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 ......4302  אוקטובר 32-ל"מבט לשווקי חו +. א לפני פתיחה"ת

 ............האחרונה לסקירה  המשך ב

 

 .א"במדדי ת -, המסחר האחרון נעל את יומ ,,-מעורבת במגמה– יום

   

    ( 5.3431) ... עלה מינורית– מדד המעופ

,  בשבוע הקודםהמדד   (1.6241)..-אחוז  -כירד – הבנקים מדד

רמה זו היא ,  3222באזור , התקרב אל תמיכה מהותית כעת

, התמיכה כאן אוסיפ. תבנית מחירים שנפרצה לאחרונהתקרת 

אתמול קיבלנו ...אתות שלילי ברורחשובה ובמקרה שבירה נקבל 

אתות שלילי במדד ורמה זו יורדת לכן –שבירה של רמה זו 

  .להתנגדות קרובה כעת

 

במימוש  היהשהמדד  ,(0.303( -  אחוז  חצי ירד– 15 מדד נדלן 

פרצ תבנית יתד שורית על הגרפ בשלב זה עם ,מחירים לאחרונה

כאשר יש לנו   לאחרונהיעד זה הושלם  . 300יעד על רמת 

רמת . שנפרצה גם היא– 303התנגדות שיא שנתית ברמת 

 ( קו מגמה מבדיל),עולה כעת לתמיכה קרובה במדד 063

יצא ולכן , רוויה הייתה  הטכנית במדדכאשר התמונה 

  ...----- .. למימוש

 

  ..... ( 3.265)   -מינורית עלה -50ייתר 



, שבשבועות האחרונים נמצא בתנועה רוחבית  המדד   ..

מתחת קו מהלך יורד ומעל  ,לאחרונהנמצא , נוטה מטה

רמת התנגדות קרובה נקובה    .560על תמיכה מהותית 

  .550אזור ב

 

 . . התקופתי באזור הממוצע - -המסחרחזורי מ

 

   -65א "ת – בגרפ היומי

יעדי  6 לאחרונה השליםהמדד  לאחרונהניתן לראות כי 

ויצא למימוש  9135 -ו 1330,התכנסויות מחירים ברמות 

התמונה , וכידוע וכפי שנאמר כאן, ואפ מעט מעל –כצפוי 

המימוש שרואים כעת . הטכנית נכנסה לתחום רווי וגבוה

בשלב ...תמיכות קרובות כבר נשברו,ולמעשה , לא מפתיע

שם  1341החשובה הקרובה נמצאת ברמת זה התמיכה 

בימים  נבדק ) --.פתוח בשילוב קו מהלך אופקיגאפ 

לטווח , ייבחנ להמשכ בנקודה זוהמדד .---(.. האחרונים

מתחת נמצאת התמיכה המהותית והיותר  .הקצר להמשכ

שם תקרת תבנית אחרונה , 1300סביב אזור חשובה 

יורד בשלב זה  5913אזור . שנפרצה טרום המימוש הנוכחי

  .   . מיידית ות התנגד -3213.להתנגדות קרובה

 

   .מעורבת–מכלול התמונה הטכנית 

 

 -תמונת הפוינט

 



  ,.עדיינ. חיוביותחת אתות , ....   ...עבר להיצע ,   -מדד המעופ 

רמה -0642התנגדות על . הקרוב תמיכה  2702 רמת. ,.....

  .. לאחרונהשהגענו אליה 

 על כעתנמצא )..    היצעל-  -עבר– BP,גרפ...,  -אינדיקטורים

,34...) . …PT  40גרפ , ..יחסיתותחת רמה גבוהה  (20.)היצע -ב-

  .(74).. היצעלעבר  , שבועות-10  גרפ  .. (40) .היצעלחזר 

כלומר כעת   -.-46רמת  על-ונמצא ..... ....עבר להיצעמומנטום ,,.

