טבלת נתונים
סיכום נתונים שבועיים עיקריים  :ארה"ב

טבלת מגמות
נכס

SPY
QQQ

יומי

שבועי

חודשי

↓ מכירת בתים קיימים(מרץ)
↓ מכירת בתים חדשים(מרץ)
↓ תביעות ראשוניות לדמי אבטלה(אפריל)
↓ מדדי מנהל הרכש(אפריל)

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

4/25/2020

סקירה שבועית – גלובלי
מבוא :מה היה לנו השבוע?
❑ תוכנית ההצלה לעסקים קטנים הוגדלה השבוע בארה"ב ל 484-מ' דולר מ(350-בנוסף לתוכנית הקודמת) ,כאשר  310מ'
דולר מתוכן ,מיועדים כקרן לשמירה על שכרם של העובדים באותם עסקים.
❑ מוד'יס הורידה השבוע את הדירוג של כ 23-מדינות ,כאשר  25הינן בעלות אופק להורדת דירוג נוספת .הסיבה היא הכנסות
מיסים נמוכות לאור המיתון הגלובלי הצפוי.
❑ השבוע השווקים הפיננסים חזו בהיסטוריה בזמן אמת ,כאשר החוזה של מאי שפקע ביום שלישי ,התרסק במהלך יום שני
עד לשער מינוס  37$דולר לחבית(במחזור מסחר אפסי) ובכך זאת הפעם הראשונה איי פעם שבה מחיר סחורה היה
שלילי .בקצרה ,הטענה היא שמחיר החוזה ירד לרמה שלילית לאור מחסור חמור במקומות אחסון של נפט ,כך שסוחרי
חוזים יצר מצב שלא יכלו להחזיק את החוזים הללו לפקיעה ,לכן מכרו באגרסיביות .חשוב לציין שככל הנראה קיים הסבר
פחות פשוט לתופעה שהתרחשה ביום שני שכן המחיר פקע סביב ה 9$-לחבית ולא בטרטוריה שלילית במחזור משמעותי,
להבדיל מהתנועה למחיר שלילי שבוצעה במחזור אפסי.
❑ גוש האירו ,כגוף המנוהל ע"י מספר רב של מנהיגים ללא ראש ,מונע מהמנהיגים לפעול במהירות בכד לספק תוכנית
תמריצים ספציפית למדינות המקרטעות בגוש(אשר חטפו קשה מאוד את המגפה) – איטליה ,ספרד ויוון .השבוע המנהגים
דנו בתוכנית תמריצים בסך  500מיליארד דולר עבור אותם מדינות ,אך כרגע הצפי שהמדינות יקבלו את הכספ בפועל רק
ב .2021-ככל הנראה התקופה ההמתנה הארוכה הזו ,תכניס את הכלכלות מקרטעות הללו לספין נוסף שידרוש מהבנקים
המרכזים להכניס כסף נוסף לשווקים האשראי האירופאיים.
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

4/25/2020

סקירה שבועית – ארצות הברית
ניתוח טכני – ניתוח תעודת סל  SPYבהתאם לגרף יומי
הגעה להתנגדות – מגמה יורדת
↑ המחיר התבסס מעל רמת ההתנגדות ב-
 270$לאחר מציאת תמיכה ברמה זו
↑ התנודתיות ומחזורי המסחר ממשיכים לרדת
ולהתמתן
↓ המחיר קרוב לרמת ההתנגדות ב285$-
← רמות תמיכה הקרובות הן  270$ו265$-
← רמות התנגדות קרובות  285$ו300$-

המחיר נמצא סמוך לרמת התנגדות חשובה סביב  ,300$-285$פריצה של  ,300$תהווה סממן חיובי ותספק צפי למגמה
עולה ,מנגד שבירה של  ,270$תהווה סממן שלילי וצפי להמשכיות המגמה היורדת ,חשוב 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

4/25/2020

סקירה שבועית – ארצות הברית
ניתוח טכני – ניתוח תעודת סל  QQQבהתאם לגרף יומי
פריצת התנגדות – מגמה יורדת
↑ המחיר התבסס מעל רמת ההתנגדות ב-
 200$לאחר מציאת תמיכה ברמה זו
↑ התנודתיות ומחזורי המסחר ממשיכים לרדת
ולהתמתן
↑ הנאסד"ק היה השבוע חזק משמעותית ממדד
ה ,SP500-כאשר הוא נמצא כ 8%-בלבד
מהשיא
← רמות תמיכה הקרובות הן  200$ו195$-
← רמות התנגדות קרובות  220$ו224$-

המחיר נמצא קרוב לשיא ,כאשר פריצה של  220$עשויה להעיד על ביטולה של המגמה היורדת לאור סיכוי גבוה של יצירת
שפל עולה סביב רמת התמיכה הקרובה/התבססות חזרה מעל ממוצע 200

