טבלת נתונים
סיכום נתונים שבועיים חשובים  :ארה"ב

טבלת מגמות
נכס

SPY
QQQ

יומי

שבועי

חודשי

↓ מכירת בתים חדשים
↑ מכירת בתים קיימים
↓ מדד מנהלי רכש (ירד מתחת ל)50-

ת"א 35
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

8/24/2019

סקירה שבועית – גלובלי
מבוא :מה היה לנו השבוע?
❑ לאחר שהשווקים התאוששו מאזורי תמיכה ,בשישי סין הודיעה על כך שמטילה מכסים בגובה של עד  10%על מוצרים

מארה"ב החל מ 1-בספטמבר .השווקים ירדו כתוצאה מהכרזה אך התאששו במהרה.
❑ טראמפ כמובן שלא נשאר אדיש להכרזה הסינית והודיע מנגד על כניסת מכסים ואף הפציר בחברות האמריקאיות להתחיל
לחפש אלטרנטיביות לסין.
❑ שווי המניות הנרכשות חזרה מתוך מניות ה ,SP500-ממשיך לרדת ,כאשר במהלך הרבעון השני נרכשו מניות חזרה בגובה
 166$מיליארד בהשוואה ל 190$-מיליארד ברבעון מקביל ו 206$-מיליארד ברבעון הראשון של .2019
❑ גרמניה הנפיקה אגח בשווי של כ 2-מיליארד אירו ל 30-שנה בריבית שלילית של  .0.11%למרות שמדובר בסכום מטורף
ביחס לריבית שהוא מציע ,גרמניה הצליחה לגייס רק כ 40%-מהסכום שהציעה.

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

8/24/2019

סקירה שבועית – ארצות הברית
ניתוח טכני – ניתוח תעודת סל  SPYבהתאם לגרף יומי
הגעה לתמיכה – מגמה עולה
↓ מחזורי המסחר והתנודתיות עלות בצורה
משמעותית
↓ המחיר נמצא בטווח בין  294$ל 281$-מחירי בעל
תנודתיות גבוהה
← רמות תמיכה הקרובות הן  280$ו272$-
← רמות התנגדות קרובות 302$ ,294$

למרות שהמחיר נמצא במגמה עולה התפתחה תבנית של התכנסות מחירים מתחילת החודש ,כאשר
התנודתיות והמחזורים בה חריגים למגמה עולה .יציאה מהטווח עשויה להעיד על התנועה הצפויה 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

8/24/2019

סקירה שבועית – ארצות הברית
ניתוח טכני – ניתוח תעודת סל  QQQבהתאם לגרף יומי
הגעה לתמיכה – מגמה עולה
↓ המחיר שבר את השפל ב 184$-וחזר מעליו
↑ המחיר נתמך סביב רמת התמיכה ב180$-
אשר הינה גם קו מגמה ארוך טווח
← המחיר פיתח התכנסות מחירים על שפלים
עולים
← רמות תמיכה הקרובות הן  184$ו180$-
← רמות התנגדות קרובות 194$ ,190$

למרות שהמחיר נמצא במגמה עולה התפתחה תבנית של התכנסות מחירים מתחילת החודש ,כאשר
התנודתיות והמחזורים בה חריגים למגמה עולה .יציאה מהטווח עשויה להעיד על התנועה הצפויה 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

8/24/2019

סקירה שבועית – ארצות הברית
ניתוח טכני – ניתוח תעודת סל ( SOXXשבבים) בהתאם לגרף יומי
הגעה לתמיכה – מגמה עולה
← המחיר מתבסס סביב רמת התמיכה ב195$-
↑ המחיר מצא תמיכה מעל  195$וסביב קו
המגמה העולה
↓ מחזורי המסחר והתנודתיות עלות בצורה
משמעותית
← רמות התמיכה הקרובות הן  195$ו191$-
← רמות ההתנגדות הקרובות הן  205$ו210$-

המחיר מצא תמיכה סביב רמת ה .195$-חזרה מעל  205$תהווה סממן חיובי ,כאשר כעת המחיר עשוי
להמשיך את התיקון כלפי מטה במקרה של שבירה של התמיכה ב191$-

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

8/24/2019

סקירה שבועית – ארצות הברית
ניתוח טכני – ניתוח תעודת סל ( KBEבנקים) בהתאם לגרף שבועי
הגעה לתמיכה – מגמת דשדש
← המחיר לא צלח בהוצאת מהלך עולה מרמת
התמיכה וחזרה אליה
↓ התנודתיות במחיר הינה גבוה ואופיינית למגמת
דשדוש
← רמת התמיכה הקרובה 40$
← רמות ההתנגדות הקרובות הן  43$ו45$-

