טבלת נתונים
סיכום נתונים שבועיים עיקריים  :ארה"ב

טבלת מגמות
נכס

SPY

יומי

שבועי

חודשי

↑ מכירות קמעונאיות(מאי)
↓ אישורי בנייה(מאי)
↓ תביעות ראשויות לדמי אבטלה(מאי)

QQQ
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

6/20/2020

סקירה שבועית – גלובלי
מבוא :מה היה לנו השבוע?
❑ הסיפור של השבוע היה מדד כלכלי של סיטי-בנק (המדד מורכב מתחזיות ולא נתונים בפועל) קפץ לשיא והציג התאוששות
בצורת  Vלכלכלה האמריקאית .בשבוע הבא(בשלישי) יתפרסמו נתונים כלכליים ראשוניים לחודש יוני ,ונתוני תמ"ג סופיים
לרבעון (1בחמישי) .שווה לעקוב.
❑ הסינים מתגייסים לעזור לכלכלה האמריקאית השבוע במטרה לעמוד בשלב הראשון של הסכם הסחר ע"י רכישת סחורה
חקלאית מארה"ב .חשוב לציין שלמרות ההודעה הנ"ל מחירי הסויה האמריקאית נשאר סביב אזור  800-900דולר ליח'
בושל ,כלומר סביב המחירים של מלחמת הסחר(טרום מלחמת הסחר המחיר היה סביב ה 1000-דולר ליח' בושל).

❑ הפד הודיע השבוע שהוא יתחיל לרכוש גם אג"ח של חברות ספציפיות בכדי לספק להן נזילות להבדיל מביצוע רכישות
סקטוריאליות דרך תעודת סל(כך פעל עד כה) .שוק אגח הזבל לא פירש את ההודעה הנ"ל כבעלת משמעות ,תגובה
פושרת נצפתה גם במניות אנרגיה.
❑ לראשונה מאז תחילת המשבר הפד ביצע קיצוץ קל במאזן של  74מיליארד דולר .הקיצוץ נובע מפקיעת חוזי החלפת מטבע
מול בנקים מרכזיים אחרים .כרגע הפד לא הכריז שמדובר במהלך מגמתי ,לכן לא צפויה לכך השפעה בפועל על שווקי
האשראי ובכך גם שווקי המניות.
❑ הכסף הממשלתי מתחיל להשתחרר לשווקי האשראי ,כאשר שוק הכסף בארה"ב גדל בכ 1-טריליון דולר מתחילת השבוע
לסך של  4.6טריליון .למרות הגידול ,היה ניתן להבחין בלחץ מסוים על מניות הבנקים בארה"ב במהלך השבוע האחרון,
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

6/20/2020

סקירה שבועית – ארצות הברית
ניתוח טכני – ניתוח תעודת סל  SPYבהתאם לגרף יומי
קרבה להתנגדות – מגמה עולה
↑ המחיר התבסס מעל רמת ההתנגדות ב-
 300$לאחר מציאת תמיכה ברמה זו
↓ המחיר חזר מתחת לרמת ההתנגדות ב$314-
↓ נוצר במחיר תבנית אי צף ,אשר מעידה על תיקון
טכני במסגרת המגמה
← רמות תמיכה הקרובות הן  314$ו300$-
← רמות התנגדות קרובות  322$ו340$-

השבוע התקבלה התאוששות קלה משבוע שעבר ,אך לא משמעותית ,ביחס לירידה של שבוע שעבר אשר מהווה תיקון
סביר בזמנים נורמטיביים ,לכן הסיכוי להמשכיות כלפי מטה ,לא ברור כעת

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

6/20/2020

סקירה שבועית – ארצות הברית
ניתוח טכני – ניתוח תעודת סל  QQQבהתאם לגרף יומי
קרבה להתנגדות – מגמה עולה
↑ המחיר התבסס מעל רמת ההתנגדות ב-
 224$לאחר מציאת תמיכה ברמה זו
↓ לאחר השגת שיא חדש ,המחיר צנח ואף הציג
חולשה גבוהה יותר בהשוואה לSP500-
↓ רמת התמיכה הקרובה נמצא רק באזור 224$

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

המחיר קרוב לרמת ההתנגדות שהינה השיא הקודם באזור  .247$כאשר המשכיות כלפי מטה במהלך השבוע הקרוב
תספק צפי ל 225$-ואף  .220$מנגד ,פריצה לשיא חדש תבטל צפי 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

