טבלת נתונים
סיכום נתונים שבועיים עיקריים  :ארה"ב

טבלת מגמות
נכס

SPY
QQQ
ת"א 35

יומי

שבועי

חודשי

↓ תמ"ג רבעון ראשון 2020
↓ מדד אמון הצרכן של (CBמרץ)
↓ מכירת בתים בהמתנה(מרץ)
↑ מדד ה ISM-במגזר הייצור(אפריל)

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

5/2/2020

סקירה שבועית – גלובלי
מבוא :מה היה לנו השבוע?
❑ השבוע גוש האירו וארה"ב פרסמו את "תוצאותיו" של משבר הקורונה ,כאשר התמ"ג בגוש האירו התכווץ ב 3.8%-ברבעון
הראשון של  ,2020בהשוואה לצמיחה של  0.1%ב 2019-ובארה"ב התכווצות של  ,4.8%בהשוואה לצמיחה של 4.8%
רבעון מקביל.
❑ חשוב לציין שמדובר בקריאה ראשונה מתוך  ,3כאשר נתון זה צפוי להתעדכן במהלך כל חודש עד ליולי שבו יתפרסם הנתון
הסופי .כך שבאוגוסט יתקבל הנתון הראשון של הרבעון השני ,גם שם לא צפויה להיות דרמה ,שכן הם כבר יכללו את
הדפסות כספים שכלל הבנקים ביצעו במקביל להדפסות המתוחכמות של הממשלות השונות.
❑ במקביל ,במהלך התקופה של השלושה חודשים הקרובים ,הגופים הכלכליים העולמיים יתחילו לאמוד בצורה טובה יותר
את ההשפעה של העצירה הכלכלית בחציון הראשון של השנה כך שנוכל כבר להבין האם ההזרמות שבוצעו אכן מספיקות,
ממש בקרוב.
❑ ביום רביעי סוכנות הדירוג פי'ץ הורידה את דירוג אגח איטליה למינוס  ,BBBהדירוג הנמוך ביותר.
❑ קמפיין בחירות  2020ארה"ב  -טראמפ החל השבוע באשמות קשות בסין על התנהלות שלה במגפת הקורונה והסתרת
מידע אודות מקור התחלתו של הווירוס .כאשר טען ,שקיימות בידו הוכחות לכך ,שמקור הווירוס הינו במעבדה ממשלתית
בוואהן(מקור ההתפרצות בסין) ,כמו כן טראמפ במקביל לאירופה דורש פיצוי כספי מסין לאור התנהלותה הלא שקופה מול
העולם בנושא המגפה .בנוסף ,טראמפ הודיע כי יפסיק את המימון של ארגון הבריאות העולמי בעקבות התנהלותם
הכושלת בהבנת המגפה ,כאשר היא רק החלה בסין.
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

5/2/2020

סקירה שבועית – ארצות הברית
ניתוח טכני – ניתוח תעודת סל  SPYבהתאם לגרף יומי
הגעה להתנגדות – מגמה יורדת
↑ המחיר התבסס מעל רמת ההתנגדות ב-
 270$לאחר מציאת תמיכה ברמה זו
↓ המחיר קרוב לרמת ההתנגדות ב285$-
↓ מוכרים הופיעו במחיר וגרמו לפריצת שווא
של רמת 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

5/2/2020

סקירה שבועית – ארצות הברית
ניתוח טכני – ניתוח תעודת סל  QQQבהתאם לגרף יומי
הגעה לתמיכה – מגמה יורדת
↑ המחיר התבסס מעל רמת ההתנגדות ב-
 200$לאחר מציאת תמיכה ברמה זו
↓ המחיר קרוב לרמת ההתנגדות ב220$-
↑ התנודתיות ומחזורי המסחר ממשיכים לרדת
ולהתמתן

← רמות תמיכה הקרובות הן  210$ו200$-
← 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

5/2/2020

סקירה שבועית – ארצות הברית
ניתוח טכני – ניתוח תעודת סל ( XHBקבלני דיור) בהתאם לגרף שבועי
פריצת התנגדות – מגמה יורדת
↑ הגיעו קונים במחיר בפעם שנייה סביב ה30$-
וזאת לאחר פריצה של רמת ההתנגדות
שהיוותה תמיכה וחזרה להיות תמיכה בפעם
השנייה
↑ היציאה ממשבר הקורונה תטיב עם קבלני
הבתים שישרדו ,לאור היצע נמוך של עבודה
וביקוש גבוה אשר יגיע מצד המשכנתאות
האטרקטיביות
← רמות התמיכה הקרובות  30$ו26$-
← רמות ההתנגדות הקרובות הן  35$ו38$-

