טבלת נתונים
סיכום נתונים שבועיים עיקריים  :ארה"ב

טבלת מגמות
נכס

SPY

יומי

שבועי

חודשי

↑ מכירות בתים חדשים(יוני)
↓ מכירות בתים קיימים(יוני)

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

7/25/2020

סקירה שבועית – גלובלי
כותרות :מה היה לנו השבוע?
❑ הגזרה בין ארה"ב מתחממת שוב ,כאשר ארה"ב האשימה השבוע את סין בניסיון גנבה של פיתוחים אמריקאים לחיסון
לנגיף הקורונה .בהמשך לכך ,תגובת ארה"ב כללה סגירה של השגרירות האמריקאית בסין וחסימת משלוחי מוליכים
למחצה להוואי מחברות גלובאליות/אמריקאיות.
❑ שוק התעסוקה בארה"ב לא מצליח להתרומם כאשר כמות מבקשי האבטלה נשארת יציב סביב ה 1.3-1.4-מ' בחודש וזאת
במקביל לעלייה נוספת בתחלואה בנגיף הקורונה במדינה.
❑ הקונגרס מתכנן להכיל תוכנית הקלות שנייה בארה"ב כבר באוגוסט .התוכנית צפויה לעמוד על בין  1ל 3-טריליון דולר.
כתוצאה מכך האמריקאים מתקרבים להדפסת כסף בסכום השווה לערך של כ 3/4-מהתוצרת של ארה"ב ב ,2019-מספר
מטורף לכל הדעות.
❑ בסקר של  TD-Ameritadeשנערך החודש ,כ 59%-מאמריקאים שנשאלו ,ענו כי לא יחדשו את מנוי החדר כושר שלהם
כאשר המגפה תגמר ,ואף כ 56%-מהם ענו כי המגפה עזרה להם למצוא אפשרויות זולות יותר לאורך חיים בריא .אציין
שטרנד הבריאות תפס מומנטום חזק בעקבות המגפה ,כאשר מבחינת שוק המניות המקום הנוח ביותר הוא תחום המזון.
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

7/25/2020

סקירה שבועית – ארצות הברית
ניתוח טכני – ניתוח תעודת סל  SPYבהתאם לגרף יומי
הגעה להתנגדות – מגמה עולה
↓ המחיר כשל בפריצת ההתנגדות ב324$-

↑ מחזורי המסחר והתנודתיות ירדו בשבוע
האחרון משמעותית ומעידים על אדישות
השוק למצב הכלכלה
↑ המחיר ביסס רמת תמיכה ב314$-
← רמות תמיכה הקרובות הן  314$ו300$-
← רמות התנגדות קרובות  324$ו340$-

המחיר ביסס את רמת התמיכה ב 314$-כאשר רמת ההתנגדות החשובה הינה באזור  .324$סממן שלילי טכני(ראשוני)
יתקבל רק מתחת לשבירת אזור  295$-300$ולא לפני

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

7/25/2020

סקירה שבועית – ארצות הברית
ניתוח טכני – ניתוח תעודת סל  QQQבהתאם לגרף יומי

הגעה לתמיכה – מגמה עולה
↑ במהלך יום שישי הגיעו קונים סביב רמת
התמיכה ב250$-
↓ הופעת מוכרים בתצורה של נר יפני שלילי המעיד
על חוזקם באזור 270$
↓ שבירת רמת התמיכה תיצור תבנית פסגה כפולה
המעידה על שינוי מגמה במחיר
← רמות תמיכה הקרובות הן  250$ו237$-

← רמות התנגדות קרובות  270$ו285$-

המחיר כשל השבוע בפעם השנייה בפריצת ההתנגדות ב ,270$-כאשר שבירת רמת התמיכה ב 250$-תהווה
סממן שלילי בטווח הקצר ואף על צפי לשינוי מגמה במחיר למגמה 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

