

1/26/2019

סקירה שבועית – גלובאל
מבוא :מה היה לנו השבוע?
❑ וו'ל סטריט ג'ורנל פרסמו השבוע שהפד צפוי להפסיק לצמצם את המאזן כבר ברמה של  3.5טריליון דולר ולא ברמה של 2
טריליון דולר כפי שהיה צפוי בתקופת ברננקי .בנוסף ,ההערכות הם שהפד יבצע את הפסקת הצמצום ע"י רכישת אגח קצר
יותר ולא ארוך .להערכתי הצפי של קיצור המחמ מעיד על הציפייה של שמירת הריבית ברמה הנוכחית לאורך זמן .הסבר –
כאשר רוכשים אגח עם מחמ ארוך בסביבה של ציפייה לירידת ריבית שווי האגח יעלה וכך גם שווי המאזן.
❑ סין מצטרפת לארה"ב – סין השיקה בשבוע האחרון מספר תכוניות בסגנון ה QE-שצפויות לתמוך בצורה חריגה בשוק
האשראי וזאת על מנת לעורר צמיחה ,בזמן שהשווקים צופים ירידה בשיעור הצמיחה בסין.
❑ הכלכלה הגרמנית ממשיכה לאותת על האטה ,כאשר מדד ה PMI-יריד מתחת לרמת ה 50-אשר אופיינית למיתון .בנוסף
בוצעה הנמכת תחזיות צמיחה משמעותית ב 2019-ל 1%-בלבד מ.1.8%-
❑ מנגד ,דראגי טען במסיבת עיתונאים שהסיכונים בכלכלה האירופאית בדרך כלפי מטה ובכך רמז על צפי לעליית ריבית
בקרוב.

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

1/26/2019

סקירה שבועית – ארצות הברית
ניתוח טכני – ניתוח תעודת סל  SPYבהתאם לגרף יומי
פריצת התנגדות – מגמה יורדת
↑ אזור  260$-258$שימש שוב כתמיכה

↑ מחזורי המסחר ממשיכים להתמתן ולרדת
מתחת לממוצע
← רמות תמיכה הקרובות הן  260$ו254$-

← רמות התנגדות קרובות 280$ ,271$

המחיר ממשיך להתאושש ואף עלה מעל אזור  260$-258$שהינה אזור התמיכה שנשברה וגרמה לירידה
משמעותית במרבית מניות המדד .לכן סיגנל שלילי חדש יתקבל רק בשבירה חוזרת של 258$

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

1/26/2019

סקירה שבועית – ארצות הברית
ניתוח טכני – ניתוח תעודת סל  QQQבהתאם לגרף יומי
פריצת התנגדות – מגמה יורדת
↑ הנאסדק כסממן מקדים צפה היטב את

התיקון בשוק ,מדובר בהתנהגות של שוק
עולה ולא יורד
↑ המחיר פרץ את קו מגמה אפשרי מהשיא

האחרון
← רמות התמיכה הקרובות הן  155$ו161$-
← רמות התנגדות הקרובות הן  168$ו173$-

מדד הנאסדק היה היחידי השבוע שהצליח לפרוץ את רמת התמיכה שנשברה בדצמבר לרוב המדד הנ"ל
מקדים את כלל השוק .מנגד שבירה של  161$תהווה סממן שלילי 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

1/26/2019

סקירה שבועית – ארצות הברית
ניתוח טכני – ניתוח תעודת סל ( SOXXשבבים) בהתאם לגרף שבועי
הגעה להתנגדות – מגמת דשדוש
↑ המחיר חזר מעל רמת התמיכה של הדשדוש

ב165$-
← רמות ההתנגדות הקרובות  175$ו190$-
← רמות התמיכה הקרובות  159$ו155$-

↓ הקונים במחיר חזרו השבוע בעוצמה ברבה,
אך עדיין רמת ההתנגדות ב 175$-לא נפרצה
↑ פריצה של  175$תהווה סממן חיובי

הענף הנ"ל חשוף מאוד לכלכלה הגלובאלית וכאשר האופטימיות בו גדלה ,כך גם הציפייה מהכלכלה העולמית.
לכן ההתאוששות האחרונה מרמזת על שינוי הציפיות הכלליות שכעת לא משתקפות בנתונים הגלובאליים

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

1/26/2019

סקירה שבועית – ארצות הברית
ניתוח טכני – ניתוח תעודת סל  TLTעוקבת אחר אגח ארה"ב ל 20-שנה בהתאם לגרף שבועי
הוכחת התנגדות – מגמת דשדוש
↑ פריצה של 122$תהווה סממן חיובי מקדים

להמשכת המגמה העולה
↑ המחיר נמצא במבנה מחירים עולה למרות
הדשדוש

↑ שבירה של  119$תהווה סממן להמשכיות
התיקון
← רמת ההתנגדות הקרובה 121$

← רמות התמיכה הקרובות  118.5$ו$117-
שבירת רמת התמיכה באזור ה 118$-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

1/26/2019

סקירה שבועית – ישראל
מבוא :מה היה לנו השבוע?
❑ השבוע פורסמו דיוני הועדה המונטרית להעלאת הריבית – בנק ישראל טען את המובן מאליו ברוב התחומים ,אך התעלם
מהסיבה לירידת המחירים בענף הנדל"ן .כמובן שאותה הסיבה היא הסיבה שצפויה לגרום לעליית עלות המימון בשוק
האשראי בה הבנק שאליה בנק ישראל כן התייחס .הסיבה היא כמובן ,האטה כלכלית בעולם בזמן של צמצום מונטרי רחב
במרבית הכלכלות המובילות בעולם במהלך .2018
❑ המשך מעקב אחרי סאגת אינטרנט זהב – השבוע ביקום ביצעה הנפקה במחיר הנמוך בכ 20%-מהמחיר שוק ערב
ההנפקה .כתוצאה מכך השווי מניית ביקום ירדה ובכך גם שווי הנכסים של אינטרנט זהב ,הסוחרים הגיבו במהרה והאגחים
של אינטרנט זהב ביצעו את ההתאמה ,בנוסף בוצעה הורדת דירוג לאגחים לדירוג של ( CAהדירוג הנמוך ביותר).

