מגמות ונתונים כלכליים עיקריים
סיכום נתונים שבועיים עיקריים  :ארה"ב

טבלת מגמות
נכס
SPY

יומי

שבועי

חודשי

↑ סקר מחזור משרות פתוחות ותעסוקה
↓ מדד המחירים לצרכן
↓ תביעות ראשוניות לדמי אבטלה

QQQ

ת"א 35
ת"א 90
זהב
נפט
דולר/שקל

סקירה שבועית

סקירה זו משמשת למטרת לימודים על שוק ההון בלבד ,אין לראות באמור לעיל לרבות כל מסמך ו/או קובץ המצורף לו משום יעוץ או המלצה
לקנייה  /מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסיים כל שהם

2/13/2021

חדשות גלובליות
כותרות כלכליות :מה היה לנו השבוע
❑ יו"ר הפד בנאום השבועי שלו הסביר שהוא לא צופה שהפד יעלה ריבית או יפחית את המדינות המונטריות הנוכחית שלו עד
שהכלכלה תחזור לתעסוקה מלאה וציפיות האינפלציה יהיו יציבות מעל  .2%המשתמע מהתנועה של השוק לנאום
שהערכה היא שהפד ירשה לכלכלה להתחמם לא מעט לפני שיפעל לצמצום או שינוי מדינות.
❑ לראשונה ביידן וצ'י דיברו מאז שביידן נבחר לנשיא ,כאשר בנושאי המכסים פורסם שארה"ב תשאיר את המכסים שהוטלו
בתקופת טראמפ ואף ביידן ביקש לבחון הטלת מכסים נוספים בנושא קניין רוחני במגזר הטכנולוגיה ואף ביידן אמר "סין
תאכל לנו את ארוחת הצהריים במידה וקונגרס לא יפעל" .אומנם פחות צהוב מטראמפ אבל בהחלט אמירה חדרה ונוקבת,
כנגד סין.
❑ אינפלציה בארה"ב האטה קצב השבוע כאשר מדד המחירים לצרכן עלה ב 0.3%-בלבד ,מדצמבר לינואר.
❑ מתחילת  ,2021חברות ה SPAC-גיוס בוול סטריט פי  38.3(2מיליארד  )$בהשוואה להנפקות ה IPO-מסורתיות.
❑ העולם ממשיך להתאושש ממגפת הקורונה כאשר כמות המקרים ליום נמצאת במגמת ירידה מהשיא האחרון בינואר .אחת
הסיבות העיקריות ,היא ירידה משמעותית בארה"ב בעקבות מבצע חיסונים רחב ,שהספיק לחסן כבר  10%מה אוכלוסייה
בארה"ב.

סקירה שבועית

סקירה זו משמשת למטרת לימודים על שוק ההון בלבד ,אין לראות באמור לעיל לרבות כל מסמך ו/או קובץ המצורף לו משום יעוץ או המלצה
לקנייה  /מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסיים כל שהם

2/13/2021

דוגמא לימודית – תעודות סל ארצות הברית
ניתוח טכני – ניתוח תעודת סל  SPYבהתאם לגרף יומי
הגעה להתנגדות – מגמה עולה
← 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
↑ המחיר מצא תמיכה סביב ממוצע נע 50
← רמות התמיכה הקרובות הן  370$ו356$-
← אזור ההתנגדות הקרוב נמצא בין  390$ל-
400$
המחיר נמצא בסמוך לרמת השיא הקודם לאחר ביסוס שפל עולה נוסף סביב ממוצע  .50בהמשכיות השבוע מעל השיא
ב 385$-מהווה סממן חיובי למגמה ומבטלת את החולשה של שבוע שעבר.

סקירה שבועית

סקירה זו משמשת למטרת לימודים על שוק ההון בלבד ,אין לראות באמור לעיל לרבות כל מסמך ו/או קובץ המצורף לו משום יעוץ או המלצה
לקנייה  /מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסיים כל שהם

2/13/2021

דוגמא לימודית – תעודות סל ארצות הברית
ניתוח טכני – ניתוח תעודת סל  QQQבהתאם לגרף יומי
הגעה להתנגדות – מגמה עולה

↑ 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
← רמות התמיכה הקרובות הן  310$ו296$-
← אזור ההתנגדות הקרוב נמצא בין  330$ל-
345$
הקונים הגיעו סביב  310$ובכך נוצר שפל עולה נוסף מעל  ,310$המשכיות המהלך העולה תבטל את החולשה משבוע שעבר.
מנגד ,הופעת מוכרים סביב השיא תהווה המשכיות של החולשה משבוע שעבר.

