טבלת נתונים
סיכום נתונים שבועיים חשובים  :ארה"ב

טבלת מגמות
נכס

SPY
QQQ
ת"א 35

יומי

שבועי

חודשי

↓ הזמנת מוצרים ברי קיימא  -ליבה
↑ מדד אמון הצרכנים של CB
↓ מדד מנהלי רכש (ירד מתחת ל)50-
← תמ"ג רבעוני
↓ מכירת בתים בהמתנה

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

8/31/2019

סקירה שבועית – גלובלי
מבוא :מה היה לנו השבוע?
❑ השבוע סין היא זאת שהרגיעה את השווקים כאשר ראש הממשלה הסיני אישר שהשיחות צפויות להמשך בספטמבר.
תגובתו של ראש הממשלה הסיני מגיעה לאחר ששבוע שעבר הם החמירו עצמם את המצב .טראמפ בתגובה אמר "השיחות
בנושא מלחמת הסחר יהיו ברמה אחרת" כאשר לא הסביר למה התכוון .אך ההנחה היא שהתנאים לטובת ארה"ב יהיו
טובים יותר
❑ ארגנטינה שוב מבקשת הסדר חוב ,כאשר קצת לפני יותר משנה קיבלה כ 50-מיליארד דולר מ ,IMF-בהבטחה להפחתת
ההוצאות הציבורית .חשוב לציין מקרה דומה שמתרחש גם הוא בפעם השנייה בתקופה דומה – הפחתת מטבע בטורקיה,
כאשר הדמיון בין שני המקרים הוא ששניהם הופיעים במקביל להתחזקות הדולר .כך יוצא שמלחמת הסחר שתורמת לדולר
חזק פוגעת בצורה חזקה במדינות התלויות ביצוא .חשוב להבין שהמשכיות של מלחמת הסחר במידה ולא תגרום לקריסה
טוטאלית של אותן מדינות ,היא תגרום בסופה לעליית מחירים גם בשווקים המערבים כתגובת התכנסות לאיזון באותם
יצואניות במשבר (מחירים/אינפלציה לא יורדים מהר כאשר הם עולים).

❑ בהמשך לזאת ,סין עשויה בצורה הזו עשויה לנצל את המצב שיגרם להציף את השוק במחירים זולים .האם זאת תוכנית
הגיבוי של הסינים במקרה של סיום מלחמת הסחר בפוזיציה בעייתית?

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

8/31/2019

סקירה שבועית – ארצות הברית
ניתוח טכני – ניתוח תעודת סל  SPYבהתאם לגרף יומי
הגעה להתנגדות – 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

8/31/2019

סקירה שבועית – ארצות הברית
ניתוח טכני – ניתוח תעודת סל  QQQבהתאם לגרף יומי
הגעה להתנגדות – 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

8/31/2019

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  207$ו210$-

המחיר מצא תמיכה סביב רמת ה .195$-חזרה מעל  207$תהווה סממן חיובי ,כאשר 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

8/31/2019

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
↑ הקונים הופיעו סביב רמת התמיכה ב$40-
← רמת התמיכה הקרובה 40$
← רמות ההתנגדות הקרובות הן  42$ו43$-

הענף נמצא במגמת דשדוש אך מציג חוזקה ביחס לסקטור הפיננסים הכללי .בעקבות אי הבהירות מצד הפד
להורדת ריבית והקרבה לתמיכה יחד עם התמחור הנוכחי של מניות הענף  ,הענף 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

8/31/2019

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$-
← רמות התמיכה הקרובות  143$ו140$-

בהסתכלות קרובה יותר ניתן לראות שהמחיר נמצא בקניות יתר לאחר מהלך עליות מרשים ,לכן שבירה של
 140$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

8/31/2019

סקירה שבועית – ישראל
מבוא :מה היה לנו השבוע?
❑ הדוחות של בזק שפורסמו השבוע  -ממחישים את ניקוי אורוות שהחברה עוברת ,או יותר נכון :ההכרה במציאות של שוק
התקשורת.
❑ ברבעון הראשון של  2019החברה צפתה רווח של  1.1מיליארד שקל לכל  2019עם  EBITDAשל  3.9מיליארד ,כעת

