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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

תביעות ראשוניות לדמי אבטלה↑

יצרני-במגזר הלאISMמדד  הייצור ↑

ADPמדד התעסוקה של ↑

שיעור האבטלה↑

במגזר הייצורISMמדד ↓
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חדשות גלובליות

השבוע המניות הללו החלו במסע לחזרה למציאות כאשר הדרך לשם , הסוף–טרנד העליות במניות עם אחוז שורט גבוה ❑

י הברוקרים וכניסתם של הרגולטורים לבדיקת  "הגבלות המסחר ע. בהשוואה למחיר בו הן היו טרום ההרצה, ארוכהעוד 

להערכתי  , הן רק ההתחלה האמריקאים לא פראיירים והפגיעה בציבור המשקיעים בהרצה שכזו היא עצומה, הנושא

.עניין של חודשים, האחראים יבאו לדין בסופו של דבר

מיוחד שלא  במסגרת רוב התוכנית אושרה . לאזרח$1,400, טריליון דולר1.9בסך ביידןאושרה השבוע תוכנית הסיוע של ❑

י מודלים  "בוקרה לאחרונה עהתוכנית , מעבר לכך. בלבד51של ברוב אלא , חברי סנאט ומעלה60של אישור ברוב מחייבת 

,  מהכסף שמגיע לאזרחים בסופו של דבר מגיע לצריכה27%שהראו שרק דומות וסקרים על תוכנית עבר שמתבססים 

.  כאשר היתרה עוברת לחיסכון

במקביל שיעור  . משרות בהשוואה לטרום המגפהבמסחור ב ממשיכים להיות תנודתיים והמשק עדין "נתוני התעסוקה בארה❑

במצב אוטופי טרום 3.5%-ו, 2020במאי 16.3%בהשוואה לפיק של 6.3%האבטלה ממשיך לרדת ביציבות ונמצא על 

את הפער יתכן ומסבירים חשוב להדגיש שעדיין קיימים ענפים שלמים שנמצאים כרגע מחוץ לשוק התעסוקה אשר . המשבר

.המשבר או שיעור האבטלה הגבוהבכמות המשרות המצטברות בהשוואה לטרום 

לכך שהכלכלה  שהסממנים אך הדגיש , הבנק המרכזי באנגליה ביקש מהבנקים הפועלים באנגליה להתכונן לריבית שלילית❑

לשחרר שתגרום לבנקים במניפולציה יכול להיות שמדובר , בקשה מוזרה ללא ספק. תצטרך תמריץ שכזה טרם הופיעו

מכוון שאם , איום מאשר בקשההבקשה היא יותר , כלומר–בכלכלהיתמכווכךכדי לשחררו לשוק עכשיו אשראי במהרה 

במילים  . בריבית גבוהה יתגלגל בעתיד יתגלגל לשוק בריבית נמוכה יותר הרווחיות שלהם תיפגעאצלהםאשראי שמוחזק 

.אם לא תעזרו לי תפגעו, הבנק המרכזי בעצם אמר, אחרות

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 

המחזורים ורמת התנודתיות חוזרים להתייצב  ←

סביב הנורמה עם התנהלות המחיר במסגרת  

תעלה עולה

המחיר חזר מעל התעלה העולה ונמצא סביב  ←

החלק העליון של התעלה והשיא הקודם

50המחיר מצא תמיכה סביב ממוצע נע ↑

$356-ו$370רמות התמיכה הקרובות הן ←

-ל$390אזור ההתנגדות הקרוב נמצא בין ←

$400

המשכיות בשבוע הקרוב מעל  . 50המחיר נמצא בסמוך לרמת השיא הקודם לאחר ביסוס שפל עולה נוסף סביב ממוצע 

.תהווה סממן חיובי למגמה ותבטל את החולשה של שבוע שעבר$385-השיא ב
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תעודות סל ארצות הברית–דוגמא לימודית 

בהתאם לגרף יומיQQQניתוח תעודת סל –ניתוח טכני 

מגמה עולה–הגעה להתנגדות 

המחיר מצא תמיכה סביב התעלה העולה  ↑

והוציא מהלך לשיא חדש

המחזורים ורמת התנודתיות חוזרים להתייצב  ←

סביב הנורמה עם התנהלות המחיר במסגרת  

תעלה עולה

המחיר נמצא סביב רמת התנגדות←

$296-ו$310רמות התמיכה הקרובות הן ←

-ל$320אזור ההתנגדות הקרוב נמצא בין ←

$330

. המשכיות המהלך העולה תבטל את החולשה משבוע שעבר, $310ובכך נוצר שפל עולה נוסף מעל $310הקונים הגיעו סביב 

.הופעת מוכרים סביב השיא תהווה המשכיות של החולשה משבוע שעבר, מנגד
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תעודות סל ארצות הברית–דוגמא לימודית 