7/25/2020

סקירה שבועית – ארצות הברית
ניתוח השוואתי –  IWFאל מול  IWDמניות צמיחה אל מול מניות ערך
ההתאוששות ממשבר
הקורונה שוק המנית הייתה
בולטת במיוחד במניות
הצמיחה ,אשר זכו לעדיפות
בהשוואה למניות הערך,
כפי שניתן לראות בגרף
השוואתי.
הסיבה לכך היא שמניות
הצמיחה הינן חברות
הממוקדות בעיקרן
בחדשנות ובזמני משבר
מתרחשת האצת תהליכי
חדשנות
לאחרונה חלה התחלה של סגירת הפער בעקבות התפתחויות חיוביות במציאת חיסון לנגיף הקורונה .לכן
ההמשכיות בנושא זה עשויה להביא להמשך של סגירת הפער ועלייה משמעותית במניות הערך ,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

7/25/2020

סקירה שבועית – ארצות הברית
ניתוח טכני – ניתוח תעודת סל ( XBIמניות ביומד) בהתאם לגרף יומי
הגעה לתמיכה – מגמה עולה

מניות  -צמיחה

↓ הענף נמצא במהלך תיקון טכני ,כאשר הוא קרוב
לרמת התמיכה ב110$-
↑ הענף יחסית חזק בהשוואה לשאר הענפים,
כאשר סביב אזור ה 108$-הגיעו קונים
חזקים
← רמות התמיכה הקרובות  110$ו108$-
← רמות ההתנגדות הקרובות הן  118$ו122$-
המחיר שוב נמצא במהלך טכני מתקן ,בעיקר בזכות השוק .כאשר טרם הופיעו קונים סביב אזור התמיכה ב -108$
 .110$שבירה של רמת התמיכה תהווה סממן שלילי בטווח הקצר ,כאשר פריצה חוזרת של  122$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

7/25/2020

סקירה שבועית – ארצות הברית
ניתוח טכני – ניתוח תעודת סל ( CIBRמניות סייבר) בהתאם לגרף יומי
פריצת התנגדות – מגמת דשדוש
↑ המחיר מציג חוזקה משמעותית במהלך
העולה האחרון
↑ המחיר פרץ את התכנסות המחירים ב-
 33.6$וכתוצאה מכך מתקבל יעד ל36$-
↑ המחיר נמצא בשיא כל הזמנים
← רמות התמיכה הקרובות נמצאות ב 33$-ו-
$32
← רמות ההתנגדות הקרובות הן  36$ו38$-

מניות  -צמיחה

לאחר מהלך עולה משמעותי ,המחיר מתחיל להתייצב ולפתח מגמה עולה יציבה אשר הגיעה עם פריצת שיא כל
הזמנים באזור  .33$חזרה מתחת ל 32$-תהווה סממן שלילי למגמה העולה 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

7/25/2020

סקירה שבועית – ארצות הברית
ניתוח טכני – ניתוח תעודת סל ( KBEבנקים) בהתאם לגרף שבועי
הוכחת תמיכה – מגמת דשדוש
↑ המחיר חזרה מעל רמת התמיכה ב31$-
השבוע ,כאשר השפל השבועי הגיע גבוה
יותר
↑ בשבוע האחרון הענף הציג חוזקה יחסית
בהשוואה לשאר הענפים
↑ פריצה חוזרת של  34$תהווה סממן חיובי
מניות  -ערך

← רמות התמיכה הקרובות ב 28$-ו31$-
← רמות ההתנגדות הקרובות  34$ו38$-

המחיר הציג חוזקה יחסית השוואה בהשוואה לשאר הענפים במקביל לחזרה מעל  .31$בנוסף ,כחלק מסגירת הפער
של מניות הצמיחה אל מול מניות הערך ,מניות הבנקים צפויות להיות במוקד הנ"ל ,שווה מעקב בעת פריצת ה34$-
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