6/20/2020

סקירה שבועית – ארצות הברית
ניתוח טכני – ניתוח תעודת סל ( XBIמניות ביומד) בהתאם לגרף יומי
פריצת התנגדות – מגמת דשדוש
↑ הענף מציג חוזקה משמעותית בתיקון
האחרון בהשוואה למדדים המובלים ,כאשר
הוא תיקן חלק גדול מהמרידה של חמישי
↑ הקונים שהופיעו סביב אזור התמיכה ב99$-
הביאו את המחיר לפריצת ההתנגדות ב-
107$
↑ פריצה של התכנסות המחירים תספק יעד ל-
 114$בטווח הקצר
← רמות התמיכה הקרובות  99$ו95$-
← רמות ההתנגדות הקרובות הן  105$ו107$-

השבוע המחיר ביצע המשכיות למהלך מאזור ה 99$-ואף צלח בפריצת רמת ההתנגדות ב .107$-כתוצאה מקבל
מתקבל צפי ליעד עד לאזור  .114$חזרה מתחת ל ,106$-תבטל צפי 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

6/20/2020

סקירה שבועית – ארצות הברית
ניתוח טכני – ניתוח תעודת סל ( KBEבנקים) בהתאם לגרף שבועי
קרבה להתנגדות – מגמת דשדוש
↑ המחיר מצא תמיכה  3פעמים סביב אזור
31$
↑ הבנקים המרכזיים הזרימו בחודשיים
האחרונים כמויות כסף עצומות למערכות
האשראי
↓ המחיר התאושש השבוע עד רמת ההתנגדות
ב 38$-34$-וספג מוכרים רבים
← רמות התמיכה הקרובות נמצאות ב 31$-ו-
24$

← רמות ההתנגדות הקרובות  34$ו38$-
המחיר מדשדש כבר תקופה בין  24$ל ,34$-כאשר בחודש האחרון הייתה חדירה של אזור ה 34$-שהביאה את המחיר
עד ל .38$-שמירה על  31$ופריצה מחודשת של  34$תהווה סממן חיובי 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

6/20/2020

סקירה שבועית – ישראל
מבוא :מה היה לנו השבוע?
❑ השוק המקומי נע כבר תקופה יחסית ארוכה בהליכה הצידה ,כאשר נראה שאין שחקנים משמעותיים שמחפשים לקנות
מניות .עיקר התנועה במניות נובע ממהלכים ספציפיים עבור מניות בודדות ולא כחלק מהליך רחב של ענף > מדד .כתוצאה
מכך מחזורי המסחר ירדו החודש ושוק המניות ממשיך לאבד עניין .חשוב לזכור שבתקופות כאלה המון מניות מאבדות קשר
בין ערכן הכלכלי לערך המנייה בבורסה .הערה  -תקופת הקורונה חשפה את החברות הטובות שהשוק מעוניין לקנות
במחירים אטרקטיביים וגם את החברות שנמצאות בצד השני של משוואה זו .כלומר ,החברות הללו יכולות להיות רשימת
מעקב שימושית מאוד לתקופה הנוכחית בשוק ,ככל והן יהפכו להיות אטרקטיביות יותר.
❑ השבוע פורסם שמנכ"ל שיכון ובינוי פוטר ע"י בעל השליטה ,כתוצאה מכך המנייה התרסקה למעלה מ 20%-השבוע.
הטענות בשוק "שפרמיית" אייל לפידות שווה סביב ה 3-מיליארד  ₪להלן ההסבר לטענה:

❑ הטענה הנ"ל מבוססת על ניתוח התוצאות בפועל של החברה אל מול ביצועי המנייה .תוצאות החברה מראות על כמעט 0
צמיחה בשורה העליונה והתחתונה במשך ה 3-שנים האחרונות(תמונה דומה קיימת גם בצבר) במקביל לעלייה של כמעט
 100%בשווי השוק(טרם ההודעה) של החברה בבורסה בשנה האחרונה .לכן ההערכה שכלל העליה בשווי המניה בשנה
האחרונה נובעת ממיניו של לפידות אשר לכאורה
❑ בהסתכלות אל מעבר לניתוח השטחי שהוצג ,ענף התשתיות בארץ צפוי לצמוח בצורה משמעותית בעשור הקרוב וככל
הנראה זה גם מה שראוי מהשוק שיתמחר במחיר המנייה ,בהתחשב בפרמטרים הניהוליים והתפעולים שיש לקונצרן .לכן,
יתכן והתנודה שהתרחשה השבוע הינה נובעת בעיקרה מסחירות נמוכה וריבוי של מוכרים "לחוצים" ,בהשוואה לעלייה
המשמעותית שחלה במחיר המנייה בשנה האחרונה ,שנובעת כנראה מהסתכלות על עתיד החברה בתנאי השוק המשתנים.
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

6/20/2020

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 ממשיך השבוע בהתכנסות המחירים ,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

