טבלת נתונים
סיכום נתונים שבועיים עיקריים  :ארה"ב

טבלת מגמות
נכס

SPY

יומי

שבועי

חודשי

↑ מדד המחירים ליצרן
↓ תביעות ראשוניות לדמי אבטלה
↑ מדד הייצור הפד של פילדלפיה

QQQ

↑ מכירות קמעונאיות

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

10/17/2020

סקירה שבועית – גלובלי
נתונים :מה היה לנו השבוע? כותרות
כלכלת ארה"ב
❑ הצרכנים בארה"ב חזרו לצרוך את החסכונות של המגפה ,כאשר המכירות הקמעונאיות עלו ב 1.9%-בספטמבר בהשוואה
לצפי של  ,0.8%השיפור העיקרי נראה ברכישות גבוהות יותר של כלי רכב ותחזוקת ,כלי ריהוט לבית.
❑ ריצ'רד כליירדיה  ,סגן יו"ר הפד ,הצהיר השבוע שלכלכלת ארה"ב יכול לקחת יותר משנה להתאושש מהמיתון הנוכחי,
בהשוואה לצפי של הרווח למנייה במדד ה SP500-להתאוששות כבר החל מאמצע השנה הבאה.
כלכלה עולמית
❑ הסוכנות העולמית לאנרגיה ,הצהירה שעם המגפה לא בחודשים הקרובים ,הביקוש למוצרי נפט לא יחזור לרמות טרום
המשבר לפני  2025ואילך.
❑ שיעור אבטלה בבריטניה עלה ל 4.5%-באוגוסט בהשוואה ל 4.1%-ביולי ,התחלת קורונה סבב  ?2במקביל המרכזי
באנגליה הצהיר שהוא אינו מסוגל לשאת כעת בריביות שליליות ,ככל הנראה לחצים אינפלציוניים שנובעים מהסכם הסחר
של הברקזיט.
❑ הממשלה היפנית בדרך להשקת תמריצים פיסקלים נוספת בכדי לעורר חזרה את הביקושים בכלכלה ,חשוב לציין שמקרי
ההדבקה ביפן הינם אפסיים בהשוואה לאוכלוסייה ועדיין רחוקים כ 95%-מהשיא של ההדבקות במאי .ככל הנראה בעקבות
הפגיעה הקשה ביצוא בעקבות ההאטה הכלכלית בעולם

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

10/17/2020

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$ו320$-
← אזור ההתנגדות הקרוב נמצא בין  350$ל-
365$

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

10/17/2020

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

פריצת התנגדות – מגמה עולה
↑ המחיר פרץ את רמת ההתנגדות ב281$-
ובכך ביסס שפל עולה
← חלה השבוע התמתנות בתנודתיות במחיר
במקביל לעלייה מתונה במחיר
← רמות תמיכה הקרובות הן  282$ו275$-
← אזור ההתנגדות הקרוב נמצא בין  295$ל-
305$

המחיר התממש מעט השבוע כאשר אזור  282$מסתמן כתמיכה ראשונית מעל  .275$פריצה  300$תהווה סממן
חיובי משמעותית לטווח הבינוני ,מנגד שבירה של  260$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

10/17/2020

סקירה שבועית – ארצות הברית
ניתוח טכני – ניתוח תעודת סל ( KBEבנקים) בהתאם לגרף יומי
הגעה להתנגדות – מגמת דשדוש
↑ המחיר חזרה מעל רמת התמיכה ב31$-
השבוע ,כאשר השפל השבועי הגיע גבוה
יותר
↑ הענף הציג חוזקה יחסית השבוע השוואה
לשאר המדדים המובילים
↑ פריצה חוזרת של  34$תהווה סממן חיובי

מניות  -ערך

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

המחיר הציג חוזקה יחסית השוואה בהשוואה לשאר הענפי "הערך" במקביל לחזרה מעל  .31$בנוסף ,כחלק מסגירת
הפער של מניות הצמיחה אל מול מניות הערך ,מניות הבנקים צפויות להיות במוקד הנ"ל ,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