7/25/2020

סקירה שבועית – ישראל
כותרות :מה היה לנו השבוע?
❑ בית שמש – השבוע ביום שני הנהלה החברה הודיע שהיא צופה פגיעה של עד  20%בהכנסות ברבעון  2ביחס לתקופה
המקבילה אשתקד ,כתוצאה מכך המנייה הגיבה בעליות שערים מתונות .כאשר ביום חמישי התפרסמה הודעה על זכייה
בחוזה כ 100-מ'  $ל 10-שנים ללקוח חדש .כתוצאה מכך המנייה זינקה בחדות כ ,26%-הסיבה שהמנייה זינקה אינה
נעוצה בסכום העסקה ,אלא בעבודה שמדובר בלקוח חדש ,ושהעסקי החברה צומחים דרך לקוחות חדשים ,להבדיל
מתקופה ארוכה בה החברה נשענה בעיקר על  PWCשהינה יצרנית המנועים של מטוסי .AirBus
❑ אפי נכסים הודיע השבוע שהיא רכשה בניין משרדים בוורשה ב 100-מ' אירו ,שוק ההון הישראלי כעת מפחד ממשרדים כמו
מאש ,וכתוצאה מכך מחיר המנייה התרסק בכ .7%-בזמנים אחרים ,עסקה שכזו בתשואה צפויה של כ 6%-ב 99%-שיעור
תפוסה ובעלויות מימון אפסיות ,הייתה מקבלת בחיוב עד מאוד.
❑ אלטשולר שחם חוזר לבורסה הישראלית ובגדול ,השבוע נודע כי בית ההשקעות רכש את כחצי מיליארד  ₪של מניות
בשופרסל מדסק"ש בהפצת המניות שהתרחשה בתחילת השבוע .בנוסף ,בית ההשקעות ביצע הצעת רכש בפרמיה של כ-
 117%בסכום של כ 230-מ'  .₪כלומר לאחר שהפיץ ברשי גלי שבית ההשקעות שלו מחפש לצאת מהשוק המקומי ואף יצא,
בית ההשקעות ביצע רכישות משמעותיות ואף מתכוון לבצע רכישות נוספות בשוק הישראלי בעתיד.

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

7/25/2020

סקירה שבועית – ישראל
ניתוח טכני – ניתוח מדד ת"א  35בהתאם לגרף יומי
הגעה להתנגדות – 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  1405ו1470-
← רמות התמיכה הקרובות הן  1340ו1250-

המחיר חזר מעל רמת התמיכה ב ,1340-בהמשך לכך הופיעו קונים במחיר שהביאו אותו לאזור ההתנגדות ב.1405-
פריצה של  1405צפויה להוות סממן חיובי לאזור  .1470שבירה חוזרת של  1340תהווה סממן שלילי בטווח הארוך

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

7/25/2020

סקירה שבועית – ישראל
ניתוח טכני – ניתוח מדד ת"א  90בהתאם לגרף יומי
פריצת התנגדות – מגמת דשדוש
↑ המחיר חזר מעל רמת התמיכה ב 1320-ואף
שבר רצף יורד עם פריצת ההתנגדות בשבוע
שעבר
↓ המחיר מאופיין בחודשים האחרונים במגמת
דשדוש אשר מעלה את אי הוודאות במחיר
↓ המחיר נמצא קרוב לרמת ההתנגדות ב-
1400
← רמות ההתנגדות הקרובה נמצאת ב1400-
← רמות התמיכה הקרובות הן  1320ו1230-

המחיר מדשדש בחודשים האחרונים ,כאשר שבירה של רמת התמיכה ב 1230-תהווה סממן שלילי בטווח הבינוני
אשר יחזק את המגמה היורדת במחיר .פריצה של  1400תהווה סממן חיובי אמיתי במחיר לטווח 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

7/25/2020

סקירה שבועית – ישראל
ניתוח טכני – ניתוח מדד ת"א בנקים בהתאם לגרף יומי
הגעה להתנגדות – מגמת דשדוש
↓ המחיר נמצא בסמוך לרמת ההתנגדות ב-
2000
↑ הופיעו במחיר קונים ברמת הגבוהה מ1800-
← פריצה של  2100תהווה סממן חיובי ,ככל
שתגיע
← המדד מסתמן כבעל אי וודאות ברורה בטווח
הקצר
← רמות ההתנגדות הקרובות הן  2100ו2000-
← רמות התמיכה הקרובות הן  1800ו1674-

