
  .אבי’ יעקובוביץ –משולחנו של   ---                                                                      

 

 

  .8102  יולי  82—ל"מבט לשווקי חו +פתיחה א לפני "ת

 ............האחרונה לסקירה  המשך ב

 

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

 

   

 . ( 7.8961)  ..ירד רבע אחוז– המעופמדד 

   

החל ,לאחרונההמדד   (9.8941)..- ירד כחצי אחוז– הבנקים מדד

משם המשיך . לפי הצפי  בתיקון עולה ופרצ תבנית דמוי יתד

, מהותיתהתנגדות  הייתה  2130 אזור כאשר רמת–בתצורה חיובית 

ראינו פריצה כאן  ,לאחרונה.והיא משמעותית גם מעל לטווח הקרוב

. חשובהרמה זו עולה כעת לתמיכה ה. הקצרואתות מעל לטווח , 

רמה זו  ...נפרצה ,ולאחרונה, התנגדות קרובה הייתה  0102אזור 

כל עוד מעל המדד . קרובה   מהותית שבועית כעת תמיכה

נעילה שבועית מעל יאשר ורק  התנגדות קרובה 1461   .חיובי

 (.מיידית עולה לתמיכה 1411). .אתות חיובי נוספ

 

המדד ראינו את  ,(3.394( - ירד שליש אחוז– 11 מדד נדלן 

לאחר ,  אתות שלילינמצא תחת  שלאחרונהבימים 

המימוש נגרם גם מעליית , שלאחרונה הגיע לשיא שנתי



עם זאת בימים האחרונים . האגחים לאחרונההתשואות של 

הגיע לנקודת התנגדות  -והמדד נמצא בתיקון עולה 

כאשר ...נפרצה רמה זו לאחרונה-ו 433ראשונה על רמת 

מול ,תמיכה 441. ,..וראינו נעילה מעל .הבאיעד היה  441

בשבוע נבדק ) כעת יעדו אזור התנגדות 1-414

-קרובה -תמיכה כאמור 441(.ונכשלה פריצה,הקודמ

למרות שבאופן מספרי ננעלה , ואתמול נעילה גבולית

  ... ..מתחת

 

 ..... (4.911)     --.מינוריתעלה  -11ייתר 

בשלב .  בתבנית התכנסות יורדתהיה המדד לאחרונה    ..

בתוך התבנית ואילו רמת  הינה תמיכה קרובה 161זה רמת 

נפרצה  בשבוע החולפ .הינה תקרת תבנית , 167אזור 

  .191עד קרוב תקרת התבנית וכעת י

 

גם בניכוי ).התקופתי הממוצע מעל - -המסחרחזורי מ

 . (..המחזור החריג בטבע 

 

   -41א "ת – בגרפ היומי

במימוש מחירים  לאחרונההיה המדד  לאחרונהניתן לראות כי 

 . חלק הארי של המימוש הוזכר כאן טרם התנהלותו  .לאחרונה חדשלאחר שהגיע לשיא 

ראינו את המדד פורצ את ,  השבועו, תיקון עולה תחילת  קיבלנו,בשבועיימ האחרונימ

  -משמעות כל אלה. וגם קו מגמה יורד וכן את השיא היורד האחרון,  תחום מרכז בולינגר

 בשבוע החולפכאשר , 4189-יעד קרוב נקוב על אופקית

נפרצה רמה זו שעולה כעת לתמיכה ועמ יעד לשיא ברמת 

נבדק השיא ונכשל  שוב, בשבוע האחרון) 1716אזור  



 4-1893הסיכוי שנראה כעת שוב את  ..( פריצה

 ..ואולי אפ מתחת לזהגבוהה כעת 

 

  -תמונת הפוינט

 