סקירה שבועית

סקירה זו משמשת למטרת לימודים על שוק ההון בלבד ,אין לראות באמור לעיל לרבות כל מסמך ו/או קובץ המצורף לו משום יעוץ או המלצה
לקנייה  /מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסיים כל שהם

2/13/2021

דוגמא לימודית – תעודות סל ארצות הברית
ניתוח טכני – ניתוח תעודת סל  IWMבהתאם לגרף יומי
התקרבות לההתנגדןת – מגמה עולה
↑ המחיר נתמך סביב ה ,205$-אשר לאחריו
הופיעו קונים חוזרים במחיר לאורך כל
המימושים שהגיעו בפתיחת המסחר
↑ המחיר פרץ השבוע לשיא כל הזמנים חדש
↓ רמת התנודתיות ומחזורי המסחר עלו במהלך
העולה האחרון ומתחילת השנה
← רמות התמיכה הקרובות הן  210$ו205$-
← רמות ההתנגדות הקרובות הן  230$ל240$-

המומנטום התחזק בשנית עם הוכחת התמיכה ב 205$-ופריצת השיא החדש באותו השבוע .המחיר ממשיך לבצע שפלים
ושיאים עולים ,כאשר מחזורי המסחר והתנודתיות מתחילים להתייצב באיטיות ,בהשוואה למדדים המובילים

סקירה שבועית

סקירה זו משמשת למטרת לימודים על שוק ההון בלבד ,אין לראות באמור לעיל לרבות כל מסמך ו/או קובץ המצורף לו משום יעוץ או המלצה
לקנייה  /מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסיים כל שהם

2/13/2021

דוגמא לימודית – תעודות סל ארצות הברית
ניתוח טכני – ניתוח תעודת סל ( XBIמניות ביומד) בהתאם לגרף שבועי
הגעה להתנגדות – מגמה עולה
↓ הופעת נר מוכרים על רצועה עליונה בבלוינגר
↑ הענף יחסית חזק בהשוואה לשאר הענפים,
כאשר סביב אזור ה 150$-הגיעו קונים
חזקים עם פריצת ההתנגדות
← רמות התמיכה הקרובות  160$ו150$-
← רמות ההתנגדות הקרובות הן  170$ו180$-

לאחר ראלי מרשים בחצי שנה האחרונה ,לראשונה מופיע נר מוכרים במחיר סביב רמת התנגדות רמת שיא .המשכיות
מתחת ל 150$-תהווה סממן שלילי .מנגד הופעת קונים סביב רמות התמיכה יהווה סממן טכני חיובי

סקירה שבועית

סקירה זו משמשת למטרת לימודים על שוק ההון בלבד ,אין לראות באמור לעיל לרבות כל מסמך ו/או קובץ המצורף לו משום יעוץ או המלצה
לקנייה  /מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסיים כל שהם

2/13/2021

דוגמא לימודית – תעודות סל ארצות הברית
ניתוח טכני – ניתוח תעודת סל ( XLEמניות אנרגיה) בהתאם לגרף יומי
הגעה להתנגדות – מגמה עולה
↑ פריצה של רמת ההתנגדות ב ,45$-תהווה
סממן חיוביו להמשך המגמה
↑ המחיר ממשיך במגמה העולה במקביל
לירידה בתנודתיות ומחזורי המסחר
← רמות התמיכה הקרובות נמצאות ב 41$-ו-
39$
← רמות ההתנגדות הקרובות נמצאות ב44$-
ו46$-

האופטימיות סביב החיסונים יצרה אופטיות בנוגע לצריכת האנרגיה ובעיקר במניות הנפט אשר זינקו בחדות במהלך
נובמבר .לראשונה מזה חודשים .כעת המגמה הינה עולה ,וזאת כל עוד ורמת התמיכה באזור  41$נשמרת

סקירה שבועית

סקירה זו משמשת למטרת לימודים על שוק ההון בלבד ,אין לראות באמור לעיל לרבות כל מסמך ו/או קובץ המצורף לו משום יעוץ או המלצה
לקנייה  /מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסיים כל שהם

