טבלת נתונים
סיכום נתונים שבועיים עיקריים  :ארה"ב

טבלת מגמות
נכס

SPY
QQQ
ת"א 35
ת"א 90

יומי

שבועי

חודשי

↑ מדד אמון הצרכנים של CB
↑ תמ"ג
↓ מכירות בתים חדשים
↓ אינפלציה
↓ מכירת בתים בהמתנה
↓ הזמנות מוצרי ברי – קיימא(ליבה)

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

2/1/2020

סקירה שבועית – גלובלי
מבוא :מה היה לנו השבוע?
❑ וירוס הקרונה – השבוע הוירוס עבר גלובליזציה והתפשט לארצות נוספות בעולם ,כתוצאה מכך ארגון הבריאות העולמי
( )WHOהכריז על מצב חירום .מבחינה כלכלית  -חלק גדול מהכלכלה כיום מסתמכת על עסקאות שמבוצעות און ליין ולכן
הנזק פחות משמעותי מלפני  20שנה ,אך עדיין ככל שהזמן עובר הנזק הכלכלי ממשיך להיערם.
❑ טראמפ חתם השבוע על הסכם סחר בין ארה"ב לקנדה ומקסיקו ,אשר אמור להקל את יחסי הסחר בין המדינות הללו ואף
לתרום לתמ"ג האמריקאי  ,0.35%הישג משמעותי מאוד.
❑ בהמשך לנושא התמ"ג בארה"ב ,ברבעון הרביעי של  2019התמ"ג צמח ב 2.1%-בקריאה הראשונה ,בהתאם לצפי .במבט
שנתי התמ"ג צפוי לצמוח ב.2.3%-
❑ הפד השאיר השבוע את הריבית על  ,1.75%אך העלאה את ריבית בשוק הריפו ועל בטחונות הבנקים ,בכדי לאזן את שווקי
האשראי אשר ספגו מימון גבוה יותר מהתוכנית הפד ,מאשר תוכנן .לא מדובר באירוע משמעותי אך הוא מראה שהפד יודע
לפעול גם לצד השני במידת הצורך.

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

2/1/2020

סקירה שבועית – ארצות הברית
ניתוח טכני – ניתוח תעודת סל  SPYבהתאם לגרף יומי
הגעה לתמיכה – מגמת עולה
↑ המחיר עדיין שמר בצורה מלאה על מבנה
של מגמה עולה
↓ התנודתיות ומחזורי המסחר החלו לעלות ובכך
מסמנים את העלייה ברמת הסיכון גם במחירי
התעודות
← רמות תמיכה הקרובות הן  320$ו314$-
← רמות התנגדות קרובות  335$ו347$-

השבוע המדדים המרכזיים ירדו בצורה חריגה בהשוואה ל ,2019-אך טרם התקבלה תנועה שלילית ברורה אשר
מרמזת על תיקון עמוק במחיר .מנגד קיימים סממנים אחרים אשר אינם בגרף אשר מראים על עלייה בסיכון

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

2/1/2020

סקירה שבועית – ארצות הברית
ניתוח טכני – ניתוח תעודת סל ( SOXXשבבים) בהתאם לגרף יומי
תיקון טכני – מגמה עולה
↑ המחיר נמצא במגמה עלה ובסמוך לרמות
תמיכה
↓ השבוע התרחשה עלייה משמעותית בתנודתיות
ומחזורי המסחר

↓ המחיר סגר מתחת לממוצע  50לראשונה מזה כ6-
חודשים
← רמות התמיכה הקרובות הן  236$ו230$-
← רמת ההתנגדות הקרובה נמצאת ב265$-
הענף השבבים נחשב ענף סייקליסטי שהערכה הכללית לגביו כעת שהוא נמצא בסייקל חיובי .הפוקס התקשורתי
והסביבה הכלכלית התומכת ,מעידים שהוא עשוי לשמש כסממן ראשוני לסיום התיקון היורד במדדים ,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