הענף נמצא במגמת דשדוש אך מציג חוזקה ביחס לסקטור הפיננסים הכללי .אך לאור אי הבהירות מצד הפד
להורדת ריבית ,הענף שווה מעקב לאור הקרבה לתמיכה והתמחיר הנוכחי של מניות הענף

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

8/24/2019

סקירה שבועית – ארצות הברית
ניתוח טכני – ניתוח תעודת סל  TLTעוקבת אחר אגח ארה"ב ל 20-שנה בהתאם לגרף יומי
קניות יתר – מגמה עולה
↑ המומנטום במחיר חזק מאוד כלפי מעלה
↑ המחיר נמצא בשיא חדש לאחר שפתח גבוה
יותר בתחילת השבוע
← רמת ההתנגדות הקרובה נמצאת ב146$-
← רמות התמיכה הקרובות  142$ו139$-

בהסתכלות קרובה יותר ניתן לראות שהמחיר נמצא בקניות יתר לאחר מהלך עליות מרשים ,לכן שבירה של
 139$עשויה להוות סממן שלילי בטווח הקצר .כאשר המגמה היא עדיין עולה והמומנטום עדיין כלפי מעלה

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

8/24/2019

סקירה שבועית – ישראל
מבוא :מה היה לנו השבוע?
❑ בהמשך לדוחות של קליל ,אינרום לא הציגה צמיחה בפרמטרים התפעוליים .אך בהשוואה לקליל לאינרום היו אירועים חד
פעמים שהשפיעו על התוצאות ולמרות הירידה בפרמטרים התפעולים לא חלה הערה בשולי הרווח מהכנסות .חשוב לציין
שאינרום כמו קליל ,הפתיעו את השוק לאור הצפי של התחדשות הביקושים בשוק הדיור ,לכן התמחור מחדש עשוי להמשך

גם אל מעבר לשבוע של פרסום התוצאות .חשוב לציין שהמכפיל רווח למנייה הנמוך ביותר שמניית החברה ראתה היה
סביב ה.10.5-
❑ קרסו פרסמה השבוע דוחות מפתיעים אשר מציגים צמיחה במכירות מכלי רכב ,למרות ירידה בכמות כלי הרכב ,עובדה אשר
תורמת לשיעורי הרווח לגדול בהנחה ומחירי כל הרכב עלו ואף במקביל השקל התחזק וייצר אפילו מרווחים גדולים יותר
מבחינת היבוא .חשוב לציין ,שמבחינת מונחי צמיחה הדוח מציג שענף הרכב ואף מותגי קרסו לא צומחים כלל.

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

8/24/2019

סקירה שבועית – ישראל
ניתוח טכני – ניתוח מדד ת"א  35בהתאם לגרף יומי
הופעת קונים – מגמת דשדוש
↑ אזור  1580-1550שמש כרמת תמיכה
↓ המחיר נכנס למגמת דשדוש בין  1550ל1611-
← רמות ההתנגדות הקרובות הן  1631ו1645-
← רמות התמיכה הקרובות הן  1611ו1550-

המחיר נמצא סביב רמת התמיכה ב ,1550-לאחר מהלך יורד .שבירה של רמת התמיכה ב 1530-עשויה
לגרום לירידה לאזור  1500ובכך עשויה להתחיל מגמה יורדת ,אך כעת המחיר נמצא סביב רמת תמיכה

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

8/24/2019

סקירה שבועית – ישראל
ניתוח טכני – ניתוח מדד ת"א  90בהתאם לגרף יומי
פריצת התנגדות – מגמה עולה
↑ המחיר ביצע שיא חדש והמומנטום החזק
התחדש
↑ התנודתיות והמחזורים החלו לחזור לטווח
הממוצע
← רמת ההתנגדות הקרובה נמצאת ב1350-
← רמות התמיכה הקרובות הן  1230ו 1250-

המומנטום במחיר התחדש ובזכות המחיר ,לכן בסופו של דבר תמיד חשוב להיות קשוב למחיר .מגמתית
המחיר הציב שפל נוסף באזור  .1250בהסתכלות קדימה רצוי שהשפל הבא יהיה מעל  ,1270כאשר יגיע