בהתאם לגרף יומיIWMניתוח תעודת סל –ניתוח טכני 

מגמה עולה–התקרבות לתמיכה 

אשר לאחריו  , $205-המחיר נתמך סביב ה↑

הופיעו קונים חוזרים במחיר לאורך כל 

המימושים שהגיעו בפתיחת המסחר

המחיר פרץ השבוע לשיא כל הזמנים חדש ↑

רמת התנודתיות ומחזורי המסחר עלו במהלך ↓

השנהומתחילת העולה האחרון 

$205-ו$210רמות התמיכה הקרובות הן ←

$230-ל$220רמות ההתנגדות הקרובות הן ←

המחיר ממשיך לבצע שפלים  . ופריצת השיא החדש באותו השבוע$205-המומנטום התחזק בשנית עם הוכחת התמיכה ב

למדדים המוביליםבהשוואה , כאשר מחזורי המסחר והתנודתיות מתחילים להתייצב באיטיות, ושיאים עולים
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תעודות סל ארצות הברית–דוגמא לימודית 

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

מגמה עולה–הוכחת תמיכה 

השיא השבוע שעבר כתגובה  המחיר פרץ את ↑

ב אשר היו חזקים "לנתון מכירות הבתים בארה

בדצמבר למרות האטה בקצב רכישת  

המשכנתאות ועליית הוצאות המימון עבורם

השבוע המחיר מצא תמיכה על השיא האחרון  ↑

ובכך מסמן שפל עולה במגמה במחיר, שנפרץ

$60-ו$61רמות התמיכה הקרובות הן ←

$66-ו$64רמות ההתנגדות הקרובות הן ←

באינפלציה  בחודשיים האחרונים עלייה חלה , 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"הצפויה 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 

$40-$41-המחיר מצא תמיכה ברמת ה↑

ובכך יצר 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



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 

2/6/2021 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

המחיר נמצא סביב רמת השיא שנקבע  ↓

בתחילת השנה טרום משבר הקורונה המחיר  

בעיקר בבנקים הגדולים, ספג מוכרים

$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 

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

מגמה יורדת–שבירת תמיכה 

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←

$150-ו

$150-רמות התמיכה הקרובות נמצאות ב←

145$

הירידה מגיע במקביל  . המחיר ממשיך את המהלך היורד לאחר שבירת הדשדוש וכתוצאה מכך המגמה היורדת ממשיכה

אשר נובעות מחששות לצמצום מונטרי קרב, להמשך עלייה באינפלציה ובמקביל לעלייה בתשואות האגח הקצרים
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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

זו הפעם השנייה שמצב כזה מתרחש  20-המדד התממש בשבוע אחד את כל מה שעלה בכמה ימים ושוב חזר לאזור ה

תגיע גם היא במהלך השנה20-כאשר לבסוף ירידה מתחת ל, ולהבנתי היא מעיד על מגמה עולה במחיר המניות
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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

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 ←
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מדדים ישראל–דוגמא לימודית 

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

כאשר הופעת קונים סביב רמה זו תהפוך אותה  , 2100-בההתנגדות שנפרצה המחיר 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 ←
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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
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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 ←

מסתמן שהמגמה  לכן. המחיר מדשדש בסמוך לדופן התחתונה כבר כמה שבועות ונכשל כל פעם מחדש ביצירת מהלך עולה

הנשלטת כרגע היא דשדוש שיציאה מטווחיו תעיד על המשכיות המחיר בעתיד
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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 בשבוע  ↑

האחרון

המחיר מייצר המשכיות לאחר מציאת תמיכה  ↑

$17.7באזור 

המחיר נמצא קרוב להתנגדות↓

-ו$16.9-רמות התמיכה הקרובות נמצאות ב←

$16.4

$19.7-ברמות ההתנגדות הקרובות נמצאות ←

$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

1.7%-לעלות בכהוא צפוי 05/02-לכאשר נכון , לרבעון הרביעי ממשיך לעלות מעבר לציפיותSP500-הרווח למנייה במדד ה❑

עיקר השיפור נובע מהפתעות חיוביות  . 31/12/2020-בהשוואה ל9.2%שעבר וירידה של 12/01-ב4.2%בהשוואה לירידה של 

.בסקטור הטכנולוגיה והפיננסי במיוחד בענף הבנקאות

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

התחזיותהכו את 81%חברות שדווחו 59%-הכך שמתוך . הצפוי בצורה דרמטית בהשוואה למועד בו נסגר הרבעון

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

.2019-בהשוואה ל11.4%ירידה של , דצמברבסוף 170-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

.  פתאום נראית הגיונית

תחזית הרווח למנייה  , כמו כן. עלייה בהחלט מרשימה, 18.1%22/01בהשוואה ל21%היא צמיחה של 1התחזית לרבעון כעת ❑

.כלומר ההתאוששות מלאה עד תום השנה, 23.4%עומדת על 2021-ל

2021אינפלציה 

2.28%בבשבוע כאשר בשישי נסגר הערך הגבוה ביותר 0.1%האינפלציה החזויה מתוך שוק האגח ממשיכה לעלות בקצב של ❑

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


