
 

  .אבי’ יעקובוביץ –משולחנו של   ---                                                                      

 

 

  .2102 ספטמבר 72-בוקר—ל"מבט לשווקי חו+פתיחה א לפני "ת

 ............................האחרונה –לסקירה  המשך ב

 

  . א"במדדי ת,את יום המסחר האחרון  נעל,       שלילי -  יום

  

   

 .. (5.5540) .אחוז 4.0ירד – מדד המעופ

   

   (1.4404)..-אחוז 4.1ירד – הבנקים מדד

בתמיכה עולה ארוכת קיבל היפוכ לאחר שנתקל , לאחרונההמדד 

את אישר כידוע  4725מעל  לאחרונההנעילה  .4725טווח באזור 

, כעת. ולמעשה מאז החל תנועה חיובית גם סיימנו מעלושם  4144

  .יעד הקרוב 4052תמיכה עולה ואילו  4045רמת 

 

 ,כידועהמדד  (4.220) –     אחוז   4.0ירד – 45 דד נדלן מ

. אם כי לאחרונה ראינו מימוש מחירים. ...בתנועה עולה 

 544 .כפולה, חשובהעולה כעת לתמיכה  250רמת כעת 

 . יעד

 



 ......(  4.512)     .ירד כאחוז ורבע -54ייתר 

רמת כעת כאשר –תחת תנועה עולה ,לאחרונה, המדד כאן 

כל עוד שנמצאימ מעל המדד . רובהעולה לתמיכה הק 427

  .הקרובההתנגדות  522רמת  . . חיובי

 

  ....  הממוצע התקופתיבאזור  -המסחרחזורי מ

 

 ,המדדכי מראה התמונה הטכנית כעת   -75א "ת – בגרפ היומי

אך עדיין כללית התנועה הראשית , בתיקון עולהכעת נמצא 

כעת .4544-4004היורדת שרירה כל עוד נמצאים מתחת לאזור 

 4007הינה התנגדות קרובה ואילו רמת  4055רמת ,לטווח הקצר

    .תמיכה עולה

 

  -תמונת הפוינט

 .יחיוב אתותותחת  ,  ביקושל עבר    -מדד המעופ 

 2330......תמיכה עולהקו -תמיכה כעת 2340

 . חזר לתחום מדידה העליוןהמדד ...התנגדות

  

  -נמצא– BP,גרפ..., (  א"ל מניות תלעבור ככלליים ) -אינדיקטורים

 ביקושב  PT… .(55), על נמצא כעת)..    יחיובובאתות   . היצעב-

 ..( 42) . חיוביובאתות   היצעב-14גרפ ,  יחיובובאתות  (..05).

מומנטום  (-25 )– ישלילובאתות  ,ביקושב , שבועות-44  גרפ 

 ...-72רמת  עלו....... ישליל ובאתות–  היצעב נמצא

 

   .,מעורבימ .-ליום מסחר אחרונ איתותי מניות



 

 .....ל"סחורות בורסות חו,ח  "מט

 ח"מט

ניתן ,(074.4,) הדולר מול ,התחזק– ביום המסחר האחרון– האירו

מה שאומר כי   74.41רמת  -ל לאחרונה הגיעלראות שהאירו 

משם ראינו נסיגה . הצמד הגיע לאזור התנגדות בשלב זה

אזור . עקב התנגדות קו מהלך תבנית שנשבר לאחרונה

  .המהותית מסומנ כעת כתמיכה קרובה 474.4

 

נשברה תמיכת  -לפני כשבועיימ–בצמד הזה (02.1) -דולר-שקל

המשך , אתות,ויש כאנלכן רמה זו יורדת להתנגדות ,  1.2אזור 

 . התחזקות השקל

 .  סחורות

ולכן , לאחרונה דולר 10רמת שב אל מעל הנוזל (5.50  )  -נפט

מלמעלה  נבדקה  רמה זו .   רמה זו עוברת כעת לתמיכה הקרובה

    ...לאחרונה וחל כעת היפוכ על תמיכה שלישיתבפעם ה

 

