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מגמות ונתונים כלכליים עיקריים
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זהב

נפט

שקל/דולר

ב"ארה: שבועיים עיקריים סיכום נתוניםטבלת מגמות

מכירות קמעונאיות↓

תביעות ראשוניות לדמי אבטלה↓

מדד המחירים ליצרן↓
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חדשות גלובליות

, 0.7%-גרמו לירידה נוספת בחודש דצמבר במכירות הקמעונאיות ב, העלייה במקרי הקורונה לקראת סופו של הרבעון❑

כתוצאה מכך הצריכה  (. ואון לייןרטייל)עיקר הירידה נבעה ממכירות נמוכות יותר בחניות. 0%בהשוואה לתחזית של 

.2020ב צפויה להיות נמוכה מהצפוי לרבעון הרביעי של "הפרטית בארה

אשר נמצא מתחת  )לכל אדם$1,400הכוללת תשלום בסך , טריליון דולר1.9חשף השבוע תוכנית הקלות נוספת בסך ביידן❑

.  ב"המשך תוכניות דמי אבטלה עד ספטמבר ועזרה פיסקלית לוקלית למדינות בארה, (לסף הכנסות מסוים

.  ר הפד דחה השבוע את החששות שנבעו בשוק האגח והמטח שהפד יקטע את תוכנית הרכישות שלו בעתיד הקרוב"יו❑

.ר הפד הדולר ושווקי האגח לא התרגשו וחזרו כיום לאחר הצהרה לאותו המקום"למרות הצהרתו של יו

אלף עסקים קטנים צופים קריסה  250-ב הראה שכ"השבוע פורסם שסקר שנעשה בקרב בעלי עסקים קטנים בארה❑

.ופשיטת רגל מרובות במהלך השנה הקרובה ללא עזרה כספית נוספת בידי הממשלות

להבדיל  . מסתמן כחיסון בטוח לשימוש( JnJ)ונסן'וגגונסוןשהחיסון של , השבוע פורסם על ידי מגזין בריאות מוכר❑

.לא מצריך יכולת קירור מיוחדת וניתן במנה אחת בלבדJnJשל ההחיסוןמהחיסונים הקיימים בשוק 

מה היה לנו השבוע: כותרות כלכליות
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תעודות סל ארצות הברית–דוגמא לימודית 

בהתאם לגרף יומיSPYניתוח תעודת סל –ניתוח טכני 

מגמה עולה–הגעה לתמיכה 

המחיר נתמך בקו מגמה עולה בשיא הירידות  ↑

שהיו בתחילת השבוע והוציא מהלך עולה

המחזורים ורמת התנודתיות החלו לעלות  ←

מעט לאחר חודש עם תנודתיות נמוכה

$350-ו$365רמות התמיכה הקרובות הן ←

-ל$380אזור ההתנגדות הקרוב נמצא בין ←

$385

תהווה  $365שבירה של . תשמר$365-כך שרצוי בתיקון הקרוב רמת התמיכה ב$380-המחיר כשל בינתיים בפריצת ה

שבירה של רמת תמיכה ותעיד על ירידה במומנטום העולה שהחל השבוע
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תעודות סל ארצות הברית–דוגמא לימודית 

בהתאם לגרף יומיQQQניתוח תעודת סל –ניתוח טכני 

מגמה עולה–הגעה לתמיכה 

המחיר ממשיך להיסחר בתעלה מגמה עולה↑

המחיר נמצא סביב הדופן התחתונה של  ↑

התעלה העולה

$325-ו$320רמות ההתנגדות הקרובות הן ←

$300-ו$305רמות התמיכה הקרובות הן ←

עם פריצת התעלה העולה יתכן  , באופן יחסי, ק היה חלש מתחילת השנה"המומנטום במדד הנאסד, SP500-בהשוואה למדד ה

תהווה סממן שלילי בטווח הקצר$305-שבירה של רמת התמיכה ב. יחזור להיות גבוהה יותרהנאסדקוהמומנטום של מדד 



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 

1/17/2021 סקירה שבועית

תעודות סל ארצות הברית–דוגמא לימודית 

בהתאם לגרף יומיIWMניתוח תעודת סל –ניתוח טכני 

מגמה עולה–הגעה להתנגדות 

המחיר פרץ השבוע לרמה גבוה יותר מהשיא  ↑

$201-הקודם ב

רמת התנודתיות ומחזורי המסחר עלו במהלך ↓

העולה האחרון מתחילת השנה

ונבלם$215-המחיר הגיע לרמת התנגדות חשובה ב↓

$190-ו$200רמות התמיכה הקרובות הן ←

$215-ל$210רמות ההתנגדות הקרובות הן ←

, כמו כן. נמצא בראלי מרשים לאחר תיקון שהסתיים בתחילת השנה בו המחיר ביסס תמיכה ושפל עולה, 2000מדד הראסל 