2/13/2021

דוגמא לימודית – תעודות סל ארצות הברית
ניתוח טכני – ניתוח תעודת סל ( JETSמניות תעופה) בהתאם לגרף יומי
הגעה להתנגדות – מגמה עולה
← המחיר מבצע את ההתכנסות מחירים סביב
 21$ל24$-
↑ פריצת ההתנגדות ב 24$-תהווה סממן חיוב,
כאשר התנועה האחרונה ,מהווה תנועת
קונים במחזור נמוך של מגמה עולה
← רמות התמיכה הקרובות הן  21$ו20$-
← רמות ההתנגדות הקרובות הן  24$ו25$-
ענף התעופה זוכה לאופטימיות גבוהה סביב החיסונים ,כתוצאה מכך מניות התעופה זינקו בחדות ופרצו רמות התנגדות
חשובות .התנודתיות הגבוהה טרם יצרה שפלים ושיאים עולים בצורה המעידה על מגמה עולה
סקירה שבועית

סקירה זו משמשת למטרת לימודים על שוק ההון בלבד ,אין לראות באמור לעיל לרבות כל מסמך ו/או קובץ המצורף לו משום יעוץ או המלצה
לקנייה  /מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסיים כל שהם

2/13/2021

דוגמא לימודית – תעודות סל ארצות הברית
ניתוח טכני – ניתוח תעודת סל ( KBEבנקים) בהתאם לגרף יומי
פריצת התנגדות – מגמה עולה
↑ המחיר צלח ביצירת מהלך עולה מעל רמת
ההתנגדות ב42$-
↑ הענף הציג חוזקה יחסית השבוע ביחס לשוק
הכללי
↓ המחיר נמצא סביב רמת השיא שנקבע
בתחילת השנה טרום משבר הקורונה המחיר
ספג מוכרים ,בעיקר בבנקים הגדולים
← רמות התמיכה הקרובות ב 44.4$-ו42$-

← רמות ההתנגדות הקרובות  47.5$ו48$-

המחיר פרץ השבוע את הרמת ההתנגדות ב ,46.5$-אך הפריצה אינה החלטית לאור רמת ההתנגדות הקרובה עד ל-
 .48$רק חזרה מתחת ל 42$-תהווה סממן שלילי בטווח הקצר.
סקירה שבועית

סקירה זו משמשת למטרת לימודים על שוק ההון בלבד ,אין לראות באמור לעיל לרבות כל מסמך ו/או קובץ המצורף לו משום יעוץ או המלצה
לקנייה  /מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסיים כל שהם

2/13/2021

דוגמא לימודית – תעודות סל ארצות הברית
ניתוח – ניתוח מדד הויקס הידוע גם בשם מדד הפחד בהתאם לגרף שבועי
התאוששות מהמשבר
↑ המדד ממשיך להבלם בשיאים נמוכים יותר
של עלייה בתנודתיות לאורך היציאה
מהמשבר
↓ המדד מסרב לרדת חזרה לטווח הנורמטיבי של
 2019ובכך מעיד על רמת תנודתיות יחסית גבוהה
לשוק עולה
← חזרה לרמת של  10-20תעיד על יציאה
סופית מהמשבר ,מבחינת השווקים

המדד התממש בשבוע אחד את כל מה שעלה בכמה ימים ושוב חזר לאזור ה 20-זו הפעם השנייה שמצב כזה מתרחש
ולהבנתי היא מעיד על מגמה עולה במחיר המניות ,כאשר לבסוף ירידה מתחת ל 20-תגיע גם היא במהלך השנה

סקירה שבועית

סקירה זו משמשת למטרת לימודים על שוק ההון בלבד ,אין לראות באמור לעיל לרבות כל מסמך ו/או קובץ המצורף לו משום יעוץ או המלצה
לקנייה  /מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסיים כל שהם

2/13/2021

דוגמא לימודית – מדדים ישראל
ניתוח טכני – ניתוח מדד ת"א  35בהתאם לגרף שבועי
הגעה להתנגדות – מגמה עולה
↑ המחיר יצר שפלים ושיאים עולים במהלך העולה
האחרון
↑ המחיר פרץ את רמת ההתנגדות של הדופן
העליונה של מגמת הדשדוש ב 1500-בשנית
במהלך החודשיים האחרונים
← רמות ההתנגדות הקרובות נמצאות ב 1600-ו-
1630
← רמות התמיכה הקרובות הן  1500ו1450-