  .בהיצעכל האינדיקטורים 

 ..  . נטייה לחיוביימ -האחרון ביום המסחר– איתותי מניות

                              

 .......ל"סחורות  בורסות חו, ח"מט

 ח"מט

     (236.1)     -    מול הדולר, נחלש, ביום המסחר האחרון– האירו

רמת נקובה על שהייתה התמיכה החשובה  לאחרונה

בצמד תמונת  ראינו  -  . ותוך כדי כך ..נשברה-  (שבועית)351.4

 1.3יכולת פריצת .  - -(גרפ חודשי)ארוכת טווח  -התכנסות דובית

אזור ואילו שבירת , אשר ביטול התמונה הדוביתהיה מ

אתות דובי כפועל יוצא של התבנית  -אישר ( חודשית)1.45

יש לנו  כי, ראינו כנכתב אז  (.התחזקות הדולר)

כצפוי בצמד על כל ,,ואתות שלילי שבירה ברורה ו,,,הכרעה

מול יעד סופי . 675.1הינה  התנגדות רמת   ,כעת.המשתמע מכך

ראינו תיקון עולה בצמד לאחרונה שנראה כי .......1.6באזור 

 . הסתיים

 

 ,מול הדולר ,  -נחלש , ביום המסחר האחרונ, היינ היפאני  

תמונה רוחבית ברורה בצמד -ש ,לאחרונה ניתן לראות ,(01.710)

אזור זה כאשר כעת היעד  נפרצ , ,יינ לדולר 104-101בתחום –



ולמעשה , רמה זו הושגה לאחרונה יינ לדולר 110הוא ברמת 

מכאן הצמד יצא . האחרונים שבועותשצויינ כאן ב, הושלם יעד ענק

והיעד , שהייתה תמיכה קרובה נשברה 107.2למימוש וכעת רמת 

והחזיקה מעמד . רמה שנבדקה בימים האחרונים 105.5זור כעת א

   .. ז"ב

 

  סחורות

ואנו , אתות שליליקיבלנו לאחרונה , -לפי פוינט(4.04  )  -נפט

שבירה לפי פוינט . נמצאים בתנועה יורדת ומתחת קו מגמה יורד

הביאו את הנוזל עד ,  91-ו,  95, כמו שראינו–תמיכה  ישל אזור

כאשר , כעת יש לנו תיקון עולה . שם התמיכה כעת דולר 40לרמת 

כל עוד שנמצאים מתחת . דולר. 91על  התנגדות קרובה נמצאת

 .  התנועה השלילית קיימת,  91

 

ומהלך   ,....אתות שלילי עדיינתחת , טכנית כידוע  -זהב

התמיכה שבירת רמת    .דולר  6361על  נמצא - כעת כאשר ...יורד

 ,ובהמשך, אישר כידוע אתות שלילי ראשון  ,בזמנו,1262-על 

 לאחרונה  ,  1540-1560אזור ,נשבר גם התמיכה המהותית של 

דולר ושוב קיבלנו  1300ראינו תיקון עולה מרמות שפל לעבר 

מסומנת כעת רמת תמיכה מהותית קצרה וארוכת טווח  .. מימוש

ומכאן אנו תחת תיקון  ,לאחרונהרמה שהגענו אליה ) .1140באזור 

דולר  5016בינתיים התנגדות קרובה סביב ..עולה ותו לא

שם התנגדות –כעת  1405נמצא באזור  מגמה יורדקו -.לאונקיה

שכעת  1140- 1300אציין בגרפ שבועי תנועה רוחבית  .מהותית

  .חל היפוכ על תמיכתה

 

 .ל"בורסות חו

   -    -כאשר  .-–מעורבת תמונה   ,     ביום המסחר האחרונ



  . .. ...- בממוצע אחוז חצי -חיובית ועליות של כמגמה  -אירופה

 . .. .. אחוז ורבע 2-נייקי עלה כ...חיוביתמגמה  -מזרח

 .אחוז -0.4-כשל  ממוצעות      ירידות ו  שלילית מגמה -  - ב"ארה

 (.  בהמשכ סקירה זוהרחבה )

  ת לישלימגמה -המדדימ נוטימ ל, בפתיחת המסחר כעת במזרח***

 . .א"יורדימ כרבע אחוז כנפט וזהב .........יורד כחצי אחוזנייקי .