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

4/25/2020

סקירה שבועית – ארצות הברית
ניתוח טכני – ניתוח תעודת סל ( XHBקבלני דיור) בהתאם לגרף שבועי
הגעה לתמיכה – מגמה יורדת
↑ הגיעו קונים במחיר בפעם שנייה סביב ה30$-
וזאת לאחר פריצה של רמת ההתנגדות
שהיוותה תמיכה וחזרה להיות תמיכה בפעם
השנייה
↑ היציאה ממשבר הקורונה תטיב עם קבלני
הבתים שישרדו ,לאור היצע נמוך של עבודה
וביקוש גבוה אשר יגיע מצד המשכנתאות
האטרקטיביות
↓ המחיר נמצא במגמה יורדת ומתחת לממוצעים
50/200
← רמות התמיכה הקרובות  30$ו26$-
← רמות ההתנגדות הקרובות הן  34$ו35$-
טכנית המחיר נמצא במגמה יורדת ,כאשר בטווח הקצר פריצה של  35$תהווה סממן חיובי לקראת מגמה עולה .מנגד,
חזרה מתחת  30$-תהווה סממן שלילי ,כאשר רמת התמיכה הקרובה שלה היא  26$ו24$-
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

4/25/2020

סקירה שבועית – ארצות הברית
ניתוח טכני – ניתוח תעודת סל ( XLEמניות אנרגיה) בהתאם לגרף יומי
הוכחת תמיכה – מגמה יורדת
↑ המחיר חזר מעל השפל של  2009/8ב32$-
ומצא בה תמיכה
↓ התנודתיות ומחזורים המסחר ממשיכים להיות
גבוהים ביחס לממוצע
↑ המחיר מצא תמיכה סביב ה22$-
← רמות התמיכה הקרובות נמצאות ב 32$-ו-
$26
← רמות ההתנגדות הקרובות נמצאות ב36.7$-
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

4/25/2020

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 מתחת רמת ה,60-
לכן רמת הפאניקה ירדה משמעותית
↑ מצבם הפיננסי של החברות במדד הSP500-
טוב יותר בערך בפי  2ממצבן ב,2008-
בהיבטי חוב ומינוף
← עלייה מעבר לרמות של  )90( 2008תהווה
פאניקה משמעותית שהשווקים עשויים לרדת
בה הרבה יותר מאשר ירדו עד כה

התנודתיות בויקס ירדה השבוע לאזור  ,32-40בדומה 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

4/25/2020

סקירה שבועית – ישראל
מבוא :מה היה לנו השבוע?
❑ ירידה "מזערית" של  11%במכירת דירות חדשות בישראל בחודש פברואר בהשוואה לחודש המקביל ב .2019-מה יהיה
במרץ-אפריל? ננסה להבין.
❑ חוב משקי הבית לעומת התוצר בישראל עלה דרמטית ב 10-שנים האחרונות(יחד עם העלייה במחירי הנדלן) מרמה של
 28.8%לרמה של  ,41.8%משבר הקורונה צפוי להגדיל חוב משקי הבית אל מעבר לתשלומי המשכנתא שהתנפחו ב10-
שנים האחרונות.

❑ כתוצאה מכך כמות המשכנתאות שיאשרו תרד ואיתם גם הביקוש לדירות ע"י צרכנים שאינם משקיעים .לכן ,היכולת של
הקבלנים למכור דירות שאינן באזורי ביקוש שיא תרד דרמטית .למרות ,שחלק מהחברות הבניה בשוק המקומי נסחרות
במכפילים נמוכים עד מאוד ,במיוחד כאשר משווים לשנת (2019שנת הגאות של מניות הבניה) ,שווה לבדוק היכן הן בונות
ומה הסיכונים הטומנים כרגע בפרויקטים הללו ,לפעמים התמחור הזול לא בהכרח מוצדק.
❑ למרות המשבר הנוכחי ,חברת  OPCהצליחה לגייס השבוע  400מ'  ₪כאשר הביקושים היו גבוהים בכמעט פי  750(2מ' .)₪
להבנתי ,מדובר בהבעת אמון מרשימה בחברה שכן המצב הנוכחי אינו פשוט ,במיוחד שחלק לא קטן מלקוחותיה של OPC
הינן חברות יצואניות אשר מושפעות מהמצב הגלובלי.
❑ מודי'ס הורידה השבוע את תחזית דירוג של אגח מדינת ישראל מחיובית ליציבה ,כלומר לא צפויה העלאת דירוג בזמן
הנראה לעין .להערכתי אין לכך משמעות כל שהיא אג"ח ההמשלתי בפועל .נהפכו זה מעיד איתנות מסוימת בזמן המשבר,
בהשוואה ללא מעט מדינות אשר ספגו הורדת דירוג בפועל.
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