מסתמן במחיר שפריצה של  1500מהווה סממן משמעותית ליצירת המגמה העולה במחיר ,שכן רמת התנודתיות עולה
לאחר ההתמודדות עם רמה זו יותר בשנית .מנגד 1400 ,מסתמנת כרף תחתון לחודשים האחרונים

סקירה שבועית

סקירה זו משמשת למטרת לימודים על שוק ההון בלבד ,אין לראות באמור לעיל לרבות כל מסמך ו/או קובץ המצורף לו משום יעוץ או המלצה
לקנייה  /מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסיים כל שהם

2/13/2021

דוגמא לימודית – מדדים ישראל
ניתוח טכני – ניתוח מדד ת"א בנקים בהתאם לגרף שבועי
הגעה לתמיכה – מגמה עולה
↑ המחיר מצא תמיכה ברמת התמיכה ב2000-
↑ המדד פרץ את רמת ההתנגדות ב 2070-אך
מתקרב לרמת ההתנגדות ב 2100-שהינה
המשמעותית
← רמות ההתנגדות הקרובות הן  2270ו2300-
← רמות התמיכה הקרובות הן  2100ו2050-

המחיר נמצא בסמוך לרמת ההתנגדות שנפרצה ב ,2100-כאשר הופעת קונים סביב רמה זו תהפוך אותה
לרמת תמיכה איכותית .שבירה של רמה זו ,תעיד על חולשה במחיר וירידה במומנטום העולה
סקירה שבועית

סקירה זו משמשת למטרת לימודים על שוק ההון בלבד ,אין לראות באמור לעיל לרבות כל מסמך ו/או קובץ המצורף לו משום יעוץ או המלצה
לקנייה  /מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסיים כל שהם

2/13/2021

דוגמא לימודית – מדדים ישראל
ניתוח טכני – ניתוח מדד ת"א  90בהתאם לגרף יומי
הגעה לתמיכה – מגמה עולה
↑ המחיר ממשיך לייצר שפלים ושיאים עולים
עם ביסוס רמת תמיכה נוספת מעל רמת
ההתנגדות שנפרצה ב1600-
↑ מתנד ה RSI-נצמד לערכים הגבוהים גם
לאחר תיקוני מחיר במסגרת המגמה העולה
← רמות ההתנגדות הקרובות נמצאות ב1800-
ו1840-
← רמות התמיכה הקרובות נמצאות ב 1630-ו-
1680

המחיר יצא מהתכנסות המחירים בין  1400ל 1500-וכתוצאה מכך מאותת על המשכיות המגמה העולה .לאור אי-
הימצאותם של השפלים עולים במחיר ,רצוי שהמדד ישמור על רמת ה 1680-בתיקון הנוכחי
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דוגמא לימודית – מדדים ישראל
ניתוח טכני – ניתוח מדד ת"א נפט וגז בהתאם לגרף שבועי
הגעה להתנגדות – מגמה יורדת
↑ המחיר ביצע עלייה מרשימה במומנטום
גבוהה במהלך נובמבר ,אשר נמשכה לאחר
תיקון גם בדצמבר
↑ הקונים הגיעו סביב רמת התמיכה והרימו את
המחיר מרמת התמיכה ב550-
↑ מחזורי המסחר בימי המסחר האחרונים
שהעידו על קונים במחיר היו גבוהים
בהשוואה לתיקון מתחילת דצמבר
← רמות ההתנגדות הקרובות  550ו580-
← רמות התמיכה הקרובות הן  512ו490-

למרות הופעתם של כמה סממנים חיובים במחיר במהלך החודשים האחרונים יחד עם גידול משמעותי במחזורי המסחר,
המחיר עדיין נסחר במגמה יורדת וברמת תנודתיות גבוהה ,כאשר פריצה של  620מהווה סממן חיובי
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דוגמא לימודית – מדדים ישראל
ניתוח טכני – ניתוח מדד ת"א נדל"ן בהתאם לגרף יומי
הגעה לתמיכה – מגמה עולה
↓ המחיר יצא מהתעלה ושבר את המומנטום
העולה שהוציא את המחיר מגמת דשדוש
לעולה שהיווה הגל הראשון למגמה העולה
↑ המחיר נמצא סביב רמת תמיכה ב,800-
בפעם השנייה
← רמות התמיכה הקרובות הן  800ו730-
← רמות ההתנגדות הקרובות הן  860ו890-