טכנית המחיר נמצא במגמה יורדת ,כאשר בטווח הקצר פריצה של  35$מהווה סממן חיובי לקראת מגמה עולה .מנגד,
חזרה מתחת  30$-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

5/2/2020

סקירה שבועית – ארצות הברית
ניתוח טכני – ניתוח תעודת סל ( ITAתעופה וביטחון) בהתאם לגרף שבועי
הגעה להתנגדות – מגמה יורדת
↓ המחיר לא צלח בפריצת ההתנגדות ב162$-
↑ הופיעו קונים באזור  145$אשר מסתמן
כתמיכת אופקית
↑ פריצה של רמת ההתנגדות ב 162$-צפויה
להוות סממן חיובי
← רמות התמיכה הקרובות  145$ו140$-
← רמות ההתנגדות הקרובות  162$ו180$-

המחיר מציג חולשה בהשוואה לשוק ואף עשוי להוות הזדמנות לשורט בשבירה של  145$במקביל לחולשה
בשוק .מנגד ,פריצה של  162$תהווה סממן חיובי במחיר בעלת אפשרות לעלייה משמעותית כלפי מעלה

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

5/2/2020

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

5/2/2020

סקירה שבועית – ישראל
ניתוח טכני – ניתוח מדד ת"א  35בהתאם לגרף יומי
פריצת התנגדות – מגמה יורדת
↓ הופיעו מוכרים סביב  1470אשר הביא את המדד
מעליה של כ 4%-לפחות מ1%-
↓ שבירה של  1400תהווה סממן שלילי בטווח הקצר
↑ 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  1480ו1500-
← רמות התמיכה הקרובות הן  1340ו1250-

למרות החולשה היחסית במדד ,ניתן לראות התחלה של יצירת מגמה ,כאשר פריצת ההתנגדות ב 1400-בפעם השנייה
תהווה סממן חיובי .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
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סקירה שבועית – ישראל
ניתוח טכני – ניתוח מדד ת"א  90בהתאם לגרף יומי
פריצת התנגדות – מגמה עולה
← התנודתיות החלה לרדת מעט ,אך המחזורים
עדיין גבוהים במקביל למחיר אשר נמצא
במגמה יורדת
↓ שבירה של רמת הפריצה ב 1320-כלפי
מטה ,תהווה סממן שלילי בטווח הקצר
↑ המחיר יצר שפל עולה ב1230-
← רמות ההתנגדות הקרובות נמצאות ב1320-
ו1400-
← רמות התמיכה הקרובות הן  1230ו1120-

ככל הנראה במהלך יום ראשון המחיר יחזור מתחת לרמת הפריצה ב ,1320-לכן רצוי שנראה חזרה מעל רמה זו
במהלך שבוע המסחר הקרוב .במידה ותגיע שבירה של רמת התמיכה ב 1230-יתקבל סממן שלילי בטווח בינוני

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

5/2/2020

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

↓ המחיר שבר את רמת התמיכה ב32.5$-
↓ המחיר נמצא סביב אזור שפל משמעותי ובעל
משמעות ,במיוחד כאשר בוחנים את מחירה
של הסחורה

← רמות התמיכה הקרובה נמצאת ב17$-
← רמות התנגדות הקרובות נמצאות ב 20$-ו-
25$

אפקט הגלגול של תעודת הסל ממשיך להשפיע לרעה ,כאשר רק במידה ויגיע זינוק מהיר בחוזי הנפט או לחילופין
ירידה בתנודתיות הציפיות המחיר בעתיד(חוזים עתידיים) ,מחיר התעודה ימשיך יוכל להתאושש במקביל לאינדקס

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

5/2/2020

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.
FACTSET Earnings
❑ נכון לסוף השבוע הנוכחי כ 56%-מחברת ה SP500-דיווחו ,כאשר הצפי משולב תוצאות בפועל ,מראה על ירידה של כ-
 13.8%בהשוואה לצפי של ירידה של  14.8%נכון ל 31-מרץ לתוצאות  .Q1כלומר ישנן חברות מתוך ה 56%-שכבר דיווחו
והציגו תוצאות טובות מאשר צפו.
❑ השוק מתמחר כרגע צפי לירידה של כ 37%-ברבעון  ,2כ 20%-ברבעון  3וכ 9.4%-ברבעון  ,4בהשוואה לרבעון מקביל ב-
 .2019כמו כן ,אציין ש 2019-הייתה שנה מאוד חלשה(מלחמת סחר) ובהשוואה ל 2018-שכללה הטבות מס מאסיביות .לכן
הרווח התבססות על  2018-2019מטעה ,כאשר מסתכלים על המכפיל הצפוי שהיה באותה התקופה בהשוואה למכפיל
הצפוי הנוכחי.
❑ המכפיל רווח הצפוי של המדד עומד על כ ,20-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

5/2/2020

