טבלת נתונים
סיכום נתונים שבועיים עיקריים  :ארה"ב

טבלת מגמות
נכס

SPY
QQQ

יומי

שבועי

חודשי

↓ מדד אמון הצרכן של ה(CB-פברואר)
↑ מכירת בתים חדשים(ינואר)
↑ הזמנת מוצרי ברי קיימא(ינואר)
← תמ"ג רבעוני()2019

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

2/29/2020

סקירה שבועית – גלובלי
מבוא :מה היה לנו השבוע? שבוע הירידות הגדולות ביותר מ2008-
❑ קורונה פאניקה מוגבה במנהיגים כלכליים :השבוע הקורונה המשיכה להתפשט בעולם ואף הגיע לעולם לכולו שהוא בעצם
ארה"ב ,עם כ 60-נדבקים/נשאים ו 0-מיתות/מיתות סיבתיות.
❑ ג'נט ילן ,נגידת הפד לשעבר ,הסבירה השבוע שארה"ב עשויה להיכנס למיתון במידה ןהתפשטות הקורונה בעולם לא תעצר.
❑ במקביל ,קווין ווארש מושל(של מדינה כל שהיא) בפד ,קרא לנגידי הבנקאים המרכזים בעולם להוריד ריבית במקביל ,בכדי
לתמוך במערכת הבנקאים שתוכל לשחרר נזילות(למשל הלוואות גישור) לחברות בכדי שיכולו להתעלות מעל התקופה
הנוכחית מבלי שתיווצר להם בעיה תזרמית מסוכנת .חשוב לציין שבעיה תזרימית כלל עולמית ,עשויה להתרחש לאור כמות
גדולה של חברות ממונפות אשר תפחה בשנים האחרונות בסביבת הריבית הנמוכה.
❑ בנוסף ,טראמפ הודיע שהוא מקצה לטיפול ההתפשטות בארה"ב  2.5מיליארד  ,$להערכתי מדובר בסכום נמוך מאוד וחסר
חשיבות.
❑ מכירת הבתים החדשים בארה"ב ממשיכים להתקרב לאזור ה 800-אלף בתים בחודש(כרגע  ,)764אזור  800-900מהווה
שיא בנטרול תקופת בועת הנדלן .כלומר ,שוק הנדל"ן בארה"ב ממשיך ואף עשוי לצמוח יותר כאשר הריבית בארה"ב תרד
עוד.
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

2/29/2020

סקירה שבועית – גלובלי המשך
הפאניקה בשווקים הפיננסים במספרים
❑ שוק המניות בארה"ב איבד בשבועיים האחרונים כ 5-טריליון  $שהם כ-
 20%מהשיא כל הזמנים של פברואר וכ 3.7-טריליון  $מדצמבר 2019

תמ"ג מדינות  ,OECDלעומת שווי שוק המניות

בארה"ב ,בטריליוני $

29.0

53.7

52.8

32.9

❑ מכפיל רווח הצפוי של מדד ה SP500-ירד מ 19.5-ל ,18-ב 2008-מכפיל
הרווח הצפוי ירד מרמה של כ 15-טרם פרוץ המשבר לכ 10-בשפל של
המשבר(רמת השפל של מדד ה)SP500-
❑ במשבר  ,2008השווקים הפיננסים איבדו כ 40%-ו-כ 5.7-טריליון $
בשנה במקביל לירידה של  3%ו 1.53-טריליון  $בתמ"ג מדינות OECD

OECD-GDP

US Equity Mkt. Cap
2020-OCED_F

שינוי בתמ"ג מדינות  ,OECDלעומת שווי שוק
המניות בארה"ב ,במשבר  2008בטריליוני $

40%

Ratio
3.7:1

5.73

3%
1.53

US Equity Mkt. Cap

OCED-GDP

2008 Criss

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

2/29/2020

סקירה שבועית – גלובלי המשך
הפאניקה בשווקים הפיננסים במספרים
❑ כאשר בוחנים את השינוי בשווי השוק של המניות האמריקאיות לעומת השינוי בתמ"ג של מדינות ה OECD-של שנה אחת
קדימה ,ניתן להבחין בקורלציה גבוהה ,אשר מעידה על קשר ברור בין שני הנתונים ועל יכולת חיזוי גבוהה של השוק
המניות האמריקאי
❑ במשבר  2008כל ירידה של דולר בתמ"ג תורגמה לירידה של  $ 3.74בשווי השוק של המניות בארה"ב
❑ מתחילת השנה ועד היום שווי שהשוק של המניות בארה"ב איבדו כ 3.7-טריליון דולר ,כלומר תחת ההנחה שהוצגה
למעלה התמ"ג צפוי לאבד סביב ה 1-טריליון  $ב2020-
הוכחת הקורלציה
FY19 FT20E

