טבלת נתונים
סיכום נתונים שבועיים חשובים  :ארה"ב

טבלת מגמות
נכס

SPY
QQQ
ת"א 35

יומי

שבועי

חודשי

↓ מכירת בתים קיימים
↓ מכירת בתים חדשים
↑ הזמנת מוצרים ברי קיימא
↑ תמ"ג רבעני
↑ אינפלציה

ת"א 90

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

7/27/2019

סקירה שבועית – גלובלי
מבוא :מה היה לנו השבוע?
❑ הורדות הריבית לשבוע הן :טורקה ורוסיה מורידות את הריבית ל 19.25%-ו ,7.25%-בהתאמה.
❑ ה( ECB-הבנק המרכזי של אירופה) נתן אינדיקציה שהוא צפוי לבצע הורדת ריבית בסגמנט הריביות הקצרות בכדי לעורר
את שוק האשראי שיעורר את הכלכלה .במקביל ה( FED-הבנק המרכזי של ארה"ב) הודיע שהוא יורד ריבית בפגישה
הקרובה ,כאשר בפועל השוק צפוי הורדה בפגישה הבא ובזאת שאחריה סך של  0.5נקודות עד לסוף השנה.
❑ ה PMI-של גרמניה ממשיך ליפול ,כאשר הוא יורד השבוע ל 43-מ .45-במידה והסיבה היא לא מלחמת הסחר ,כלומר סיבה
שאינה זמנית ,אני מעריך שהמצב של הכלכלה הגרמנית עשויה להמשך להידרדר ובכך תידרש מ ECB-התערבות
משמעותית יותר.
❑ מכירות הבתים בארה"ב ירדו בכ ,1.7%-כאשר לראשונה מ 2012-מחירי הבתים בערים הגדולות בחוף המערבי ירדו.
❑ ככל הנראה לאור הצפי בירידת הריבית ,מדובר בירידה זמנית ,שווה לעקוב אחרי ענף ההום בילדרס.

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

7/27/2019

סקירה שבועית – ארצות הברית
ניתוח טכני – ניתוח תעודת סל  SPYבהתאם לגרף יומי
פריצת התנגדות – מגמה עולה
↑ המחיר נמצא בשיא חדש
↑ המחיר ביצע שפל גבוה יותר ב290$-
↑ מחזורי המסחר והתנודתיות נמצאים בתנאים
של מגמה עולה
← רמות תמיכה הקרובות הן  290$ו280$-
← רמות התנגדות קרובות 310$ ,302$

המחיר פרץ את רמת השיא ב 295$-ונמצא מעל רמת השיא של אפריל ,לכן התקבל איתות חיוב בטווח
הבינוני .בטווח הקצר  -שבירה של  294$תהווה סממן להתחלה של תיקון טכני במחיר

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

7/27/2019

סקירה שבועית – ארצות הברית
ניתוח טכני – ניתוח תעודת סל ( SOXXשבבים) בהתאם לגרף יומי
פריצת התנגדות – מגמה עולה
↑ המחיר פרץ לשיא חדש
↑ התנודתיות והמחזורים ממשיכים לרדת
↓ המחיר סגר פעמים בנמוך היומי לאחר נר מרבוזו
↓ שבירה של  215$עשויה להעיד על תחילת תיקון
טכני ,במסגרת המגמה העולה
← רמות התמיכה הקרובות הן  210$ו197$-
← רמות ההתנגדות הקרובות הן  220$ו225$-

כפי שחשבתי לאורך התיקונים במחיר ,הענף הנ"ל נכנס למגמה עולה וככל שעובר הזמן מתווספים סימנים
חיובים אשר מחזקים את המגמה העולה .המשך ההתפתחות החיובית במלחמת הסחר תהיה חיובית לענף.

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

7/27/2019

סקירה שבועית – ישראל
מבוא :מה היה לנו השבוע?
❑ השוק המקומי נכנס בשבוע הקרוב לעונת דוחות של התוצאות החציון והרבעון השני של השנה ,כאשר הריכוז הגדול של
הפרסומים ככל הנראה יגיע רק בעוד חודש ,אך החברות הדואליות יתחיל לפרסם כבר בשבוע הקרוב .תעשיות הביומד
והשבבים יהיו במוקד בשבועיים הקרובים ,כאשר שני הענפים הללו עברו רבעון לא פשוט אך צפוי ,ולכן הצפי קדימה
שיתקבל סמוך לפרסום התוצאות יספק את הטון בחודשים הקרובים קדימה.
❑ טאואר צפויה לדווח ביום שני לפני פתיחת המסחר בארה"ב ,כלומר במהלך יום המסחר בישראל .ציפיות ההכנסות של
האנליסטים ל ,2019-עמוד לפני שנה בדיוק על  ,1491כאשר כיום הן עומדות על  1301מיליון דולר .בניתוח הנתונים
והתמחור הנוכחי של השוק ,אני מעריך שכל תחזית שהנהלה תיתן בשיחת ועידה שתכלול עלייה של מתחת ל 6% -לכל -
 2019עשויה להתפרש בצורה שלילית למנייה ,כאשר עלייה מעל ל 10%-עשויה להתפרש בצורה מאוד חיובית .יהיה מעניין
לעקוב ,כיצד השווקים יפרשו את התוצאות בפועל ותוך כמה זמן יתאזנו.

