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חדשות גלובליות

הקלות וחיסונים–קורונה 

חתם השבוע על צו נשיאותי בכדי למנוע את השבתת הממשל בכדי שהצדדים יכלו להגיע להסכמה בנוגע לתוכנית  טראמפ❑

לכן הצפי  , הצו הנשיאותי לא מספק זמן רב. ההקלות שאמורה לעזור למשק האמריקאי להתאושש כלכלית ממשבר הקורונה

.הוא שהצדדים יגיעו להסכם כבר במהלך יום שני הקרוב

.פייזרהשווקים הגיבו בצורה דומה לאישור החיסון של , אישר החיסון של מודרנהFDA-השבוע ה❑

כותרות כלכליות

כתוצאה מכך מניות הבנקים זינקו מעל  , ב"ב הפד אישר את מבחני הלחץ של הבנקים בארה"לאחר סגירת המסחר בארה❑

כתוצאה מאישור מבחני הלחץ הבנקים צפויים לחזור לחלק דיבידנד ולהתניע מחדש את תוכניות רכישת  . בממוצע5%-ל

.המניות

המדיניות המונטרית שלו במהלך השבוע האחרון והצהיר שימשיך לרכוש אגח ממשלתי וחוב מגובה  אתעדכןהפד❑

עד שיראה את שוק התעסוקה חוזר לתעסוקה מלאה וששיעור האינפלציה  , מיליארד דולר בחודש120משכנתאות בסך 

.2023אפסית עד תשארכתוצאה מכך הצפי שהוא שריבית הפד . 2%-מתייצב סביב ה

-בSUBPRIME-אומנם מתחת לכמות שנראתה במשבר ה, לדיפולטחברות ציבוריות הגיעו 223-במהלך משבר הקורונה כ❑

80%-ב עלו ב"בארההדיפולטים, 2019-בהשוואה ל. 2021לציין שנתון זה עשוי להשתנות במהלך אך חשוב, 2009

.S&P Globalלפי 280%-ובאירופה ב

כותרות? מה היה לנו השבוע: נתונים
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ארצות הברית–סקירה שבועית 

בהתאם לגרף יומיSPYניתוח תעודת סל –ניתוח טכני 

מגמה עולה–ביסוס תמיכה 

-המחיר ביסס תמיכה סביב ההתנגדות ב↑

$360

של מרבוזוהמחיר פרץ את הגבוה של הנר ↑

תחילת נובמבר ובכך מקבל סיגנל חיובי

$340-ו$350רמות התמיכה הקרובות הן ←

-ל$375אזור ההתנגדות הקרוב נמצא בין ←

$385

אך גם בתיקון המחיר כמעט ולא ירד בהתבסס על שערי , האחרוןיםהמסחרהמחיר נמצא במהלך מתקן צידי בשבועי 

תהווה סממן שלילי בטווח הקצר$360שבירה של . כאשר רוב התיקון נעשה במהלך המסחר, סגירה
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ארצות הברית–סקירה שבועית 

בהתאם לגרף יומיQQQניתוח תעודת סל –ניתוח טכני 

מגמה עולה–פריצת התנגדות 

המחיר ביסס שפל עולה סביב רמת התמיכה  ↑

$300-ב

המחיר ביצע שיא חדש עם פריצה חוזרת של  ↑

$306-$303-ההתנגדות ב

רמת התנודתיות ומחזורי המסחר ממשיכים  ↑

לרדת ולהעיד על התייצבות

$290-ו$300רמות התמיכה הקרובות הן ←

$322-ל$311רמות ההתנגדות הקרובות הן ←

במקביל החוזקה במחיר חזרה אל מדד .$290-לאחר ביסוס שפל עולה גבוה יותר מ, $309-המחיר פרץ השבוע את השיא ב

תהווה סממן שלילי בטווח הקצר$300-שבירה של רמת התמיכה ב, טכנית. בהשוואה לשאר המדדיםהנאסדק



או קובץ המצורף לו משום יעוץ או המלצה  /אין לראות באמור לעיל לרבות כל מסמך ו, סקירה זו משמשת למטרת לימודים על שוק ההון בלבד
או מכשירים פיננסיים כל שהם/ע ו"מכירה של ני/ לקנייה 