FY18

FY17

FY16

FY15

FY14

FY13

FY12

FY11

FY10

FY09

FY08

FY07

FY06

FY05

FY04

FY03
4%

השינוי של דצמבר 19
ועד היום ,בהשוואה
לשינוי בתמ"ג הצפוי

2%
0%

-12%
-2%
US Equity Mkt. Cap -1 Year

OECD-GDP

-39%
-3%

-2%

-4%

להבנתי השווקים מתמחרים ירידה או אי צמיחה של סך התמ"ג במדינות ה OECD-ב 2020-בעקבות משבר הקורונה ,האם הנחה זו סבירה?..
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

2/29/2020

סקירה שבועית – ארצות הברית
ניתוח טכני – ניתוח תעודת סל  SPYבהתאם לגרף יומי
הגעה לתמיכה – מגמת עולה/יורדת
↑ המחיר הגיע לרמת תמיכה שהינה סביב
רמת פיבוט  – S4המעידה על מהלך חריג
מאוד(עיגול אדום) שארע החודש
↓ המחיר חזר מתחת לשיא של  2019ושבר
את כלל רמות התמיכה השייכות למגמה
העולה
↓ התנודתיות ומחזורי המסחר הגיעו לרמה
הגבוה ביותר מאז תחילת 2018
← רמות תמיכה הקרובות הן  287$ו278$-

← רמות התנגדות קרובות  300$ו305$-
מבנה המגמה העולה נשבר השבוע ותחילתה של מגמה יורדת עשויה להיווצר כבר החל מהתיקון העולה הראשון,
אשר ככל הנראה יגיע בתצורת  ,Vשהינה אופיינית לתנועת מחיר מסוג זה ,חובה 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

2/29/2020

סקירה שבועית – ארצות הברית
ניתוח טכני – ניתוח תעודת סל  QQQבהתאם לגרף יומי
הגעה לתמיכה – מגמת עולה
↑ המחיר הגיע לרמת תמיכה שהינה סביב
רמת פיבוט  – 3Sהמעידה על מהלך חריג
(עיגול אדום) שארע החודש
↑ מדד הנאסד"ק צלח בשמירה על מבנה
המחירים העולה ואף נתמך סביב ממוצע
200
↓ התנודתיות ומחזורי המסחר הגיעו לרמה
הגבוה ביותר מאז תחילת 2018
← רמות תמיכה הקרובות הן  198$ו194$-
← רמות התנגדות קרובות  205$ו212$-
מבנה המגמה העולה נשבר השבוע ותחילתה של מגמה יורדת עשויה להיווצר כבר החל מהתיקון העולה הראשון,
אשר ככל הנראה יגיע בתצורת  ,Vשהינה אופיינית לתנועת מחיר מסוג זה ,חובה 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

2/29/2020

סקירה שבועית – ארצות הברית
ניתוח טכני – ניתוח תעודת סל ( XHBקבלני דיור) בהתאם לגרף יומי
הגעה לתמיכה – מגמת עולה/יורדת
↑ המחיר נמצא סביב רמת תמיכה חשובה ואף
שמר על המגמה העולה ,כאשר מדד הRSI-
נמצא בסמוך ל30-
↓ המחיר שבר את רמות התמיכה של דשדוש ב44.5$-
↓ קיימת תבנית פסגה כפולה אשר יעדה הושג ,חזרה
מעל  47$תבטל את הצפי לשינוי המגמה למגמה
יורדת
← רמות התמיכה הקרובות  42.5$ו41$-
← רמות ההתנגדות הקרובות הן  44.7$ו46.5$-
במקביל לכלל השוק ענף ההום בילדרס ,ירד בחוזקה כאשר התפרסמו השבוע נתונים טובים על חודש ינואר .אני מדגיש
שלאור נושא הורדת הריבית הקרבה בעקבות ווירוס הקורונה ,כדאיות ההשקעה בנדל"ן בארה"ב גדלה
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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סקירה שבועית – ארצות הברית
ניתוח טכני – ניתוח תעודת סל ( SOXXשבבים) בהתאם לגרף יומי
הגעה לתמיכה – מגמה עולה/יורדת
↓ פסגה כפולה – הופעת של התבנית מעידה על שינוי
מגמה מעולה ליורדת ,עם יעד ל ,213$-כאשר חזרה
מעל  255$תבטל את צפי התבנית לתחילתה של
מגמה יורדת
↓ הענף מציג חולשה יחסית במהלך העולה האחרון
בהשוואה לשאר ענפי הטכנולוגיה
↑ הופיעו קונים במחיר סביב רמת תמיכה חשובה
ב220$-
← רמות התמיכה הקרובות הן  220$ו210$-
← רמת ההתנגדות הקרובה נמצאת ב236$-
המחיר עשוי להתחיל מגמה יורדת ,החל מהשיא היורד הראשון שעשוי להיווצר בתיקון העולה הנוכחי .לכן רצוי
שהתיקון שיגיע יהיה מספיק ארוך בכדי לעלות מעל רמות ההתנגדות החשובות בדרך

