טבלת נתונים
סיכום נתונים שבועיים עיקריים  :ארה"ב

טבלת מגמות
נכס

יומי

שבועי

חודשי

↓ נתוני אבטלה(מרץ)

SPY

↓ מדד המחירים לצרכן  -ליבה(מרץ)

QQQ

↑ סקר מחזור משרות פתוחות(פברואר)

ת"א 35

↑ מדד המחירים ליצרן(מרץ)

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

4/11/2020

סקירה שבועית – גלובלי
מבוא :מה היה לנו השבוע?
❑ השווקים עלו השבוע בעקבות האופטימיות שנוצרה מהורדת הצפי לקורבנות המגפה בארה"ב מ 240-אלף ל 60-אלף ,נכון
לשבת יש כ 18,750-קורבנות .כמו כן ,הערכות מדברות על כך שהשבוע הקרוב יהיה הפיק בארה"ב ,יתכן וזה יתפרש
כתגובה שלילית ודרמטית בשווקים.
❑ הפד פרסם השבוע תוכנית הלוואות נוספות אל מעבר לחובות המדורגים ב A+אשר פורסמה בשבוע שעבר .בתוכנית
הנוספת הפד מכוון לספק נזילות בסך  2.3טריליון דולר ,עבור עסקים קטנים-בינוניים .בשורה התחתונה ,הפד מכוון לרכוש
אגח זבל בסכום של  2.3טריליון דולר .כתוצאה מהצהרה על התוכנית הבנקים בארה"ב עלו דרמטית במקבל לתעודת הסל
 HYGאשר עוקבת אחר אגח הזבל בארה"ב.
❑ סאגת הנפט – במהלך סוף השבוע התרחשה פגישת  OPEC plusבה דנו מדינות החברות בארגון ומדינות נוספות בגובה
הקיצוץ של חביות נפט של כל אחת מהן עד לינואר  .2021כלל המדינות הסכימו לקצץ כ 20%-מהתפוקה של מרץ ,למעט
מקסיקו שנכון לשבת ,דוחה קיצוץ בגובה של  400אלף חביות ביום ומוכנה לקצץ עד  100אלף ,כאשר סך הקיצוץ הצפוי כולל
מקסיקו עומד על כ 12 -מיליון חביות ביום .להבנתי ,לאור הביקושים הנמוכים שנובעים מהמשבר הנוכחי מלאי הנפט
במדינות ה OPECהינן גבוהים מאוד ועלות האחסנה עשויה לזנק ,כך שכדאיות הייצור תהיה נמוכה עוד יותר בתקופה שכזו.
❑ בפגישת ה G20-אשר התקיימה לאור המשבר ,טראמפ צייץ בין היתר על כך שארה"ב תסגור את הפער שמקסיקו לא מוכנה
להתפשר עליו .הבעיה היא שארה"ב לא יכולה לכפות על היצרניות לקצץ בייצור ,לכאורה .בפועל הקיצוץ מתבצע דרך
הקטנת השקעות ועצירת קידוחים חדשים ,כך שהבארות הישנות לא מתחלפות בחדשות והכמות המופקת יורדת.
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

4/11/2020

סקירה שבועית – ארצות הברית
ניתוח טכני – ניתוח תעודת סל  SPYבהתאם לגרף יומי
הגעה להתנגדות – מגמה יורדת
↑ המחיר התבסס מעל רמת ההתנגדות ב-
 265$לאחר מציאת תמיכה ברמה זו
↑ התנודתיות ומחזורי המסחר ממשיכים לרדת
ולהתמתן
↓ המחיר קרוב לרמת ההתנגדות ב285$-
← רמות תמיכה הקרובות הן  265$ו240$-
← רמות התנגדות קרובות  285$ו300$-

המחיר ביצע התאוששות של כ 30%-מהשפל וכעת מתקרב לרמת התנגדות חשובה שנמצאת סביב  ,300$-285$כעת
חשוב לראות כיצד המדד יגיב סביב אזור ההתנגדות ומה יהיה חוזק המוכרים סביב אזור זה.

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

4/11/2020

סקירה שבועית – ארצות הברית
ניתוח טכני – ניתוח תעודת סל  QQQבהתאם לגרף יומי
פריצת להתנגדות – מגמה יורדת
↑ המחיר התבסס מעל רמת ההתנגדות ב-
 195$לאחר מציאת תמיכה ברמה זו
↑ התנודתיות ומחזורי המסחר ממשיכים לרדת
ולהתמתן
↓ השבוע מדד הנאסדק היה חלש בהשוואה ל-
 ,SP500לראשונה מזה תקופה ארוכה,
כתוצאה מכך הצמצם הפער ל 2%-לטובת ה-
QQQ
← רמות תמיכה הקרובות הן  170$ו160$-