 ..............ב"למדדי  ארה  מבט

  0.0בירידות של  – שלילית במגמהיום שננעל , אתמול כאמור

 מהממוצע -    מעט גבוהים,ובמחזורים.    בממוצע   אחוז

  ..התקופתי

 

- טכני

כשהם עדיין תחת השפעת , מסיימימ אתמול ,ב "מדדי ארה

עם זאת המדדים כעת –,של התקופה האחרונה,התנועה  העולה  

שעדיין לא הוכרע ...., האחרוןמחירים המימוש תיקון  עולה לתחת 

  .....האם לטווח הקצר או מעבר לכך

 .הרגיליםגרפים ה  בהתבסס  על, להלן פירוט  המדדים .

 

נתקל לאחרונה בתקרת תבנית כשהוא  -כעת המדד  --(32121)דאו  

, למימוש העמוק האחרון תיקון עולהבשלב זה יש לנו . והחל מימוש

כאשר ההתנגדות החשובה כעת היא תחתית תבנית שנשברה 

 . הינה תמיכה עולה כעת, 26221רמת ....12700באזור 

  

למימוש העמוק  בתיקון עולה,כשהוא, -המדד מסיימ אתמול(4463)   -נאסדק

 50רמת ממוצע . ובשלב זה חזר להיות מעל הממוצעימ החשובים, האחרון



עולה כעת  3471כאשר .  הינה כעת ההתנגדות הקרובה במדד 3340על 

   .לתמיכה קרובה

   

 בתיקון עולהמסיים כשהוא  -המדד אתמול,...  (6791)   -500סנופי 

המדד הגיע עד לקו מהלך יורד מהשיא האחרון ,וכעת , למימוש האחרון

כאן . ובשילוב תחתית תבנית שנשברה לאחרונה 1936אזור סביב 

יכולת נעילה כאן מעל יאשר את השיא -רק .החשובה כעתההתנגדות 

  .1903עולה לאזור מנגד תמיכה קרובה . האחרון

 

וניכר לראות , שלילית עדיין מכלול התמונה הטכנית כעת

נכנסים לתחום מימוש מרמות  ארוכי טווחאינדיקטורים 

 ...רוויה

 

 -לפי תמונת הפוינט

 

    שליליבאתות , מסיימ אתמול כשהוא -(32112)  -דאו

שבר קו תמיכה עולה המדד .. על הגרפ  ביקושלועבר שוב ......

קו –התנגדות כעת  00170......תמיכה  01590. על כל המשתמע מככ .ראשי

  .מגמה יורד

 

 חיוביובאתות   - ביקושבכשהוא  ,אתמולמסיימ -( 4463) -נאסדק

 תמיכה 0631רמת ,   ...נמצא מתחת קו מהלך יורד כעת–כאשר .. .. –

והמדד מתחת קו מגמה , 3320קרובה מול התנגדות כעת על רמת 

  .יורד כאמור

 



אתות תחת נמצא , כאשר ,מסיימ ,אתמולמדד זה (6791) --100סנופי 

מול תמיכה על  , 1920התנגדות על רמת , ..ביקושב,,ונמצא –    ישלילי

 . כעת. . 0414רמת 

 