12/19/2020 סקירה שבועית

ארצות הברית–סקירה שבועית 

בהתאם לגרף יומיIWMניתוח תעודת סל –ניתוח טכני 

מגמה עולה–פריצת התנגדות 

המחיר נמצא במומנטום מרשים לאחר פריצת  ↑

שהיוותה שיא של  $170-רמת ההתנגדות ב

יותר משנתיים במחיר

המחיר השלים השבוע את תבין הדגל  ↑

שנפרצה בתחילת דצמבר

המומנטום במחיר עקבי ורציף סביב ממוצע נע ↑

6

$185-ו$190רמות התמיכה הקרובות הן ←

$200-ל$195רמות ההתנגדות הקרובות הן ←

וזאת לאחר שהציג תשואת חסר במהלך השנתיים האחרונות וגם במהלך  , מדד הראסל נמצא בראלי במומנטום עולה גבוה

תאפשר למחיר לשמור על המומנטום העולה$185-שמירה על רמת התמיכה ב. תקופת ההתאוששות ממשבר הקורונה
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ארצות הברית–סקירה שבועית 

בהתאם לגרף יומי( מניות אנרגיה)XLEניתוח תעודת סל –ניתוח טכני 

מגמה עולה–הוכחת התנגדות 

ובכך יצר $38-המחיר מצא תמיכה ברמת ה↑

שפל עולה נוסף במגמה עולה

$42-המחיר מצא מוכרים ברמת ההתנגדות ב↓

מניותהנפטבמחירהברורההפריצהלמרות↓

השבוע לחגיגההצטרפוהאנרגיה לא

-ו$36-רמות התמיכה הקרובות נמצאות ב←

$35

$41-רמות ההתנגדות הקרובות נמצאות ב←

$42-ו

.  האופטימיות סביב החיסונים יצרה אופטיות בנוגע לצריכת האנרגיה ובעיקר במניות הנפט אשר זינקו בחדות

נשמרת$36כל עוד ורמת התמיכה באזור , המחיר שינה את המגמה למגמה עולה, לראשונה מזה חודשים
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ארצות הברית–סקירה שבועית 

בהתאם לגרף יומי( מניות תעופה)JETSניתוח תעודת סל –ניתוח טכני 

מגמה יורדת–הגעה לתמיכה 

המחיר החל להתנהג בצורה טכנית אשר ↑

מרמזת על בניית מגמה עולה לאור התמיכה  

$16-באזור ה

והתבסס  $18-המחיר פרץ את ההתנגדות ב↑

$20-ורמת ההתנגדות ב200מעל ממוצע 

מגמה עולה במידה  התיקון הקרוב עשוי ליצור ↑

$22-$20באזור ויגיעו קונים בתמיכה 

$20-ו$22רמות התמיכה הקרובות הן ←

$25-ו$24רמות ההתנגדות הקרובות הן ←

כתוצאה מכך מניות התעופה זינקו בחדות ופרצו רמות התנגדות  , החיסוניםענף התעופה זוכה לאופטימיות גבוהה סביב 

התנודתיות הגבוהה טרם יצרה שפלים ושיאים עולים בצורה המעידה על מגמה עולה. חשובות
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ארצות הברית–סקירה שבועית 

בהתאם לגרף יומי( בנקים)KBEניתוח תעודת סל –ניתוח טכני 

מגמה עולה–הגעה להתנגדות 

המחיר צלח ביצירת מהלך עולה מעל רמת  ↑

$38-ההתנגדות ב

הענף הציג חוזקה יחסית השבוע השוואה  ↑

לשאר הסקטורים שמוגדרים מניות ערך

הענף התחיל מגמה עולה עם פריצת  ↑

$38-ההתנגדות ב

$35-ו$38-התמיכה הקרובות ברמות ←

$44.5-ו$42רמות ההתנגדות הקרובות ←

פריצה של . $42-המחיר מתקשה לפרוץ את ההתנגדות סביב ה, ב"לאחר מהלך עולה משמעותי במניות הבנקים בארה

תהווה סממן טכני שלילי$38מנגד שבירה של , התנגדות זו תהווה סממן טכני חיובי
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ישראל–סקירה שבועית 

בהתאם לגרף שבועי35א "ניתוח מדד ת–ניתוח טכני 

אינן  . אך עדיין הקרבה לאזור ההתנגדות והפריצה ההססנית, המדד ממשיך להתאושש עד כדי פריצה של הדשדוש

