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מגמות ונתונים כלכליים עיקריים

חודשי שבועי יומי נכס

SPY

QQQ

35א "ת

90א "ת

זהב

נפט

שקל/דולר

ב"ארה: שבועיים עיקריים סיכום נתוניםטבלת מגמות

מכירות בתים קיימים↓

CBמדד אמון הצרכן של ↓

הזמנת מוצרים ברי קיימא↓

מכירת בתים חדשים↓

תביעות ראשוניות לדמי אבטלה↑
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חדשות גלובליות

האיום  "נושא הסחר . Brexit-הסכם הסחר בין בריטניה לגוש האירו סוכם בחמישי וכעת בריטניה יכולה להמשיך בתהליך ה❑

כיוון  . הראה בשורה התחתונה אפס עניין בשווקי המניות, ככותרת שהופיעה בהרבה אתרים הכלכליים" שכולם חששו ממנו

ל הייתה ברורה וההסכמה עליו הרגישה כסתם משיכת זמן לא ברורה לאור הגבולות  "שתוצאת ההסכם הסחר הנ

.  שקופים של דבלין עם אירלנד/המשותפים

כלומר  , אין חיובי מכס ואין הגבלת כמויות שיובילו למכסים על מעברי סחורות בגבולות הממלכה וגוש האירו-עיקרי ההסכם ❑

(.בדומה לשוויץ מול איטליה וגרמניה)יחסי הסחר בין גוש האירו לבריטניה ממשיכים ללא השפעה

י "בעקבות סכום נמוך בחצי ממה שהוצע ע, איים השבוע על הטלת ווטו על תוכנית התמריצים השלישיתטראמפ❑

דחף את הצדדים להגיע  טראמפשכן , ככל הנראה מדובר בהרבה רעש ללא אחיזה משמעותית. הרפובליקנים בנובמבר

.עכשיו0-חצי היום עדיף מ, כך או כך. להסכם במהרה

פנה השבוע לנציגים האירופאים בבקשה להאט את הקצב בדיונים אל מול סין  סוליבןייק 'ג?  ביידןמלחמת סחר סבב ❑

נשמעו כוונותיו על המשכיות הסאגה  ביידןבמהלך קמפיין הבחירות של . 2021-בהסכם ההשקעות שכוון להיכנס לתוקף ב

ככל הנראה עם כניסתו לבית הלבן בצורה מלאה הנושא  . אך טרם התבררה התמונה להבנתי, אל מול סין בנושא הסחר

רק שהפעם תוכנית  , 2018ל עלול להמשיך למשוך את האש שהוא משך אליו במהלך "חשוב לציין שהנושא הנ. יתבהר

בתצורה  , מקבלת כדאיות גבוהה יותר מצד האמריקאים לאור התערבות הממשלתית בכלכלה המקומיתBuy Americanה

.אצל החקלאי אמריקאי שגידל את התוצרת$100-בכדי שיוכל לקנות אוכל ב$100של תן לאזרח 

כותרות? מה היה לנו השבוע: נתונים



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 

12/26/2020 סקירה שבועית

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

כאשר , אך גם בתיקון המחיר כמעט ולא ירד בהתבסס על שערי סגירה, המחיר נמצא במהלך מתקן צידי בחודש האחרון

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

בהתאם לגרף יומיQQQניתוח תעודת סל –ניתוח טכני 

מגמה עולה–ביסוס תמיכה 

המחיר ביסס שפל עולה סביב רמת התמיכה  ↑

עם נר פטיש המעיד על קונים$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 ←

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

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

$205-ל$200רמות 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( תעופה וביטחון)ITAניתוח תעודת סל –ניתוח טכני 