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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סקירה שבועית – ארצות הברית
ניתוח טכני – ניתוח תעודת סל ( CIBRמניות סייבר) בהתאם לגרף יומי
הגעה לתמיכה – מגמת דשדוש
↑ ענף הסייבר מבוסס בעיקרו על כלכלת
שירותים ,לכן האטה תעשייתית ,לא צפוי
להשפיע דרמטית על תוצאותיהן של החברות
הגדולות בענף
↑ הופעת קונים סביב רמת התמיכה מעל 27$
שהינה הדופן התחתונה של מגמת הדשדוש
מעידה על קונים נחושים
↓ ממוצע  200ורמת ההתנגדת ב 29$-עשויים להוות
התנגדות בעת התיקון העולה
← רמת התמיכה הקרובה נמצאת ב27$-
← רמות ההתנגדות הקרובות הן  29$ו31$-
למרות ההבנה ההשפעה הצפויה הנמוכה על הענף כתוצאה ממשבר הקורונה ,המחיר חזר מתחת לפריצת
הדשדוש .לכן רצוי שנראה בשבועיים הקרובים חזרה מעל רמת ההתנגדות ב 31$-בכדי שהמגמה העולה 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
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סקירה שבועית – ארצות הברית
ניתוח טכני – ניתוח תעודת סל  TLTעוקבת אחר אגח ארה"ב ל 20-שנה בהתאם לגרף שבועי
פריצת התנגדות – מגמה עולה
↑ הורדת הריבית במהלך  2020הינה כעת
עובדה מוגמרת כאשר סיכויי ירידת הריבית
למרץ זינקו ל 94%-ברמה של הורדת חצי
אחוז
↑ המחיר פרץ את ההתנגדות ב ,150$-כאשר
יעד הפריצה עומד על כ 15$-ונמצא ב165$-
← רמות ההתנגדות הקרובות נמצאות ב157$-
ו160$-
← רמות התמיכה הקרובות נמצאות ב 150$-ו-
$147
משבר הקורונה יצר צפי קיצוני של הורדת ריבית כפולה כבר במרץ ,כתוצאה מכך התשואות על אגח ארה"ב ירדו
בצורה קיצונית כלפי מטה(שפל כל הזמנים) .הפגיעה הכלכלית שתשואות מתמחרות כרגע היא עצומה ,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
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סקירה שבועית – ישראל
ניתוח טכני – ניתוח מדד ת"א  35בהתאם לגרף יומי
שבירת תמיכה – מגמה עולה
↓ התנודתיות ממשיכה לעלות במחיר ,במקביל
לעלייה במחזורי המסחר
↓ המחיר שבר את רמת התמיכה ב 1630-ובכך
מעיד על חולשה במדד
← רמות ההתנגדות הקרובות הן  1670ו1530-
← רמות התמיכה הקרובות הן  1630ו1670-

אי יכולתו של המדד לחזור בשבועיים הקרובים מעל  1630במקביל לשבירה של  1530תעיד על שינוי מגמת המדד
למגמה יורדת ,מנגד חזרה מעל  1706עשויה להעיד על חזרתו של המחיר לתנועה של מגמה עולה ברורה

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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סקירה שבועית – ישראל
ניתוח טכני – ניתוח מדד ת"א  90בהתאם לגרף יומי
הגעה לתמיכה – מגמה עולה/יורדת
↑ המחיר נמצא סביב רמת תמיכה
↓