10/17/2020

סקירה שבועית – ישראל
הקלות רגולטוריות לגופים הפיננסים
❑ בנק ישראל הפיץ השבוע טיוטה לבנקים על כך שיחס המינוף עליו הם נדרשים לעמוד כתנאי מינימום ירד בכחצי אחוז ובכך
יוכלו לשחרר יותר הלוואות על בסיס אותה כמות נכסים .כתוצאה מכך בנק ישראל הוריד את דרישת המינוף ב.1.5%-
❑ חשוב לציין שרוב הבנקים נמצאים מעל היחס שבנק ישראל דורש במעל אחוז במידה ומשקללים את סך הנכסים
והתחייבויות ,כך שהבנקים אינם מעוניינים באמת לשחרר יותר הלוואות כרגע במשק.
❑ ועדת הכספים אשרה למפקח על שוק ההון והביטוח לבצע שינוי בדרישות ההון על חברות הביטוח ,כך שהדרישות יהיו
בהתאם לסגמנט ,כלומר נניח שמאזן של חברת הביטוח מחלוק במקום לנכסים והתחייבויות והון עצמי ,לסגמנט נפרד של
נכסים ,התחייבויות והון לכל סגמנט בו חברת הביטוח משקיעה כנגד התחייבויות שיש לה לעיתים עבור אותה ההשקעה.
כתוצאה מכך ,סביר שדרישות ההון יהיו פחות מחמירות לסגמנטים שיהיו פחות מסוכנים לעומת דרישות הון גבוהות יותר
לסגמנטים יותר מסוכנים .להערכתי המהלך יאפשר לחברות הביטוח לנהל את ההון שלהם בצורה יותר מיטבית באופן
שדומה יותר לניהול השקעות ,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

10/17/2020

סקירה שבועית – ישראל
ניתוח טכני – ניתוח מדד ת"א  35בהתאם לגרף יומי
פריצת התנגדות – מגמת דשדוש
↓ המחיר מאופיין בהתנהגות של מדד מדשדש
↑ המחיר ביצע מהלך עולה מהשפל של 1260
ופרץ את 1340
↓ 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

10/17/2020

סקירה שבועית – ישראל
ניתוח טכני – ניתוח מדד ת"א  90בהתאם לגרף יומי
הגעה להתנגדות – מגמת דשדוש
↓ המחיר נמצא בסמוך לרמת ההתנגדות ב1400-
↑ במהלך מתקן רצוי שאזור ה 1400-ישמר
וייצר שפל עולה
← רמות ההתנגדות הקרובות נמצאות ב1500-
ו1540-
← רמות התמיכה הקרובות נמצאות ב 1390-ו-
1320

המחיר מתבסס סביב  1340ו ,1440-כאשר שבירה של  1320תהווה סממן שלילי שתעמיד בספק את המגמה
העולה במחיר בטווח הקצר .חזרה מעל  1500תהווה סממן 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

10/17/2020

סקירה שבועית – ישראל
ניתוח טכני – ניתוח מדד ת"א בנקים בהתאם לגרף יומי
פריצת התנגדות – מגמה יורדת
↑ הופיעו קונים סביב השפל ורמת התמיכה של
1570
↑ המחיר חזר מעל רמת התמיכה שנשברה ב-
1770
← חזרה מעל  1830תהווה סממן חיובי
← המדד מסתמן כבעל אי וודאות גבוהה בטווח
הקצר
← רמות ההתנגדות הקרובות הן  2100ו2000-
← רמות התמיכה הקרובות הן  1650ו1571-

לאחר דשדוש שבועי המחיר הצליח לסגור מעל רמת התמיכה שנשברה ב ,1770-כאשר בטווח הקצר חשוב
שהמחיר יצליח לחצות גם את ה 1830-בכדי לבסס מגמה ברורה .חזרה מתחת ל 1750-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

10/17/2020

סקירה שבועית – ישראל
ניתוח טכני – ניתוח מדד ת"א ביטוח פלוס בהתאם לגרף יומי
הגעה להתנגדות – מגמת דשדוש
↑ המחיר ביצע מהלך עליות מרשים ורציף
מהדופן התחתונה של הדשדוש עד לדופן
העליונות
↓ המחיר יחסית קרוב לתחילת הפאניקה בשווקים,
כאשר הענף הוא אינו מאלו אשר הוטבו בעקבות
הקורונה ,לא מהביט הפיננסי ולא הכלכלי.
← רמות ההתנגדות הקרובות הן  1570ו1600-
← רמות התמיכה הקרובות הן  1450ו1350-

ענף הביטוח החל לרכז בשבועיים האחרונים עניין רב ,כאשר ברמה הטכנית הוא נסחר במגמת דשדוש החל
מאפריל .יציאה מהדשדוש עשויה להעיד על כיוון המדד ביום שלאחר תום מגמת הדשדוש ,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

10/17/2020

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

10/17/2020

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 18.4%-ירידה בהשוואה לשנה
מקבילה לעומת ירידה של כ 25%-אשר נצפתה 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

10/17/2020