4/25/2020

סקירה שבועית – ישראל
ניתוח טכני – ניתוח מדד ת"א  35בהתאם לגרף יומי
הוכחת תמיכה – מגמה יורדת
↓ המחיר קרוב לרמת ההתנגדות ב1400-
↑ המחיר מתחיל לבסס שיאים ושפלים עולים,
כאשר רמת התנגדות ב 1340-הפכה לתמיכה
← מחזורי המסחר עדיין גבוהים יחסית ,אך
התנודתיות במחיר החלה לרדת ומתקרבת
לאזורי הנורמה
← רמות ההתנגדות הקרובות הן  1400ו1380-
← רמות התמיכה הקרובות הן  1250ו1160-

למרות החולשה היחסית במדד ,ניתן לראות התחלה של יצירת מגמה ,כאשר פריצת ההתנגדות ב 1400-תעיד על שיא
עולה שני ותחילת של המגמה העולה במדד .מנגד ,שבירה של  1380תהווה סממן שלילי והמשכי למגמה 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

4/25/2020

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 ב1320-
↑ המחיר מצא תמיכה באזור ה 980-ועלה כ-
 20%מהשפל
← רמות ההתנגדות הקרובות נמצאות ב1320-
ו1360-
← רמות התמיכה הקרובות הן  1230ו1120-

השבוע מוכרים הופיעו במדד סביב ה 1320-בהתאם לצפי ,כעת אי פריצה של  1320עשוי להביא את המדד חזרה
לאזור  ,1170כאשר  1230עשויה לשמש כתמיכה בדרך .כמו כן ,פריצה של  1320תעיד על חזרה למגמה עולה

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

4/25/2020

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 ב2$-
← רמות התנגדות הקרובות נמצאות ב 4$-ו-
4.5$

למרות הקיצוץ בתפוקות ,מחיר הנפט המשיך לצנוח השבוע אל מתחת ל ,20$-טכנית תעודת הסל שמרה על השפל
ב ,2$-כאשר שבירה שלה תעיד על המשכיות המגמה היורדת .מנגד פריצה של  4$תהווה סממן חיובי

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

4/25/2020

סקירה שבועית – סיכום שבועי

משבר – מגפת הקורונה
❑ השווקים הפיננסים פתחו אדישות מסוימת להשפעות הקורונה על הכלכלה ,ככל הנראה הכסף מהזרמות שהממשלות ביצוע
במהלך החודש האחרון החל להשתחרר ולזרום לכלכלה ובכך תומכות בשווקים .לצורך קנה מידה שוק המניות האמריקאי
שווה סביב ה 30-טריליון  ($בשפל כ 25-טריליון  )$וסך התמיכה של הממשלה והפד מסתכמים ביותר מ 7-טריליון  ,$מספר
מטורף לכל הדעות.
עונת דוחות
❑ דוחות  Q1החלו להתפרסם ,במקביל עדכוני התחזיות ל 2020-מתעדכנים גם הם .כאשר הפגיעה הצפויה להבנתי ברווח
למניה ב 2020-עומד על טווח של  9%-5%במניות ה ,SP500-הפגיעה בחציון הראשון צפויה לעמוד על סביב ה .15%-מניח
שסביב מאי המספרים יהיו מדויקים יותר מבחינת הפגיעה בחציון הראשון של השנה ,כרגע האי וודאות עדין גדולה.
FACTSET Earnings
❑ נכון לסוף השבוע הנוכחי כ 24%-מחברת ה SP500-דיווחו ,כאשר הצפי משולב תוצאות בפועל ,מראה על ירידה של כ-
 15.8%בהשוואה לצפי של ירידה של  14.8%נכון ל 31-מרץ לתוצאות  .Q1כלומר ישנן חברות מתוך ה 24%-שכבר דיווחו
והציגו תוצאות נמוכות מאשר צפו ,וזאת לאחר הורדת תחזיות משמעותית שהחלה בצורה רוחבית במהלך פברואר-מרץ.
❑ המכפיל רווח הצפוי של המדד עומד על כ ,19.1-כלומר בממוצע השוק מתמחר צמיחה של כ 3%-לשנה ברווחי החברות.
מדובר בשיעור צמיחה נמוך ביותר אשר עשוי לתמחר את הסיכון הקיים בשוק המניות בחסר ,ובמידה ומסוימת מחזיר את
השוק למצב שבו היה בתחילת פברואר מבחינת תמחור ,רק שהוא נמצא כ 16%-מתחת לאותו השיא.
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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