תיקון רואים לאחרונה אם כי -יורד במהלך , טכנית כידוע  -זהב

תמיכה  4404רמת .  ..דולר 5114על  נמצא - כעת כאשר ...עולה

נפרצה , לאחרונה .התיקון העולה תקפ, כל עוד מעליווכעת 

רמת אזור . והיא עולה לתמיכה הקרובה 4144רמת 

ראינו   שבועיימ-לפני כ) .היא כעת היעד הקרוב 0241

 (..בדיקת היעד מלמטה

 

 .ל"בורסות חו



  -    -כאשר.. ...  שלילית מגמה,     האחרונביום המסחר 

 . .--  כאחוז ורבעירד  נייקי....   שלילייום   -מזרח

   ..בממוצע כאחוז וחצי -של ירידותקלה ו שלילית מגמה  -אירופה

אחוז  0.4-של כ ירידותו שלילית מגמה – אתמול  –ב "ארה

  (.  בהמשכ סקירה זוהרחבה  ). . בממוצע

 

ירידות  -המדדימ נוטימ ל, בפתיחת המסחר כעת במזרח*****   

 יורד נפט -זהב יורד קלות.      אחוז 41.נייקי יורד ...שערימ

 ...קלות

 ------------------------------------ב"סקירת מדדי ארה

 

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

 .      אחוז  0.4-ממוצעות של כ ירידותסיימו  ב

 . . הממוצע התקופתי  מעט מתחת   לרמת,ביום מסחר האחרון-מחזורי המסחר

 -טכני

 

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

כאמור עוד לפני כשלושה . לאחרונה מעל לשיאים השנתיים שלהם

שזה עומד ,כנאמר כאנ,קיבלנו אינדיקציה ראשונית, חודשים 

לאחרונה המדדים יצאו למימוש . ואכן אינ הפתעות....לקרות

כל עוד אינ פריצת שיאים , שעדיין תקפ,מחירים לטווח הקצר

 .  . בכל שלושת המדדימ  -חדשים  

 

 .בהתבסס  על  הגרפים הרגילים, להלן ניתוח  המדדים  

 



הוא כאשר ,מסיים ביום המסחר האחרון, שנמצא במהלך עולה–המדד  --(20442)דאו  

והמשמעות היא שכאן למעשה  42412באזור התנגדות , פרצ  לאחרונה 

בשלב זה המדד נכנס ., לטווח הקצר בינונינמצאת נקודת התמיכה החשובה 

היא כעת  11001רמת אזור .  בינתיים לטווח הקצרלמימוש מחירים 

שם קו תמיכה  (אתמול נעילה גבולית מעל)התמיכה הקצרה

בינתיים המצב לטווח .     עולה של הסייקל העולה הנוכחי

לשיא שנתי   מעל רק יכולת חזרה .מימוש הקצר הינו תחת

 . חדש יאשרר סיום המימוש הנוכחי

 

קבע לאחרונה כאשר הוא ,המדד מסיימ ביום המסחר האחרון(7525)   -נאסדק

כאשר –יצא למימוש מחירים לאחרונה המדד   .ובמהלך עולה, שיא חדש

 .5722האחרון ברמת  זה הסתיים עקב פריצת השיא  -בשבוע החולפ  

היא כעת התמיכה המיידית וכל עוד  4475 רמת

  .נשמרת המדד חיובי 

   

המדד נמצא כמו בייתר המדדימ גם כאן ,...  ( 0574)   -544סנופי 

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

שכאן התמיכה המהותית לעניינ התנועה , והמשמעות 7444-4024

למימוש מחירים , בשלב זה המדד יצא כמו הייתר.   בינוני-הקצרמעל הטווח 

עולה של  קו תמיכה 1474ורמת התמיכה הקרובה כעת הינה על באזור 

גם כאן יש לנו כרגע מימוש  לטווח ,. הסייקל העולה האחרון

  .ורק יכולת פריצת השיא השנתי יבטל זאת .הקצר בשלב זה

 

עדיינ מאשרים , המדדים רובם , כאמור*** 

 .בינתיים לטווח הקצר - מימוש מחירימ



אתות זה יתבטל רק ביכולת קביעת שיא 

 .בכל המדדימשנתי חדש 

 -תמונת  הפוינט
 

שמוצגים בגרפים השונים ובמכלול , להלן  המימצאים הטכניים 

- האינדיקטורימ השונים

 