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

7/27/2019

סקירה שבועית – ישראל
ניתוח טכני – ניתוח מדד ת"א  35בהתאם לגרף יומי
הופעת קונים – מגמה עולה
↑ אזור  1580-1550שמש כרמת תמיכה
↓ המחיר מצא התנגדות ב1611-
↑ המחיר ביצע עלייה משמעותית השבוע בשני
ימי מסחר
← רמות ההתנגדות הקרובות הן  1611ו1631-
← רמות התמיכה הקרובות הן 1550 1560

המחיר מצא התנגדות באזור  1610שהביאה לירידה עד לרמת התמיכה ב 1550-שבה הופיעו קונים
משמעותיים שהחזירו את המדד לרמת ה .1610-לאור ההתנגדות ,פריצה של  1630תהווה סממן חיובי במחיר

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

7/27/2019

סקירה שבועית – ישראל
ניתוח טכני – ניתוח מדד ת"א  90בהתאם לגרף יומי
פריצת התנגדות – מגמה עולה
↑ הקונים הגיעו על אזור  1226שהיווה
התנגדות
↑ המדד פרץ את רמת ההתנגדות ב1250-
ובכך מקבל סממן חיובי נוסף
← רמות ההתנגדות הקרובות הן  1280ו 1300-
← רמות התמיכה הקרובות הן  1230ו 1200-

המחיר פרץ את רמת ההתנגדות ב 1250-ובכך מספק סממן חיובי נוסף במחיר .יעד פריצת הדשדוש שהוזכר
בסקירה הקודמת נמצא ב 1280-והינו כבר קרוב יחסית למחיר הנוכחי

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

7/27/2019

סקירה שבועית – ישראל
ניתוח טכני – ניתוח מדד ת"א בנקים בהתאם לגרף יומי
פריצת התנגדות – מגמה עולה
↓ המחיר חזר לרמת התמיכה ב 2400-בצורה רציפה
ואיטית
↑ התנודתיות נמצאת בשפל ,כאשר המחיר
פורץ לשיא חדש
← רמת ההתנגדות הקרובה 2520
← רמות התמיכה הקרובות הן  2400ו2350-

המחיר פרץ את רמת הדופן העליונה של הדשדוש בשבוע שעבר ומספק יעד טכני ל .2520-רמת התמיכה
הקרובה נמצאת באזור  ,2400במידה והמחיר לא חוזר מתחתיה התבנית ליעד מתקיימת

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

7/27/2019

סקירה שבועית – סיכום שבועי
סיכום שבועי:
❑ בשבוע הבא השיחות סביב מלחמת הסחר צפויות להמשך ,כך שפרטים חדשים שיעלו מהשיחות עשויות להניע את
השווקים.
לאור ההתקרבות לתחילת עונת הקמפיינים לקראת בחירות  2020בארה"ב ,אני מאמין שטראמפ יתנהל בצורה פחות קשה
כדי לקדם את ההישג המשמעותית ביותר שלו (מלחמת הסחר).
❑ בנוסף ,ביום שישי הבא יתפרסמו נתוני התעסוקה ,אשר צפויים להיות יחסית נמוכים בהשוואה לחודש שעבר ואף ביחס
לממוצע .לכן ,נתון טוב משמעותית עשוי להשפיע בצורה חזקה על ציפיות הריבית לדצמבר וכתוצאה מכך על השווקים.
❑ עונת הדוחות אומנם עדיין לא באמצע ( 44%חברות ממדד ה SP500-דיווחו עד כה) ,אך השבוע התחזיות לדעיכת הרווח
למנייה (בהשוואה לרבעון מקביל) עלו השבוע למינוס  2.6%לעומת מינוס  3.6%בשבוע שעבר .כאשר העלייה נובעת
מענפים שבו רוב החברות המהותיות כבר דיווחו אשר ואף צפו לפני תחילת עונת הדוחות צמיחה ברווח למנייה.

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

7/27/2019

