
 

      .אבי’ יעקובוביץ:  משולחנו של      

 .5402   יולי  40—ב"ארהמדדי  (שבועית)קירה  מורחבתס

 ..........האחרונהבהמשך לסקירה 

 

 המדדים. ב"במדדי ארה שבוע המסחראת  ,אתמול על נ, –       מעורבת– מגמהב  יום

  .  .מינוריימבשינויימ ננעלו 

 . הממוצע התקופתי מתחת  לרמת  -אתמול מחזורי המסחר

 3.1-ממוצעות של כ ירידותב,המדדימ ננעלו ,  בסיכום שבועי

 . . אחוז

 

 -טכני

 

המדדים  רובשכ, מסיימימ את השבוע הנוכחי,ב "רהמדדי א

או תבנית מתכנסת של בתחום , עדייננמצאימ , החשובימ

   . .וממשיכים לשייט בתחום תבניות אלה, רוחבית 

 

 .הרגיליםגרפים ה  בהתבסס  על, המדדים להלן פירוט  

 

 תחום רוחביאזור בכעת נמצא הוא כאשר ,המדד מסיים את השבוע  --(03701)דאו  

רמת ..05324מרמת יציאה ביכולת  רק  יתקבל חיובי אתות ברור להמשכ -,  לטווח הקצר,

התנגדות מיידית .. ושבירה כאן יפתח אתות שלילי, תמיכת הטווח הרוחבי הינה 00644

  .05444 -בתוכ התחום הרוחבי

לטווח -רוחביתבתוך תבנית כשהוא גם ,מסיימ את השבועהמדד (7075)   -נאסדק 

, נעילה מעל לאחרונהראינו ).  יורדת כעתהיא התנגדות  1275רמת אזור . . . בשלב זה , קצרה

כעת  חשובההתמיכה ה (. הנעילה הייתה מתחת לרמה זו , שבועיתעם זאת 



תמיכה  אזור 5777רמת  . תחתית תבנית, 1290אזור -ברמתנמצאת 

  . הכל במונחי שערי נעילה. קרוב

   

תחום  שברת השבוע כשהוא מסיים אהמדד ,...  (7002)   -577נופי ס

לכן   .7827-מחירבאזור  סומנהתחתית התבנית .. .,.עולה הנוטה לתצורת התכנסות, מחירים

היא  -75-2730אזור מחירים    .ואתמול נבדקה מלמטה, רמה זו יורדת כעת להתנגדות 

 ...התמיכה הקרובה

____________________________________________________ 

 

 -תמונת הפוינט
 

שמוצגים בגרפים השונים ובמכלול , להלן  המימצאים הטכניים 

- האינדיקטורימ השונים

 

    ישליל אתותב , מסיימ את השבוע כשהוא-(03701)  -דאו
היא  77001 ...הינה התנגדות כעת 75181רמת ,ביקושלועבר ......

  .כעת, התמיכה 

 

NDX ( 044נאסדק) - (3399 )- לעבר  כשהוא מסיימ את השבוע-

מול התנגדות על  ,7389תמיכה על  ..–   ישלילובאתות   ,ביקוש

7095.  

 

תחת נמצא , מסיים את השבוע  כאשרמדד זה (  2700)   -244סנופי 

. כעת התמיכה העולההינה  7972רמת , היצעל,,עברו–     שליליאתות 

 ..התנגדות  ,2137



 ***אתות שליליכאמור כל שלושת המדדימ כעת נמצאימ ב*** 

 

 

 

 -האינדיקטורים תמונת 

  . 03וכעת על רמת ,  היצעבנמצא כשהוא  מסיים את השבוע, כללי  -מומנטום

 

גם גרפים )  בהתאמה,35-99ברמתונמצאים , שניהם בהיצע ,כללי –שבועות  34-ו 04גרפים 

 (,אלא הינם נחשבים כאינדיקטור מהיר יחסית

 

BP-     אינדיקטור זה (BP כללי)  רמת )  - -  ביקושב כשהואמסיים את השבוע 

 )...כעת ,....חלק מהמדדים עבר להיצע   ,מבחינת המדדימ.... (כעת90

 (..–75--ברמות סביב , כעת במדדים השונים האינדיקטור  ,כ"כ

 

PT -  היצעב ,עדיינ נמצאמסיים את השבוע כאשר  –אינדיקטור זה , כללי 

  .ונע יחסית באיטיות, אינדיקטור לטווח ארוךאציין כי זה . 35ועל רמת 

 

LO-HI  –90  -כעת על רמת ....    ,היצעב , כללי .. 

 

                    ..-רוב לשליליימ--  -ליום מסחר אחרון  - איתותי מניות

 רמת ל מתחת הוא כאשר - ...את השבוע מסיים , אינדיקטור זה   -מקלאלן

   . ...באתות שליליכלומר – האיזון

 VIX – רכאש, –    ..חיובי אתות– תחתו,  היצעלעבר  ...10.8 ננעל ברמת השבוע 

האינדיקטור מחוץ כעת ..2.50אזור מול תמיכה על  ,הינה התנגדות   54

  .לטווח האופוריה

  



 (38.2)שנימ 17-ח ל"אג,תשואת ,.- , בתשואות ,ירידה ,ביום המסחר האחרונ  -אגחים 

לאחר ירידת תשואות דרסטית  עולה תנועה כעת במהלך של ,  נמצאת

התנגדות  אזור הייתה תשואה 4.2-3.4רמת . בתקופה האחרונה

  .נפרצ אזור התנגדות זו, לאחרונה. חשובהו מהותית 

 -סיכומים

תבניות במסגרת של בשלב זה  מצאימנ–ב "המדדים בארה -

 ,בתוכממדשדשימ והם ,המדדים  ברוברוחביות  \מתכנסות 

השינוי שנוספ בתקופה האחרונה הוא שינוי שלילי   .  .עדיינ

שעברו לאתות ארוכי הטווח בתמונת חלק מהאינדיקטורים 

 ,, שלילי

  .HOLD-  :בשלב זה  -מסקנה   -

והיא , סקירה זו הינה סקירה שבועית    -ערה חשובה ה

 כל בוקר בהמשך השבוע בהתאם   מתעדכנת

 .לנסיבות  -

 

  

 

 © כל הזכויות שמורות  

 . אין להעתיק או לצלם ללא אישור מראש ובכתב

  avijakub@netvision.net.ilאבי  ’ יעקובוביץ

לשום ביצוע פעולה כל  -ל"להסתמכ על מכלול הדברים הנאינ 

או בכל מדיניות השקעה כל , או במדדים , שהיא בניירות ערכ 

   .הבעת דעה זו הינה דעתי הבילעדית בלבד. שהיא

 

 

 

mailto:avijakub@netvision.net.il


 