בכדי שהמחיר יצליח ימשיך את המגמה בהצלחה עליו לשמור על השפל העולה ב .730-מנגד ,שבירה של  800תעיד על
היחלשות המגמה העולה ,כאשר  700הינה הרמה המשמעותית לנוכחות המגמה העולה

סקירה שבועית
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דוגמא לימודית – תעודות סל סחורות
ניתוח טכני – ניתוח תעודת הסל  )USOIL( USLבהתאם לגרף שבועי
פריצת התנגדות – מגמה עולה
↑ המחיר מראה עוצמה ומומנטום חזק בשבוע
האחרון עם פריצת ההתנגדות ב20$-
↑ המחיר מייצר המשכיות לאחר מציאת תמיכה
באזור 17.7$
← רמות התמיכה הקרובות נמצאות ב 19.7$-ו-
18$
← רמות ההתנגדות הקרובות נמצאות ב 21$-ו-
23.7$

השבוע המחיר פרץ את רמת ההתנגדות ב 20$-כתוצאה מכך המומנטום במחיר ממשיך להתחזק .במקרה של תיקון טכני
רצוי שרמת ההתנגדות ב 19.7$-תהפוך לתמיכה עם הופעת קונים .מנגד ,שבירה של רמה זו תהווה סממן לתיקון טכני
סקירה שבועית
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סקירה שבועית – סיכום שבועי
הערכות לFACTSET 2020/Q4-
❑ הרווח למנייה במדד ה SP500-לרבעון הרביעי ממשיך לעלות מעבר לציפיות ,כאשר נכון ל 05/02-הוא צפוי לעלות בכ2.9%-
בהשוואה לירידה של  4.2%ב 12/01-שעבר וירידה של  9.2%בהשוואה ל .31/12/2020-עיקר השיפור נובע מהפתעות חיוביות
בסקטור הטכנולוגיה והפיננסי במיוחד בענף הבנקאות.
❑ מסתמן ששוב החברות במדד סיפקו תחזיות נמוכות משמעותית מהתוצאות בפועל בתירוץ "קורונה" וגרמו לעלייה ברווח למנייה
הצפוי בצורה דרמטית בהשוואה למועד בו נסגר הרבעון .כך שמתוך ה 74%-חברות שדווחו  81%הכו את התחזיות
❑ המכפיל רווח הצפוי של מדד ה SP500-ל 12-חודשים עומד על כ 21.8-וזאת לאחר התאוששות ברווח למנייה הצפוי מ140-
במאי ל 170-בסוף דצמבר ,ירידה של  11.4%בהשוואה ל.2019-
❑ עונת הדוחות מסתמנת כטובה ומעידה על כך שהחברות הגדולות בעולם מצליחות לצאת מהמשבר בצורה מהירה מאוד ,אם
צפי לשינוי כמעט אפסי ברווח למנייה כבר ברבעון הרביעי ,כתוצאה מכך תחזית רווח אשר מציגה צמיחה גבוהה ברבעון 1
פתאום נראית הגיונית.
❑ כעת התחזית לרבעון  1היא צמיחה של  21%בהשוואה ל ,22/01 18.1%עלייה בהחלט מרשימה .כמו כן ,תחזית הרווח למנייה
ל 2021-עומדת על  ,23.4%כלומר ההתאוששות מלאה עד תום השנה.
אינפלציה 2021
❑ האינפלציה החזויה מתוך שוק האגח האטה את הקצב השבוע עם עלייה נמוך מ 0.1%-ל 2.35%-ל 5-שנים בהשוואה ל2.28%-
בשבוע שעבר .אך הפער בין הציפיות אינפלציה ל 7-שנים ו 5-שנים נשארו אותו הדבר ,כלומר העלייה ממשיכה להיות כתוצאה
מתנאי השוק ולא מהתערבות שונה של הפד .ברגע שנראה התערבות של הפד בקצרים יותר בכדי לא לשבור את שוק האשראי,
הפער יהיה קטן יותר ועלול לרמוז על החשש של הפד מהאינפלציה או התחממות יתר .נמשיך לעקוב.
סקירה שבועית
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