טבלת נתונים
סיכום נתונים שבועיים עיקריים  :ארה"ב

טבלת מגמות
נכס

SPY

יומי

שבועי

חודשי

↑ מדד  ISMבמגזר הייצור(מאי)
↑ מדד  ISMבמגזר הלא-יצרני(מאי)
↑ מדד התעסוקה של (ADPמאי)

QQQ
ת"א 35

↑ נתוני אבטלה
↓ תביעות ראשוניות לדמי אבטלה(מאי)

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

6/6/2020

סקירה שבועית – גלובלי
מבוא :מה היה לנו השבוע?
❑ סימני אופטימיות – שוק התעסוקה בארה"ב ממשיך להתאושש גם במאי ובכך מוריד את הסיכון שהוצג כאן בסקירה לפני
כחודש על כך שהשווקים מתמחרים התאוששות שתמשיך גם במאי-יוני .אך חשוב לציין שהשווקים תמחרו זאת לפני חודש
וכעת הן משמעותית גבוהים יותר.

❑ המדפסת האירופאית – השבוע ה ECB-הכריז על הגדלת תוכנית רכישות האגח( )PEPPמ 600-מיליארד ל 1.35-מיליארד
ועל הארכתה ב 6-חודשים.
❑ מערב מול סין – היחסים ממשיכים להתחמם גם השבוע ,כאשר השווקים מתעלמים בינתיים מהסיכונים הנובעים מתחילת
של מלחמת סחר בפעם השנייה .להערכתי השאננות של השווקים נובעת מהצפי שלקראת הבחירות בארה"ב/משבר
הקורונה לא יתבצעו מהלכים מהותיים מצד המערב ,בכל זאת חשוב לעקוב אחר ההתפתחות בנושא ,לאור הרגישות
הגבוה שבה הכלכלה העולמית נמצאת כרגע
❑ תנועת כרטיסי האשראי בעולם ירדה במאי רק ב ,5%-בהשוואה ל 12%-באפריל ,כתוצאה מכך ניתן להניח שהעולם
מתחיל להתקרב למונחי צריכה נורמטיביים.
❑ חברות אמריקאיות הנפיקו הון בסך  65מיליארד דולר במהלך מאי(הכמות הגבוהה ביותר ב 12-חודשים האחרונים)
במקביל לגיוסי חוב ענקים בסך  1טריליון דולר ,כלומר החברות ממציידות במזומנים .האם הם צופים תקופה קשה? או
מלאת הזדמנויות?
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

6/6/2020

סקירה שבועית – ארצות הברית
ניתוח טכני – ניתוח תעודת סל  SPYבהתאם לגרף יומי
פריצת התנגדות – מגמה עולה
↑ המחיר התבסס מעל רמת ההתנגדות ב-
 300$לאחר מציאת תמיכה ברמה זו
↑ המחיר פרץ את רמת ההתנגדות ב314$-
↑ התנודתיות ומחזורי המסחר ממשיכים לרדת
ולהתמתן
← רמות תמיכה הקרובות הן  314$ו300$-
← רמות התנגדות קרובות  322$ו340$-

המגמה העולה ממשיכה להתבסס במדד ,כאשר השיאים והשפלים ממשיכים להתקבל במחירים גבוהים יותר .המחיר
נמצא כ 6%-מהשיא ,אך לא מראה סממנים של מוכרים כרגע .שבירה של  300$תהווה סממן שלילי בטווח הקצר

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

6/6/2020

סקירה שבועית – ארצות הברית
ניתוח טכני – ניתוח תעודת סל  QQQבהתאם לגרף יומי
פריצת התנגדות – מגמה עולה
↑ המחיר התבסס מעל רמת ההתנגדות ב-
 224$לאחר מציאת תמיכה ברמה זו
↑ התנודתיות ומחזורי המסחר ממשיכים לרדת
ולהתמתן
↑ המחיר ביצע שיא חדש

← רמות תמיכה הקרובות הן  224$ו220$-
← רמות התנגדות קרובות  240$ו245$-

המחיר נמצא בשיא חדש ,כאשר רמת ההתנגדות ב 220$-נפרצה וכתוצאה מכך המחיר נכנס למגמה עולה .שבירה של
רמת התמיכה הקרובה ב 220$-עלולה להכניס את המחיר לתיקון טכני ,במסגרת המגמה 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

6/6/2020

סקירה שבועית – ארצות הברית
ניתוח טכני – ניתוח תעודת סל ( XLEמניות אנרגיה) בהתאם לגרף יומי
פריצת התנגדות – מגמה עולה
↑ המחיר סגר מעל רמת ההתנגדות 42$
↓ התנודתיות ומחזורים המסחר ממשיכים להיות
גבוהים ביחס לממוצע
↑ המחיר מצא תמיכה סביב ה 37$-אשר
הייתה רמת התנגדות
← רמות התמיכה הקרובות נמצאות ב41.8$-
ו$37-
← רמות ההתנגדות הקרובות נמצאות ב50$-
ו53$-
המחיר פרץ את רמת ההתנגדות ב ,42$-כתוצאה מכך המחיר נכנס למגמה עולה בהתאם לגרף היומי ,כאשר
חזרה מתחת ל 37$-תבטל את המגמה החיובית שהחלה במחיר.

