טבלת נתונים
סיכום נתונים שבועיים עיקריים  :ארה"ב

טבלת מגמות
נכס

SPY

יומי

שבועי

חודשי

↓ מכירות קמעונאיות
↓ אישורי בנייה
↓ מדד הייצור של הפד

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

9/19/2020

סקירה שבועית – גלובלי
נתונים :מה היה לנו השבוע?
כלכלת ארה"ב
❑ הפד השאיר השבוע את הריבית על  0.1%ואף רמז שהריבית צפויה להישאר על רמה זו למשך שנים רבות עד שאינפלציה
בארה"ב תתייצב קצת מעל ל 2%-ובכך שינה את יעד האינפלציה שלו מעד .2%
❑ בנוסף הפד סיפק תחזיות אופטימית יותר במעט לכלכלה האמריקאית ב.2020-
❑ בהמשך לתחזית שמדינות העולם צפויות להיכנס לסגרים שניים בהמשך השנה ,ארגון יצואניות הנפט  ,GRIMהקטין את
תחזית התפוקה שלו להמשך .2020
❑ התמ"ג במדינות המתפתחות באסיה צפוי לראשונה מ 6-עשורים להתכווץ ,המדינות הללו הינן קטר משמעתי לחלק גדול
מהחברות המערביות והאטה בחלק זה של אסיה עשויה להמשיך להיות מורגשת לאור התאוששות פחות מבוקרת ומונהגת
ממדינות מערבויות בעלות ניסיון רב במשברים וניהול יציאה ממיתונים.
אינפלציה
❑ ממש טראמפ אשר השבוע תוכנית חדשה לחקלאים בסך  13מיליארד  ,$כאשר במקביל חלה עלייה קלה במחירי היבוא
ככל בארה"ב .יהיה מעניין לעקוב אחרי מלאים חקלאים ובנייתם ביציאה מהמשבר ,שכן הביקושים עשויים לחזור מהר
מהמלאים ואיתם עלייה מהירה במחירים .ברומטר טוב לכך ,הוא מחירי סויה/חיטה/תירס.

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

9/19/2020

סקירה שבועית – ארצות הברית
ניתוח טכני – ניתוח תעודת סל  SPYבהתאם לגרף יומי
שבירת תמיכה – מגמה עולה
← המחיר נמצא תיקון  50%פיבו סביב רמת
התמיכה ב330$-
← חלה התמתנות מסוימת בתנודתיות במהלך השבוע
האחרון
↓ שבירה של  320$תהווה סממן שלילי כאשר
תתרחש
← רמות תמיכה הקרובות הן  330$ו320$-
← רמות התנגדות קרובות  350$ו360$-

התיקון המסתמן במחיר בשלושה שבועות האחרונים הינו נורמלי ,כאשר בוצע תיקון של כ ,50%-מאז התיקון האחרון
ביוני .רמת התמיכה החשובה למגמה העולה נמצאת ב ,320$-מתחתיה סביר שרמת התנודתיות תעלה שלב נוסף

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

9/19/2020

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

שבירת תמיכה – מגמה עולה
↓ המחיר שבר את רמת השפל ב270$-
↓ מחזורי המסחר והתנודתיות ממשיכים עלו השבוע
בצורה דרמטית ,אך עדיין נמוכים בהשוואה לפיק של
המשבר
← רמות תמיכה הקרובות הן  270$ו250$-
← רמות התנגדות קרובות  295$ו300$-

המחיר שבר השבוע את השפל ב 270$-וכתוצאה מכך מתקבל סיגנל שלילי בטווח הקצר .רמת התמיכה הקרובה
מתחת  270$נמצאת ב .250$-מנגד ,חזרה מעל  270$תהווה סיגנל 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

