
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 

1/30/2021 סקירה שבועית

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

CBמדד אמון הצרכן ↑

ג רבעוני"תמ↑

שיעור האינפלציה↑

מכירת בתים חדשים↓

מכירת בתים בהמתנה↓



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 

1/30/2021 סקירה שבועית

חדשות גלובליות

הינן מניות שעלו בהרצה של ממש גם אם הרדאיטבטרנד שהיו המניות רוב –אחוז שורט גבוה עם העליות במניות טרנד ❑

שאילץ פוזיציות  סקוויזועולות בזכות שורט המניות הללו מנותקות לגמרי מערכן הכלכלי . חוקית זה לא נקרא הרצת מניות

המניות הללו  שאחרי העדר ביום . שרכש את המניותי עדר "שנמחצו עשורט רבות להיסגר לאור מנופים ודרישת בטחונות 

התחלת  )בנושאמאוד עם התערבות הרגולטורים בקרוב ואפילויחזרו בקירוב לערכן הכלכלי וזה עלול להתרחש מהר מאוד 

לא חשוב לציין שהאמריקאים (. ב והגבלות של ברוקרים על מסחר במניות הללו"י שרת האוצר בארה"בחינת הנושא ע

למרות שהפעם נראה שהם ממש נרדמו בשמירה על  , ע"ניבטיפול מהיר בהונאות פראיירים והם מהמתקדמים בעולם 

.המשקעיםציבור 

, 3.5%-כולה ירדה בכ2020כאשר , ראלייםבמונחים שנתיים 4%-ב, 2020ברבעון הרביעי של צמח ב "בארהג"התמ❑

היא הינה לאחר שהאמריקאים הדפיסו כמעט  3.5%אציין שירידה של .  ג"בתמ1946ביותר מאז השנתית הגדולה הירידה 

.בהחלט מטורף לגמרי, 2020רבעון שלם של תוצר במהלך 

הפיקדנותאת הריבית על עשוי להוריד ECB-השבוע גרם לתנועה חדה באירו כאשר רמז על כך שהECB-אחד מחברי ה❑

באחת מהפגישות האחרונות והדיון בה רק הציע זאת , מקורות אחרים טענו שאותו חבראך, מעבר למינוס חצי אחוז

.  על הפיקדונות תהיה בעלת השפעה שולית על הכלכלה במקרה של המשבר הנוכחיהריבית שההפחתתהסתכם בכך 

לאורך המשבר התמקד בהרחבה מונטרית מסוג של רכישת נכסים מסוכנים בכדי לתאם את עקום הריביות  ECB-בפועל ה

.באירו כדי לאפשר נזילות גבוהה לשווקים

מה היה לנו השבוע: 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 

1/30/2021 סקירה שבועית

תעודות סל ארצות הברית–דוגמא לימודית 

בהתאם לגרף יומיSPYניתוח תעודת סל –ניתוח טכני 

מגמה עולה–הגעה לתמיכה 

המחיר שבר את התעלה העולה↓

המחזורים ורמת התנודתיות חוזרים להתייצב  ←

סביב הנורמה עם התנהלות המחיר במסגרת  

תעלה עולה

המחיר נמצא סביב רמת תמיכה←

$356-ו$370רמות התמיכה הקרובות הן ←

-ל$380אזור ההתנגדות הקרוב נמצא בין ←

$385

כאשר רמת התמיכה  , המחיר יצא מהתעלה העולה כלפי מטה ובכך נשבר  המומנטום העולה והסבירות לתיקון טכני עולה

תהווה סממן חיובי בטווח הקצר$370הופעת קונים סביב , מנגד. $340ומתחתיה $356-המשמעותית נמצאת ב



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 

1/30/2021 סקירה שבועית

תעודות סל ארצות הברית–דוגמא לימודית 

בהתאם לגרף יומיQQQניתוח תעודת סל –ניתוח טכני 

מגמה עולה–הגעה לתמיכה 

המחיר שבר את התעלה העולה↓

המחזורים ורמת התנודתיות חוזרים להתייצב  ←

סביב הנורמה עם התנהלות המחיר במסגרת  

תעלה עולה

המחיר נמצא סביב רמת תמיכה←

$296-ו$310רמות התמיכה הקרובות הן ←

-ל$320אזור ההתנגדות הקרוב נמצא בין ←

$330

כאשר רמת התמיכה  , המחיר יצא מהתעלה העולה כלפי מטה ובכך נשבר  המומנטום העולה והסבירות לתיקון טכני עולה

תהווה סממן חיובי בטווח הקצר$310הופעת קונים סביב , מנגד. $296ומתחתיה $310-המשמעותית נמצאת ב



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 

1/30/2021 סקירה שבועית

תעודות סל ארצות הברית–דוגמא לימודית 

בהתאם לגרף יומיIWMניתוח תעודת סל –ניתוח טכני 

מגמה עולה–התקרבות לתמיכה 

המחיר עשוי להיתמך בקו המגמה העולה  ↑

$200שייווצר עם הופעת קונים סביב 

רמת התנודתיות ומחזורי המסחר עלו במהלך ↓

העולה האחרון מתחילת השנה

$210-המחיר שבר את רמת התמיכה ב↓

$195-ו$200רמות 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 

מעידה 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 

1/30/2021 סקירה שבועית

תעודות סל ארצות הברית–דוגמא לימודית 

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

מגמה עולה–הגעה לתמיכה 

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 קרוב לרמת תמיכה שהינה השיא  ↑