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

6/6/2020

סקירה שבועית – ארצות הברית
ניתוח טכני – ניתוח תעודת סל ( JETSמניות תעופה) בהתאם לגרף יומי
פריצת התנגדות– מגמה יורדת
↑ סממנים ראשונים של בטיחות אפשרית
בהחזרת הטיסות הפנים בארה"ב
↑ המחיר פרץ את רמת ההתנגדות ב18$-
ובכך יצא מהבסיס ושלב האיסוף
↑ המחיר עלה השבוע בליווי מחזורי מסחר
משמעותי אשר היוו גיוס כספים משמעותי אל
תוך תעודת הסל הנ"ל
↓ השבוע התאוששת משמעותי עד לאזור
ההתנגדות ב 22$-אך ספג מוכרים רבים
← רמות התמיכה הקרובות הן  20$ו17.3$-
← רמות ההתנגדות הקרובות הן  22$ו24$-
השבוע הענף חווה עליות שערים משמעותיות משלל סיבות אשר תוארו בסקירה הקודמת והסקירה הנוכחית .טכני
חזרה מתחת ל 20$-צפויה להחזיר את המחיר לאזור  ,16$-17.3$שווה לעקוב ולחפש קונים סביב אזורים אלו
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

6/6/2020

סקירה שבועית – ארצות הברית
ניתוח – ניתוח מדד הויקס הידוע גם בשם מדד הפחד בהתאם לגרף חודשי
רמת הפאניקה החלה להתמתן
↑ המדד שוהה מתחת לרמת  ,40אשר מעידה
על רמת פאניקה הנמוכה מתקופת משבר
מהותי
↑ מצבם הפיננסי של החברות במדד הSP500-
טוב יותר בערך בפי  2ממצבן ב,2008-
בהיבטי חוב ומינוף
↑ לראשונה מאז מתחילת המשבר התנודתיות
החודשית במדד הויקס
← חזרה לרמת של  10-20תעיד על יציאה
סופית מהמשבר ,מבחינת השווקים

התנודתיות בויקס ירדה החודש מתחת ל ,30-כתוצאה מכך התנודתיות עשויה להתרסק בשבועות הקרובים ,גם במידה
ותתרחש ירידה במחיר במהלך מאי .לדעתי ,רק התפרצות של גל שני עלולה לשנות את המצב הנוכחי וליצור עלייה בתנודתיות

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

6/6/2020

סקירה שבועית – ישראל
מבוא :מה היה לנו השבוע?
❑ השבוע פורסם שאלטשולר שחם מצמצים החזקות בשוק המקומי ביחוד בענף הנדל"ן המניב במטרה להשקיע את הכספים
הללו בשווקים בחו"ל .פרסום זה מבהיר את התנועה שהתרחשה בחודש האחרון במניות הללו ,אשר אופיינה במוכר עיקש
אשר התמיד למכור מניות בכל עלייה מינורית ,אופי מכירה זה גרם לחלק מהמניות לרדת בעשרות אחוזים במצטבר.
❑ לאחר הפרסום בחמישי נראיתה התאוששות חלקית בלבד במחירי המניות הללו ,ניתן את אחד מהשניים ,שלסחורה של
אלטשולר לא היה רוכש ,או שהיה רוכש חכם אשר המתין שתגמר הסחורה אצל אלטשולר.
❑ אני מעריך שאלטשולר שחם לא לבד ,וקיימים בתי השקעות גדולים נוספים אשר בצעו/מבצעים הסטת כספים מאסיבית
לחו"ל בזמן הקורונה אשר סיפקה מחירי נכסים אטרקטיביים ללא הבעיות של הבורסה המקומית וזה חבל לכלכלה המקומית
אך כדאי ללקוחות של אותם בתי השקעות ,עד שיוכח אחרת.
❑ להערכתי ,פרסום הנושא הנ"ל בתקשורת והחדרתו בציבור המשקיעים עשויה לשחרר את הלחץ שנוצר בתקופה האחרונה
על השוק המקומי בהשוואה לעולם ,שכן הסיבה לחולשה של השוק המקומי ,ידועה כעת לכלל הציבור .שווה לעקוב/לבחון
את המניות אשר היו פחות טובות לאחר גל ההתאוששות הראשון בקורונה.

