טבלת נתונים
סיכום נתונים שבועיים עיקריים  :ארה"ב

טבלת מגמות

נכס
SPY

יומי

שבועי

חודשי

↑ מכירות בתים בהמתנה(יוני)
↑ תמ"ג רבעוני
↑ תביעות ראשוניות לדמי אבטלה

QQQ

↓ הזמנות מוצרי ברי קיימא(יוני)

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

8/1/2020

סקירה שבועית – גלובלי
כותרות :מה היה לנו השבוע?
❑ השבוע פורסמו נתוני תמ"ג בהמון כלכלות מרכזיות בעולם .ראשית גוש האירו הציג ירידה של כ(40%-שנתי) ברבעון השני
של  ,2020בהשוואה לרבעון מקביל .לאחר מכן ,ארה"ב עם ירידה של (33%שנתי) .למרות הנתונים המזעזעים ,מבחינת
השווקים עם עדיין נתונים אשר עומדים בציפיות.
❑ בנוסף ,חשוב לציין שהעולם צופה יציאה לגמרי מהמשבר וחזרה למונחי צמיחה בחצי השני של  ,2021נתון אשר מנותק
לגמרי מהמציאות הנוכחית ,אך דומה למתפרש בשוק.
❑ בשבוע הקרוב תשלומי האבטלה הנוספים לאזרחים אמריקאים בעקבות המגפה יפסקו ,כאשר מועד חבילת הסיוע הגיע
לסופו .כפי שציינתי בשבוע שעבר ,הממשל אמריקאי מנסה ליצור תוכנית סיוע נוספת ,כאשר סביבת הבחירות מקשה על
הממשל להגיע להסכם .כעת הפער עומד על כ 2-טריליון דולר בין הרפובליקנים המכוונים לתוכנית של  1טריליון דולר
לעומת ,הדמוקרטיים המכוונים לתוכנית ש ל 3-טריליון דולר.
❑ הפד הודיע השבוע שהוא אינו מתכוון לשנות את תוכנית ההקלה הכמותית( )QEבעתיד הנראה לעין(מפעיל ,)Auto pilot
לאור אי הוודאות בנוגע לאופקה של הכלכלה אמריקאית .בנוסף ,פאול יו"ר הפד ,הזהיר שנדרשת הרחבה פיסקלית נוספת
ע" י הממשל בכדי להצליח לעורר את הכלכלה מההתחלה האיטית ביוני.
❑ המועמד המוביל לנשיאות ארה"ב ג'ו ביידן ,הציע שמס החברות בארה"ב ירד ל 15%-בעקבות המשבר בהשוואה ל28%-
כיום .מדובר בהצעה כלכלית אשר לא אופיינת למועמד דמוקרטי(במיוחד שהאמין בעבר [לא בזמני משבר] ,שמס החברות
בארה"ב צריך לעלות חזרה ללמעלה מ .)30%-לאור ההצעה הנ"ל ,השוק צפוי לחבב את ביידן יותר .יהיה מעניין.

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

8/1/2020

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 .מנגד פריצה של  324$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

8/1/2020

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

8/1/2020

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

8/1/2020

סקירה שבועית – ארצות הברית
ניתוח טכני – ניתוח תעודת סל ( IYRקרנות ריט) בהתאם לגרף יומי
הופעת קונים – מגמה עולה
↑ המחיר נתמך ברמת התמיכה ב 79$-אשר
הייתה רמת התנגדות משמעותית באפריל
↑ לאחר התבססות של  3חודשים הופיעו קונים
בפעם השנייה במחיר
↑ לאור הצפי לשמירת הריביות ברמה נמוכה
למשך השנים הקרובות ,הענף צפוי להנות
מעלויות מימון נוחות ,כנגד לצמצום בביקוש
לשטחי מסחר
מניות  -ערך

← רמות התמיכה הקרובות  80$ו77$-
← רמות ההתנגדות הקרובות הן  84$ו89$-
ענף הריט ביצע התבססות ארוכה בחודשים האחרונים ,כאשר זאת הפעם השנייה שנצפים קונים בענף החבוט .חשוב לציין
שפריצה של ממוצע  200תהווה סממן חיובי ראשוני ופריצה של רמת ההתנגדות ב $90-תהווה סממן חיובי 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

