טבלת נתונים
סיכום נתונים חשובים שבועיים :ארה"ב

טבלת מגמות
נכס

SPY
QQQ
ת"א 35
ת"א 90
זהב

יומי

שבועי

חודשי

↑ מדד אמון הצרכן של  – CBהמדד הציג עלייה ל131.4-
לעומת צפי לעלייה ל ,124.7-בהשוואה לנתון קודם של
121.7
↓ תמ"ג  – Q4הצמיחה ברבעון הרביעי עלתה ב 2.6%-בהתאם
לצפי ,בהשוואה לנתון קודם של 3.4%
↓ שיעור האינפלציה – השיעור עולה לכ 2%-לעומת צפי של
 ,1.7%בהשוואה לנתון קודם בגובה 1.5%

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

3/2/2019

סקירה שבועית – גלובלי
מבוא :מה היה לנו השבוע?
❑ ההתכתבויות עם סין ממשיכות להחזיק את השווקים ,כאשר לא התרחש שום דבר בפועל מלבד דיבורים ,להערכתי השווקים
מצפים להכרעה בנושא כבר בחודש הקרוב.
❑ התמ"ג בארה"ב צמח בשיעור של  2.6%ברבעון הרביעי של  ,2018האומנם? יום לאחר פרסם התוצאות לרבעון הרביעי,
שני גופים הנמיכו תחזיות לרבעון הראשון של  ,2019כאשר בממוצע הצפי הוא לצמיחה של  1.5%בזכות מלחמת הסחר.
❑ בנאום השבועי של יו"ר הפד ,נאמר שהפד לוקח בזמן הנוכחי הפסקה מהתערבות בכלכלה וממתין לראות כיצד הכלכלה
האמריקאית מתפתחת.
❑  MSCIהודיעה שהיא תגדיל את המשקל של המניות הסינית המסווגות כ( A-חברות בינוניות – עד גדולות) מ 5%-עד ל20%-
ב 3-שלבים .חשוב לציין שמדד המניות הרלוונטית מבחינת ביקושים הצפויים של  ,MSCIעלה כ 20%-ובדולר כ24.5%-
מתחילת השנה.
❑ עונת הדוחות – ניתן לומר שעונת הדוחות נסגרה ,כאשר  95%מהחברות שנסחרות ב SP500-דיווחו .הצמיחה ברווח לרבעון
הרביעי של  2018עומד על כ ,13.1%-כאשר הצמיחה הצפויה ברבעון הראשון של  2019עומדת על כ3.3%-
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

3/2/2019

סקירה שבועית – ארצות הברית
ניתוח טכני – ניתוח תעודת סל  SPYבהתאם לגרף שבועי
הגעה להתנגדות – מגמה יורדת
↑ התנודתיות ממשיכה לרדת יחד עם מחזורי

המסחר אשר נמצאים מתחת לממוצע
↑ המחיר פרץ את רמת ה271$-
← רמות תמיכה הקרובות הן  271$ו260$-

← רמות התנגדות קרובות 285$ ,280$
↓ המחיר נמצא סמוך לרמת התנגדות חשובה ב-
280$

המחיר ממשיך לעלות בצורה עקבית ,כאשר רמות ההתנגדות נפרצות לאורך התקדמות הזמן ,התנודתיות
עדיין יחסית גבוהה ,אך נמצאת בירידה מתמדת .לכן כל עוד והמחיר מעל  271$אין צפי לתיקון מחיר

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

3/2/2019

סקירה שבועית – ארצות הברית
ניתוח טכני – ניתוח תעודת סל  QQQבהתאם לגרף יומי
פריצת התנגדות – מגמה יורדת
↑ המחיר פרץ את רמת ה168$-

↑ התנודתיות חזרה לרמתה הנורמלית של
מגמה עולה ויצאה מהתחומים של מגמה
יורדת

← רמות התמיכה הקרובות הן  168$ו161$-
← רמות התנגדות הקרובות הן  173$ו175$-

המחיר פרץ את רמת ההתנגדות הקרובה ב 168$-שהפכה לתמיכה ,כאשר רמת ההתנגדות החשובה נמצאת
ב ,175$-לכן במידה המחיר נמצא מעל  168$אין צפי לתיקון בטווח קצר.