מגמת דשדוש–ביסוס תמיכה 

$90.5-המחיר פרץ את רמת ההתנגדות ב↑

בתחילת נובמבר ויצא מהתבססות המחירים  

שהייתה במהלך החודשים האחרונים

התוצאות כספיות של הענף מראות על  ↑

סולידריות מרשימה ביחס  לשאר חברות  

התעשייה בשוק

-ו$90.5-רמות התמיכה הקרובות נמצאות ב←

$88

$108-ו$98רמות ההתנגדות הקרובות ←

תעיד בסיכוי גבוה על יציאה ממגמת הדשדוש ומעבר למגמה עולה לאור ביסוס של שני  $98פריצה של רמת ההתנגדות ב

תהווה סממן שלילי $90.5שבירה של . כאשר יגיע$98ומעל $98-ושני שיאים עולים ב$93-ו$ $90.5שפלים עולים סביב 
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ארצות הברית–סקירה שבועית 

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

מגמה עולה–ביסוס תמיכה 

ובכך יצר $37-המחיר מצא תמיכה ברמת ה↑

שפל עולה נוסף במגמה עולה

$42-המחיר מצא מוכרים ברמת ההתנגדות ב↓

למרות הפריצה הברורה במחיר הנפט מניות  ↓

האנרגיה לא  הצטרפו השבוע לחגיגה

-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 במהלך  

נשמרת$37וזאת כל עוד ורמת התמיכה באזור , כעת המגמה הינה עולה. לראשונה מזה חודשים. נובמבר
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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 

התיקון הקרוב עשוי ליצור מגמה עולה במידה  ↑

$22-$20ויגיעו קונים בתמיכה באזור 

$20-ו$22רמות התמיכה הקרובות הן ←

$25-ו$24רמות ההתנגדות הקרובות הן ←

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

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

מגמה עולה–פריצת התנגדות 

לאחר כחודשים של דשדוש  עולה המחיר  ↑

ואולי מסמן  $87-סגר מעל רמת ההתנגדות ב

את תחילת סיומה של הפאניקה בעקבות  

הקורונה

$83-רמת התמיכה הקרובה נמצא ב←

$87-ו$85רמות ההתנגדות הקרובות ←

ונכנס למגמה עולה כאשר הצפי לריבית  , אגח הזבל סגר השבוע התאוששות מלאה מאז תחילת משבר הקורונה בשווקים

לאחר ועידת הפד שבוע שעבר שכתוצאה ממנה השווקים העריכו מחדש את ציפיות האינפלציה, 2023אפסית מתארך לעד 

בהתאם לגרף יומי( אגח זבל)HYGניתוח תעודת סל –ניתוח טכני 
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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-רמות התמיכה הקרובות ב←

$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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ארצות הברית–סקירה שבועית 

בהתאם לגרף יומי( ענף הקנאביס)MJניתוח תעודת סל –ניתוח טכני 

מגמה עולה–הגעה לתמיכה 

-המחיר מתבסס מעל מת ההתנגדות ב↑

$14.6

בין  שוריתהמחיר נמצא בהתכנסות מחירים ↑

$16-ל$14.6

קיימות ציפיות חיוביות מהענף עם כניסתו של  ↑

ב"לתפקיד נשיא ארהביידן

$13.75-ו$14.6-רמות התמיכה הקרובות ב←

$17.2-ו$15.9רמות ההתנגדות הקרובות ←

יציאה מהתכנסות המחירים וצפי חיובי להמשכיות המגמה העולה שהחלה במחיר עם , תעיד$16-פריצה של אזור ה

עלולה להעיד על כשל בהיווצרות המגמה העולה במחיר$14.6שבירה של , מגנד. $14.7-בסיסו התמיכה ב
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ישראל–סקירה שבועית 

:שנים4לפני בתוכנית האסטרטגית היעדים המרכזים שהוצבו בשלושתהתקדמות לטובתההנהלת הבורסה רושמת ❑

הבורסה מייחסת את הישג זה . 2020חברות הנפיקו מניות בבורסה המקומית בשנת 21–שיקוף הכלכלה הישראלית ❑