8/1/2020

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

8/1/2020

סקירה שבועית – ארצות הברית
ניתוח טכני – ניתוח תעודת סל ( HYGאגח זבל) בהתאם לגרף שבועי
פריצת התנגדות – מגמה עלה
↑ המחיר פרץ השבוע את רמת ההתנגדות ב-
 85$וסגר מעל ממוצע 50
↑ הפד הצהיר שהוא לא מתכוון להוריד את
התמיכה שלו בשווקים

← רמות התמיכה הקרובות נמצאות ב 80$-ו-
76$

← רמות ההתנגדות הקרובות  88$ו90$-

עיקר אגרות החוב הנמצאות בסל הנ"ל ,הינן של חברות אשר נמצאות באיתנות פיננסית נמוכה עד מאוד .לאור הצהרות
הפד ,המשקיעים החל לתמחר הורדת סיכון משמעותית בענף המסוכן הנ"ל ,אשר טרם נראתה במגזרים האחרים בשוק
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

8/1/2020

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

8/1/2020

סקירה שבועית – ישראל
ניתוח טכני – ניתוח מדד ת"א  90בהתאם לגרף יומי
הוכחת תמיכה – 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

8/1/2020

סקירה שבועית – ישראל
ניתוח טכני – ניתוח מדד ת"א בנקים בהתאם לגרף יומי
הגעה לתמיכה – מגמת דשדוש
↑ המחיר נמצא בסמוך לרמת התמיכה ב-
 ,1800הופעת קונים על אזור זה צפוי להוות
סממן חיובי בטווח הקצר
← 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

8/1/2020

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 -185$
190$
המחיר פרץ השבוע את רמת התנגדות ב 180$-כתוצאה במומנטום חזק כלפי מעלה ובכך מביא את מחיר הזהב לשיא כל
הזמנים ,בעולם של ריבית  0אם אינפלציה נמוכה לבינתיים .כאשר שבירה של  165$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

8/1/2020

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
❑ נכון להיום כ 63%-מהחברות ב ,SP500-דיווחו על תוצאותיהן לרבעון  2כאשר  84%מהחברות עקפו את התחזיות(שמו לב
מדובר במספר מועט מאוד של חברות אשר ספקו תחזית סך של  44חברות).
לאור התוצאות המפתיעות השבוע במניות ה ,FAANG-תחזית הרווח למנייה במדד ה SP500-עומדת על ירידה של כ36%-
בהשוואה ל 42%-בשבוע שעבר.
❑ האירועים בשווקים שינו לגמרי את התפיסה בשוק ,לפחות עבורי .תוצאותיהם של מניות ה FAANG-היו פשוט מפתיעות עד
מאוד ,כאשר פייסבוק ,אפל ואמזון הציגו צמיחה ברבעון השני של השנה בהכנסות ,נתון מדהים במיוחד לאפל ופייסבוק
שהכנסותיהן מבוססות צריכה ,בצורה ישירה ועקיפה.

❑ האירוע השני הוא המשך התמיכה שהממשל צפוי לספק במקביל לפד ,סכומי הכסף שמודפסים השנה בארה"ב הינם כל כך
משמעותיים שלתוצאות התמ"ג של ארה"ב אין כלל משמעות השנה ,כי הממשל והפד הזרימו כבר כספים ביותר ממחצית
ממה שהכלכלה אמריקאית מייצרת בשנה ואף צפויים להמשיך ולהזרים .הנקודה המסוכנת באירוע הזה ,שהחברות
שאחראיות על המשך גלגול הכספים הללו ,קופאות במקום כאשר היקף ההשקעות צונח ומעיד על שמירת הכספים אצל
החברות לזמנים קשים יותר .המשך קפאון בהשקעות עשוי להביא לקפיצה באינפלציה ומיתון גם ב.2021-
❑ ההיחלשות בדולר השבוע מעידה על התחלת החלחול של ההדפסות האמריקאיות אל מחוץ לארה"ב ,אשר צפויות להטיב
עם החברות הגלובאליות הגדולות בעולם.
❑ למרות האירועים החיוביים הנ"ל השווקים ,במיוחד בנטרול מניות ה FAANG-ממשיכים לדשדש ולהעיד על אי הודאות
שמוצגת כתמונת מראה בהיקפי ההשקעות בעולם,לכן אסור להיכנס לשאננות ולהיות מוכנים לכל תרחיש שיגיע ,במיוחד
בשווקים מחוץ לארה"ב.
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