תעיד על החלשות המומנטום במחיר$210-כאשר שבירה על רמת ה, גם המומנטום במחיר עלה בשבוע האחרון



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 

1/17/2021 סקירה שבועית

תעודות סל ארצות הברית–דוגמא לימודית 

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

מגמה עולה–הגעה להתנגדות 

המחיר צלח ביצירת מהלך עולה מעל רמת  ↑

$42-ההתנגדות ב

הענף הציג חוזקה יחסית השבוע ביחס לשוק  ↑

הכללי

סביב רמת השיא שנקבע בתחילת השנה  ↓

,  טרום משבר הקורונה המחיר ספג מוכרים

בעיקר בבנקים הגדולים

$42-ו$44.4-רמות התמיכה הקרובות ב←

$49-ו$47.5רמות ההתנגדות הקרובות ←

פריצה  . $47.5-המחיר מתקשה לפרוץ את ההתנגדות סביב ה, ב"לאחר מהלך עולה משמעותי במניות הבנקים בארה

תהווה סממן טכני שלילי$42מנגד שבירה של , של התנגדות זו תהווה סממן טכני חיובי
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תעודות סל ארצות הברית–דוגמא לימודית 

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

מגמה עולה–הגעה להתנגדות 

-המחיר הגיע השבוע לרמת ההתנגדות ב↓

המעידה על R4פיבוטאשר מהווה רמת $21

תנועה חריגה במקסימום של המהלך הנוכחי

המחיר נמצא במהלך עולה משמעותי עם  ↑

גידול במחזורי המסחר לאורך העליות

$16.9-ו$17.6-רמות התמיכה הקרובות ב←

$20-ו$21רמות ההתנגדות הקרובות ←

-$17.6כאשר אזור , כאשר השבוע טכנית המחיר צפוי להיכנס לתיקון מחירים, המחיר נמצא במהלך עולה מרשים

שרצוי שהמחיר ישמר מעליהם בתיקון הטכני הקרובי'פיבונאצמייצג רמות תיקון מחיר סרגל $16.9
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תעודות סל ארצות הברית–דוגמא לימודית 

שנה בהתאם לגרף שבועי20-ב ל"עוקבת אחר אגח ארהTLTניתוח תעודת סל –ניתוח טכני 

מגמת דשדוש–שבירת תמיכה 

התייצבות שוק האשראי לאר ההפנמה אודות  ↑

עומקו של המשבר הכלכלי

עליית ציפיות האינפלציה גרמו לתשואה על אגח  ↓

ב לעלות וכתוצאה מכך רמת התמיכה נשברה  "ארה

והמחיר יצא מטווח הדשדוש

$154-רמות ההתנגדות הקרובות נמצאות ב←

$160-ו

$150-רמות התמיכה הקרובות נמצאות ב←

145$

.  המחיר שבר השבוע את רמת התמיכה ויצא מטווח הדשדוש וכתוצאה מכך המחיר צפוי לשנות מגמה מדשדוש ליורדת

תהווה סממן חיובי בטווח הקצר$154פריצה של , מנגד. תחילת המגמה היורדת$150כאשר שבירה של 
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מדדים ישראל–דוגמא לימודית 

מיליארד דולר ובכך משנה את מדיניותו בשוק המטח ומעדכן  30סכום של 2021בנק ישראל דיווח השבוע שירכוש בשנת ❑

כאשר המטרה היא לספק וודאות גבוהה יותר לשוק המטח ויכולת טובה יותר למשתתפים בו , מראש על תוכניות הרכישה

ימי ממחיר משפל חסר תקדים  2-בכתוצאה מכך שער הדולר שקל זינק. להתמודד עם הייסוף של בשקל בתקופת משבר

.3.27-ל3.1בעשרים שנה האחרונות של 

בקרב עובדים אשר  ששיעור האבטלה עולה מן הנתונים . פרסמו השבוע את נתוני האבטלה במדינת ישראלס"הלמ❑

בעל שיעור האבטלה  ההענף.14.7%הינו 2020הפסיקו את עבודתם כתוצאה מסגירת מקום העבודה ממרץ /פוטרו