אשר מייצרת יתרון בעיקר לחתמים והמשקיעים הגדולים אשר  , להנפקה לא אחידהפתיחת האפשרות בעיקר לטובת 

מחליטים לקחת את הסיכון מוקדם יותר ובכך מקבעים לעצמם מחיר נמוך מפתיחת המסחר ביום ההנפקה בסבירות  

ל משכה יותר חברות  "האופציה הנ, כך או כך. אך מנגד מונעת מהציבור לגשת למכרז ההנפקה בצורה עצמאית. גבוהה

מעבר להטבה הברורה שקיימת במנגנון למשקיעים  , לשוק המקומי כך שככל הנראה מדובר בהקלה גם לחברות עצמם

.הגדולים יותר בשוק

האם באמת חל גידול אינהרנטי במחזורי המסחר  , 2019לעומת 45%-חל גידול של כ2020בשנת –הגברת הנזילות ❑

ובנטרול  , ל בנטרול תקופת המשבר שגררה פדיונות עתק"הנהבורסה אומנם לא מפרסמת את הממוצע ? בשוק המקומי

אשר כוללים בתוכן כמות מוגבלת של  א "תבמדדי שווי השוק של אך בהתבוננות על מחזורי המסחר , ההנפקות החדשות

כמו כן הבורסה ציינה לחיוב שמספר חשבונות  . 45%-חל גידול במחזורי המסחר אך נמוך בהרבה מ, מניות בכל תקופה

.אלף בשנה135בעלי גישה להשקעה בבורסה המקומית הגיעו לרמת שיא של 

צורך פלטפורמת השקעה בחברות טכנולוגיה ונדלן ללא TASE UPהשיקה השנה את הבורסה –השירותים הרחבת סל ❑

מידע בעל  מאגר TASE HUBבנוסף הבורסה השיקה השנה את . למשקיעים אשר הינם כשירים ומעלה, ההנפקהבתהליך 

API  נגיש לציבור למשיכת מידע רב מהבורסה בעלות יחסית נגישה ואת מאגר ההשאלות אשר אמור להפגיש בין משאילים

.יותרא בצורה חלקה "ניירות ערך לשואלים ובכך מאפשרת את פעולת ביצוע השורט במניות ת

ע"הבורסה לני–200סיכום שנת 
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יומיבהתאם לגרף 35א "ניתוח מדד ת–ניתוח טכני 

שכן רמת התנודתיות עולה  , תהווה סממן משמעותית ליצירת המגמה העולה במחיר1500מסתמן במחיר שפריצה של 

מסתמנת כרף תחתון לחודשים האחרונים1400, מנגד. לאחר ההתמודדות עם רמה זו יותר בשנית

מגמת דשדוש–ביסוס תמיכה 

המחיר מאופיין בהתנהגות של מדד מדשדש↓

המחיר יצר שפלים ושיאים עולים במהלך העולה  ↑

האחרון

המחיר פרץ את רמת ההתנגדות של הדופן  ↑

בשנית  1450-העליונה של מגמת הדשדוש ב

במהלך החודשיים האחרונים

-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–ביסוס תמיכה 

המחיר ממשיך לייצר שפלים ושיאים עולים  ↑

עם ביסוס רמת תמיכה נוספת מעל רמת  

1600-ההתנגדות שנפרצה ב

נצמד לערכים הגבוהים גם  RSI-מתנד ה↑

לאחר תיקוני מחיר במסגרת המגמה העולה

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–ביסוס תמיכה 

1900-המחיר מצא תמיכה בשנית סביב ה↑

במדד , להבדיל משאר המדדים הראשיים↑

הבנקים נראו נוכחית קונים במשך שלושה ימי  

מסחר בהתבסס על הנרות היפנים מחיר

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 יומי "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 לתמיכה 