באתות , כשהוא , מסיימ ביום המסחר האחרון-(40242)  -דאו

החלק התחתון של המדד עדיינ  בתחום .. .....היצעלועבר חיובי 

כעת    .המדד מעל קו תמיכה עולה ראשי, עם זאת. טווח המדידה

ואילו התנגדות על רמת , 44442 רמת התמיכה על

40442.-  

 

NDX ( 011נאסדק) - (4202 )-מסיימ ביום המסחר האחרון ,

עדיין בתחום המדד כאן .. –   ובאתות חיובי  ,היצענמצא בכשהוא 

רמת  .ומעל קו תמיכה עולה ראשי, העליון של רצועת המדידה

ה המדד "ס.., 3221התמיכה הקרובה נקובה על 

 . התנגדות 3111 .חיובי

 

S&P 500  (0574  )כאשר,  מדד זה מסיים ביום המסחר האחרון ,

המדד כאן מעל קו תמיכה ..... לביקוש,,ועבר–   חיובי אתות נמצא תחת 

  .כתמיכה 7474רמת הינה כעת ההתנגדות מול  4074רמת .  עולה ראשי

 



מסיימים אתמול , לפי פוינט,המדדים ****

כשכולם עברו לאתות חיובי ונמצאימ מעל קווי 

עדיין בתחום  מיעוטםעם זאת , מהלך עולים כעת

   .טווח המדידה התחתון

 

 -תמונת  האינדיקטורים

וכעת על ,  ובאתות שלילי,  ביקושב נמצא  כשהוא  ,מסיים אתמול, כללי  -מומנטום

  ..51רמת 

 

השני באתות חיובי .. היצעהראשון באתות שלילי ו....... כללי –שבועות  41-ו 01גרפים 

גם גרפים אלא הינם נחשבים כאינדיקטור מהיר ) בהתאמה ,45-15ונמצאים ברמת,.  ............ובהיצע

  (,יחסית

 

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

 ....( כעת25ברמת  )  -

 

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

אינדיקטור לטווח אציין כי זה  57רמת ועל  ... ובאתות שלילי,בביקוש

  .ונע יחסית באיטיות, ארוך

LO-HI  –25-כעת על רמת ..., שליליובאתות ,   ביקושב,  כללי. –      

 ..ובתהליך נסיגה מתחום רוויה

                    .שליליימנוטה ל, מעורבימ--  -ליום מסחר אחרון  - איתותי מניות

רמת   תחתנמצא מ–כאשר  ,ביום המסחר האחרונ מסיים , אינדיקטור זה   -מקלאלן

  .כעת שליליתחת אתות כלומר , האיזונ



 VIX – שלילי אתות –ותחת , ביקושלעבר ... 40.5ננעל ברמת , ביום המסחר האחרון

 . תמיכה, 00.1. מסומנת כעת כהתנגדות הקרובה 01רמת 

 

.  (44.5)שנימ 44-ח ל"אג,תשואת ,.- ,בתשואות ,   ירידה,ביום המסחר האחרונ  -אגחים  

אזי התמונה כעת עדיינ במסלול ,7.4שבירת תמיכה עולה ברמת -לאחרונה –היות וראינו 

למעשה ,,,כללית התשואות נמצאות במהלך יורד זה זמן רב מאוד.  )של ירידת תשואות

מצביע כי , שוב בשבוע החולפ 56.1שבירת  (....למעט תיקוני ביניים–7442ממפולת 

  6בכיוון רמת התשואותבשלב זה אין עדות לשינוי מהותי 

 -סיכומים

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

אך עם זאת לטווח הקצר עדיינ , תנועה עולה כללית

בינתיים זה רק לטווח . . תחת מימוש חלקםנמצאים 

עדיין כל המדדים נמצאים מעל , מבחינת הפוינט... הקצר

וחלקם בחלק התחתון של תבנית ,קווי מהלך עולים ראשיים 

   .המדידה

 

 

 !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


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


