טבלת נתונים
סיכום נתונים שבועיים עיקריים  :ארה"ב

טבלת מגמות
נכס

SPY
QQQ

יומי

שבועי

חודשי

↑ מכירות קמעונאיות(חודשי)
↑ מדד המחירים לצרכן (ליבה)
↓ סקר מחזור משרות פתוחות

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

2/15/2020

סקירה שבועית – גלובלי
מבוא :מה היה לנו השבוע?
❑ השבוע בנאום ועידת השוק הפתוח ,יו"ר הפד שלל את אפשרות לריביות שליליות בארה"ב .בנוסף ,הנגיד התייחס לפעילות
החוץ הגלובאלית חלשה של ארה"ב אל מול העולם בחודשים האחרונים ,אשר ניתנת להסבר בהקשר של נושאי סחר ונגיף
הקורונה .כאשר כלכלת הפנים של ארה"ב איתנה ונתמכת ע"י כלכלת צריכה חזקה .כאמרת שוליים חשובה ,נאמר גם
שהסיכון הגדול ביותר למערכת הבנקאית בארה"ב כיום הוא נושא הסייבר ,ככל הנראה הנגיד נסה להדגיש שהמערכת
הפיננסית בארה"ב יציבה.
❑ וירוס הקורנה – השבוע בוצע שינוי במתודולוגיה של מדידת החולים כתוצאה מהווירוס ,כך שהנתנים שפורסמו ע"י סין הראו
האצה בהתפשטות לא דעיכה בהשוואה לשבוע שעבר .השינוי כלל סיווג נוסף של חולים רבים עם נזקי ריאות ,אשר אינם
סומנו כחולים בווירוס.
❑ השבוע פורסם סקר של רויטרס בנוגע לצמיחה הצפויה בסין במהלך הרבעון הראשון של  ,2020תוצאות הסקר הראו צפי ל-
 4.5%במונחים שנתיים ,בהשוואה ל 6.4%-ברבעון מקביל או  6%ברבעון קודם.
❑ סוכנות הנפט העולמית צופה שלראשונה מזה עשור תהיה ירידה בביקוש לנפט ,האם מדובר בהשפעות הווירוס או שמה
העולם מעדיף אנרגיה ירוקה יותר?
❑ חוב משקי הבית בארה"ב גדל ב 600-מיליארד ב ,2019-העלייה הגדולה ביותר מאז משבר  ,2008למרות זאת החוב מתוך
ההכנסה הפנויה ירד לשפל כל הזמנים ( ,)9.9%בהשוואה למשבר  ,)13.2%(2008כלומר כלכלת משקי הבית פשוט
התרחבה.
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

2/15/2020

סקירה שבועית – ארצות הברית
ניתוח טכני – ניתוח תעודת סל  SPYבהתאם לגרף יומי
פריצת התנגדות – מגמת עולה
↑ המחיר פרץ השבוע לשיא חדש
↑ החלה ירידה בתנודתית ובמחזורי המסחר
← רמות תמיכה הקרובות הן  330$ו320$-
← רמות התנגדות קרובות  340$ו347$-

המבנה העולה נשמר גם בשיא פאניקה של השווקים בעזרת התמיכה ב 320$-ואף הגיע לשיא חדש .בכדי לשמור על
המגמה העולה ,רצוי שנראה המשך נראה ירידה בתנודתיות ובמחזורי מסחר אשר עלו בחודש האחרון

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

2/15/2020

סקירה שבועית – ארצות הברית
ניתוח טכני – ניתוח תעודת סל  QQQבהתאם לגרף יומי
פריצת התנגדות – מגמת עולה
↑ המחיר פרץ השבוע לשיא חדש
↑ החלה ירידה בתנודתית ובמחזורי המסחר
← רמות תמיכה הקרובות הן  225$ו220$-
← רמות התנגדות קרובות  240$ו250$-

הנאסד"ק עדיין מציג חוזקה יחסית בהשוואה לשאר המדדים ,כאשר הוא כובש שיא חדש ומציג ירידה מהירה
במחזורי המסחר בהשוואה לשבוע שעבר .במידה ויגיע תיקון בשבוע הקרוב רצוי שרמת התמיכה ב 220$-תשמר