.48.6%ולאחריו אומנות ופנאי עם 50.1%הגבוה ביותר הוא אירוח ואוכל עם 

אלף  420כלומר תוספת של , בהשוואה לנובמבר18.1%-מספר המועסקים שעבדו בהיקף מלא עלה ב, בהמשך לכך❑

נתונים מעודדים להערכתי אשר מעידים שהמשק נמצא בשלב מסוים של תהליך התאוששות ולא בתהליך דעיכה  . מעוסקים

.מאי-לנקודת שפל נמוכה יותר מזו שנראתה באפריל

כותרות כלכליות
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מדדים ישראל–דוגמא לימודית 

בהתאם לגרף שבועי35א "ניתוח מדד ת–ניתוח טכני 

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

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

מגמת דשדוש–פריצת התנגדות 

המחיר יצר שפלים ושיאים עולים במהלך העולה  ↑

האחרון

המחיר פרץ את רמת ההתנגדות של הדופן  ↑

בשנית  1500-העליונה של מגמת הדשדוש ב

במהלך החודשיים האחרונים

-ו1600-רמות ההתנגדות הקרובות נמצאות ב←

1630

1450-ו1500רמות התמיכה הקרובות הן ←
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מדדים ישראל–דוגמא לימודית 

בהתאם לגרף יומי90א "ניתוח מדד ת–ניתוח טכני 

מגמה עולה–הגעה להתנגדות 

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

1800-רמות ההתנגדות הקרובות נמצאות ב←

1840-ו

-ו1630-רמות התמיכה הקרובות נמצאות ב←

1680

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

בתיקון הנוכחי1680-רצוי שהמדד ישמור על רמת ה, הימצאותם של השפלים עולים במחיר
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מדדים ישראל–דוגמא לימודית 

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

טכנית המדד  , כתוצאה. מלווה במחזור משמעותי וגבוה מהממוצע2100-המחיר צלח בפריצת ההתנגדות ב

. 2100-כאשר רצוי שהשפל העולה השלישי יגיע מעל רמת התמיכה ב, עובר למגמה עולה

מגמה עולה–הגעה להתנגדות 

2000-המחיר מצא תמיכה ברמת התמיכה ב↑

אך 2070-המדד פרץ את רמת ההתנגדות ב↑

שהינה  2100-מתקרב לרמת ההתנגדות ב

המשמעותית

2300-ו2250רמות ההתנגדות הקרובות הן ←

2050-ו2100רמות התמיכה הקרובות הן ←
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מדדים ישראל–דוגמא לימודית 

א נפט וגז בהתאם לגרף שבועי  "ניתוח מדד ת–ניתוח טכני 

, למרות הופעתם של כמה סממנים חיובים במחיר במהלך החודשים האחרונים יחד עם גידול משמעותי במחזורי המסחר

מהווה סממן חיובי550כאשר פריצה של , המחיר עדיין נסחר במגמה יורדת וברמת תנודתיות גבוהה

מגמה יורדת–פריצת התנגדות 

המחיר ביצע עלייה מרשימה במומנטום  ↑

אשר נמשכה לאחר  , גבוהה במהלך נובמבר

תיקון גם בדצמבר

הקונים הגיעו סביב רמת התמיכה והרימו את  ↑

490-המחיר מרמת התמיכה ב

מחזורי המסחר בימי המסחר האחרונים  ↑

שהעידו על קונים במחיר היו גבוהים 

בהשוואה לתיקון מתחילת דצמבר

580-ו550רמות ההתנגדות הקרובות ←

490-ו512רמות התמיכה הקרובות הן ←
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מדדים ישראל–דוגמא לימודית 

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

. 800ובכדי 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 העולה800שבירה של , מנגד

מגמה עולה–הגעה להתנגדות 

המחיר נמצא סביב רמת התנגדות וקו מגמה  ←

עולה אשר שבירה שלו תעיד על החלשות  

המומנטום העולה במחיר

מחזורי המסחר החלו להתייצב מחדש לאחר ↑

מהלך עליות מרשים

730-ו800רמות התמיכה הקרובות הן ←

890-ו860רמות ההתנגדות הקרובות הן ←
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תעודות סל סחורות–דוגמא לימודית 