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

3/2/2019

סקירה שבועית – ארצות הברית
ניתוח טכני – ניתוח תעודת סל ( TANאנרגיה ירוקה) בהתאם לגרף יומי
פריצת התנגדות – מגמת עולה
↑ המחיר לאחר מימוש והגעת קונים ברמה

הגבוה מ24$-
↑ פריצת התנגדות ברמת ה 24$-והוכחת
תמיכה באזור ה22.5$-

← רמות התמיכה הקרובות הן  24$ו22.5$-
← רמות ההתנגדות הקרובות הן  25$ו26.7$-

התעודה הנ"ל משקיעה בעיקר בחברות המתמחות באנרגיה סולארית ,ענף שסבל מהתקררות לאחרונה,
כתוצאה מכך הצמיחה ירידה ,לאחרונה ישנה התעוררות ,להערכתי שווה לעקוב

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

3/2/2019

סקירה שבועית – ארצות הברית
ניתוח טכני – ניתוח תעודת סל ( XBIחברות ביומד) בהתאם לגרף שבועי
פריצת התנגדות – מגמת עולה
↑ חוזקה משמעותית בהשוואה לשוק בשבוע

האחרון
↑ פריצת התנגדות ב 86$-עם גאפ עולה
במחזור גבוה מהממוצע

↓ קרבה לרמת התנגדות ב93$-
← רמות התמיכה הקרובות הן  86$ו82$-
← רמות ההתנגדות הקרובות הן  83$ו102$-

התעוררות במניות הביומד נובעת מדוחות טובים של אחת החברות הג'נריות ,אך להערכתי יש ליחס לעלייה
אחרונה תוספת של ירידה ברמת הסיכון בשווקים שמתבטאת בתנועה כזו בנכסים מסוכנים ,כמו ענף הביומד

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

3/2/2019

סקירה שבועית – ארצות הברית
ניתוח טכני – ניתוח תעודת סל  TLTעוקבת אחר אגח ארה"ב ל 20-שנה בהתאם לגרף שבועי
שבירת תמיכה – מגמת דשדוש
↓ המוכרים הגיעו סביב הדופן העליונה של

הדשדוש
↓ המחיר שבר את רמת התמיכה ב119$-
← רמת ההתנגדות הקרובה 121$

← 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

3/2/2019

סקירה שבועית – ישראל
מבוא :מה היה לנו השבוע?
❑ מניות הקנאביס הישראליות שלא הכריזו השבוע על כניסתם לתחום ,התרסקו עשרות אחוזים ,כאשר הן מושכות אליהן המון
אנשים בעלי הבנה מעוטה בשוק ההון .חשוב לציין שדווקא במסחר מהסוג הנ"ל במניות אשר חסרות כל בסיס אמיתי
לפעילות קיימת ,בענף שנמצא בהייפ ,מצריך ניסיון רב בשוק ההון .לכן ההתרסקות האחרונה הייתה צפויה לגמרי (ציינתי
זאת בעבר) .להערכתי הענף הנ"ל ברובו ,עדיין לא מאפשר הבנה של השווי הצפוי לאותן חברות ולכן אני מעריך
שהתנודתיות הגבוה שמאפיינת אותו מאז שהחל תמשך .בנוסף ,אני חושב שהחברות שצפויות להתמחות בלאו-טק בענף,
מסוכנות באותה מידה כרגע ,כמו החברות שצפויות להתמחות ברמת היי-טק.
❑ שיא עונת הדוחות בשוק החל השבוע ,כאשר היו ירידות חדות בסוף  2018ונוצרו הזדמנויות רבות באותה תקופה אשר
צפויות להוכיח את עצמם בחודש הקרוב .לכן בתקופה הקרובה מי שיעשה שיעורי בית לקראת הדוחות עשוי לקבל מרווח
גדול בהשוואה לעבר.

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

3/2/2019

סקירה שבועית – ישראל
ניתוח טכני – ניתוח מדד ת"א  35בהתאם לגרף יומי
הוכחת התנגדות– מגמה יורדת
↓ אזור  1580-1550מסתמן כאזור התנגדות

מהותי
↓ שבירה של  1500תיתן צפי לתיקון לאזור
1450

↑ מחזורי המסחר החלו להתייצב לאורך התיקון
← רמות ההתנגדות הקרובות הן  1580ו1600-
← רמות התמיכה הקרובות הן  1550ו1500-

המחיר נמצא מעל לרמת ההתנגדות ב 1550-השבוע ,כאשר מדובר ברמת התנגדות רחבה עד  .1580כל עוד
והמחיר נמצא מעל  1500המחיר 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

3/2/2019

סקירה שבועית – ישראל
ניתוח טכני – ניתוח מדד ת"א  90בהתאם לגרף יומי
הגעה להתנגדות – מגמה יורדת
↑ המחיר פרץ את השיא שבו התקבל הסיגנל