2/1/2020

סקירה שבועית – ארצות הברית
ניתוח טכני – ניתוח תעודת סל  TLTעוקבת אחר אגח ארה"ב ל 20-שנה בהתאם לגרף שבועי
בדיקת התנגדות – מגמה עולה
← המחיר מתקרב לרמת ההתנגדות ב,147$-
אשר עשויה להוות התנגדות חזקה בטווח
הקצר
↑ שוק האשראי בארה"ב מתחיל לרמז על
הורדת ריבית מוקדם יותר מדצמבר ,2020
כתוצאה מכך רמת התשואות הכללית עשויה
לרדת ולגרום לעלייה במחיר האגח
← רמות ההתנגדות הקרובות נמצאות ב147$-
ו150$-
← רמת התמיכה הקרובה נמצאת ב142$-

המשכיות המגמה שהחלה לפני כשבועיים כלפי מעלה עשויה לרמז על הורדת ריבית ע"י הפד כתוצאה מלחצים
בשוק האשראי ,אשר באו לידי ביטוי השבוע גם השבוע בתנועת המחיר של אגח ,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

2/1/2020

סקירה שבועית – ישראל
מבוא :מה היה לנו השבוע?
❑ השבוע פורסם שגילת נמכרת לענקית התקשורת  Comtechבעסקת מזומן ( )70%ומניות  Comtechלפי שווי פעילות של כ-
 580מ'  , $כתוצאה מהכרזה על העסקה ,מניית גילת ירדה כ 6%-ומניית  Comtechירדה כ .19%-קבלת פנים חמה מאוד?
וזאת בהנחה שהחברה הממוזגת תייצר סנרגיות שיניבו לא מעט שווי .תגובה מוזרה מאוד של השווקים ,שווה מעקב.
❑ אטליס בעלת השליטה בהוט אשרה השבוע שהיא הגישה הצעה לרכישת מלוא המניות בפרטנר .כאשר סכום הרכישה
מעורך ב 3-מיליארד  $כ 11%-מעל שווי השוק בחמישי .כתוצאה מהודעת הרכישה ב 29-לחודש המנייה עלתה כ.4.6%-
כמובן שעסקה שכזו נתונה לאישור הרגולטורים ,שלא אשרו עסקאות דומות בעבר ולכן תגובת השוק אינה משמעותית כל
כך.

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

2/1/2020

סקירה שבועית – ישראל
ניתוח טכני – ניתוח מדד ת"א  35בהתאם לגרף שבועי
בדיקת תמיכה – מגמת עולה
↑ המחיר פרץ סוף סוף את רמת ההתנגדות ב-
 1670ובכך מקבל יעד של כ 100-נקודות
כלפי מעלה1770 ,
← במקביל לירידות בעולם ,המחיר ירד השבוע
כ 2.6%-אך עדיין שמר על רמת התמיכה ב-
1670
← רמות ההתנגדות הקרובות הן  1740ו1770-
← רמות התמיכה הקרובות הן 1670 1700

המחיר צלח בפריצת מגמת הדשדוש והטווח הגדול ואף הוא עושה זאת בתנודתיות נמוכה ובכך מגדיל את
הסיכוי לשרידות לשינוי המגמה למגמה עולה .היעד המתקבל מפריצת הדשדוש(הקטן) עומד על כ 100-נקודות

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

2/1/2020

סקירה שבועית – ישראל
ניתוח טכני – ניתוח מדד ת"א נפט וגז בהתאם לגרף שבועי
שבירת תמיכה – מגמה יורדת
↓ המחיר שבר את רמת התמיכה ב880-
↓ מחזורי המסחר בדשדוש הינם גבוהים ביחס לעלייה
אשר מכילה תנודתיות גבוה
← רמות ההתנגדות הקרובות  850ו880-
← רמת התמיכה הקרובה נמצא ב800-

המחיר שבר השבוע את רמת התמיכה ב 880-ובכך התחיל מגמה יורדת ,בנוסף חלה עלייה משמעותית
במחזורי המסחר ובתנודתיות אשר מעידים על עלייה ברמת הסיכון

