טבלת נתונים
סיכום נתונים שבועיים עיקריים  :ארה"ב

טבלת מגמות
נכס

SPY

יומי

שבועי

חודשי

↑ סקר מחזור משרות פתוחות ותעסוקה(יולי)
↑ מדד המחירים ליצרן(אוגוסט)
↑ מדד המחירים לצרכן(ליבה – אוגוסט)

QQQ
ת"א 35

↑ מדד המחירים לצרכן(אוגוסט)
↓ תביעות ראשונות לדמי אבטלה

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

9/12/2020

סקירה שבועית – גלובלי
נתונים :מה היה לנו השבוע?
❑ תחזיות הצמיחה לכלכלת ארה"ב ברבעון ה 3-עלו השבוע אודות לגידול בביקוש צרכני וחידוש מלאים מוקדם מן הצפוי
בכלכלה האמריקאית .גולדמן זאקס ,בנק אוף אמריקה והמודל של הפדרל רזרב ,עלו ל ,27% ,35%-ו ,30.5%-בהתאמה.
❑ מדדי המחירים לצרכן הראו עלייה מהירה יותר בקצב האינפלציה מן הצפוי עם עלייה של  0.4%במחירים לחודש אוגוסט.
❑ הרחבת התוכנית הפיסקלית של הממשל האמריקאי נכשלה בינתיים בעקבות חילוקי הדעות בין הדמוקרטים לרפובליקנים
על גובה התוכנית(פער של  1טריליון דולר בין הצדדים) .כעת ההערכות הן שהדיונים הבאים על התוכנית ידחו לאחר
הבחירות בארה"ב(סביב דצמבר).
❑ הבנק המרכזי באירופה השאיר השבוע את מדיניותו ללא שינוי ,כאשר נשיאת הבנק המרכזי הסבירה שהחשש המרכזי הוא
שהצמחת הכלכלה לא תחזור לרמת טרם משבר הקורונה במהלך .2022
❑ אחד מהחיסונים המובילים לקורונה אשר היו מיועדים לאישור במהלך השנה הנוכחית ,עצר את שלב הניסוי השלישי שלו
בשל מששתף בניסוי אשר התגלה אצלו סיבוך נדיר בעמוד השידרה .החברה אשר צפויה לייצר את החיסון(אסטרה-זנקה)
טענה בתגובה לפרסום שהחיסון צפוי להיות מאושר עד לתום השנה ,במידה ויוכח שלא קיים קשר בין הסיבוך של
המשתתף לחיסון של החברה.
*עדכון* במהלך מוצ"ש נודע שהחברה החליטה על המשכת הניסוי.
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

9/12/2020

סקירה שבועית – ארצות הברית
ניתוח טכני – ניתוח תעודת סל  SPYבהתאם לגרף יומי
שבירת תמיכה – מגמה עולה
↓ לאחר הפריצה המחיר ביצע ירידה עמוקה ומהירה
במחזורי ענק
↓ המחיר כשל בשמירה על רמת שיא ב339$-
↓ התנודתיות ומחזורי המסחר המשיכו לעלות בשבוע
הנוכחי
← רמות תמיכה הקרובות הן  330$ו320$-
← רמות התנגדות קרובות  350$ו360$-

המחיר נמצא בירידה כבר כ 2-שבועות ,ונמצא סביב אזור השיא של תחילת השנה ,לאור העלייה בתנודתיות ובמחזורי
המסחר רמת הסיכון עלולה להיות גבוה יותר למרות המגמה העולה במחיר במהלך החצי שנה האחרונה

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

9/12/2020

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

הגעה לתמיכה – מגמה עולה
↓ לאחר הפריצה המחיר ביצע ירידה עמוקה ומהירה
במחזורי ענק ,כאשר בשיא נמחקה עלייה של חודש
↓ מחזורי המסחר והתנודתיות ממשיכים עלו השבוע
בצורה דרמטית ,אך עדיין נמוכים בהשוואה לפיק של
המשבר
↑ כתוצאה מפריצת ההתנגדות השפל העולה
האחרון שבוסס במגמה העולה נמצא ב270$-

← רמות תמיכה הקרובות הן  270$ו250$-
← רמות התנגדות קרובות  295$ו300$-
המחיר נמצא בירידה כבר כ 2-שבועות ,ונמצא סביב אזור השיא של תחילת השנה ,לאור העלייה בתנודתיות ובמחזורי
המסחר רמת הסיכון עלולה להיות גבוה יותר למרות המגמה העולה במחיר במהלך החצי שנה האחרונה

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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סקירה שבועית – ישראל
סבב – סגר 2
❑ הגל השני של מגפת הקורונה בישראל החל וזאת עם החלטת הממשלה לסגר החל משבוע הבא במהלך תקופת החגים.
כמו כן ,ישראל הינה המדינה הראשונה לצאת לסגר שני וגם המדינה הראשונה בתחלואה למיליון איש.
❑ השוק המקומי החל להתכונן לסגר בתחילת השבוע עם העלייה הדרמטית בקצב החולים מ 3,000-ביום ל 4,000-ועם
ירידה שבועית של כ 2.61%-במדד ת"א  35ו 2.55%-במדד ת"א  .90הירידות בלטו במניות הנדלן  3.68%ות"א פיננסים
.3.76%
❑ מניות הנדלן מניב הגדולות בת"א נמצאות סביב אזורי השפל שלהן כל אחת ,כאשר למעט גזית גלוב(שלא התאוששה
בצורה משמעותית) רובן מחקו נכון לשבוע זה את מרבית ההתאוששות שבוצעה החודש במהלך השבוע הנוכחי.
❑ מניות הקמעונאות – מניות האופנה לא הראו חולשה ניכרת השבוע וזאת למרות הידיעה על כניסה לסגר  ,2במקביל
הסופרמרקטים בחלקם לא הראו חוזקה כל שהיא.

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

9/12/2020

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
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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

9/12/2020

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
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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
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סקירה שבועית – סחורות
ניתוח טכני – ניתוח תעודת הסל  )USOIL( USLבהתאם לגרף יומי
שבירת תמיכה – מגמה יורדת
↓ המחיר שבר את רמת התמיכה ב15.3$-
בגאפ יורד ,אשר מהווה סממן לחולשה במחיר
↓ לאחר הירידה בתחילת השבוע המחיר התכנס
סביב ה14.5$-
← 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
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סקירה שבועית – סיכום שבועי
❑ המדדים המובילים בארה"ב עדיין נמצאים בקרבה לרמות השיא וזאת למרות העלייה החדה בתנודתיות הגבוהה בשווקים
במהלך השבועיים האחרונים.
❑ הירידות במדדים המשיכו גם השבוע ,כאשר השוק המקומי מגלה חולשה בהשוואה למדדים המובילים בעולם.
❑ ניתן לזהות את החולשה במדדי המניות בבורסה האמריקאית אשר ממשיכה להתבטאות בעיקר בסקטור הטכנולוגיה,
כאשר השבוע גם הסקטורים שאינם טכנולוגיה הצטרפו לחולשה.
❑ חשוב לזכור שהקרבה לבחירות בארה"ב עלולה לגרום לעלייה בתנודתיות ,בהתבסס על הסקרים הצפי הוא כרגע שטראמפ
לא יהיה נשיא ארה"ב ,אך אמינות הסקרים הללו מוטלת ספק ,במיוחד בשנים האחרונות.

❑ 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 להנמכת ציפיות לתוצאות  Q4ו 2021-שכרגע בהתבסס על המכפיל של מדד ה SP500-הינן גבוהות
מאוד לחציון הקרוב.

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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