  ,.יחיוב אתות -ותחת, ....   ...היצעלעבר  ,   -מדד המעופ 

  .תמיכה קרובה ..3110.  משולשת התנגדותהנה כעת ,  0101רמת

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

גרפ , (..18.) היצעב  PT… . ......(-81, על נמצא כעת)..    ביקושב-

 -49 -.. , ביקושב , שבועות-11  גרפ  .. (..-48) . ביקושב-31

בהתייחס למכלול .......11...רמת  עלו- ...ביקושבמומנטום 

BP+ PTלביקוש של יכולת שינוי , כי רק האינדיקטורים ניתן לומר 

הראשון עבר ,רקבינתיים ).לביקוש יאשרו אתות לשיאים חדשים 

  (..לביקוש

 

 . .-. רוב לשליליים -איתותי מניות

 

 .....ל"סחורות בורסות חו,ח  "מט

 ח"מט

כידוע ,(116.1,) מול הדולר,התחזק, ביום המסחר האחרון– האירו

ראינו בתקופה האחרונה מהלך רציפ של התחזקות הדולר מול 

בחודשיים .מהתחלתו מהלך צפוי שהובא כאן בשלמותו , האירו 

אירו  1.11האחרונים ראינו התייצבות של הצמד באזור תמיכה על 

תיקון . ומ שם ראינו התחלת תהליך של תיקון עולה בצמד, לדולר

 תמיכה עולהכעת . תמיכה עולה קיימתוזאת כל , זה עדיין תקפ



 אתמול פריצת רמת ) . 141.1רמת  יעד קרוב על מול  11.1 לרמת 

 (..כאמור  1.11

 

 ,מול הדולר ,  התחזק ,האחרון   ביומ המסחר, היינ היפאני  

של  בתקופה האחרונה הסיבה להחלשותו הדרסטית ,(1.431)

רמת , וכעת –טכנית . היא הרחבה כמותית של ממשלת יפאנ-היינ

  . ..כהתנגדות 4.314מול רמת  .לתמיכה  כעת  עולה 314

 

נראה כי קיבלה  ,הראשיתבצמד הזה המגמה (77.3) -דולר-שקל

 3.64אזור . להתחזקות השקל מול הדולר ,ממשיכהוהיא , היפוכ 

תחתית תבנית  43.7יורדת להתנגדות ואילו התמיכה כעת באזור 

והיפוכ כנראה שוב -בדיקת ההתנגדות מלמטה ,השבוע)... יורדת

 (..יעד 3.74לעבר 

 

  סחורות

ואנו , אתות שלילי ,בזמנוקיבלנו , -לפי פוינט(1.74  )  -נפט

בשבועות . נמצאים בתנועה יורדת ומתחת קו מגמה יורד

הנוזל החל בתנועה , דולר 44תחתית של ולאחר קביעת ,האחרונים

מת בשלב זה ר  ....ולאחר מכן חזר שוב לרדת,עולה הדרגתית 

וכעת התנועה , שלמעשה נשברה, התמיכה הקרובה הייתה 18.1

רמת -ומתחתיו   דולר 13על רמת אזור קרוב הינה יורדת עם יעד 

רמות אלה נשברות השבוע ומכאן שהם , מכיוון.. .דולר 11

  .41-44ת על חומת 46התנגדויות קרובות יורדות ויעד קרוב על 

 

 תיקון עולה לאחרונה ראינואם כי -יורד במהלך , טכנית כידוע  -זהב

 1411אזור היות ורמת    .דולר  4191על  נמצא - כעת כאשר ...

שם קו המגמה ,  1411באזור שהייתה נשבר לאחרונה התמיכה 

ורמה זו נשברה ,העולה של המהלך העולה המתקן הנוכחי



בימים    .ממשיכ באתות השלילי בשלב זהלכן הזהב , לאחרונה

ברמה  1111שבירת אך   לדשדושעדים  היינו האחרונים אנו

 1111רמת . במתכת שבועית כפי שראינו מאשר אתות שלילי תקפ

  .יורדת להתנגדות

 

 .ל"בורסות חו

   -    -כאשר  ,שלילייום  ,     ביום המסחר האחרונ

 .אחוז !! 6-כ   ירדה סינ , כאחוז  ירדנייקי  ...שלילייום  -מזרח

 אחוז 2-כממוצעות של    תוירידו   ..שליליתמגמה  -אירופה

  ...בממוצע

 ...אחוז 3\4-כוירידות ממוצעות של ,  שלילייום   ,  אתמול –ב "ארה

 (...בהמשכ סקירה זוהרחבה .   )בממוצע

מגמה -המדדימ נוטימ ל, בפתיחת המסחר כעת במזרח"""