9/19/2020

סקירה שבועית – ישראל
סיכום שנה  -הברוסה לניירות ערך
❑ משבר קורונה הגביר את הצורך במזומנים אצל החברות בשוק המקומי אשר גייסו במהלך השנה האחרונה כ 15-מיליארד
 ₪בהון ,כאשר עיקר הסכום מגיע מחברות הנדל"ן שגייסו כ 5.5-מיליארד  ₪וחברות טכנולוגיה אשר גייסו סכום של כ3-
מיליארד .₪
❑  13חברות חדשות נוספו למסחר בבורסה המקומית מתחומים מגוונים מאוד .ההנפקות הבולטות היו מקסטוק(גייסה כ-
 540מ'  ,)₪יוחננוף(גייסה  500מ'  ,)₪מספנות ישראל( 338מ'  )₪ושלושה חברות מתחום האנרגיה – סופר גז ,דוראל
אנרגיה ומשק אנרגיה בגיוס כולל של  537מ'  , ₪אשר מתוכו  50%הינו שייך לסופר גז ו 50%-לשתי החברות הנוספות
אשר מתמתחות באנרגיה ירוקה.
❑ התשואה על אגח ממשלתי שקלי בריבית קבועה ירדה בשנה האחרונה מ 1%-ל ,0.6%-במקביל לעלייה קלה באינפלציה
באותה תקופה.
❑ ענף קרנות הנאמנות חטף מהולמה השנה עם מכירות מסיביות של הציבור בסך  16.2מיליארד  ₪בקרנות אגח ו2.1-
מיליארד  ₪בקרנות מנייתיות.
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

9/19/2020

סקירה שבועית – ישראל
ניתוח טכני – ניתוח מדד ת"א  35בהתאם לגרף יומי
שבירת תמיכה – מגמת דשדוש
↓ המחיר מאופיין בהתנהגות של מדד מדשדש
↓ המחיר שבר את רמת התמיכה ב 1340-וכעת נמצא
סביב ה1300-
↓ שבירת רמת התמיכה ב 1300-תהווה סממן שלילי
נוסף
← רמות ההתנגדות הקרובות נמצאות ב 1340-ו-
1400
← רמות התמיכה הקרובות הן  1300ו1250-

בירידות השווקים המדד מתיישר עם העולם אך בעליות הוא נשאר חלש ,לכן חולשתו ניכרת בחודשים האחרונים.
שבירת רמת התמיכה המקומית ב 1300-תהווה סממן שלילי ,כאשר זאת מתחתיה נמצאת רחוק ב1250-

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

9/19/2020

סקירה שבועית – ישראל
ניתוח טכני – ניתוח מדד ת"א  90בהתאם לגרף יומי
התקרבות לתמיכה – מגמה עולה
↑ 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
↑ המחיר עשוי למצוא תמיכה ברמת ההתנגדות
באזור ה1400-
← רמות ההתנגדות הקרובה נמצאת ב1500-
← רמת התמיכה הקרובה נמצאת ב1400-

המחיר נמצא בסמוך לרמת השיא ב ,1400-כאשר במידה ותתהפך לתמיכה עשויה להיות שפל עולה .מנגד,
המשכיות כלפי מטה תעיד על ביטול המגמה העולה במחיר בטווח הקצר וחזרה למגמת הדשדוש

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

9/19/2020

סקירה שבועית – ישראל
ניתוח טכני – ניתוח מדד ת"א בנקים בהתאם לגרף יומי
שבירת תמיכה – מגמה יורדת
↓ המחיר שבר את רמת התמיכה ב 1770-וכתוצאה
מכך נכנס למגמה יורדת
← חזרה מעל  1830תהווה סממן חיובי
← המדד מסתמן כבעל אי וודאות גבוהה בטווח
הקצר
← רמות ההתנגדות הקרובות הן  2100ו2000-
← רמות התמיכה הקרובות הן  1650ו1571-

המחיר שבר השבוע את מגמת הדשדוש ונכנס למגמה יורדת ברורה ,כאשר רמת התמיכה החשובה נמצאת ב,1570-
אשר שבירה שלה תהווה סממן שלילי למגמת המדד 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