ההנהלה צופה הפסד של כמעט מיליארד שקל עם  EBITDAשל  2.9מיליארד .לפני פרסום הדוח מעלות הורידה את הדירוג
של בזק למינוס  ,AAכאשר הם מתייחסים אך ורק לי.ע של פלאפון .כעת הגיעה ירידת הערך הצפויה של יס בגין נכס המס,
יתכן ונראה הורדת דירוג נוספת לאור אי עמידה ביחס חוב ל EBITDA-של  3-4המתואר בדוח הדירוג.
❑ מזווית החוב  -האגחים של בזק כבר נסחרים בערך ברמת התשואה הנדרשת של דירוג אחד מתחת .+A

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

8/31/2019

סקירה שבועית – ישראל
ניתוח טכני – ניתוח מדד ת"א  35בהתאם לגרף יומי
חזרה לתמיכה – מגמת דשדוש
↑ אזור  1530-1550שמש כרמת תמיכה
↑ המחיר חזר מעל 1550
↓ המחיר נכנס למגמת דשדוש בין  1550ל1611-
↓ המחיר מחק בגאפ יורד את כל העלייה ואף שבר
את רמת התמיכה ב1550-
← 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

8/31/2019

סקירה שבועית – ישראל
ניתוח טכני – ניתוח מדד ת"א  90בהתאם לגרף יומי
הגעה להתנגדות – מגמה עולה
↓ המחיר מצא התנגדות ב1320-
↑ למרות הגאפ יורד המחיר התאושש במהירות
בשאיפה לאזור השיא ב1320-
← התנודתיות עדיין גבוהה ,אך המחזורים החלו
לחזור לאזור 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

8/31/2019

סקירה שבועית – ישראל
ניתוח טכני – ניתוח מדד ת"א בנקים בהתאם לגרף יומי
שבירת תמיכה – מגמה עולה
↓ המחיר שבר את רמת התמיכה ב 2400-בשנית
← המחזורים והתנודתיות החלו להתייצב
← נמצאה רמת תמיכה ב 2350-אשר אינה
מציגה נוכחות קונים
← רמות ההתנגדות הקרובות  2520ו2550-
← רמות התמיכה הקרובות הן  2400ו2350-

המהות של החזרה מעל  2400עדיין לא ברורה ,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

8/31/2019

סקירה שבועית – סחורות
ניתוח טכני – ניתוח תעודת הסל ( GLDזהב) בהתאם לגרף יומי
הגעה להתנגדות – מגמה עולה
↑ המחיר נמצא במומנטום משמעותי למרות
קניות יתר
↑ המחיר מתקרב ליעד ב 146$-כאשר השבוע
היה נמצא מעל 145.5$
← 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

8/31/2019

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

8/31/2019

סקירה שבועית – סיכום שבועי
סיכום שבועי:
❑ שוק האגח צופה ירידה ריבית נוספת בספטמבר בסיכוי של  97%וירידה נוספת בדצמבר בסיכוי של  ,49%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.
❑ ב 18-לספטמבר הפד צפוי להכריז על הורדת ריבית .האי בהירות שהפד ייצר בהכרזה הקודמת כאשר נתן תחזית הפוכה
לגמרי מהשוק תגרור להערכתי תנודתיות לקראת ההכרזה בפועל .חשוב לציין שבמידה והפד ימשיך בדעתו גם לאחר
הורדת הריבית בהקשר להורדה נוספת בדצמבר ,שוק האגח עשוי להגיב בצורה תנודתיות מאוד.
❑ השווקים להבנתי כבר הפסיקו להאמין בצורה מלאה במנהיגים של המעצמות שמטלטלות את העולם בעזרת "מלחמת
הסחר" ,אני חושב כך בעקבות הטלטול האחרון שבו הסינים הטילו פצצה של מכסים ,ואז אמרו שהשיחות ממשיכות,
השווקים לא הגיבו בצורה משמעותית .אלא פחות או יותר נשארו באותו המקום ,אותו טווח דשדוש/התכנסות מחירים.
❑ לקראת הדוחות של הרבעון השלישי שבו אנליסטים נוהגים להוריד את התחזיות שלהם כחודשים בסמוך לפרסומי התוצאות
בכ 3%-בממוצע .גם הפעם בממוצע אין שינוי משמעותי ב %-ההורדה ,למעט סקטור האנרגיה אשר חווה שינוי גדול כלפי
מטה בהשוואה לשנים קודמות .לכן הסקטור שוב צפוי להיות במוקד (אסקור אותו בסקירות הבאות) לקראת עונת הדוחות
הקרובה שצפויה להתחיל בעוד יותר מחודש.
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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