האחרון שנפרץ

$60-ו$61התמיכה הקרובות הן רמות ←

$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



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 

1/30/2021 סקירה שבועית

תעודות סל ארצות הברית–דוגמא לימודית 

בהתאם לגרף יומי( ענף אנרגיה ירוקה)TANניתוח תעודת סל –ניתוח טכני 

מגמה עולה–הגעה לתמיכה 

פוטנציאל לתבנית היפוך מגמה מסוג פסגה ↓

$106כפולה בשבירת 

הענף כולל תנודתיות גבוהה מאוד במחיר ↓

במהלך העליות מאז אפריל

המחיר נמצא במגמה עולה ארוכת טווח ללא  ↑

תיקון משמעותי במחיר מאז מרץ

$87-ו$106-רמות התמיכה הקרובות ב←

$20-ו$21רמות ההתנגדות הקרובות ←

צפויה  $106כאשר שבירה של . לא תשבר$106במידה ורמת , בטווח הקצרלהשמרהמגמה העולה במחיר צפויה 

$87כאשר רמת התמיכה החשובה לטווח הארוך נמצאת באזור , לרמוז על שינוי מגמה במחיר



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 

1/30/2021 סקירה שבועית

תעודות סל ארצות הברית–דוגמא לימודית 

הידוע גם בשם מדד הפחד בהתאם לגרף שבועיהויקסניתוח מדד –ניתוח 

התאוששות מהמשבר

המדד ממשיך להבלם בשיאים נמוכים יותר  ↑

של עלייה בתנודתיות לאורך היציאה  

מהמשבר

המדד מסרב לרדת חזרה לטווח הנורמטיבי של  ↓

ובכך מעיד על רמת תנודתיות יחסית גבוהה  2019

לשוק עולה

תעיד על יציאה  10-20חזרה לרמת של ←

מבחינת השווקים, סופית מהמשבר

בויקסכאשר עלייה נוספת . אך שמר על טווח התנודתיות מאז תחילת התאוששות השווקים מהמשבר, קפץ השבועהויקסמדד 

בצורה ממושכת תהווה סממן חיובי בשווקים20-כאשר ירידה מתחת ל. עלולה ליצור לחצים מעבר לאלו שנראו לאחר אפריל



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 

1/30/2021 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–הגעה להתנגדות 

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 

1/30/2021 סקירה שבועית

מדדים ישראל–דוגמא לימודית 

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

כאשר הופעת קונים סביב רמה זו תהפוך אותה  , 2100-בההתנגדוצתשנפרצההמחיר נמצא בסמוך לרמת 

תעיד על חולשה במחיר וירידה במומנטום העולה, שבירה של רמה זו. לרמת תמיכה איכותית

מגמה עולה–הגעה לתמיכה 

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 ←



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 

1/30/2021 סקירה שבועית

מדדים ישראל–דוגמא לימודית 

בהתאם לגרף יומי90א "ניתוח מדד ת–ניתוח טכני 

מגמה עולה–הגעה לתמיכה 

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



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 

1/30/2021 סקירה שבועית

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

תהווה סממן חיובי למגמה  $16.6פריצה ↑

העולה

$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

2.3%-הוא צפוי לרדת בכ22/01-כאשר נכון ל, לעלות מעבר לציפיותלרבעון הרביעי ממשיך SP500-הרווח למנייה במדד ה❑

עיקר השיפור נובע מהפתעות חיוביות  . 31/12/2020-בהשוואה ל9.2%בשבוע שעבר וירידה של 4.2%בהשוואה לירידה של 

.הבנקאותבענף הטכנולוגיה והפיננסי במיוחד בסקטור 

וגרמו לעלייה ברווח למנייה  " קורונה"מסתמן ששוב החברות במדד סיפקו תחזיות נמוכות משמעותית מהתוצאות בפועל בתירוץ ❑

-הכו את התחזיות ביותר מ84%חברות שדווחו 37%-כך שמתוך ה. הצפוי בצורה דרמטית בהשוואה למועד בו נסגר הרבעון

. 2008הנתון השני הגבוה ביותר מאז , 13.6%

140-וזאת לאחר התאוששות ברווח למנייה הצפוי מ21.8-חודשים עומד על כ12-לSP500-המכפיל רווח הצפוי של מדד ה❑

.בסוף דצמבר170-במאי ל

אם , עונת הדוחות מסתמנת כטובה ומעידה על כך שהחברות הגדולות בעולם מצליחות לצאת מהמשבר בצורה מהירה מאוד❑

1כתוצאה מכך תחזית רווח אשר מציגה צמיחה גבוהה ברבעון , צפי לשינוי כמעט אפסי ברווח למנייה כבר ברבעון הרביעי

2הן השלמה של צניחה ברבעון 4תרחיש שלילי כן עלול להופיע במידה והפתעות החיוביות של רבעון . פתאום נראית הגיונית

שמציגים עלייה חד להיות להסתמן כיותר עלולים הם כמובן שחלק מהענפים שהרוויחו מהקורונה . ולא תוצאות בעלות המשכיות

.פעמית ברווחיות

.עלייה בהחלט מרשימה, בשבוע שעבר18.1%בהשוואה ל19.3%היא צמיחה של 1כעת התחזית לרבעון ❑

2021אינפלציה 

2.2%בשבוע כאשר בשישי נסגר הערך הגבוה ביותר ב0.1%של ממשיכה לעלות בקצב האינפלציה החזויה מתוך שוק האגח ❑

נמשיך לעקוב, 2.5%במיוחד כאשר נתקרב לרף העליון של הפד , לתקןהמשך עלייה עלול לגרום לשווקים . שנים5-ל