9/19/2020

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

ביסוס תמיכה – מגמה עולה
↑ המחיר מבסס תמיכה סביב 180$
↓ אי פריצת  190$צפויה לשבירה של 180$
ואף 170$

↓ למרות הירידה החדה בשבועיים האחרונים
בדולר אינדקס ,מחיר הזהב המשיך לדשדש
← רמות תמיכה אפשריות  180$ו175$-
← 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  .180$-170$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

9/19/2020

סקירה שבועית – סחורות
ניתוח טכני – ניתוח תעודת הסל  )USOIL( USLבהתאם לגרף יומי
הגעה להתנגדות – מגמה יורדת
↓ המחיר שבר את רמת התמיכה ב15.3$-
בגאפ יורד ,אשר מהווה סממן לחולשה במחיר
↓ לאחר הירידה בתחילת השבוע המחיר התכנס
סביב ה 14.5$-ועלה לבדוק את רמת
התמיכה שנשברה
← רמת התמיכה הקרובה נמצאת ב13.7$-
← רמות התנגדות הקרובות נמצאות ב 15.3$-ו-
16.5$

החשש מכניסת מדינות נספות לסגר שני מעיב על מחיר הסחורה ,לאור הביקושים הנמוכים שהיו לנפט במהלך תקופת
הסגר במרץ-מאי ברחבי העולם ,טכנית שבירה של  13.7$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

9/19/2020

סקירה שבועית – סיכום שבועי
❑ הירידות במדדים המשיכו גם השבוע ,כאשר השוק המקומי מגלה חולשה בהשוואה למדדים המובילים בעולם.
❑ החולשה ממשיכה להתבטא בעיקר בסקטור הטכנולוגיה ,כאשר השבוע גם הסקטורים שאינם טכנולוגיה הצטרפו לחולשה.
❑ הגל השני של הקורונה מתחיל להרים בראש בעולם בצורה רוחבית ,בעיקר בארה"ב ואירופה בדיוק בתקופה בה החברות
הגלובליות מתחילות להכין את התקציב השנתי שלהם ל 2021-וסגירת התחזיות שלהן לרבעון הרביעי של  .2020לכן
החשש מסגר שני עלול להביא להנמכת ציפיות לתוצאות  Q4ו 2021-שכרגע בהתבסס על המכפיל של מדד ה SP500-הינן
גבוהות מאוד לחציון הקרוב.
❑ הצפי כעת במדד לתוצאות הרווח למנייה ל 4-רבעונים הקרובים ע"פ  )13.2%(Q1/21,)13%-(Q4 ,)22%-(Q3 :FACTSETו-
 )44.2%(Q2/21סך של כ 147.4-למנייה ,לעומת צפי לסגירת  2020עם  145.36למנייה ,בשני המקרים המכפיל המתקבל
הינו סביב  22.5xל .22.8x-כמו כן ,התחזית הארוכה ל 2021-עומדת על עלייה של כ 26%ברווח למנייה לעומת ,2020
כלומר רווח למנייה בגובה (164.4גבוה יותר מ 2019-בכ 1%-ומכפיל בגובה  ,20.1xבשקלול תשואה וזמן  21xלעומת
ממוצע ארוך טווח של  5שנים שעומד על כ .17.1x-האם מכפיל רווח של  21xבמדד ה SP500-הינו נורמה חדשה?

❑ חשוב להסתכל אל מעבר להיסטוריה ,כאשר כיום מדד ה SP500-מכיל כמות גדולה יותר של מניות טכנולוגיה מבעבר .לכן
יתכן ורמת המכפילים הנוכחית הינה הנורמה? אלא אם ההתאוששות ממשבר הקורונה תיקח זמן רב יותר מהצפוי כעת
בשווקים.

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

9/19/2020