 :  -תמונת אינדיקטורים

בתהליך מימוש  ובמיוחד אלה , ברובה ,כאן התמונה הכללית

 :על כל המשתמע מכך כדלקמנ ....הארוכים

–   (....כצפוי) ..– המדדיםמ,,  - חלקב    ביקושל  עבר – מומנטום

.  (תלוי במדד 15-10,   -באזור ,כעת )–.כידוע זה אינדיקטור  מהיר

וכבר ברמות סביב קרקעית מה ,,  -במהלך מימושרמות 

שראינו מה . שיכול לפתח כעת תנועה מתקנת עולה

  .( ..יש לנו דשדוש ברמות נמוכות כעת .לאחרונה

עולה  תיקוןוב..  ביקושלעברו שניהם  – שבועות 40-ו 10 –גרפים  

  .בהתאמה (34-44

 

BP - רוב... )-, .. ..מתממש מרמות גבוהות.( 24) -היצעב, ראשי 

המדדימ בתחום     -(...בביקושהמדדים מבחינת אינדיקטור זה 

  ..  44-אזור 

PT – אתות ארוך טווח -משמע....    ,עברו להיצע המדדים   כל

עדיין רובם בתחום רמות יחסית ........ליציאה למימוש מחירים כעת

 ...גבוהות

.HI L0  –  עדיינ רמה (..26על רמת כעת , ,,......ביקושעבר לאינדקס 

 ..נמוכה המזמינה תיקון עולה

               .    חיוביימרוב ל, אתמול – איתותי מניות  

-היצעב  נמצאימ כעת -  מהם24 , ,הסקטורים 30מתוך ..-סקטורים

 ..מהסקירה הקודמת, יציבות..ביקושב  3 מול 



  חיובי באתותכלומר , רמת האיזונל --  עלמ--,  בר ע, ,-מקלאלן

 . כעת

.VIX  –  חיוביובאתות ,   היצעב..4.71 ננעל ברמת...    ..

רמות אופוריה שם היה נתון ,כצפוי ,האינדיקטור פרצ 

 ........כעת בודק אותם מלמעלה...לאחרונה

 

 01וטכנית  תשואות אגח  , אתמול   - -, בתשואות,  יציבות-אגחים

  -עדיינ-נמצאים במהלך של ירידת תשואות –( 66.6)שנים 

ירידה מאז המגמה היא . אחוז 3לאחר שלאחרונה הגענו עד לרמת 

לאחרונה רמת .  .....,ואפ נשברה תמיכה עולה , כאמור בתשואות

רק יכולת כעת של , התשואה שבה מתחת  קו המגמה שנשבר שוב

 .יאשר אתות להמשך עליית התשואות  75.6,אזור פריצת 

תיקון עולה ותו .בתשואות   תיקון עולההיה לנו ,  כצפוי, לאחרונה 

כל עוד שמתחת אין ....6.46התנגדות מיידית כעת ברמת .... לא

  .שום אתות לשינוי כיוון אפילו ראשוני

 

 -לסיכום

מלא , +כתיקון עולה,כללית  במהלך עולה שנמצאים ב "מדדי ארה

התמונה ...כפי  שראינו לאחרונה,  ויותר(3000), למפולת האחרונה

ממכלול ,  והחשוב ובמיוחד חלק נכבד , מעל לקצר לטווח,הטכנית 

 המזמינ,על תמונה גבוהה עדיין, עדיינ מצביעימ האינדיקטורים 

מה שראינו כצפוי בימים האחרונים הוא אתות ......כעת שוב מימוש

שמבחינת , ליכולת שינוי מגמה ארוך טווח במדדיםברור 

 :המשמעות ...כבר החל,,,הארוכימהאינדיקטורים 

וכל עוד לא יוכח , בשלב זה  (...תיקון עולה,( HOLD— -מסקנה

 ...אחרת כנאמר לעיל

  

 



 ...לחותצה

 ©כל הזכויות שמורות 

 .אין להעתיק או לצלם ללא אישור מראש

 avijakub@netvision.net.il  אבי’ יעקובוביץ

 

לבצע פעולות , או  אישור  כל שהוא , המלצה , אין בסקירה זו  

וזו רק הבעת דיעה אישית של , בניירות ערך או במדדים כל שהם 

 .. .כותב סקירה זו
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