
 .6302יולי -03-( שבועית)ב"סקירת מדדי ארה

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

  .  . סיימו  בשינויימ קליםהמדדימ 

 . . הממוצע התקופתי   -באזור רמת,   ביום מסחר האחרון-מחזורי המסחר

 . בסיכום שבועי המדדים  ננעלו בשינוי מינורי בממוצע   ***

 -טכני

 

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

שלושה כאמור עוד לפני כ. מעל לשיאים השנתיים שלהם לאחרונה

שזה עומד ,כנאמר כאנ,קיבלנו אינדיקציה ראשונית, שבועות

יהיה כאשר , אתות חיובי ברור יותר.....ואכן אינ הפתעות....לקרות

 . יאשררו את פריצת רמת השיאים בברורשלושת המדדים 

 

 .בהתבסס  על  הגרפים הרגילים, המדדים להלן ניתוח   

 

, הוא פורצ לאחרונה כאשר ,המדד מסיים ביום המסחר האחרון --(23481)דאו  

והמשמעות היא שכאן למעשה נמצאת נקודת  43038באזור התנגדות 

ל "לאחרונה נבדק כצפוי אזור התמיכה הנ.,התמיכה החשובה לטווח הקצר בינוני 

התמיכה העולה לאחר שנפרצה בשבוע עת היא כ 05083רמת   .מלמעלה

  .היא כעת היעד הקרוב 05253רמת . החולפ

 

, משלים ויותרכאשר הוא ,המדד מסיימ ביום המסחר האחרון(2214)   -נאסדק

המדד פרץ קו מהלך יורד לטווח  .תיקון למהלך היורד האחרון

עולה כעת לתמיכה  1400אזור .....  וגם קו מהלך לטווח הבינוני.הקצר

רמת שיא מהשנה ) .1234-נגדות קרובה ברמתהת. הקרובה המיידית 

 (. הקודמת

   



את ,  כמו בייתר המדדימ גם כאן המדד  פורצ לאחרונה ,...  ( 3324)   -100סנופי 

שכאן התמיכה , והמשמעות 2000-4880אזור רמת ההתנגדות הקרובה על 

לאחרונה נבדק אזור זה . בינוני-המהותית לעניינ התנועה מעל הטווח הקצר

נפרצה  2431כאשר רמת שיא כל הזמנים על   .והמדד התהפך מעליו

 . קרוב יעד 2200רמת אזור  . .לאחרונה ועולה כעת לתמיכה הקרובה

 

כעת מאשרים , המדדים כולם , כאמור*** 

אכ אתות יותר מהימן נקבל , תנועה חיובית

 . לפרוצ שיאים שנתיים כולםביכולת 

 

 -הפוינטתמונת  
 

שמוצגים בגרפים השונים ובמכלול , להלן  המימצאים הטכניים 

 -האינדיקטורימ השונים

 

באתות , כשהוא , מסיימ ביום המסחר האחרון-(23481)  -דאו

יעד ..הינה התמיכה כעת  43310רמת .. להיצע ועבר......חיובי

 המדד פרצ התנגדות משולשת...........48200ור באז

  .לתחום מדידה עליוןועבר , לאחרונה

 

NDX ( 033נאסדק) - (3013 )-מסיימ ביום המסחר האחרון ,

תמיכה קרובה מסומנת .. – חיובי  ובאתות   ,ביקוש נמצא בכשהוא 



המדד פרצ קו . 0801רמת על ,מול התנגדות -1380על רמת אזור 

  .ועבר לתחום מדידה עליון,לאחרונהמהלך יורד נוכחי 

 

S&P 500  (3324  ) כאשר,  זה מסיים ביום המסחר האחרוןמדד ,

הינו   2000רמת  ............ לביקוש,,ועבר–   חיובי אתות נמצא תחת 

 . היא ההתנגדות הקרובה כעת 2220-.   ... תמיכה כעת

 

מסיימים אתמול , לפי פוינט,המדדים ****

כולם , חיובי כשכולם ממשיכים תחת אתות

וכולם מעל קווי , העליוןנמצאים בתחום המדידה 

  .מהלך עולים

 

 -תמונת  האינדיקטורים

 ..21רמת וכעת על ,  ובאתות חיובי,  ביקושב נמצא  כשהוא  ,מסיים אתמול, כללי  -מומנטום

  .תחום אזור רווימ מתממשו

 

השני באתות חיובי .. כללי הראשון באתות חיובי ובביקוש –שבועות  03-ו 03גרפים 

גם גרפים אלא הינם נחשבים כאינדיקטור ) בהתאמה ,23-28ונמצאים ברמת,.  ............ובביקוש

  (,מהיר יחסית

 

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

 ....( כעת11ברמת  )  -

 



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

אינדיקטור לטווח אציין כי זה  81ועל רמת  ... ובאתות שלילי,בביקוש

  .ונע יחסית באיטיות, ארוך

LO-HI  –08-כעת על רמת ...,ובאתות חיובי,   בביקוש,  כללי. –

 ..לתחום רוויה  עמוק שוב  ונכנס 

   . ..                 לחיוביים נוטה, מעורבימ--  -ליום מסחר אחרון  - איתותי מניות

 מתחת... נמצא–כאשר  ,ביום המסחר האחרונ מסיים , אינדיקטור זה   -מקלאלן

 ....,כלומר כעת באתות שלילי  -, רמת האיזונ  -ל

 VIX – שליליאתות –ותחת , היצעלעבר ... 844.ננעל ברמת , ביום המסחר האחרון..  

ומנסה לפתח תנועת  -נותר  בתחום האופוריההאינדיקטור  ,–

 . . 00.8תמיכה על   00.8יעד קרוב ....היפוכ

 

.  (11.4)שנימ 40-ח ל"אג,תשואת ,.- ,בתשואות ,   ירידה, ביום המסחר האחרונ  -אגחים  

אזי התמונה כעת עדיינ במסלול ,2.0שבירת תמיכה עולה ברמת -לאחרונה –היות וראינו 

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

כל עוד  6התנגדות ויעד הקרוב 56.1רמת  (....למעט תיקוני ביניים–2008ממפולת 

לרמת ההתנגדות אין אתות ליציאה מאזור השפל של  שנותרים מתחת

 6התשואות

 -סיכומים

תחת מהלך עולה , כעת, כולמ,נמצאימ –ב "המדדים בארה

. ויותר..תיקון שמשלים את מלוא המימוש האחרון..ש האחרוןלמימו

המדדים לפרוצ את רמות  כלכעת אתות חיובי יתקבל ביכולת 

כל המדדים נמצאים , מכיוון הפוינט.השיא שהושגו בשנה החולפת

לטווח המיידי נראה שהמדדימ   .באתות חיובי

למימוש כל שהוא בתחום התנועה בשלים 

 ...העולה עקב אינדיקטורים שבתחום רוויה



 

 ...הצלחות
 ©כל הזכויות שמורות  -

 .אין להעתיק או לצלם ללא אישור מראש -

 .ilavijakub@netvision.net  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