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

8/24/2019

סקירה שבועית – ישראל
ניתוח טכני – ניתוח מדד ת"א בנקים בהתאם לגרף יומי
שבירת תמיכה – מגמה עולה
← המחיר חזר מעל רמת התמיכה ,אך עדיין
מתחת ממוצע 50
↓ יתכן שפריצת ההתנגדות ב 2500-הינה פריצת
שווא
← התנודתיות המשיכה לעלות ,אך מחזורי
המסחר עדיין סביב הממוצע
← רמות ההתנגדות הקרובות  2520ו2550-
← רמות התמיכה הקרובות הן  2400ו2350-
החזרה מעל  2400עדיין לא ברורה להבנתי ,לכן הכיוון עדיין יכול להמשיך להתפתח לשני הצדדים ורמת
הסיכון במדד עולה בעקבות זה .חזרה מעל  2500תוריד את רמת הסיכון בצורה משמעותית אבל לא לפני כן

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

8/24/2019

סקירה שבועית – סחורות
ניתוח טכני – ניתוח תעודת הסל ( GLDזהב) בהתאם לגרף יומי
הגעה להתנגדות – מגמה עולה
↑ המחיר נמצא במומנטום משמעותי למרות
קניות יתר
↑ המחיר פורץ תבנית דגל המשכית למגמה
עולה ,כאשר היעד המתקבל הינו 146$
← רמות תמיכה אפשריות  142$ו140$-
← רמות התנגדות קרובות  144$ומעליה 146$

המחיר פרץ את ההתכנסות אשר יצרה תבנית טכנית להמשכיות המגמה העולה עם יעד ל ,146$-כל עוד
ורמת התמיכה ב 132$-נשמרת .חשוב לציין לחיוב שמבנה התבנית איכותי מבחינה טכנית

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

8/24/2019

סקירה שבועית – סחורות
ניתוח טכני – ניתוח תעודת הסל  )USOIL( USOבהתאם לגרף יומי
הגעה להתנגדות – מגמה יורדת
↑ המחיר מצא תמיכה ברמת ה10.6$-
↓ המחיר מצא התנגדות בקו מגמה היורד
← רמת התמיכה הקרובה נמצאת ב10.6$-
← המחיר מתבסס סביב אזור 11.4$
← רמות התנגדות הקרובות נמצאות ב11.7$ -
ו12.5$-

המחיר ממשיך את המגמה היורדת ,לאור שבירת התמיכה באזור  .11.7$חזרה מעל  11.7$תערער שוב על
המשכיות המגמה היורדת במחיר .חזרה שוב לאזור  10.6$כבר תעיד על חולשה משמעותית 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

8/24/2019

סקירה שבועית – סיכום שבועי
סיכום שבועי:
❑ שוק האגח צופה ירידה ריבית נוספת בספטמבר בסיכוי של  95%וירידה נוספת בדצמבר בסיכוי של  ,52.8%כלומר השוק
מצפצף על האמרה של הפד בנושא של הורדות ריבית נוספות ב 2019-וככל הנראה בצדק .חשוב לציין שמאז המינוי של
פאוול השוק לא ספר אף פעם את האמרות שלו בנושא הריבית אפילו בהשוואה לג'נט ילן .במידה ופאוול אכן צודק,
התשואות יכולות לזנק בקלות חזרה אל מעל ל 2%-ל 10-שנים ,ללא ספק יהיה מעניין בתקופה הקרובה.
❑ לדעתי מלחמת הסחר עולה שלב השבוע ,כאשר טראמפ הפציר בחברות אמריקאיות להתחיל לחפש אלטרנטיבות לסין,
מדובר אמירה קשה שבמידה וטראמפ לא יחזור ממנה השווקים עשויים להתחיל לתמחר האטה גדולה יותר מאשר הם צפו
עד עכשיו .אסור לשכוח שהצמיחה בעולם מבוססת על כך שהעולם גלובאלי והוצאת חברות אמריקאיות מסין ובידודה של סין
שהינה כלכלה מובילה בעולם עשויה ליצור כדור שלג שהשלכות שלו קשות מאוד לסין ולאחר מכן לעולם .כלומר במידה וסין
"תתאבד" העולם צפוי לחטוף מהלומה קשה.

❑ לסיכום ,להערכתי במידה ולא נראה אמירת פיוס או ציוץ מציל במהלך שבוע המסחר הקרוב ,השווקים בארה"ב ובמיוחד
באירופה יהיו תנודתיים מאוד ברמה שאינה רחוקה מחודשי דצמבר/ינואר של השנים האחרונות בתקופה הקרובה.

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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