
 .5102פברואר  52(שבועית)ב"סקירת מדדי ארה-

 

המדדימ . ב"במדדי ארה,  ננעל יומ המסחר האחרונ, -–      מעורבת, ום  במגמה י

 . ..      . בעליות מינוריותסיימו  

 . הממוצע התקופתי   באזור רמת, אתמול-מחזורי המסחר

 . בממוצע עלו כחצי האחוז,בסיכום השבועי המדדימ  ***

 -טכני

 

המדדימ סיימו  כל ,כאשר, מסיימימ אתמול,ב "מדדי ארה

התנועה העולה הראשית ..לאחרונה מעל לשיאים השנתיים שלהם

, המדדים חצו  בשבוע החולפכאשר כעת לטווח הקרוב , תקפה

ולכן כל עוד שנקודות הפריצה -תקרות תבניות מחירים נוכחיות

 .התמונה הינה חיובית,  נשמרות כתמיכה

 

 .יםבהתבסס  על  הגרפים הרגיל, להלן ניתוח  המדדים  

 

, הוא פרצ  בזמנו כאשר , שנמצא במהלך כללי עולה–המדד  --(28882)דאו  

והמשמעות היא שכאן למעשה נמצאת נקודת  83272באזור התנגדות 

 ,. ארוך-לטווח ה בינוני.  התמיכה המהותית

 צרה ובשבועופרצ תנועה רוחבית , 51111רמת בשלב זה המדד שב מעל .

כל , כעיקרון.  אפ פרצ את יעד התבנית שהושגה לאחרונה החולפ

הוא חיובי ללא  51111עוד המדד נמצא מעל רמת 

 . אתות שלילי כל שהוא

 



קבע לאחרונה כאשר הוא ,המדד מסיימ ביום המסחר האחרון(5442)   -נאסדק

בשבוע החולפ פרצ אפ תקרת  -ו.    .ובמהלך עולה, שיא חדש

באזור .רמת הפריצה עולה כעת לתמיכה הקרובה.מחירים  -תבנית

כעת  4342. כל עוד נשמרת אין אתות שלילי כל שהוא   .4342

 . תמיכת תקרת תבנית

 

המדד נמצא כמו בייתר המדדימ גם כאן ,...  ( 3872)   -422סנופי 

אזור את רמת ההתנגדות הקרובה על ,  כאשר   פורצ לאחרונה   בתנועה כללית עולה

שכאן התמיכה המהותית לעניינ התנועה , והמשמעות 8222-8822

 .   בינוני-מעל הטווח הקצר

ולכן התנועה  ..8783-תבנית באזור המדד פרצ בשבוע החולפ תקרת .

.   8784תבנית כעת על תמיכת תקרת   .החיובית גם לטווח הקצר תקפה

  .תמיכה הקרובה 8742

 

 -תמונת  הפוינט
 

שמוצגים בגרפים השונים ובמכלול , המימצאים הטכניים להלן  

 -האינדיקטורימ השונים

 

באתות , כשהוא , מסיימ ביום המסחר האחרון-(28882)  -דאו

  .בביקושונמצא  חיובי

 . תקרת תחום המדידה    -מעלהמדד כעת   

 .... -,88222 רמת התמיכה על 

 



NDX ( 011נאסדק) - (5747 )- ביום המסחר האחרוןמסיימ ,

המדד כאן חזר .. –   ובאתות חיובי  ,ביקושנמצא בכשהוא 

 .ומעל קו תמיכה עולה ראשי, של רצועת המדידהלתחום  העליון  

, גם כאנ.2011רמת התמיכה הקרובה נקובה על 

  .המדד נמצא מעל לתקרת טווח המדידה

 

S&P 500 (3872 )כאשר,  מדד זה מסיים ביום המסחר האחרון ,

רמת התנגדות כעת על   ..... לביקוש,,ועבר–   חיוביאתות נמצא תחת 

 .תמיכה 8832רמת .    8722

 

מסיימים אתמול כאשר , לפי פוינט,המדדים ****

המדדים כל , חיובית  -התמונה היא עדיינ 

בתחום העליון של רצועת  כולם, באתות חיובי

המדדים נמצאים מעל קו  כלכ "כ .המדידה

  .כל המדדים בביקוש, וכנ .מגמה עולה ראשי

 

  -תמונת  האינדיקטורים

וכעת על ,  ובאתות חיובי,  בביקוש נמצא  כשהוא  ,מסיים אתמול, כללי  -מומנטום

  ..52רמת 

 

השני באתות שלילי .. וביקוש - שליליהראשון באתות ....... כללי –שבועות  01-ו 01גרפים 

גם גרפים אלא הינם נחשבים כאינדיקטור מהיר ) בהתאמה ,22-32ונמצאים ברמת,.  .....ובביקוש

  (,יחסית



 

BP-      אינדיקטור זה(BP כללי )ובאתות חיובי,בביקושכשהוא , מסיים אתמול   - 

 ....( כעת28ברמת  )  -

 

PT -  נמצא כעתכאשר , מסיים השבוע –אינדיקטור זה , כללי ,

אינדיקטור לטווח אציין כי זה  42רמת ועל  ... ובאתות שלילי,בביקוש

  .ונע יחסית באיטיות, ארוך

LO-HI  –82-כעת על רמת ..., ובאתות חיובי,  בביקוש,  כללי.!!–

      ..  .רווי-בתחום מאוד-ועדיינ 

   .                  . נוטה בברור לשליליים-מעורבימ--  -ליום מסחר אחרון  - איתותי מניות

–מעל—נמצא  כעת –כאשר  ,ביום המסחר האחרונ מסיים , אינדיקטור זה   -מקלאלן

עם זאת גבולי מלמעלה עמ רמת ..חיובי–לכן  -לרמת   האיזון

   .האיזון

 VIX – אתות שלילי–ותחת , לביקושעבר ... 5.88ננעל ברמת , ביום המסחר האחרון 

האינדיקטור .  .. 01.1תמיכה על .   05.2התנגדות על . -..

 . -בתחומ האופוריה העמוקה עדייננמצא 

 (78.8)שנימ 82-ח ל"אג,תשואת ,.- ,בתשואה ,   ירידה ,ביום המסחר האחרונ  -אגחים  

אחוז שנשברה  8.4רמת . אם כי כעת תחת מימוש בתוך תנועת תיקון עולהנמצאת כעת 

 . מהווה תמיכה 8.2ואילו אזור , יורדת כעת להתנגדות 

 -סיכומים

כעת עדיין בתחום , כולמ,נמצאימ –ב "המדדים בארה

ולטווח הקצר נמצאים לאחר פריצת )  -, תנועה עולה כללית

אינדיקטורים  -אציינ חלק מה, כ"כ. , ( תקרות תבניות

   .VIX-בשילוב אופוריה ב, רוויים כעת-שעדיינ 

------- !הצלחות 



 

 ©כל הזכויות שמורות  -

 .אין להעתיק או לצלם ללא אישור מראש -

 avijakub@netvision.net.il  אבי’ יעקובוביץ -

, או  אישור  כל שהוא , המלצה , אין בסקירה זו   -

, לבצע פעולות בניירות ערך או במדדים כל שהם 

  .וזו רק הבעת דיעה אישית של כותב סקירה זו

 

 

mailto:avijakub@netvision.net.il