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

6/6/2020

סקירה שבועית – ישראל
ניתוח טכני – ניתוח מדד ת"א  35בהתאם לגרף יומי
התכנסות מחירים – מגמה עולה
↑ המחיר מתחיל לבסס שיאים ושפלים עולים,
כאשר רמת התנגדות ב 1340-הפכה לתמיכה
↓ המחיר סגר מתחת רמת ההתנגדות ב1450-
← מחזורי המסחר עדיין גבוהים יחסית ,אך
התנודתיות במחיר החלה לרדת ומתקרבת
לאזורי הנורמה
← רמות ההתנגדות הקרובות הן  1470ו1500-
← רמות התמיכה הקרובות הן  1340ו1250-

המחיר השלים השבוע התכנסות מחירים ,אשר אופיינית לאי הוודאות הנוכחית ,כאשר פריצה של  1470תעיד על
פריצת ההתכנסות המשכיות המהלך העלה .מנגד ,שבירה של  1340תהווה סממן שלילי למגמה 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

6/6/2020

סקירה שבועית – ישראל
ניתוח טכני – ניתוח מדד ת"א  90בהתאם לגרף יומי
הגעה לתמיכה – מגמה יורדת/עולה
↑ התנודתיות ומחזורי המסחר החלו לרדת
↓ המחיר שברת את רמת התמיכה ב1320-
↑ המחיר מצא תמיכה באזור ה 980-ועלה כ-
 20%מהשפל
← רמות ההתנגדות הקרובות נמצאות ב1360-
ו1400-
← רמות התמיכה הקרובות הן  1320ו1230-

המחיר חזרה השבוע מעל  ,1320כאשר מחזורי המסחר והתנודתיות ממשיכים לרדת לערכים נורמטיבים
המתאימים למגמה עולה .כמו כן ,רק פריצה של  1400תעיד 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

6/6/2020

סקירה שבועית – ישראל
ניתוח טכני – ניתוח מדד ת"א נפט וגז בהתאם לגרף שבועי
הוכחת תמיכה – מגמה יורדת
↓ הענף מציג כמעט  0התאוששות ,בהשוואה לשאר
הענפים בשוק
← המחיר נמצא בצומת החלטה חשובה לטווח
הקצר לאחר ירידה משמעותית בתנודתיות,
אשר מתורגמת לרמת פיבו תחתונה לביסוס
של מהלך עולה
← רמות ההתנגדות הקרובות  500ו520-
← רמת התמיכה הקרובה נמצא ב425-

במידה והמחיר יפרוץ במהלך השבוע הקרוב את רמת ההתנגדות ב ,500-הסיכוי להתאושש מהירה במחיר
תעלה .מנגד ,שבירה של רמת התמיכה ב 425-תהווה סממן שלילי אשר תספק יעד לשפל ב310-

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

6/6/2020

סקירה שבועית – סחורות
ניתוח טכני – ניתוח תעודת הסל  )USOIL( USLבהתאם לגרף שבועי
פריצת התנגדות – מגמה יורדת
↓ המחיר נמצא קרוב לרמת ההתנגדות חשובה
ב15.3$-
↑ המחיר פרץ את רמת ההתנגדות ב13.7$-
← מחזורי המסחר בתעודת הסל סביב השפל
מעידים על עניין רב
← רמות התמיכה הקרובות נמצאת ב 13$-ו-
12$
← רמות התנגדות הקרובות נמצאות ב 15.3$-ו-
17$

החזרה לשגרה בחלק מכדור הארץ החלה לתפוס קצב ובמקביל גם הביקושים לנפט ,רק שכעת נקודת המוצע להיצע
נמוכה ביותר מ(10%-ישנם הערכות גם ל .)20%-המשך החזרתו של ענף התעופה צפויה להטיב עם הביקוש משמעותי

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

6/6/2020

סקירה שבועית – סיכום שבועי
❑ המדדים בארה"ב עלו השבוע בחדות ,כאשר מדד ה SP500-עלה כ 4.9%-ומדד הנאסד"ק עלה כ .3.4%-עיקר המניות אשר
מושכות את השווקים כלפי מעלה בשבועות האחרונים הינם מניות צמיחה .אך השבוע חלה תפנית דרמטית ,כאשר מניות
הערך תפסו מומנטום משמעותי אשר מסתמך על התאוששות מהירה בכלכלה העולמית בזכות הזרמות הכספים הרבות.

❑ במהלך השבת פורסם כי ישנה טעות בנתוני התעסוקה כך ששיעור האבטלה למאי הוא  16.3%ולא  13.3%כפי שפורסם
בשישי(עדיין בנמוך מצפי של  .)19%להערכתי הנתון הנמוך יותר ישפיע על המסחר בשני לשלילה אך לא בצורה מהותית
במיוחד אם לא יתפרסמו חדשות שליליות נוספות עד לאותו המועד.
❑ בחודש הקרוב המשקיעים ישימו דגש על עדכוני התחזיות שהחברות יבצעו לתוצאות של רבעון  2ו 3-של  ,2020כתוצאה
מההשלכות בפועל של משבר הקורונה .כעת הערכות עומדות על ירידה של כ ~25%-בהשוואה ל 2019-לרבעון  2וירידה
מינורית במהלך רבעון .3
❑ מדד ה SP500-מעריך תוצאות טובות בהרבה יותר מאשר התוצאות החזויות ע"י אנליסטים כרגע ,לכן עדכונים כלפי מטה
עלולים לגרור תנודתיות משמעותית מאוד.

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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