המדד נמצא סביב רמת ההתנגדות ב .200-פריצה של רמה זו תהווה סממן חיובי ראשוני ולא מהותי ,כאשר פריצה
של  2100תהווה סממן משמעותי בטווח הארוך .מנגד שבירה של  1800תהווה סממן שלילי גם היא בטווח הארוך
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

7/25/2020

סקירה שבועית – ישראל
ניתוח טכני – ניתוח מדד ת"א נדל"ן בהתאם לגרף יומי
התבססות תמיכה – מגמה יורדת
↑ המחיר מתבסס בין התכנסות מחירים של
 600ל 550-סביב מחזורים נמוכים מהממוצע
↓ המחיר מגלה חולשה ברורה ,למרות היותו סקטור
סולידי המהווה מפלט במצבי משבר
↓ המחיר נמצא סביב רמת הדופן העליונה של
התכנסות המחירים
← רמות ההתנגדות הקרובות הן  600ו655-
← רמות התמיכה הקרובות הן  550ו510-

השבוע הגיעו קונים במחיר שהביאו אותו חזרה אל מעל רמת התמיכה ב ,544-כאשר פריצה של  600תהווה
סממן חיובי בטווח הקצר ופריצה של  715תהווה סממן חיובי בטווח הארוך

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 ( GLDזהב) בהתאם לגרף יומי
פריצת התנגדות – מגמה עולה
↑ המחיר ביצע השבוע עלייה משמעותי בזכות

התחזקות המומנטום בפריצת 172$
↑ התנודתיות ומחזורי המסחר ממשיכים לרדת
ומצביעים על התנהגות נורמטיבית של מגמה

עולה
← רמות תמיכה אפשריות  168$ו165$-
← רמת ההתנגדות הקרובה הינה אזור -180$

185$
המחיר פרץ השבוע את רמת התנגדות ב 175$-כתוצאה במומנטום חזק כלפי מעלה ובכך מביא את מחיר הזהב לשיא כל
הזמנים ,בעולם של ריבית  0אם אינפלציה נמוכה לבינתיים .כאשר שבירה של  165$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
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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

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

7/25/2020

סקירה שבועית – סיכום שבועי
❑ נכון להיום כ 26%-מהחברות ב ,SP500-דיווחו על תוצאותיהן לרבעון  2כאשר  81%מהחברות עקפו את התחזיות(שמו לב
מדובר במספר מועט מאוד של חברות אשר ספקו תחזית סך של  44חברות).
במהלך השבוע הקרוב  192חברת ידווחו ויספקו מושג טוב יותר עד כמה תחזית הרווח למנייה של ירידה בכ 44%-ברבעון
 2בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד הינה המציאות בפועל.

❑ אציין ,שבשקלול התחזיות והתוצאות בפועל התחזית לרבעון  2עלתה מעט לירידה של כ 42%-ברווח למנייה בהשוואה ל-
 44%בשבוע שעבר.
❑ עד כה ,החברות אשר דיווחו הציגו תוצאות יחסית טובות אשר אינן מתקרבות לתחזית הקודרת ,אך יתכן שנראה בשבוע
הקרוב את התחזית הנ"ל מתקרבת למציאות בהתחשב בכמות החברות אשר צפויות לפרסם השבוע את תוצאותיהן לרבעון
 .2ככל הנראה השבוע הקרוב יהיה תנודתי מאוד.
❑ אפקט הבחירות טרם החל להשפיע על השווקים ,כאשר הערכה היא שביטול הקדנציה השנייה של טראמפ תהיה רעה
לשווקים לאור המעומד שנמצא מקום השני .לכן ,במידה והנושא יתחיל לתפוס תאוצה בשבועות הקרובים ,יהיה חשוב
לעקוב ולהיות מעודכן עד מאוד בכדי להגיב במהרה לשינויים.
❑ לסיכום ,חשוב לזכור שבתנאי אי ודאות ,השווקים תנודתיים מאוד ועליות שערים סביב סביבה שכזו הן לרוב משרות
אופטימיות וירידות מספקות פסימיות ,לכן אסור להיכנס לשאננות ולהיות מוכנים לכל תרחיש שיגיע.
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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