טבלת נתונים
סיכום נתונים שבועיים עיקריים  :ארה"ב

טבלת מגמות
נכס
SPY

יומי

שבועי

חודשי

↑ מדד  ISMבמגזר הלא-יצרני
↓ סקר מחזוק משרות פתוחות
↓ תביעות ראשוניות לדמי אבטלה

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

10/10/2020

סקירה שבועית – גלובלי
נתונים :מה היה לנו השבוע?
פאניקה בפסגה
❑ טראמפ שוחרר מבית החולים ביום שני ונשאר במעקב בבית הלבן במהלך השבוע ,בנוסף נודע שטראמפ ידע שהוא חולה
קורונהו בכל זאת הלך לעימות מול ביידן ,תוך כדי שהוא מסכן עשרות אנשים ללא מסכה .שחררו של טראמפ פורש כיארוע
חיובי כך שהשווקים הגיבו בזינוק לידיעה בשני.

נתוני תעסוקה ארה"ב
❑ נתון מבקשי האבטלה לראשונה נשאר גבוה ואף עלה ל 840-אלף ,בהשוואה לחודש לקודם( 825אלף) ,במקביל 65%
מהציבור המצביעים בארה"ב מעריך שלכלכלה האמריקאית יקח יותר משנה להתאושש .מעניין כיצד הנתונים החלשים
ורגשות הציבור ישפיעו על הבחירות בארה"ב לשלילה או לחיוב
כללי

❑ הלירה טורקית התרסקה לשפל כל הזמנים חדש בעקבות השתוללות של האינפלציה בכלכלה הטורקית המקרטעת.
הכלכלה הטרוקית תלוית צריכה ואספקה לאור היותה מרכז הפצה ויצור של אירופה אל אסיה והפוך ,כך שמשבר הקורונה
פגע בה בצורה קשה עוד יותר מאשר הייתה לפני המשבר.
❑ הריבית הממוצעת על משכתנאות בארה"ב ממשיכה לרדת לשפל חדש של  2.87%ל 30-שנה ,במקביל לזינוק של 50%
בבקשות למחזור המשכתנא ,מגמה זו עשויה להמשיך לפגוע בבנקים בארה"ב ללא תמיכתו הגדולה של הפד בהעלמת
החובות הנחותים מהמאזנים שלהם.
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

10/10/2020

סקירה שבועית – ארצות הברית
ניתוח טכני – ניתוח תעודת סל  SPYבהתאם לגרף יומי
פריצת התנגדות – מגמה עולה
↑ המחיר פרץ את רמת ההתנגדות ב340$-
ובמקביל ביסס שפל עולה נוסף באזור 320$
← חלה התמתנות מסוימת בתנודתיות במהלך השבוע
האחרון
← רמות תמיכה הקרובות הן  330$ו320$-
← רמות התנגדות קרובות  350$ו360$-

יתכן והמחיר סיים את תיקון הטכני במסגרת המגמה העולה ,כאשר אזור  320$מסתמן כשפל עולה במגמה העולה עם
פריצת ההתנגדות ב .340$-שבירה של  320$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

10/10/2020

סקירה שבועית – ארצות הברית
ניתוח טכני – ניתוח תעודת סל  QQQבהתאם לגרף יומי
פריצת התנגדות – מגמה עולה

↑ המחיר פרץ את רמת ההתנגדות ב281$-
ובכך ביסס שפל עולה
← חלה השבוע התמתנות בתנודתיות במחיר
במקביל לעלייה מתונה במחיר
← רמות תמיכה הקרובות הן  275$ו260$-
← רמות התנגדות קרובות  290$ו300$-

המחיר יצא השבוע מהטווח כלפי מעלה ,כתוצאה מכך הצפי מהמחיר הוא המשכיות כלפי מעלה כל עוד ורמת התמיכה
ב 260$-אינה נשברת כלפי מטה .פריצה  300$תהווה סממן חיובי משמעותית לטווח 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

10/10/2020

סקירה שבועית – ארצות הברית
ניתוח טכני – ניתוח תעודת סל ( XHBקבלני דיור) בהתאם לגרף שבועי
פריצת התנגדות – מגמה עולה
↑ המחיר פרץ את הרמת ההתנגדות השבוע
במקביל לגידול במחזורי מסחר