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

מגמת דשדוש–התקרבות לתמיכה 

-מוכרים הגיעו במחיר סביב התנגדות ב↓

והביאו את המחיר קרוב לדופן  $183

התחתונה

כאשר , $170-המחיר קרוב לרמת התמיכה ב↑

-מתחתיה נמצאת רמה תמיכה נוספת ב

$165

$165-ו$170רמות התמיכה הקרובות הן ←

$183-ו$180רמות ההתנגדות הקרובות הן ←

מהלך זה נקטע בזכות התחזקות הדולר מהסיבות  , שבועות ברצף5המחיר כשל בפריצת ההתנגדות לאחר מהלך עולה של 

תעיד על צפי לשינוי מגמה במחיר$165טכנית שבירת . שפורטו בפתיחת הסקירה
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תעודות סל סחורות–דוגמא לימודית 

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

מגמה עולה–הגעה להתנגדות  

המחיר מראה עוצמה ומומנטום חזק  ↑

בשבועיים האחרונים

המחיר מייצר המשכיות לאחר מציאת תמיכה  ↑

$16.9באזור 

מגמת הדשדוש במחיר + פריצת ההתנגדות ↑

במחיר  $3-מביאה למחיר יעד טכני של כ

כלפי מעלה

-ו$16.9-רמות התמיכה הקרובות נמצאות ב←

$16.4

$19.3-רמות ההתנגדות הקרובות נמצאות ב←

$20-ו

תבנית פריצת הדשדוש  . $16.9-השבוע המחיר יצר המשכיות לאחר הליכה הצידה של שלושה שבועות ומציאת תמיכה ב

תהווה סממן שלילי למגמה עולה$16.35כאשר שבירה של . כמעט הושגה במלואה במהלך השבוע הנוכחי
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תעודות סל סחורות–דוגמא לימודית 

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

מגמה עולה–הגעה להתנגדות

המחיר קרוב לרמת ההתנגדות של ינואר  ←

$16.6-ב2020

מגמת הירידה בדולר עם הצפי לעלייה  ↑

באינפלציה מייצרות סביבת מחירים עולה  

לסחורות החקלאיות כאשר בולטת ביותר היא  

סויה מעובדת

$15.6-רמת התמיכה הקרובה נמצאת ב←

$16.6-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 

Q4/2020FACTSET-הערכות ל

שבה התחזית  3בהמשך למגמה מרבעון 2.3%-במהלך הרבעון ב4אנליסטים העלו את התחזיות רווח שלהם לרבעון ❑
17.4%-חשוב לציין שהרווח למנייה לרבעון הרביעי ירד בכ. מהתחתית4.1%-עלתה בSP500-לרווח למנייה על מדד ה

.$36.93על 31/12ועומד נכון ל30/09-ב$36.1-ל31/03-ב$43.73-במהלך הרבעון השני ועד הרבעון השלישי מ

השינוי  . שכן התחזית לא עודכנה בצורה משמעותית מאז תחילת המשבר, כך שיתכן ויהיו הפתעות גדולות כלפי מעלה❑

.$8.08-ל$6.8-המשמעותית ביותר שבוצע כלפי מעלה במהלך הרבעון הרביעי היה בענף הפיננסים מ

.2019-בהשוואה לרבעון מקביל ב6.8%תחזית הרווח למניה לרבעון הרביעי עומדת על ירידה של 15/01-נכון ל❑

140-וזאת לאחר התאוששות ברווח למנייה הצפוי מ22.4-חודשים עומד על כ12-לSP500-המדדשלהצפוירווחהמכפיל❑

בסוף דצמבר170-במאי ל

2021-אינפלציה ב

לשבוע שעבר בצורה במהלך השבוע הנוכחי בהשוואה 0.1%האינפלציה הצפוי בשוק ממשיכה לעלות עם עלייה של כמעט ❑

הסקטורים הנהנים מעלייה באינפלציה נתקלו השבוע בהתנגדות ויתממשו יותר  , לעומת זאת. רוחבית על עקום התשואות

הרווחים שהיו בשוק או מלקיחות נובע ( אשר הופיעו בסקירה קודמת בהרחבה)יתכן והתיקון בענפים הללו. מהשוק

.  שהתיקון בעצם מרמז לנו על עלייה מהירה מידי בציפיות האינפלציה במקביל להצהרתו של הפד על כך שימשיכו להרחיב

במצב  , להערכתי ציפיות האינפלציה יהיו מהסממנים הראשונים שיעידו על תיקון טכני קרב בשוק, חשוב להמשיך לעקוב

.הכלכלי הנוכחי לאחר יציאה ממשבר