↓
←
←

השבוע נוצר במחיר תבנית פסגה כפולה
המעידה על צפי לשינוי מגמה ,ממגמה עולה
למגמה יורדת ,יעד התבנית עומד על כ-
1341
התנודתיות ומחזורי המסחר מעידים על
מגמה יורדת במחיר
רמת ההתנגדות הקרובה נמצאת ב1480-
רמות התמיכה הקרובות הן  1400ו1340-

המחיר עשוי להתחיל מגמה יורדת ,החל מהשיא היורד הראשון שעשוי להיווצר בתיקון העולה הנוכחי .לכן רצוי
שהתיקון שיגיע יהיה מספיק ארוך בכדי לעלות מעל רמות ההתנגדות החשובות בדרך

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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סקירה שבועית – סחורות
ניתוח טכני – ניתוח תעודת הסל ( GLDזהב) בהתאם לגרף שבועי
פריצת התנגדות – מגמה עולה
↑ המחיר נמצא סביב רמת תמיכה ב147$-
↓ קיים נר אוגף ,אשר מעיד על מוכרים חזקים
במחיר סביב 158$
← רמות תמיכה אפשריות  147$ו145$-
← רמות ההתנגדות הקרובות  155$ו159$-

המחיר נמצא סביב רמת התמיכה ב ,147$-כאשר שבירה של  147$תעיד על חולשה ופריצת שווא אשר תציב
את המשכיות המגמה העולה בספק .מנגד ,פריצת  158$עשויה להביא להמשכיות המגמה העולה בזהב

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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סקירה שבועית – סחורות
ניתוח טכני – ניתוח תעודת הסל  )USOIL( USOבהתאם לגרף שבועי
הגעה לתמיכה – מגמה יורדת
↓ המחיר יורד במומנטום גבוה ככל שמתקדם הזמן

↓ המחיר שבר את רמת התמיכה ב10.5$-
↑ המחיר נמצא סביב רמת התמיכה של שפל
משמעותי באזור 9.3$

← רמות התמיכה הקרובה נמצאת ב9$-
← רמות התנגדות הקרובות נמצאות ב 10$-ו-
10.5$

המחיר נמצא סביב רמה שהוציאה מהלכים עולים משמעותיים  4פעמים במהלך ה 3-שנים האחרונות ,כאשר הסיכוי
למהלך עולה שכזה נמוך כעת ,מכוון שטרם התבססו סממנים אשר מעידים על קונים סביב ה9$-

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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סקירה שבועית – סיכום שבועי
סיכום שבועי:
ווירוס הקורונה
❑ הווירוס מתחיל להתפשט לחלקים נוספים בעולם ואף גם לישראל .התפשטות הווירוס במהירות דומה לזו שהייתה בסין רק ביתר
העולם המערבי עשויה להיות הרסנית והשווקים הפיננסים החלו לתמחר זאת ,ברמה כזו ששנת  2020צפויה להיות שנה אבודה
במונחי צמיחה ,בדומה ל2008-
מכפילי רווח
❑ השווקים עדיין מתומחרים גבוה ולמרות שמכפיל הרווח הצפוי במדד ה SP500-ירד השבוע ל ,18-הוא עדיין מעל הממוצע של
השנתיים אחרונות  .17.2כאשר במקרים של פאניקה למשל כמו ב 2018-המדד יודע לרדת מספיק גם בכדי להכיל פער שלילי
של למעלה מ 20%-מהמכפיל הממוצע ,לכן התנודתיות/הירידות בשוק עוד יכולות להיות משמעותיות במידה ולא ירגיעו את
השווקים.
❑ להלן המחשה של התנודתיות האפשרית במדד ה - SP500הרווח הצפוי למנייה ל 12-חודשים הקרובים הינו כ 164$-ופער שלילי
של  20%מהמכפיל הממוצע מייצר מכפיל רווח צפוי של סביב ה ,13.8-המחיר המתקבל במדד מהחישוב הנ"ל הוא סביב ה-
 2300נקודות
תחזית ריבית 2020
❑ כתוצאה ממשבר הקורונה הריבית בארה"ב צפויה לרדת ל ,1.25%-כאשר כרגע ירידות נוספות מתמחרות בסיכוי קרוב ל50%-
לסיכום,
❑ מרבית המדדים/תעודות הסל הענפיות נמצאות על רמות תמיכה חשובות ,אך קיים סיכוי לא קטן לכך שרמות אלו ישברו
והמגמה היורדת תימשך לרמות נמוכות יותר במקביל להמשך עלייה ברמת התנודתיות והפחד בשווקים.
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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