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

2/15/2020

סקירה שבועית – ארצות הברית
ניתוח טכני – ניתוח תעודת סל ( XHBקבלני דיור) בהתאם לגרף שבועי
פריצת התנגדות– מגמת עולה
↑ יתכן והענף נמצא בתחילת דרך של הצפת
ערך למשקיעים בעקבות סביבת מאקרו
תומכת (ריביות נמוכות = ביקוש גבוה יותר
לנדל"ן)
↑ השבוע נפרצה רמת ההתנגדות אשר אופיינה
ב 3-נרות מוכרים במהלך החודש
האחרון(עיגול אדום)
← רמות התמיכה הקרובות  46.5$ו46$-
← רמות ההתנגדות הקרובות הן  50$ו52$-

המחיר ביצע השבוע צעד משמעותי בכך שסגר מעל רמת ההתנגדות ב 49$-אשר היוותה רמת התנגדות .עיקר פרסום
הדוחות בענף יהיו סביב תחילת מרץ ,כעת הערכות השווי בענף יחסית נמוכות (מכפיל רווח נקי סביב ה)11-

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

2/15/2020

סקירה שבועית – ישראל
מבוא :מה היה לנו השבוע?
❑ בהמשך להדבקות החברות בווירוס הקורונה ,אל על ואבגול פרסמו את הערכות ההנהלה לפגיעה בתוצאותיהן הכספיות
במספרים .כתוצאה מכך השוק המקומי הגיב בצורה מעניינת ושונה למקרים הללו.
❑ אבגול דיווחה ב 2-בפברואר על כך שהתפשטות הווירוס לא צפויה להשפיע מהותית על התוצאות הפעילות ,אך מהר מאוד
המצב התהפך ,כאשר ב 13-בפברואר ,החברה הודיע שהיא צופה הפסד של  1.5מ'  $כתוצאה מהשבתת המפעל בסין.
לצערנו ההודעה של החברה אינה מספיק ברורה ,כאשר לא ברור האם ההפסד שהחברה צופה הינו ברמה רבעונית? או
שמדובר על הפסד חד פעמי בגובה של  1.5מ'  $אשר חלק מהרווח?
❑ הרווח התפעולי של אבגול נע סביב ה 8.5-מ'  $לרבעון ,כאשר ירידה למינוס  1.5מ'  $או הפסד חד פעמי של  1.5מ' $
מקבל משמעות שונה לגמרי על חברה בעלת שווי שוק של  190מ'  ,$כך או כך המנייה הגיבה בירידה של כ ,4%-תגובה זו
מתיישבת עם הצפוי לסך הפסד רבעוני של  1.5מ'  $בהשוואה לרווח של  8.9מ'  $ברבעון מקביל.

❑ אל על דיווחה על השפעה צפויה בתצורה של איבוד כ 30-מ'  $בהכנסות ברבעון ,בטענה שההשפעה על הרווח הינה
מינורית ,לצורך ההשוואתיות אל על מוכרת בלמעלה מ 2-מיליארד בשנה.
❑ במקרה של אל על ההשפעה נבחנה ברמת אסיה ,אך ההשפעה בפועל של הווירוס יכולה לפלוש ליבשות נוספות ובכלל
ליצור מצב של ירידה בכמות מכירות הכרטיסים ,אחרי הכל שדות תעופה הם מקומות הומי אדם אשר כוללים את כלל תושבי
יבשות כדור הארץ .ביום פרסום ההודעה המנייה ירדה כ ,1%-ובכלל השבוע בכ.8.6%-
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

2/15/2020

סקירה שבועית – ישראל
ניתוח טכני – ניתוח מדד ת"א  35בהתאם לגרף יומי
הגעה להתנגדות – מגמת עולה
↑ המחיר ביצע שיא חדש השבוע
↑ המחיר השלים השבוע את היעד
הקטן()1740
↓ התנודתיות ממשיכה לעלות במחיר,
במקביל לעלייה במחזורי ה מסחר
← רמות ההתנגדות הקרובות הן 1740
ו1770-
← רמות התמיכה הקרובות הן 1700
1670
התנודתיות במחיר מעידה על רמת סיכון גבוהה בשוק המקומי ,חזרה נוספת ואף סגירה מתחת שבועית ל ,1660-תעיד
על איתות ראשוני של חולשה במדד .בהתחשב בסוג המגמה ,רצוי שרמת התנודתיות תרד במקביל למחזורי המסחר