 .ונפט יורדימ קלותזהב ....... . אחוז-כ יורדנייקי    - שלילית

 ....(....יומי)...ב"ירת  מדדי ארהקס

 ..........האחרונהבהמשך לסקירה 

 

  3\4-המדדימ ירדו כ. ב"במדדי ארה המסחר ,אתמול על נ, –       שלילית– מגמהב  יום

 ...אחוז בממוצע

 . הממוצע התקופתי מעל, מעט  -אתמול מחזורי המסחר

 

 -טכני

 

   מטה-התהפכוהם ,כאשר, אתמולמסיימימ ,ב "רהמדדי א

וחלקם כבר הגיע ,רוחביות ,תבניות תקרת -מלאחרונה 



אתות ברור לשינוי המגמה .. לתמיכת התחום הרוחבי

המדדים לצאת  רק ביכולת כליתקבל ,הרוחבית שלפנינו

יצא והתברר כיציאת  -נאסדק–ולא כמו שראינו לאחרונה שמדד אחד . )מהתחום

 ...בינתיים מדד אחד כבר ביצע שבירה .(..שווא

 

 .הרגיליםגרפים ה  בהתבסס  על, להלן פירוט  המדדים 

 

 -,   , תחום רוחבי  שברהוא כאשר , ,מסיימ אתמולהמדד  --(44171)דאו  

רמת .  בשבוע החולפ... - שבועית-שבירהוראינו גם ..התנגדות קרובה הינה 01111 אזור 

 ........עת תמיכה הקרובהכ  18101

ריצת פאחורה מ, מתקפלכשהוא ,,אתמולמסיימ המדד (1139)   -נאסדק 

 (...ראינו זאת לאחר יום מסחר אחד בשבירה),השווא של התנועה הרוחבית

יורדת  1111בשלב זה רמת ...ובדרכו שוב לתמיכת הטווח הרוחבי

 .כתמיכה קרובה 1111מול..להתנגדות קרובה

   

רוחבית , תחום מחיריםבכשהוא  ,אתמולמסיים המדד ,...  (8714)   -111נופי ס

הקרובה בתוכ והתמיכה , היא תקרת התבנית כעת ושם התנגדות חשובה 4134רמת  .,.עדיינ

רמת אזור מחירים   .4166-לכן יורדת להתנגדות קרובה באזור נשברה כעת, בתבנית

 . תחתית תבנית רוחבית,אזור תמיכה חשוב  11-4139

____________________________________________________ 

 

 -תמונת הפוינט
 

שמוצגים בגרפים השונים ובמכלול , להלן  המימצאים הטכניים 

- האינדיקטורימ השונים

 



    שלילי אתותב , כשהוא ,אתמולמסיימ -(44171)  -דאו
 -11171 ...כעת יורדת הינה התנגדות 11611רמת ,היצעלועבר ......

  .כעת, התמיכה היא 

 

NDX ( 011נאסדק) - (1914 )- לעבר  כשהוא  ,אתמולמסיימ-

מול  .1864מסומנ על כעת  התנגדות ..–   יחיובובאתות   ,היצע

 .1311תמיכה ברמת 

תחת נמצא , כאשר  ,אתמולמסיים מדד זה (  8714)   -211סנופי 

. כעתהתמיכה  אזור הינה 81-1114רמת , היצעל,,עברו–     חיוביאתות 

 ..התנגדות  ,4131

 

 -האינדיקטורים תמונת 

  . 84וכעת על רמת ,  היצעבנמצא כשהוא  ,אתמולמסיים , כללי  -מומנטום

 

גם גרפים )  בהתאמה,46-13ברמתונמצאים , היצעשניהמ ב ,כללי –שבועות  31-ו 01גרפים 

 (,אלא הינם נחשבים כאינדיקטור מהיר יחסית

 

BP-     אינדיקטור זה (BP כללי)  (כעת44 רמת )  - -  היצעב כשהוא ,אתמולמסיים 

כעת  ,כ"כ )...כעת ,....חלק מהמדדים עבר להיצע   ,מבחינת המדדימ....