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

1/26/2019

סקירה שבועית – ישראל
ניתוח טכני – ניתוח מדד ת"א  35בהתאם לגרף יומי
פריצת התנגדות– מגמה יורדת
↑ המחיר פרץ את רמת ה ,1510-כאשר הגיעו

קונים על אותה רמה
↓ שבירה של  1500תיתן צפי לתיקון לאזור
1450

↑ מחזורי המסחר החלו להתייצב לאורך התיקון
← רמות ההתנגדות הקרובות הן  1550ו1580-
← רמות התמיכה הקרובות הן  1510ו1500-

המחיר פרץ השבוע את רמת ההתנגדות ב ,1510-כאשר הקונים הגיעו על אותה רמה לאחר תיקון .לכן כל עוד
והמחיר נמצא מעל רמה זו המחיר עשוי להמשיך את המהלך החיובי .מנגד ,שבירה של  1500תהיה שלילית

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

1/26/2019

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
← פריצה של  1100תהווה סממן חיובי ראשון

במדד
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

1/26/2019

סקירה שבועית – ישראל
ניתוח טכני – ניתוח מדד ת"א בנקים בהתאם לגרף יומי
פריצת התנגדות– מגמה יורדת
↑ המחיר פרץ את רמת ההתנגדות ב2140-

↓ שבירה של  2100תהווה איתות שלילי
↑ הקונים הגיעו על רמת 2100
← רמות ההתנגדות הקרובות הן  2150ו2220-

← רמות התמיכה הקרובות הן 2050 2100

המדד חזר להיות המוביל בת"א וזהו סימן חיובי מבחינת מגמה ,המשכיות ופריצה של  2150תהווה סממן
חיובי נוסף ,כאשר שבירה של  2100תבטל את הצפי החיובי בטווח הקצר ,שווה מעקב

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

1/26/2019

סקירה שבועית – סחורות
ניתוח טכני – ניתוח תעודת הסל  )USOIL( USOבהתאם לגרף שבועי
פריצת התנגדות – מגמה יורדת
↑ המחיר פרץ את רמת ההתנגדות ב11$-

↑ נתונים פונדמנטליים חיוביים  -ירידה במלאי
הנפט
← רמת התנגדות הקרובות נמצאות ב 11.5$ -ו-

12$
← 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

1/26/2019

סקירה שבועית – סחורות
ניתוח טכני – ניתוח תעודת הסל ( GLDזהב) בהתאם לגרף שבועי
פריצת התנגדות – מגמה עולה
↑ המחיר פרץ את ההתנגדות ב,122$-

בחוזקה בתגובה להפסקת הצמצום של הפד
↓ שבירה של רמת התמיכה ב 120$-עשויה
להוציא תיקון

← רמות תמיכה אפשריות  119$ו118$-
← רמות התנגדות קרובות  122$ומעליה 124$

המחיר נמצא במהלך עולה מרשים אשר החל מ 114$-וגרם לשינוי המגמה הכללית לעולה .פריצה של 122$
תעיד על המשכיות המהלך הנוכחי .מנגד ,חזרה אל מתחת ל 120$-תהווה סממן לתיקון במסגרת 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

1/26/2019

סקירה שבועית – סיכום שבועי
סיכום שבועי:
❑ הבנקים המרכזים של סין וארה"ב הראו השבוע (למרות שאין עדיין דיווח רשמי) שהם לא מעוניינים לתת לעולם להחליק
לצמיחה נמוכה יותר ואף תקופה מסוימת של מיתון והם מוכנים לתמוך בשווקי האשראי וכל וזאת בזמן של סביבת אשראי
גבוהה ועולה ולא גבוהה ויורדת (עשוי להשתנות בתקופה הקרובה).
❑ כתוצאה מהדיווח של  WSJבשישי ,המתכות היקרות טסו ,אך מה שהיסטוריה לימדה אותנו שהדפסת כסף (זה מהשהבנקים
המרכזים עושים בפועל) לא בהכרח גורמת לאינפלציה גבוהה .אחרי הכל בוצעו כ 3-תוכנות כאלה בארה"ב ובאף אחת מהן
לא נוצרה סביבה אינפלציות חריגה .כמובן ,שחלק משמעותי (אם לא הכל) מהתמתנות המחירים צריך לייחס להתקדמות
הטכנולוגית שהתרחשה ב 10-שנים האחרונות.
❑ לסכום ,העולם כנראה נכנס לניסוי כלכלי נוסף – בהסתמך על ההיסטוריה שווקי המניות מסיימים ניסויים כאלה ברמה גבוהה
יותר ,האם התכוניות שצפויות להיכנס יגרמו לתוצאה דומה? האם הן יהיו בעוצמה דומה לאלו שהיו בפעם הקודמות?
כמות סימני השאלה כרגע רבים ,לכן נצטרך להמתין עד שהמצב יתבהר ויצאו הצהרות רשמיות בכדי להבין טוב יותר את
התמונה.
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

1/26/2019