↑ בוצעה בדיקה של הפריצה כיום לאחר הפריצת
ההתנגדות בשנית ולכן אזור  55$סומן כתמיכת
ביניים
← רמות התמיכה הקרובות הן  55$ו50$-
← רמות ההתנגדות הקרובות  57$ו60$-

השבוע המחיר פרץ וביסס שפל מעל רמת ההתנגדות ב 55$-שהיוותה דופן עליונה במסגרת הדשדוש במחיר .כתוצאה
מכך מתקבל צפי להמשכיות המגמה העולה במחיר ,במקביל להמשכיות הביקושים בענף ברמה הכלכלית
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

10/10/2020

סקירה שבועית – ישראל
הקלות בבורסה
❑ הברוסה לנ"יע מאפשרות לחברות אשר אינן עומדות בתנאי השימור דחיה נוספת של בחינת התנאים ל 31-בינואר,2021 ,
מעבר לדחייה ה 31-לדצמבר .2020 ,בנוסף ניתנו ארוכות לחברות אשר הסתיימה להן תקופת השימור במהלך 2020
בכדי לאפשר להן לחזור ולענות על תנאי הסף לשימור ,כנ"ל לגבי מחיקות שהיו אמורות להתבצע.
❑ כתוצאה מכך ,להבנתי שלדים אשר היו אמורים להכנס לשימור או להימחק פתאום עשויים להיות שווים יותר לאור מצבם
הסטטורי החדש .כלומר הבורסה נתנה הקלה לענף שהינו גם ככה מוטל בספק מבחינת קיום או שקיפות למשקעים ,עלול

להיות מסוכן למשקיעים בענף ,שוב בעיקר בעקבות השקיפות הנמוכה שמתאפשרת למנייה שנכנסת להגדרת שלד.
סנונית ראשונה של האטה או שינוי הרגלי צריכה?
❑ מנתוני חברת שב"א ,עולה כי חלה ירידה בתשלומים מכרטיסי אשראי במהלך ספמטבר בגובה של  ,0.7%אך במקביל
חלה עלייה של כ 10.2%-ברכישות און ליין .כלומר ללא ספק כאשר ישנן מגבלות על התנועה ופתיחת בתי העסקה צפויה
להיות ירידה ,אך במקביל חלה עלייה באון ליין אשר ממשיך לתפוס נתח גדול יותר מהעוגה מאז הסגר הראשון ונמצא בכ-
 62%סך הוצאות האשראי.
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

10/10/2020

סקירה שבועית – ישראל
ניתוח טכני – ניתוח מדד ת"א  35בהתאם לגרף יומי
הגעה להתנגדות – מגמת דשדוש
↓ המחיר מאופיין בהתנהגות של מדד מדשדש
↓ המחיר שבר את רמת התמיכה ב 1360-וכעת בודק
את רמה זו מלמטה
↓ שבירת חוזרת של 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 1250-תהווה סממן שלילי ,כאשר זאת מתחתיה נמצאת רחוק ב1150-

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

10/10/2020

סקירה שבועית – ישראל
ניתוח טכני – ניתוח מדד ת"א  90בהתאם לגרף יומי
התקרבות להתנגדות – מגמה עולה
↓ המחיר נמצא בקירוב אזור ההתנגדות שבה נקבע
השיא בין  1480ל1500-
↑ המחיר מצא תמיכה סביב  1350ואף פרץ את
רמת ההתנגדות ב1450-
← אזור ההתנגדות הקרוב נמצא ב1480-1500-

← רמת התמיכה הקרובה נמצאת ב1350-

המחיר פרץ את רמת ההתנגדות ב 1440-וביצע המשכיות עד ל ,1480-כאשר אזור זה מסמתמן כרמת התנגדות
משמעותית להמשכיות המגמה עולה ,חזרה לאזור  1350יהווה סממן שלילי ויעיד על מגמת דשדוש

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

10/10/2020

סקירה שבועית – ישראל
ניתוח טכני – ניתוח מדד ת"א בנקים בהתאם לגרף יומי
התקרבות להתנגדות – מגמה יורדת
↓ המחיר נמצא בסמוך לרמת התמיכה שנשבר ב-
 1780אשר עלולה להפוך להתנגדות עד 1800
↑ הופיעו קונים סביב השפל ורמת התמיכה של
1570
← חזרה מעל  1800תהווה 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 ,חזרה מעל  1800תהווה 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