← רמות התנגדות קרובות  185$ו195$-
למרות החולשה היחסית ,המחיר חזר מעל ממוצע  200ופרץ את ההתנגדות ב ,195$-כאשר רמת ההתנגדות הקרובה
נמצא באזור  .210$חזרה מתחת ל 195$-תהווה סממן שלילי ראשוני במהלך התיקון 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

4/11/2020

סקירה שבועית – ארצות הברית
ניתוח טכני – ניתוח תעודת סל ( XLEמניות אנרגיה) בהתאם לגרף שבועי
הגעה להתנגדות – מגמה יורדת
↑ המחיר חזר מעל השפל של  2009/8ב32$-
↓ התנודתיות ומחזורים המסחר ממשיכים להיות
גבוהים ביחס לממוצע
↑ המחיר מצא תמיכה סביב ה22$-

← רמות התמיכה הקרובות נמצאות ב 26$-ו-
$22
← רמות ההתנגדות הקרובות נמצאות ב36.7$-
ו42$-

פריצה של  36.7$תהווה איתות חיובי במחיר אשר תספק צפי ל .42$-מעל  37$המחיר עשוי לפתח מהלך
עולה מגמתי .מנגד ,חזרה ל ,26$-תהווה סממן שלילי אשר יספק צפי ל22$-

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

4/11/2020

סקירה שבועית – ארצות הברית
ניתוח טכני – ניתוח תעודת סל ( KBEבנקים) בהתאם לגרף שבועי
פריצת התנגדות – מגמה יורדת
↑ המחיר פרץ את ההתנגדות ב 27.5$-וסגר
מעל 30$
↑ הבנקים המרכזיים הזרימו בחודש האחרון
כמויות כסף עצומות למערכות האשראי
↑ המחיר מצא תמיכה סביב השפל של 2016
← רמות התמיכה הקרובה נמצאת ב24$-
← רמות ההתנגדות הקרובות  27.5$ו30$-

התנודתיות במניות הבנקים הינה גבוהה מאוד כרגע לאור החשש מיציבות הבנקים ,בעיקר באירופה .חזרה מעל 27.5$
מעידה על שינוי בסנטימנט הענף לחיובי .מנגד ,שבירה של  24$תעיד על המשכיות הפאניקה והמגמה היורדת
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

4/11/2020

סקירה שבועית – ארצות הברית
ניתוח – ניתוח מדד הויקס הידוע גם בשם מדד הפחד בהתאם לגרף חודשי
רמת הפאניקה החלה להתמתן
↓ המדד הגיע השבוע לרמה הקרובה לזו של
משבר ה SUBPRIME-ב2008-
↓ המדד סגר את חודש מרץ מעל רמת ה ,60-לכן
רמת הפאניקה עדיין גבוה
↑ מצבם הפיננסי של החברות במדד ה-
 SP500טוב יותר בערך בפי  2ממצבן ב-
 ,2008בהיבטי חוב ומינוף
← עלייה מעבר לרמות של )90( 2008
תהווה פאניקה משמעותית שהשווקים
עשויים לרדת בה הרבה יותר מאשר ירדו
עד כה
התנודתיות בויקס ירדה השבוע לאזור ה ,42-בדומה ל 2008-באזור זה בוצע איזשהיא עלייה חוזרת בתנודתיות ,יתכן ונראה
קפיצה דומה גם הפעם במהלך השבוע הנוכחי ,אשר תביא לתיקון יורד כל שהוא במדדי המניות ,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

4/11/2020

סקירה שבועית – ישראל
מבוא :מה היה לנו השבוע?
❑ השוק המקומי עלה השבוע בחדות במהלך שבוע המסחר המקוצר .כאשר מדד ת"א  90מחק את מרבית הירידות ונמצא
במרחק של כ 20%-מהשיא .חשוב לציין שלא מעט מניות בישראל נמצאות כבר במחירים לא נמוכים כלל בהשוואה למחירים
שהיו לפני שבועיים(המון מניות עלו סביב ה 50%-במהלך השבועיים האחרונים).
❑ יהיה מעניין לראות מה היא כמות הפדיונות בשוק במהלך אפריל ,והאם הערכה שלי משבוע שעבר על כך שרוב הפדיונות
בשוק נעשו כבר בשיא הפאניקה במהלך אמצע מרץ ,הינה נכונה או לא.

❑ במהלך החג החלו דיבורים בתקשורת על כך שהמשק המקומי צפוי להתחיל בהליך של חזרה לשגרה כבר בתום החג השני,
זה עשוי לתת צפי חיובי ומרווח נשימה במיוחד לחברות אשר אינן גלובליות ומושפעות ישירות מכלכלה המקומית ,למשל
חברות שמשכירות שטחים למסחר וכל מיני יצרניות מונופוליסטיות ,שווה מעקב.
❑ בנק ישראל הוריד את הריבית השבוע מ 0.25%-ל ,0.1%-במקביל להרחבה הפיסקלית המתוכננת של הממשלה .להבנתי
מדובר במהלך נכון .במקביל להרחבה פיסקלית תהליך של הרחבה מונטרית אמור למצות את ההרחבות בצורה הטובה
ביותר.