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

2/15/2020

סקירה שבועית – ישראל
ניתוח טכני – ניתוח מדד ת"א  90בהתאם לגרף יומי
הגעה להתנגדות – מגמה עולה
↑ המחיר ביצע שבירת שווא לרמות התמיכה
באזור 1460-1480
↑ המחיר חזר מעל קו המגמה העולה המגדיר
את המומנטום במגמה הנוכחית
↓
↓
←
←

מחזורי המסחר והתנודתיות חזרה לעלות
השבוע לשיא חדש
המדד מציג חולשה ברורה בהשוואה למעוף
בשבוע האחרון
רמת ההתנגדות הקרובה נמצאת ב1580-
רמות התמיכה הקרובות הן  1480ו1450-
לאור החולשה ותחילת ההתכנסות במחיר במקביל להמשך עלייה בתנודתיות ומחזורי המסחר ,המסחר במדד
עשוי להיות מורכב ומבלבל .כאשר ,שבירה של  1450תהווה סממן שלילי .מנגד שיא חדש יקטין את סיכון הנ"ל.

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

2/15/2020

סקירה שבועית – ישראל
ניתוח טכני – ניתוח מדד ת"א בנקים בהתאם לגרף יומי
הגעה לתמיכה – מגמת דשדוש
↑ המחיר הוכיח תמיכה ב 2500-לאור הקונים
שהגיעו סביב הרמה הנ"ל
↑ התנודתיות במחיר הינה נמוכה ביחס לשאר
המדדים בישראל
← רמות ההתנגדות הקרובות 2715 2650
← רמות התמיכה הקרובות הן  2600ו2550-

המחיר טרם ביצע חזרה מעל  2640ובכך מציג חולשה ,לאור האווירה החיובית בשווקים לא מדובר באירוע
שלילי משמעותי ,אלא מעיד שהענף הנ"ל פחות אטרקטיבי כרגע ,בהשוואה לשאר השוק הישראלי

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

2/15/2020

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

↓ המחיר יורד במומנטום גבוה ככל שמתקדם הזמן
↑ קונים הופיעו סביב רמת התמיכה ב10.5$-
← רמות התמיכה הקרובה נמצאת ב10.5$-

← רמות התנגדות הקרובות נמצאות ב 11$-ו-
11.3$

שבירה של רמת התמיכה הקרובה תהווה סממן ראשוני לתחילתה של מגמה יורדת ,מנגד פריצה של  11$תהווה
סממן חיובי ראשוני .כך או כך אזור ה 10.5$-מהווה אזור חשוב לקביעת המגמה במחיר התעודה/סחורה ,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

2/15/2020

סקירה שבועית – סיכום שבועי
סיכום שבועי:
❑ ווירוס הקורונה  -המשך ההתפשטות במהלך פברואר-מרץ יגרום לפגיעה משמעותית יותר בצמיחה העולמית כלל ,מכוון
שאפקט הדומינו יקבל משמעות רחבה יותר על העולם ולא רק על סין
 – FACTSETווירוס הקורונה
❑ נכון להיום כ 73%-חברות מתוך ה SP500-דיווחו על התוצאות השנתיות והרבעון הרביעי ל .2019-כ 138-מתוכן אזכרו
בשיחות הועידה שלאחר פרסום הדוחות הכספיים התייחסות להתפשטות הווירוס .כאשר הענפים הבולטים ביותר הם
תעשייה ,טכנולוגיה ובריאות.
❑ תחזית לרבעון ראשון –  47חברות צופות שתהיה להתפשטות השפעה שלילית על התוצאות של רבעון ראשון ,אך טרם
אמדו את ההשפעה ולכן לא עדכנו את תחזיות 34 .חברות עדכנו את התחזיות שלהם לרבעון הראשון כלפי מטה.
❑ כלומר ,ישנן חברות נוספות שיבצעו בעתיד הלא-רחוק עדכון שלילי לתחזיות שלהן לרבעון הראשון של .2020
תחזית ריבית 2020
❑ הסיכוי לירידת ריבית בדצמבר 2020 ,נמצא עדיין על  ,35%בדומה לשבוע שעבר .וזאת לרמות התבטאות יו"ר הפד על
ההרחבות המונטריות והצפי לריבית שלילית בארה"ב ,אז נכון אומנם לא ריבית שלילית ,אבל ריבית במגמת ירידה .אשר
תומכת בשווקים ,במקביל לתמיכה חיצונית(הזרמת נזילות) בחברות הפיננסיות.
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

2/15/2020