10/10/2020

סקירה שבועית – סחורות
ניתוח טכני – ניתוח תעודת הסל ( GLDזהב) בהתאם לגרף יומי
פריצת התנגדות – מגמה עולה
↑ המחיר פרץ קו מגמה יורד וחזר מעל רמת
ההתנגדות ב 180$-במחזור גבוה מהרגיל
↓ למרות הירידה החדה בשבועיים האחרונים
בדולר אינדקס ,מחיר הזהב המשיך לדשדש
← רמות תמיכה אפשריות  170$ו165$-
← רמות ההתנגדות הקרובות הינן  180$ו-
200$

השבוע המחיר ביצע תיקון מרשים למהלך היורד של החודשיים האחרונים ,כאשר עיקר התיקון נעשה ביום אחד בו מחיר
עלה כ .1.8%-כעת במידה המחיר יחזור שוב מתחת ל 180$-יתקבל סממן שלילי ,אחרת התיקון היורד למגמה העולה נגמר
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

10/10/2020

סקירה שבועית – סחורות
ניתוח טכני – ניתוח תעודת הסל  )USOIL( USLבהתאם לגרף יומי
הגעה להתנגדות – מגמה יורדת
↓ המחיר שבר את רמת התמיכה ב15.4$-
בגאפ יורד ,אשר מהווה סממן לחולשה במחיר
↓ לאחר הירידה בתחילת השבוע המחיר התכנס
סביב ה 14.5$-ועלה לבדוק את רמת
התמיכה שנשברה
← רמת התמיכה הקרובה נמצאת ב14.5$-
← רמות התנגדות הקרובות נמצאות ב 15.4$-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

10/10/2020

סקירה שבועית – סיכום שבועי
❑ למרות ההבנה שהמרבית הכלכלות הגודלות בעולם הינן בדרך לסגר שני בצורה כזו או אחרת המדדים בארה"ב שואפים
לשיאים חדשים ללא חשש הן מהתמחור או ממהירות היציאה מהמשבר.
❑ לבינתיים הכלכלה ממשיכה להשתנות ויותר חברות גלובאליות מאריכות את האפשרות של עובדיהן לעבוד מרחוק ואף
מעידות על התייעלות מסוימת כתוצאה מכך.
❑ מנגד ,חשוב לזכור שלא כל הכלכלה הינן מבוססת טכנולוגיה ,אלא גם תעשייה ,סחר וחקלאות ,כאשר בענף החקלאות ניתן
לראות עלייה חדה במחירי הסחורות ,למשל חיטה ,סוכר ועלייה מטואורית בסויה.

❑ עליות המחירים הנ"ל ישפיעו על האינפלציה של ואף ולהבדיל אינפלציה טיפוסית ,היא גם תשפיע על יכולת הצריכה ,בעיקר
של המעמד הנמוך יותר אשר נפגע במיוחד מהמגפה.
❑ כלומר הסבב השני של הקורונה יגרור התאוששות איטית יותר ,במיוחד במדינות המפתחות החלשות שאינן סין או הודו.
בשנת  ,2021כלכלת ארה"ב תצטרך לבחור בין דולר חלש או בהתאוששות כלכלית גלובאלית ,יהיה מעניין .מנגד ,בשוק
מניות מוטה טכנולוגיה ומידע ,הכלכלה הריאלית פחות משמעותית.

FACSET Q3
❑ תחזית רווח לרבעון השלישי למניות ה SP500-ממשיכה להתאושש ועומדת כעת על כ 20%-ירידה בהשוואה לשנה מקבילה
לעומת ירידה של כ 25%-ב (30/06-לא שינוי משמעותי בהשוואה לשבועיים האחרונים)
❑ מגמת אספקת התחזיות ל 20/21-ממשיכה להדרדר ,כאשר  48%מתוך החברות אשר היו מספקות תחזית שנתיות,
הצהירו כי לא יספקו כתוצאה מתוצאותיה הלא ברורות של המגפה.
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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