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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

אישורי בנייה↑

תביעות ראשוניות לדמי אבטלה↑

מדד הייצור הפד של פילדלפיה↑

מכירת בתים קיימים↑
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חדשות גלובליות

מחוב  , צווים מנהלים בכדי לטפל בנושאים שונים20ואם כניסתו לבית הלבן חתם על , ב"הושבע השבוע לנשיא ארהביידן❑

כמו עצירת בניית  , טראמפהצווים נועדו בחלקם לבטל החלטות שבוצעו בתקופתו של . הסטודנטים ועד למענקי קורונה

.ב לוועידת האקלים של פריז וארגון הבריאות העולמי"החזרתה של ארה,החומה בגבול עם מקסיקו 

מנסה  שביידן2026לשעה עד $ 15-לב"הוא העלאת שכר המינימום בארה, נושא נוסף מהותי שטרם נראתה בו החלטה❑

-ב עומד על קרוב ל"אך חשוב לזכור שהשכר הממוצע לשעה בארה, 40%-מדובר בעלייה של כ. להביא להחלטה בקונגרס

2ב מדובר בעליית שכר הגבוהה פי "בניכוי האינפלציה בארה(. לעובד במשרה שבועית מלאה)$10-והחציוני על כ$30

.  שנים האחרונות5-מעליית השכר הממוצע ב

.והתייחסה לנושאי מיסוי ותמיכה ממשלתית בתקופת הקורנה, ביידןנט ילן מונתה השבוע לשרת האוצר בממשלת 'ג❑

בעקבות  . אך רק במידה ומדינות נוספות יעשו את אותו הדבר, ב יכולה לספוג עליית מס חברות"נט הסבירה שארה'ג

ובכך רמזה  , נט הסבירה שמדיניותה תפסיק לרדוף אחר דולר חלש בכדי לייצר יתרון יחסי'התמיכה הממשלתית הרחבה ג

.  ב להתייעל ולהתקדם טכנולוגית"לחלק ניכר מהחברות הכלכלה היישנה של ארה

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 להתנגדות 

המחיר נתמך בקו מגמה עולה מתחילת  ↑

השבוע והוציא מהלך עולה

המחזורים ורמת התנודתיות חוזרים להתייצב  ←

סביב הנורמה עם התנהלות המחיר במסגרת  

תעלה עולה

$370-ו$375רמות התמיכה הקרובות הן ←

-ל$380אזור ההתנגדות הקרוב נמצא בין ←

$385

יציאה מהתעלה כלפי מעלה צפויה להעיד על מומנטום גבוה  , המחיר נסחר בתעלה של מומנטום עולה בעלת שיפוע קבוע

בהתחשב ברמות התמיכה הקרובות, תעיד על תחילת תיקון טכני, מנגד יציאה מהתעלה כלפי מטה. יותר
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תעודות סל ארצות הברית–דוגמא לימודית 

בהתאם לגרף יומיQQQניתוח תעודת סל –ניתוח טכני 

מגמה עולה–פריצת התנגדות

ואת  $320-המחיר פרץ את רמת ההתנגדות ב↑

עם תנועת קונים משמעותית, התעלה העולה

המחיר נמצא סביב הדופן התחתונה של  ↑

התעלה העולה

$330-ו$325רמות ההתנגדות הקרובות הן ←

$315-ו$320רמות התמיכה הקרובות הן ←

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

תהווה סממן שלילי בטווח הקצר$315-שבירה של רמת התמיכה ב. צפוי לחזור להיות גבוה יותרהנאסדקהמומנטום של מדד 
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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↓

$200-ו$210רמות התמיכה הקרובות הן ←

$220-ל$215רמות 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
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תעודות סל ארצות הברית–דוגמא לימודית 

בהתאם לגרף יומי( קבלני דיור)XHBניתוח תעודת סל –ניתוח טכני 

מגמה עולה–פריצת התנגדות 

המחיר פרץ את השיא האחרון כתגובה לנתון  ↑

ב אשר היו חזקים "מכירות הבתים בארה

בדצמבר למרות האטה בקצב רכישת  

המשכנתאות ועליית הוצאות המימון עבורם

המחיר יצא מהתעלה העולה ובכך המומנטום  ↑

העולה התגבר

כך  , רוב המניות בתעודה נמצאות סביב רמת התנגדות↓

שתיקון קל עלול לצאת בסקטור בשבוע הקרוב  

$60-ו$61רמות התמיכה הקרובות הן ←

$66-ו$64רמות ההתנגדות הקרובות הן ←

חלה בשבוע האחרון עלייה באינפלציה הצפויה  , י משקיעים ולא על ידי צרכני דיור"ב ע"ן בארה"למרות הביקוש הגדל לנדל