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

2/1/2020

סקירה שבועית – סחורות
ניתוח טכני – ניתוח תעודת הסל ( GLDזהב) בהתאם לגרף שבועי
פריצת התנגדות – מגמה עולה
↑ מחזורי המסחר והתנודתיות הינן נמוכים
ואופייניים למגמה עולה אשר מאפשריים
עלייה לינארית במחיר
↑ המחיר פרץ את רמת ההתנגדות ב147$-
בשנית
← רמות תמיכה אפשריות  145$ו143$-
← רמות ההתנגדות הקרובות  150$ו155$-

השבוע המחיר המשיך מעבר ל $148-ובכך פרץ לשיא חדש .שמירה על  145$והישג של שיא חדש יעיד על
שפל עולה נוסף במגמה העולה

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

2/1/2020

סקירה שבועית – סחורות
ניתוח טכני – ניתוח תעודת הסל  )USOIL( USOבהתאם לגרף יומי
הגעה לתמיכה – מגמת דשדוש
↓ המחיר שבר את מת התמיכה ב$11-

↓ המחיר יורד במומנטום גבוה ככל שמתקדם הזמן
← המחיר קרוב למת התמיכה ב10.6$ -
שהינה הדופן התחתונה של הדשדוש
← רמות התמיכה הקרובה נמצאת ב10.6$-
← רמות התנגדות הקרובות נמצאות ב 11$-ו-
11.3$

המחיר ירד השבוע מתחת ל $11-ובכך הגיע לדופן התחתונה של הדשדוש ב ,10.6$-שבירה של רמה זו תעיד
על תחילתה של מגמה יורדת במחיר ואף עשויה ליצור לחץ בענף האנרגיה 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

2/1/2020

סקירה שבועית – סיכום שבועי
סיכום שבועי:
❑ וירוס הקרונה השפיעה השבוע בצורה רחבה מאוד על השווקים ,האומנם? למרות הירידות החדות במניות התעופה/תיירות
ועוד( ..ככל הנראה עיקר הירידות נובעות מפאניקה אשר חסרת ביסוס מספרי ,שווה לבדוק לעומק) .להערכתי המצב
החירום העולמי הינו רק תירוץ לירידות בשווקים וסיבה למסיבה.
❑ הסיבה האמיתית להערכתי היא הוצאת אוויר מבלון נפוח  -שכן השוק המריא בשבוע שעבר לשווי המייצג את המכפיל רווח
צפוי הגבוה ביותר ב 10-שנים האחרונות בפער מינימלי אל מול המכפיל הנוכחי וכל זה בזמן של תחזיות צמיחה שליליות .אז
ירידות של  3%-2%או אפילו  ,10%הן ככל הנראה מתמחור חדש בשווקים בהשוואה להתקרבות אל סוף העולם...
❑ הוכחה נוספת היא מיקוד הירידות ,עיקר הירידות בשווקים השבוע נבעו מענף האנרגיה ( ,)7%בריאות ( )5%ופיננסים
( ,)4%ודווקא ענפי הצריכה הם אלו שירדו הכי פחות (סביב ה.)1%-
❑ ממוצע  200יומי של המכפיל הצפוי על מדד ה SP500-עומד כיום על כ 17.7-בהשוואה למכפיל צפוי של כ .19-בתקופה שבה
ציפיות הצמיחה בתמ"ג של הארה"ב נמוכות יותר ל , 2020/21-לנושא המכפיל הגבוהה קיימת רגישות גבוהה יותר לשינויים
הצפויים ברווחי החברות בעתיד ,בעקבות תחזיות בעלות קורלציה נמוכה יותר לצמיחה בארה"ב .מנגד ,תתכן גם הפתעה
תוצאות שונות לגמרי אשר כן תצדיק את ציפיות המשקיעים ממניות ה ,SP500-אך כרגע רמת הסיכון הינה גבוהה מבחינת
תמחור.
❑ לסיכום ,אציין שהמדדים המובלים בארה"ב עדיין נסחרים במגמה עולה ברורה ואין סממנים אשר מעידים על שינוי
מגמה בטווח הארוך
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

2/1/2020