המחיר נמצא במגמה עולה לאחר פריצת  ↑

שקבע עמה שיאים 1565-ההתנגדות ב

שפלים עולים

שהיוותה  1822-המחיר מצא תמיכה רמת ה↑

רמת התנגדות קלה במהלך העולה שהחל  

1565-עם פריצת הרמה ב

במהלך 1900-המחיר כשל בפריצת ההתנגדות ב↓

הנוכחי

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 

. 770ובכדי לשמור על המומנטום 730-בכדי שהמחיר יצליח ימשיך את המגמה בהצלחה עליו לשמור על השפל העולה ב

הינה הרמה המשמעותית לנוכחות המגמה העולה700כאשר , תעיד על היחלשות המגמה העולה730שבירה של , מנגד

מגמה עולה–ביסוס תמיכה 

שהיוותה  770-המחיר מצא תמיכה ב↑

התנגדות בחלק מהמהלך העולה עם פריצת  

730

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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סחורות–סקירה שבועית 

בהתאם לגרף שבועי  ( סחורות חקלאיות)DBAניתוח תעודת הסל –ניתוח טכני 

מגמה עולה–ביסוס תמיכה 

המחיר בסיס שפל עולה מעל רמת ההתנגדות  ↑

$15-ב

$15.7-המחיר פרץ את ההתנגדות ב↑

מגמת הירידה בדולר עם הצפי לעלייה  ↑

באינפלציה מייצרות סביבת מחירים עולה  

לסחורות החקלאיות כאשר בולטת ביותר היא  

סויה מעובדת

$15-רמת התמיכה הקרובה נמצאת ב←

$16-רמת ההתנגדות הקרובה נמצאת ב←

עם גידול משמעותי במחזורי המסחר שעשויים להעיד על  , המחיר החל לבסס מגמה עולה$15-לאחר פריצת ההתנגדות ב

וזאת לאחר מגמה יורדת שנמשכת כבר קרוב לעשור במחירי הסחורות החקלאיות. עניין רב בקרב משקיעים
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סיכום שבועי–סקירה שבועית 

המאתגרת מתקרב ומומלץ להתחיל לבצע בדק בית לכל אחד מאיתנו בהיבט הביצועי בכדי ללמוד  2020סיומה של שנת ❑

שהיוותה אתגר משמעותי ובחנה את יכולת משקיעי  2020שנת . ולהשתפר בין אם בהשקעות או מסחר בשוק ההון

כך או כך כל סוגי . חוזים וסוחרות, מומנטום ואף את הסוחרים הסווינג והתוך יומי בכלל הגזרות של מניות/צמיחה/הערך

לכן השנה הזו יכולה לספק  . בהיקפים ובמהירות חריגים, המשקיעים השנה בשוק ההון נקלעו למצבי קיצון שלא נראו מעולם

המון מידע פרטני על כל אחד אשר היה חשוף לשווקים במהלך השנה הנוכחית וכיצד הפרט התמודד עם המשבר שהביא  

נפילה מהירה והתאוששות במהירות שיא בשווקי המניות שהביאה עמם כמה מגמות חשדות שעשויות להישאר איתנו שנים 

.רבות קדימה

2020-כיצד השווקים מגיעים ל

עם ציפייה לשנה מדהימה כאשר הערכות השווי למניות נמצאות בשיאי כל 2021-המשקיעים נכנסים ל2017-בדומה ל❑

בנוסף עם משקולת כבדה יותר למניות  . SP500-למדד ה24-ומכפיל רווח צפוי של כ40-הזמנים עם מכפיל רווח של כ

מגמה הזהה  )במניות האנרגיה4%-מ2%במקביל לירידה של , 2020-ב25%-ל2019-ב22%-אשר עלתה מהטכנולוגיה

(2017-ל

..2020-בכל זאת ב, 2017-אומנם לא גבוהה כפי שהייתה ב, אמשיך לציין שהשאננות והאופטימיות בשווקים גבוהה מאוד❑

 2021FACTSET-הערכות ל

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