6/20/2020

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

6/20/2020

סקירה שבועית – ישראל
ניתוח טכני – ניתוח מדד ת"א בנקים בהתאם לגרף יומי
הוכחת התנגדות– מגמה יורדת
↓ המחיר שבר את רמת התמיכה ב2000-
ומצאה בה התנגדות בשנית
↑ המדד פרץ את רמת ההתנגדות ב2000-
← פריצה של  2100תהווה סממן חיובי ,ככל
שתגיע
← רמות ההתנגדות הקרובות הן  2100ו2050-
← רמות התמיכה הקרובות הן  1800ו1674-

המדד נמצא סביב רמת התמיכה שהיוותה פריצת התנגדות בשבוע שעבר ב.1975-כאשר ,רק שבירה של  1800תעיד
על המשכיות כלפי מטה בפאניקה גבוהה ,לאור התנועה הנוכחית בשווקים האפשרות הראשונה הינה סבירה יותר
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

6/20/2020

סקירה שבועית – ישראל
ניתוח טכני – ניתוח מדד ת"א נדל"ן בהתאם לגרף שבועי
קרבה לתמיכה – מגמה יורדת
↓ המחיר שבר את רמת התמיכה ב 653-ואף מצא
התנגדות באותה רמה
↓ מחזורי המסחר עלו בצורה משמעותי בחודשיים
האחרונים
↑ המחיר נמצא מעל ממוצע  200ומעל השפל
שנקבע באפריל
← רמות ההתנגדות הקרובות הן  653ו715-
← רמות התמיכה הקרובות הן  588ו510-

המחיר נמצא סביב אזור תמיכה ב .600-588-כאשר ,חזרה מעל  650בסגירה שבועית ,תהווה סממן חיובי.
מנגד ,שבירה של  588תספק יעד חזרה אל רמת התמיכה ב510-

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

6/20/2020

סקירה שבועית – סחורות
ניתוח טכני – ניתוח תעודת הסל ( GLDזהב) בהתאם לגרף יומי
התקרבות להתנגדות – מגמה עולה
↑ המחיר צלח בסגירה מעל רמת ההתנגדות ב-
 160$ובכך מקבל איתות חיובי בטווח הקצר
↓ המחיר עדיין מתחת לרמת ההתנגדות ב-
165$
← רמות תמיכה אפשריות  157$ו150$-
← רמת ההתנגדות הקרובה הינה אזור -160$
162$

מאז פריצת ההתנגדות ב 160$-המחיר מדשדש סביב  ,165$-160$יציאה מהטווח תסממן את הכיוון בטווח הקצר .כאשר
פריצה של הטווח ב 165$-תהווה סממן חיובי ושבירה של הטווח ב 160$-תהווה סמן שלילי

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( USLבהתאם לגרף שבועי
קרבה להתנגדות – 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
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סקירה שבועית – סיכום שבועי
❑ השבוע התקבל איתות ראשון לכך שהיחסים בין סין לארה"ב חוזרים להתקרר בהקשר למלחמת הסחר .אך ,אני מזכיר
הנושא של הונג-קונג עדיין פתוח ומדינות המערב הבטיחו להגיב ,לכן הצדדים עשויים להשתמש בקלפים של מלחמת הסחר
בכדי להגיב לסין על הנושא.
❑ התנודתיות בשווקים ירדה מעט השבוע ,כאשר חזרה ההעדפה בשוק למניות הנאסד"ק והצמיחה ,במקביל לשבוע חלש עד
מאד במניות הערך ,במיוחד בענף הפיננסים.
❑ במקביל לעלייה בחששות מהתפרצות של גל שני לווירוס הקורונה בעולם ,כאשר סין שוב יוצאת במסע הפחדה וסוגרת בתי
ספר בבייג'ין .הוסיף ואומר שלדעתי לא נכון לצפות שהשווקים יגיבו באותו אפקט לגל שני ,כלומר יתכן ונראה ירידות מתונות
יותר כבר עם התפשטות נוספת במזרח(להבדיל מירידות בעת התפשטות במערב).
❑ בשבוע הקרוב יתפרסמו נתונים חשובים(מדדי רכש) אשר יעידו בצורה לא חד משמעית על כיצד צפויים להראות נתוני
המאקרו לחציון הראשון של  ,2020בארה"ב .להבנתי לנתונים אלו ישנם השלכות קריטיות על כיצד השוק יפרש את איכות
התחזיות של החברות לרבעון השני ולכלל  .2020שווה לעקוב לקראת שלישי ,מועד פרסום הנתונים.
❑ בנוסף ,במהלך השבוע הקרוב צפויים להיות עדכונים אחרונים לתחזיות הרווח של חברות לרבעון השני .בהתחשב בשני
מאורעות אלו התנודתיות עשויה להיות גבוהה בהשוואה לחודש האחרון.

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

6/20/2020