 (..–11--ברמות סביב , במדדים השונים האינדיקטור 

 

PT -  ועל  היצעב ,עדיינ נמצאכאשר  ,אתמולמסיים  –אינדיקטור זה , כללי

  .ונע יחסית באיטיות, אינדיקטור לטווח ארוךאציין כי זה . 49רמת 

 

LO-HI  –38  -כעת על רמת ....    ,בהיצע  , כללי .. 



 

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

 רמת ל   מתחת , עדיינהוא כאשר - ...,אתמול מסיים , אינדיקטור זה   -מקלאלן

   . ...ישלילבאתות כלומר – האיזון

 VIX – שלילי אתות– תחתו,  לביקושעבר  ...11.8 ננעל ברמת ,אתמול..    – ,

ביצע האינדיקטור כעת ..08אזור מול תמיכה על  ,הינה התנגדות   81 רכאש

  .האופוריה תחום-  מעל תחתית  היפוכ

  

 (44.4)שנימ 11-ח ל"אג,תשואת ,.- , בתשואות ,רידהי ,ביום המסחר האחרונ  -אגחים 

לאחר ירידת תשואות דרסטית  עולה תנועה כעת במהלך של ,  נמצאת

 -קו מהלך יורד– תשואה 4.2-3.4רמת . בתקופה האחרונה

נפרצ אזור , לאחרונה. חשובהו מהותית התנגדות  אזור הייתה

אך עדיין במסגרת , כעת שוב מימוש בתשואות) .התנגדות זו

 (...התנועה העולה

 -סיכומים

תבניות במסגרת של בשלב זה  מצאימנ–ב "המדדים בארה

מדדי  (שבועית)קירה  מורחבתס רובברוחביות  \מתכנסות 

 .8102   יולי  28—ב"ארה

 ..........האחרונהבהמשך לסקירה 

 

המדדימ . ב"במדדי ארה שבוע המסחראת  ,אתמול על נ, –       שלילית– מגמהב  יום

 ...אחוז בממוצע-ירדו כ

 . הממוצע התקופתי מעל  -אתמול מחזורי המסחר

 . . אחוז בממוצע 5.2-ירדו המדדים  בכ,  בסיכום שבועי

 

 -טכני



 

הם ,כאשר, מסיימימ את השבוע הנוכחי,ב "רהמדדי א

וחלקם ,רוחביות ,תבניות תקרתלאחרונה על   התהפכו 

אתות ברור לשינוי .. כבר הגיע לתמיכת התחום הרוחבי

המדדים  רק ביכולת כליתקבל ,המגמה הרוחבית שלפנינו

יצא והתברר  -נאסדק–ולא כמו שראינו לאחרונה שמדד אחד . )לצאת מהתחום

  .(..כיציאת שווא

 

 .הרגיליםגרפים ה  בהתבסס  על, להלן פירוט  המדדים 

 

 , תחום רוחביאזור בכעת נמצא הוא כאשר ,המדד מסיים את השבוע  --(71891)דאו  

 01111 אזור ..02321מרמת יציאה ביכולת  רק  יתקבל חיובי אתות ברור להמשכ -,  

כעת המדד .. כאן יפתח אתות שלילי - שבועית-ושבירה, תמיכת הטווח הרוחבי הינה

שבועית מתחת היות ויש לנו למעשה נעילה  .ואתמול ננעל גבוליתבתחתית התחום 

כדאי להיות בכוננות לקראת אפשרות , זה עדיין גבולי,למרות שביומי , לאזור התמיכה

    .של אתות שלילי המשכי כאן

ריצת פאחורה מ, מתקפלכשהוא ,מסיימ את השבועהמדד (4184)   -נאסדק 

 (...ראינו זאת לאחר יום מסחר אחד בשבירה),השווא של התנועה הרוחבית

יורדת  1111בשלב זה רמת ...ובדרכו שוב לתמיכת הטווח הרוחבי

 .כתמיכה קרובה 1111מול..להתנגדות קרובה

   