תהווה סממן טכני שלילי בטווח הקצר1450שבירה של . מספקות רמת בטחון גבוהה לקיומה של מגמה עולה במחיר

מגמת דשדוש–הגעה להתנגדות 

המחיר מאופיין בהתנהגות של מדד מדשדש↓

המחיר יצר שפלים ושיאים עולים במהלך העולה  ↑

האחרון

המחיר פרץ את רמת ההתנגדות של הדופן  ↑

1450-העליונה של מגמת הדשדוש ב

1500-המדד נמצא באזור התנגדות סביב ה↓

-ו1500-רמות ההתנגדות הקרובות נמצאות ב←

1600

1400-ו1450רמות התמיכה הקרובות הן ←
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ישראל–סקירה שבועית 

בהתאם לגרף יומי90א "ניתוח מדד ת–ניתוח טכני 

מגמה עולה–הגעה להתנגדות 

המחיר פרץ בצורה משמעותית את רמת  ↑

יחד עם גידול במחזורים1600-ההתנגדות ב

המומנטום במדד התחדש לחיוב עם פריצת  ↑

1500-התכנסות ב

1700-רמות ההתנגדות הקרובות נמצאות ב←

1720-ו

-ו1550-רמות התמיכה הקרובות נמצאות ב←

1600

-לאור אי. וכתוצאה מכך מאותת על המשכיות המגמה העולה1500-ל1400המחיר יצא מהתכנסות המחירים בין 

בתיקון הקרוב1600-רצוי שהמדד ישמור על רמת ה, הימצאותם של השפלים עולים במחיר
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ישראל–סקירה שבועית 

א בנקים בהתאם לגרף יומי  "ניתוח מדד ת–ניתוח טכני 

חשוב שרמה זו  , 1900-הגיע מהלך מתקן שנבלם השבוע באזור רמת התמיכה ב, לאחר מהלך עולה מרשים

תעיד על נוכחותה של מגמת הדשדוש, 1900מנגד שבירה של . תשמר לטובת הסיכוי למגמה עולה

מגמת דשדוש–לתמיכה קרבה 

המחיר נמצא במהלך יורד מתקן למהלך  ↑

שהינה  2100-העולה מרמת ההתנגדות ב

הדופן העליונה של מגמת הדשדוש

1900-המחיר נמצא סביב רמת התמיכה ב↑

המחיר נמצא קרוב לרמת ההתנגדות שהינה הדופן ↓

העליונה של מגמת הדשדוש

המדד מסתמן כבעל אי וודאות גבוהה בטווח  ←

הקצר

2150-ו2100רמות ההתנגדות הקרובות הן ←

1830-ו1900רמות התמיכה הקרובות הן ←
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ישראל–סקירה שבועית 

א ביטוח פלוס בהתאם לגרף שבועי  "ניתוח מדד ת–ניתוח טכני 

אשר פריצה שלה  , מדד הביטוח נמצא במומנטום טכני גבוה מאוד וכעת נמצא סביב רמת התנגדות משמעותית היסטורית

ישמרו בטווח הבינוני1700-במידה ויחל תיקון במחיר רצוי שרמות התמיכה באזור ה, מנגד. תהווה סממן משמעותית לענף

מגמה עולה–הגעה להתנגדות 

המחיר נמצא במגמה עולה לאחר פריצת  ↑

שקבע עמה שיאים 1565-ההתנגדות ב

שפלים עולים

המחיר קרוב לשיא כל הזמנים במחיר שנקבע כמה  ↓

2018-2019פעמים במהלך 

1950-ו1900רמות ההתנגדות הקרובות הן ←

1700-ו1720רמות התמיכה הקרובות הן ←
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ישראל–סקירה שבועית 

ן בהתאם לגרף יומי  "א נדל"ניתוח מדד ת–ניתוח טכני 

.  עם הופעת קונים משמעותית730-700בכדי שהמחיר יצליח לצאת ממגמת הדשדוש בהצלחה עליו למצוא תמיכה סביב 

.תעיד על נוכחותה של מגמת הדשדוש במחיר והסיכוי לחזרה עד השפלים של אוקטובר700שבירה של , מנגד

