טבלת נתונים
סיכום נתונים שבועיים עיקריים  :ארה"ב

טבלת מגמות
נכס

SPY

יומי

שבועי

חודשי

↑ מדד המחירים ליצרן(יולי)
↑ מדד המחירים ליצרן(יולי)
↑ תביעות ראשוניות לדמי אבטלה

QQQ

↓ מכירות קמעונאיות(יולי)

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

8/15/2020

סקירה שבועית – גלובלי
נתונים :מה היה לנו השבוע?
❑ מדדי המחירים עלו השבוע בארה"ב ,כאשר מדד מחירי הליבה עלה ב 0.6%-בהשוואה לחודש קודם ,ונמצא בעלייה של
 1.6%במונחים שנתיים ,מודבר בעלייה הגדולה ביותר מזה  30שנה ,אך עדיין מתחת ליעדי הפד בגבוה  .2%עליית
המחירים הנ"ל עשויה להיות מבורכת לאור הירידות מחיר בעקבות הקורונה או שהינה מרמזת עלייה משמעותית
באינפלציה ב ?2020/21-בהסתכלות ארוכת טווח ,הדולר אינדקס נמצא על הדופן התחתונה של מגמת דשדוש שאורכה עד
כה כ 5-שנים .כך ששבירה של רמת תמיכה זו עשויה להוות סממן מעניין לנושא האינפלציה בארה"ב.
❑ לראשונה מאז פרוץ המשבר ,תביעות מבקשי האבטלה בארה"ב ירדו מתחת ל 1-מיליון אך עדיין גבוהות יחסית  963אלף,
בהשוואה לממוצע ארוך טווח של סביב ה 230-אלף.
❑ טראמפ ביצע השבוע צו נשיאותי אשר מרחיב את תוכנית ההקלות לאזרחים בארה"ב אשר הינה קטנה יותר בהשוואה
לתוכנית שתוקפה נגמר לפני כשבועיים .להבנתי ,החדשות הללו כלל לא מעניינות ,שכן מדובר בשני צדדים אשר מעוניינים
בתוכנית ,כאשר חילוקי הדעות הינן על היקפה הרחב והעמוק בין שני הצדדים ,בשורה התחתונה מדובר יותר בספין פוליטי
לקראת בחירות ,מאשר אפקט כלכלי למרות הסכומים האדירים.
❑ רוסיה הכריזה השבוע על חיסון לוירוס הקורונה ,אך המערב הינו ספקן לאור אעדר המידע על הניסויים והתוצאות שנערכו
בהוכחת החיסון כיעיל ובטוח.
❑ שוק האגח – מרווח הריביות בשוק האגח האירופאי הצמצמו לטרום תחילת משבר הקורונה ,נתון מדהים שמראה עד כמה
הבנקים המרכזיים מעורבים בשווקים ובעלי יכולת לייצב את המערכת הפיננסית במהרה .חשוב לציין שהשלכות אודות
ההזרמות הענק המהירות הללו ,טרם התבהרו.
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

8/15/2020

סקירה שבועית – ארצות הברית
ניתוח טכני – ניתוח תעודת סל  SPYבהתאם לגרף יומי
הגעה להתנגדות – מגמה עולה
↓ המחיר קרוב לרמת ההתנגדות המייצגת את השיא
כל הזמנים ,טרום התפשטות המגפה
↑ מחזורי המסחר והתנודתיות ירדו בשבוע
האחרון משמעותית ומעידים על אדישות
השוק למצב הכלכלה
↑ המחיר ביסס רמת תמיכה ב320$-
← רמות תמיכה הקרובות הן  320$ו324$-
← רמות התנגדות קרובות  340$ו350$-

השבוע המחיר פרץ את רמת ההתנגדות ב 324$-ובכך מתקבל סממן חיובי במחיר אשר מעיד על התחזקות המומנטום
העולה .רמת ההתנגדות הקרובה הינה גם היא בעלת משמעות גבוהה להמשכיות המגמה העולה 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

8/15/2020

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

פריצת התנגדות – מגמה עולה
↑ המחיר פרץ את רמת ההתנגדות שהיוותה
שיא כל הזמנים ב270$-
↑ מחזורי המסחר והתנודתיות ממשיכים לרדת
ואף מתקרבים לרמות טרום משבר הקורונה
↑ כתוצאה מפריצת ההתנגדות השפל העולה
האחרון שבוסס במגמה העולה נמצא ב-
250$
← רמות תמיכה הקרובות הן  250$ו237$-
← רמות התנגדות קרובות  275$ו285$-
פריצת ההתנגדות ב 270$-מעידה על עלייה במומנטום ,כאשר שבירה וחזרה מתחת ל 270$-תהווה סממן
שלילי מינורי ורק שבירה של השפל העולה ב 250$-תהווה סממן שלילי משמעותי במגמה העולה 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

8/15/2020

סקירה שבועית – ארצות הברית
ניתוח טכני – ניתוח תעודת סל ( ITAתעופה וביטחון) בהתאם לגרף יומי
פריצת התנגדות – מגמה יורדת