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

4/11/2020

סקירה שבועית – ישראל
ניתוח טכני – ניתוח מדד ת"א  35בהתאם לגרף יומי
הגעה להתנגדות – מגמה יורדת
↓ בהתאם לצפי משבוע שעבר המדד אכן ביצע מהלך
עולה עד לרמת ההתנגדות ב1340-
↓ אזור  1340הוכח כהתנגדות לאור המוכרים באזור זה
↑ המחיר נמצא בסמוך לרמת  1250אשר עשוי
להפוך לתמיכה
← רמות ההתנגדות הקרובות הן  1340ו1380-
← רמות התמיכה הקרובות הן  1250ו1160-

מדד ת"א  35עדיין חלש בצורה משמעותית בהשוואה לעולם ,כאשר שבירת  ,1250תעיד על המשכיות וחזרה אל
 .1160מנגד ,פריצת  1340תעיד על סממן חיובי במסגרת המגמה היורדת

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

4/11/2020

סקירה שבועית – ישראל
ניתוח טכני – ניתוח מדד ת"א  90בהתאם לגרף יומי
הגעה להתנגדות – מגמה יורדת/עולה
↓ התנודתיות החלה לרדת מעט ,אך המחזורים
עדיין גבוהים במקביל למחיר אשר נמצא
במגמה יורדת
↓ המחיר נמצא סביב רמת ההתנגדות ב1280-
↑ המחיר מצא תמיכה באזור ה 980-ועלה כ-
 20%מהשפל
↑ המחיר פרץ את רמת ההתנגדות ב1170-
← רמות ההתנגדות הקרובות נמצאות ב1170-
ו1200-
← רמות התמיכה הקרובות הן  1040ו980-

המדד חזק ביחס לשאר המדדים בשוק המקומי .כאשר פריצה של  ,1280עשויה להחזיר את המדד למגמה עולה
ואף תספק יעד לאזור ה .1350-מנגד ,הופעת מוכרים סביב  1300עלולה להביא את המחיר לאזור 1170-1200

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

4/11/2020

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

↓ המחיר שבר את רמת התמיכה ב10$-
↓ המחיר נמצא סביב אזור שפל משמעותי ובעל
משמעות ,במיוחד כאשר בוחנים את מחירה
של הסחורה

← רמות התמיכה הקרובה נמצאת ב4$-
← רמות התנגדות הקרובות נמצאות ב 7$-ו6$-

במהלך סוף השבוע יצרניות הנפט המרכזיות בעולם הגיעו להסכמה חלקית על קיצוץ בתפוקת ,אשר צפויה להשפיע
על מחיר הנפט בצורה חיובית בטווח הקצר .טכנית ,כאשר פריצה של  7$תהווה סממן חיובי בטווח הבינוני

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

4/11/2020

סקירה שבועית – סיכום שבועי
משבר – מגפת הקורונה
❑ המגפה בשבוע הקרוב צפויה לפגוע בארה"ב בצורה קשה לאור מספר נדבקים גבוה כרגע ,השווקים הפיננסים עלולים לפרש
את הפיק במגפה בצורה קשה מאוד
הפחד בשווקים
❑ יתכן ובשבוע הקרוב לאור הפיק הצפוי במכת המגפה ,תתרחש עלייה שנייה בתנודתיות הצפויה וכתוצאה מכך עלולה להיות
עלייה במדד הפחד .לכן ,השבוע הקרוב עשוי להיות מאתגר מאוד ומרובה תנודתיות גבוהה בשווקים ,במקביל לסאגה הלא-
ברורה המתרחשת בענף הנפט.
נפט
❑ במהלך השבוע הקרוב ענף הנפט יהיה בפוקס של השוק לאור אי הוודאות הגבוה שקיימת בנושא הקיצוץ ,להבנתי מדינות
כמו רוסיה וערב הסעודית תלויות במשאב הזה כמו אוויר לנשימה ,והביקוש הנמוך אשר לא תורם להם הינו בעייתי לכן הן
חייבות לטפל בצד שבו כן יש להן עליהן שליטה עליו והוא ההיצע.
לסיכום,
❑ הכלכלה האמריקאית "הקטר העולמי" הינה לקראת רבעון קשה מאוד( ,)Q2כאשר עליהם להשתלט על המגפה בתוך שלושה
חודשים וזאת בכדי להציל את החציון השני של השנה .על מנת לצלוח במטרה הזו הפד והממשל האמריקאי נקטו בהזרמת
כספים בהיקפים שלא נראו בהיסטוריה .כמו כן ,כאשר מבצעים השוואה למשבר ה ,SUBPRIME-התגובה של מקבלי
ההחלטות היא מהירה יותר ורחבה יותר בהרבה.
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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