, תחום מחיריםבת השבוע כשהוא מסיים אהמדד ,...  (1794)   -111נופי ס

הקרובה והתמיכה , היא תקרת התבנית כעת ושם התנגדות חשובה 4134רמת  .,.רוחבית עדיינ

רמת אזור   .4166-לכן יורדת להתנגדות קרובה באזור נשברה כעת, בתוכ בתבנית

 . תחתית תבנית רוחבית,אזור תמיכה חשוב  11-4139מחירים 

____________________________________________________ 

 

 -תמונת הפוינט



 

שמוצגים בגרפים השונים ובמכלול , להלן  המימצאים הטכניים 

- האינדיקטורימ השונים

 

    יחיוב אתותב , מסיימ את השבוע כשהוא-(71891)  -דאו
11171- ...כעת יורדת הינה התנגדות 11611רמת ,היצעלועבר ......

  .כעת, התמיכה אזור היא  17111

 

NDX ( 011נאסדק) - (1174 )- לעבר  כשהוא מסיימ את השבוע-

מול  .1864מסומנ על כעת  התנגדות ..–   יחיובובאתות   ,היצע

 .1311תמיכה ברמת 

תחת נמצא , מסיים את השבוע  כאשרמדד זה (  1794)   -211סנופי 

. כעתהתמיכה  אזור הינה 81-1114רמת , היצעל,,עברו–     חיוביאתות 

 ..התנגדות  ,4131

 

 -האינדיקטורים תמונת 

  . 46וכעת על רמת ,  היצעבנמצא כשהוא  מסיים את השבוע, כללי  -מומנטום

 

גם גרפים )  בהתאמה,31-37ברמתונמצאים , היצעשניהמ ב ,כללי –שבועות  31-ו 01גרפים 

 (,אלא הינם נחשבים כאינדיקטור מהיר יחסית

 

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

 )...כעת ,....חלק מהמדדים עבר להיצע   ,מבחינת המדדימ.... (כעת44

 (..–11--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 . 49ועל רמת 

 

LO-HI  –44  -כעת על רמת ....    ,ביקושב , כללי .. 

 

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

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

   . ...ישלילבאתות כלומר – האיזון

 VIX – שלילי אתות– תחתו,  לביקושעבר  ...13.7 ננעל ברמת השבוע..    – ,

ביצע האינדיקטור כעת ..08אזור מול תמיכה על  ,הינה התנגדות   81 רכאש

  .האופוריה תחום-  מעל תחתית  היפוכ

  

 (48.4)שנימ 11-ח ל"אג,תשואת ,.- , בתשואות ,רידהי ,ביום המסחר האחרונ  -אגחים 

לאחר ירידת תשואות דרסטית  עולה תנועה כעת במהלך של ,  נמצאת

 -קו מהלך יורד– תשואה 4.2-3.4רמת . בתקופה האחרונה

נפרצ אזור , לאחרונה. חשובהו מהותית התנגדות  אזור הייתה

אך עדיין במסגרת , כעת שוב מימוש בתשואות) .התנגדות זו

 (...התנועה העולה

 -סיכומים

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

 ,בתוכממדשדשימ והם , המדדים  כלברוחביות  \מתכנסות 

השינוי שנוספ בתקופה האחרונה הוא שינוי שלילי   .  .עדיינ

שעברו לאתות ארוכי הטווח בתמונת חלק מהאינדיקטורים 

 ,, שלילי

  .HOLD-  :בשלב זה  -מסקנה   -



השינוי שנוספ   .  .עדיינ ,בתוכממדשדשימ והם , המדדים   -

בתקופה האחרונה הוא שינוי שלילי בתמונת חלק 

 ,, שעברו לאתות שליליארוכי הטווח מהאינדיקטורים 

  .HOLD-  :בשלב זה  -מסקנה   -

 

 

 ...הצלחות

 ©כל הזכויות שמורות 

 .לצלם ללא אישור מראשאין להעתיק או 

 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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