מניות  -ערך

↑ המחיר פרץ את רמת ההתנגדות ב 167$-ויצא
מהתבססות המחירים שהייתה במהלך
החודשיים האחרונים
↑ התוצאות כספיות של הענף מראות על
סולידריות מרשימה ביחס לשאר חברות
התעשייה בשוק
↓ מחזורי המסחר אינם מעידים על פריצה משמעותית
במחיר
← רמת התמיכה הקרובה הינה 167$
← רמות ההתנגדות הקרובות  172$ו180$-
השבוע המחיר קיבל איתות חיובי עם פריצת ההתנגדות ב ,168$-כאשר בשישי הגיעו קונים סביב רמת הפריצה.
המשכיות המחיר בשבוע הקרוב עשויה להעיד על תחילת המגמה העולה במחיר ,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

8/15/2020

סקירה שבועית – ארצות הברית
ניתוח טכני – ניתוח תעודת סל ( JETSמניות תעופה) בהתאם לגרף יומי
הגעה להתנגדות – מגמה יורדת
↑ המחיר החל להתנהג בצורה טכנית אשר
מרמזת על בניית מגמה עולה לאור התמיכה
באזור ה16$-
↑ המחיר פרץ את רמת ההתנגדות ב18$-
ובכך יצא מהבסיס ושלב האיסוף בתחילת יוני
מניות  -ערך

↑ נתוני נוסעים חיובים הקפיצו השבוע את
מחירי מניות התעופה בניגוד לתנועת השוק
← רמות התמיכה הקרובות הן  16$ו15$-
← רמות ההתנגדות הקרובות הן  18$ו24$-

לאחר הכישלון ביצירת המהלך העולה האחרון רצוי שהמחיר ישמור על רמת התמיכה ויבסס מהלך עולה לקראת פריצה
מחודשת של  20$אשר תהווה סממן חיובי נוסף במחיר ,מנגד שבירה של  15$תהווה סממן 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

8/15/2020

סקירה שבועית – ארצות הברית
ניתוח טכני – ניתוח תעודת סל ( KBEבנקים) בהתאם לגרף יומי
הגעה להתנגדות – 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

8/15/2020

סקירה שבועית – ישראל
כותרות :מה היה לנו השבוע?
❑ השבוע הוכרז על הסכם שלום עם איחוד האמירויות ,טרם התבהרו השפעותיו של ההסכם על השוק המניות המקומי ,אך אני
מעריך שהחברות שיכלו להנות מכך במהרה הן יהיו החברות הביטחוניות הגדולות ואף חברות תעשיית המזון .אציין,
שבמהלך יום המסחר של שישי בארה"ב מניית אלביט מערכות לא הגיבה לאירוע כלל.
❑ עם פרסום הדוחות של חברת ריט  1וביג ,מניות הנדלן החלו להתאושש מעט השבוע ,למרות הורדת התחזיות ל 2020-ע"י
החברות בענף אשר צופות המשך פגיעה .להערכתי התאוששות נובעת מכך שהשוק צפה שהפגיעה ב 2020-תהיה גדולה
יותר ואף כזו שתעיד על שינוי של שוק הנדל"ן בישראל.
❑ הכנסות הבורסה לנ"יע גדלו ב 17%-בהשוואה לרבעון  2ב .2019-הסיבה לכך היא עלייה חדה בפעילות הסליקה והמסחר

שעלו ב 24%-בעקבות משבר הקורונה שגרם לריבוי פעולות .ההערכות הינן שהמשבר גרם גם לכניסתם של פעילים חדשים
לשוק ההון הישראלי וכתוצאה מכך הכנסות הבורסה מפעילות המסחר עלו גם ברבעון השני אשר היה בעל תנודתיות נמוכה
משמעותית משל רבעון .1

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

8/15/2020

סקירה שבועית – ישראל
ניתוח טכני – ניתוח מדד ת"א  35בהתאם לגרף יומי
פריצת התנגדות – 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
← רמת ההתנגדות הקרובה נמצאת ב1450-
← רמות התמיכה הקרובות הן  1340ו1250-

המחיר פרץ את ההתנגדות ב ,1405-כעת רמת ההתנגדות הבאה נמצאת ב .1450-מנגד ,חזרה מתחת נוספת מתחת
ל 1405-עלולה להחזיר את המדד ל 1380-לאור הוכחת חולשה חוזרת 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

8/15/2020

סקירה שבועית – ישראל
ניתוח טכני – ניתוח מדד ת"א  90בהתאם לגרף יומי
פריצת התנגדות – מגמת דשדוש
↑ המחיר יצר המשכיות אל מעל ,1400
כתוצאה מכך פריצת הדשדוש הוכחה
↑ המחיר חזר למגמה עולה לאחר משבר
הקורונה וסיום עדכון המדדים המשמעותי
שארע בשבוע שעבר
← רמות ההתנגדות הקרובה נמצאת ב1500-
← רמת התמיכה הקרובה נמצאת ב1400-