השלילי
↓ המחיר נמצא סמוך לאזור ההתנגדות
← רמות ההתנגדות הקרובות הן  1130ו1160-

← רמות התמיכה הקרובות הן  1080ו1060-

המחיר חזר מהר לאזור העליון של השנה וחצי האחרונות ואף בעוצמה דומה לזו שבעבר ,לכן כל עוד והמחיר
ממשיך לשאוף מעל  1080הצפי למדד הנ"ל הוא חיובי יותר מאשר שלילי

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

3/2/2019

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

ומצא שם תמיכה
↓ שבירה של  2100תהווה איתות שלילי
↓ המחיר נתקל בהתנגדות ומכירות יתר באזור

 2200בפעם השנייה
← רמות ההתנגדות הקרובות הן 2250 2200
← רמות התמיכה הקרובות הן  2150ו2100-

המדד מצא התנגדות השבוע ברמת ה ,2200-כאשר אזור  2100צפוי להוות רמת הסף הבאה שממנה רצוי
שהמחיר לא ירד בכדי שהמהלך העולה האחרון ימשך.

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

3/2/2019

סקירה שבועית – סחורות
ניתוח טכני – ניתוח תעודת הסל  )USOIL( USOבהתאם לגרף יומי
הגעה להתנגדות – מגמה יורדת
↓ המחיר נמצא בסמוך לרמת התנגדות ב$12-

↑ המחיר נע במבנה של מגמה עולה בטווח
הקצר
← רמת התנגדות הקרובות נמצאות ב 12$ -ו-

12.4$
← רמות התמיכה הקרובות נמצאות ב 11.7$-ו-
10$

המחיר פרץ את רמת ה 11.8$-אשר היווה איתות חיובי בטווח הקצר עד ל ,12$-כעת סיגנל חיובי נוסף יתקבל
רק בפריצה של רמה זו ולא לפני .בנוסף ,במידה ויופיעו מוכרים על אזור זה ,צפוי תיקון אל מעבר ל11.7$-

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

3/2/2019

סקירה שבועית – סחורות
ניתוח טכני – ניתוח תעודת הסל ( GLDזהב) בהתאם לגרף שבועי
פריצת התנגדות – מגמה עולה
↓ המחיר שבר את רמת התמיכה של ,123$

במחזור גבוה מהממוצע
↓ שבירה של רמת התמיכה ב 120$-עשויה
להוציא תיקון

← רמות תמיכה אפשריות  123$ו120$-
← רמות התנגדות קרובות  127$ומעליה 129$

התנועה שזוהתה בשבוע קודם כשלילית ,אכן הייתה שלילית ואף יותר מן הצפוי .שבירה של  120$תעיד על
חזרה של המחיר לטווח  ,112$ - 120$מנגד חזרה מעל  124$תהווה סממן חיובי בטווח קצר בלבד

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

3/2/2019

סקירה שבועית – סיכום שבועי
סיכום שבועי:
❑ התנודתיות בשווקים ממשיכה להיות נמוכה יחסית ,כאשר השבוע התרחשה עלייה קטנה במדדי התנודתיות ,בעקבות ירידה
חדה בנכסים כמו אגח וזהב בהשוואה לעלייה בדולר.
❑ התנודה הנ"ל עומדת בסתירה מוחלטת לתנודה במניות ,כאשר המניות בעלות התנודתיות הנמוכה עלו (במקום לרדת עם
האגח) ואף המניות בעלות התנודתיות הגבוה עלו יותר מהרגיל ביחס אל הלא-תנודתיות .מדובר באנומליה שמתרחשת
בשווקי המניות ועשויה להעיד על תנודה חדה שמתקרבת .ההסבר לכך הוא שקל יותר לבצע התאמות בשווקים בעלי נזילות
גבוהה כמו אגח וסחורות בהשוואה למניות .להערכתי במידה ונראה פאניקה באחד הסקטורים היותר תנודתיים ,יהיה מדובר
בטריגר ראשוני בלבד ,שבמידה ולא הייתה מתרחשת סתירה לאג"ח הוא היה בכלל חיובי לדעתי.
❑ המדדים הראשיים בארה"ב נמצאים בסמוך לרמות התנגדות חשובות ,ובזמן זה חשוב להזכיר שהבעיות הכלכליות שגרמו
לירידות להגיע לא נפתרו ,אלא רק נחשפו .לכן הזמן להיות זהיר יותר נמצא ממש מעבר לפינה .בנוסף ,הודעה על הסכם
סחר עם סין צפוי להוות מצב של מכור בשמועה לאור העבודה שהשוק מזנק כבר תקופה על הודעות חסרות משמעות בנוגע
להסכם ,כך שהוא כנראה מתומחר בצורה דיי מלאה בטווח הקצר בלבד.
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
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