מגמה עולה–פריצת התנגדות 

730-המחיר מצא תמיכה ב↑

770-המחיר פרץ את רמת התנגדות ב↑

מחזורי המסחר ממשיכים לעלות עם המגמה  ↑

העולה  

840-ו800רמות ההתנגדות הקרובות הן ←

700-ו730רמות התמיכה הקרובות הן ←
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סחורות–סקירה שבועית 

בהתאם לגרף שבועי  ( זהב)GLDניתוח תעודת הסל –ניתוח טכני 

מגמה יורדת–הגעה להתנגדות

הופיע נר $174-לאחר פריצת ההתנגדות ב↓

מוכרים במחיר סביב קו המגמה היורד

-קונים הופיעו במחיר קרוב לרמת התמיכה ב↑

בגרף השבועי50וממוצע נע $164

$160-ו$164רמות התמיכה הקרובות הן ←

$174-ו$170רמות ההתנגדות הקרובות הן ←

בעת תיקון במחיר כלפי  . כאשר  הופיעו נרות מוכרים סביב קו מגמה יורד, $174-המחיר חזר שוב מעל רמת ההתנגדות ב

תהווה סממן טכני שלילי ראשוני$170שבירה של , מנגד. ישמר ויופיעו סביבו קונים$170רצוי שאזור , מטה
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סחורות–סקירה שבועית 

בהתאם לגרף שבועי  USL(USOIL )ניתוח תעודת הסל –ניתוח טכני 

מגמה עולה–פריצת להתנגדות  

המחיר מראה עוצמה ומומנטום חזק  ↑

בשבועיים האחרונים

$16.4-המחיר פרץ את ההתנגדות ב↑

מגמת הדשדוש במחיר + פריצת ההתנגדות ↑

במחיר כלפי  $3-מביאה למחיר יעד טכני של כ

מעלה

$15.4-רמת התמיכה הקרובה נמצאת ב←

$18.5-רמת ההתנגדות הקרובה נמצאת ב←

ובה הופיעו קונים משמעותיים בשנית ובכך רמה זו מתבססת  $16.4-השבוע המחיר בדק שוב את רמת הפריצה ב

חזה כלפי מטה מתחת לרמה זו תהווה סממן טכני שלילי בטווח הבינוני. כרמת תמיכה מרמת התנגדות
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סיכום שבועי–סקירה שבועית 

אך להבדיל משנים קודמות התנאים הללו לא  . התנודתיות בשווקים ממשיכה לרדת במקביל להמשך היחלשות בדולר❑

הסיבה לכך שהפוקוס לסיכון בשווקים עבר למניות הקטנות שמתחלקות למניות חלום ומניות  . הנאסדקגורמים לראלי במדד 

כתוצאה מכך מדד הראסל מציג חוזק משמעותית בהשוואה למדדים הראשים  . בעלות השפעה שלילית למגפת הקורונה

.ונס'ודאו גנאסדק, SP500-כמו ה

שפל ברמת הסיכון

נמצאים בנקודות קיצון אשר עלולות להעיד על מצב שפל ברמת  , שנים10-ב ל"ואגח ארהVIXנכסי מדידת הסיכון כמו ❑

אך גם  , כ כאשר רמת הסיכון הינה בשפל היא יכולה ליצור אופטימיות גבוהה בשווקים לאורך זמן"בד. הסיכון בשווקים

במיוחד שהכלכלה נמצאת במיתון ואי הוודאות של הכלכלה הריאלית הינה  , עלולה לרמז על כך שהמשקל אינו מאוזן

.גבוהה

שנמצא בממוצע שבועי יחסית גבוה שמתמחר סיכון גבוה במדד put/call ratio sp500השבוע מתווספים סממנים מיחס ה❑

.  כרגע

 2021FACTSET-להערכות

הרווח  (. SUBPRIME-כשנה לא התאוששות ממשבר ה)2010אמור להיות הגבוה ביותר מאז SP500-במניות הEPSהצמיחה ב

 ,Industrial(78%): כאשר הענפים הבולטים ביותר בצמיחה החריגה לרווח למנייה הם, 22%-למנייה צפוי לצמוח בכ
Consumer Disc(58.9%), Materials(29.6%) ,כולל  )המשותף לכלל הענפים הללו שהם נפגעו בצורה הכי משמעותית מהקורונה

.לכן התאוששות היא נובעת יותר מחזרה לשגרה ולא צמיחה מחודשת, (2021-ענף האנרגיה שטרם פורסמו בו תחזיות ל