אמינות הפריצה הוכחה השבוע והמחיר נכנס למגמה עולה ,כאשר השפל העולה הראשון סומן השבוע ב1400-
עם קביעת השיא המגמתי ב .1460-כמו כן ,פריצת ההתנגדות ב 1500-תהווה סממן חיובי משמעותי נוסף 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

8/15/2020

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-

המחיר נמצא סביב רמת המיכה ב 1800-בה הופיעו קונים קטנים כרגע ,אך חשוב לעקוב .יתכן ופריצה של 1900
תהווה בסממן חיובי היעד על קונים משמעותיים יותר במחיר .שבירה חוזרת של  1800תהווה סממן 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

8/15/2020

סקירה שבועית – ישראל
ניתוח טכני – ניתוח מדד ת"א נדל"ן בהתאם לגרף יומי
פריצת התנגדות– מגמה יורדת
↑ המחיר יצא השבוע מהתבססות המחיר עם
פריצת רמת ההתנגדות ב600-
↑ הלחץ שארע במניות הללו לאור עדכון
המדדים התשחרר וייצר עלייה טכנית במחיר
↓ המחיר מגלה חולשה ברורה ,למרות היותו סקטור
סולידי המהווה מפלט במצבי משבר
← רמות ההתנגדות הקרובות הן  650ו680-
← רמות התמיכה הקרובות הן  600ו550-

פריצת רמת ההתנגדות ב 600-מהווה סממן חיובי משמעותי בענף ,שכן הוא מייצג המשכיות לאחר הופעת
התמיכה הכפולה ולתצורת תחתית כפולה המעידה על שינוי מגמה במחיר

סקירה שבועית
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סקירה שבועית – סחורות
ניתוח טכני – ניתוח תעודת הסל ( GLDזהב) בהתאם לגרף יומי

שבירת תבנית– מגמה עולה
↓ המחיר קיבל איתות שלילי עם פתיח המסחר
לאור שבירת התבנית השלילית
↓ אי פריצת  185$צפויה להביא את המחיר
חזרה לאזור  175-170$אשר צפוי להוות
תמיכה
← רמות תמיכה אפשריות  175$ו170$-
← רמות ההתנגדות הקרובות הינן  185$ו-
200$

השבוע המומנטום במחיר נעצר לאור הופעת התבנית השלילית והוצאתה לפועל עם פתיחת המסחר השבוע .המשכיות כלפי
מטה צפויה להביא את המחיר לאזור  .175$-170$שבירה של אזור זה ,תהווה סממן שלילי מגמתי 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

8/15/2020

סקירה שבועית – סחורות
ניתוח טכני – ניתוח תעודת הסל  )USOIL( USLבהתאם לגרף יומי
פריצת התנגדות – מגמה יורדת
↑ המחיר פרץ את רמת ההתנגדות ב15.7$-

← 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
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סקירה שבועית – סיכום שבועי
❑ השבוע שוב נראית תזוזה בתנועת המניות בשוק ,כאשר מניות "הערך" כגון בנקים ,תעופה וכו הראו התאוששות בתצורת 2
גלים עולים בשבוע אחד בהשוואה לפעמים קודמות שהגלים העולים נקטעו לאחר גל עליה בודד .שווה לעקוב אחר
הדינמיקה והאם ההיחלשות בנאסדק הינה כלל בעלת משמעות לתנועת מחיר עולה במניות הללו ,או שלא.
❑ בהשוואה לשבוע שעבר חלה עלייה בתשואות אגח ארה"ב ל 10-שנים מהשפל של  0.5%ל 0.7%-במקביל להמשך
החלשות בדולר ,תנועה אשר מטיבה עם מניות הבנקים בארה"ב ועשויה להסביר את התנועה העולה במהלך השבוע
האחרון.
❑ בשישי הבא יתפרסמו מדדי הרכש בארה"ב ואירופה ,כאשר המיקוד יהיה על המשכיות של התאוששות שהייתה במהלך
יוני-יולי בכלכלה .כתזכורת ,יו"ר הפד ,אזכיר בתחילת אוגוסט שהחודש התחיל חלש מאוד ויש צורך הרחבה פיסקלית
נוספת ע"י ארה"ב ,יהיה מעניין .להערכתי נתון מפתיע לרעה עשוי לגרור מימוש של מספר ימים בשווקים.
❑ במקביל ,תחזיות הרווח המשוקלל למניות ה SP500-ירדו מעט לחציון השני של השנה ,כפי שציינתי שעשוי לקרות .חשוב
לציין שהירידה אומנם מינורית ואינה נמצאת עדיין בכותרות ,אך ירידה עמוקה יותר עשויה להגיע לקראת סוף ספטמבר
כאשר יתפרסמו נתוני ה PMI-הראשונים על ספטמבר.
❑ לסיכום ,רמת הסיכון בשווקים עשויה לעלות בשבועות הקרובים וזאת בהתחשב בהגעתם של השווקים למצב הקיצון
ההופכי לסיכון גבוה ,בעת שהעולם נמצא במשבר עמוק שהיציאה ממנו או השינויים הכלכליים בו טרם התבררו.
סקירה שבועית
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