המשך המגמה באינפלציה עלולה לעורר את המשקיעים לעניין לשלילה, ב אשר משפיעה על עלויות המימון"ארה
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תעודות סל ארצות הברית–דוגמא לימודית 

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

מגמה עולה–ביסוס תמיכה 

ובכך יצר $41-המחיר מצא תמיכה ברמת ה↑

שפל על רמת ההתנגדות שנפרצה

המחיר ממשיך במגמה העולה במקביל  ↑

לירידה בתנודתיות ומחזורי המסחר

-ו$41-רמות התמיכה הקרובות נמצאות ב←

$39

$44-רמות ההתנגדות הקרובות נמצאות ב←

$46-ו

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

נשמרת$41וזאת כל עוד ורמת התמיכה באזור , כעת המגמה הינה עולה. לראשונה מזה חודשים. נובמבר
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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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מדדים ישראל–דוגמא לימודית 

בהוצאות  ₪ מיליארד 79-כאשר חל גידול של כ, 2020הראשון לשנת באומדן73%-יחס החוב תוצר של ישראל קפץ ל❑

מדובר על עלייה  , למרות הנתונים הקשים. 2019-בהכנסות בהשוואה ל₪ מיליארד 29.4הממשלה במקביל לקיטון של 

ביחס  60%-לאחר עשור של ירידה ל16%-ובעלייה של רק של כ, 2020-נמוכה מהצפי בעיקר בעקבות הייסוף של השקל ב

.2019חוב תוצר בשנת 

פורסמו נתונים אודות ביצועיו של בנק , 2020בפרסום דוח המדיניות המונטריות של בנק ישראל למחצית השנייה של ❑

מיליארד  3.5-בקונצרניואגח ₪ מיליארד 46עם רכישות אגח ממשלתי בהיקף של , ישראל במהלך שנת משבר הקורונה

כמו כן הוחלט על חידוש התוכנית המיוחדת  . עליהם החולטו בוועידת המדיניות המונטריות₪ מיליארד 15-בהשוואה ל, ₪

בהלוואות החל ₪ מיליארד 20-להרחבת ההיצע האשראי לעסקים קטנים דרך הבנקים אליהם בנק ישראל הזרים כ

.מתחילת המשבר במטרה שיגיעו לעסקים הקטנים במשק

-בתרחיש חיסון מהיר התוצר צפוי לצמוח ב, י חטיבת המחקר של בנק ישראל"תרחישי צמיחת התוצר עודכנו גם השבוע ע❑

.בהתאמה2022-ו2021-ב5.8%-ו6.3%

כותרות כלכליות



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 

1/23/2021 סקירה שבועית

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

מגמה עולה–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 ←



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 

1/23/2021 סקירה שבועית

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-ו2270רמות 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

בהשוואה  4.7%-הוא צפוי לרדת בכ22/01-כאשר נכון ל, לרבעון הרביעי ממשיך לעלותSP500-הרווח למנייה במדד ה❑

עיקר השיפור נובע מהפתעות חיוביות  . 31/12/2020-בהשוואה ל9.2%בשבוע שעבר וירידה של 6.7%לירידה של 

.בסקטור הפיננסי במיוחד בענף הבנקאות

אמריקאןAMD,3M, מיקרוסופט, קימברלי קלארק–2020במדד חברות צפויות לדווח על תוצאות 118-בשבוע הקרוב כ❑

..ויזה מאסטר קארד ועודמקדולנדס, באוינגאפל , טסלה, אקספרס

140-וזאת לאחר התאוששות ברווח למנייה הצפוי מ22.4-חודשים עומד על כ12-לSP500-המכפיל רווח הצפוי של מדד ה❑

.בסוף דצמבר170-במאי ל

2020כאשר הרבעון הראשון של , ברווח למנייה18.1%-מצביעות על צמיחה של כ2021-ב1הערכות ראשוניות לרבעון ❑

הייתה  2020-כלומר עיקר ההשפעה השלילית על תוצאות רבעון ראשון ב, הושפעה רק חלקית ממשבר הקורונה בפועל

.דרך הפרשות שהחברות הפיננסיות ביצעו לקראת המשבר הקרב

2021-אינפלציה ב

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

הסקטורים הנהנים מעלייה באינפלציה המשיכו להתממש השבוע בהשוואה  , לעומת זאת. רוחבית על עקום התשואות

נובע מלקיחות הרווחים שהיו  ( אשר הופיעו בסקירה קודמת בהרחבה)יתכן והתיקון בענפים הללו. לעלייה במדדי השוק

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

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

.במצב הכלכלי הנוכחי לאחר יציאה ממשבר


