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 ......4132  יולי  03-ל"מבט לשווקי חו +. א לפני פתיחה"ת

 ............האחרונה לסקירה  המשך ב

 

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

   

    ( 0.8931) ...אחוז 2.0עלה – מדד המעופ

נכשל המדד לאחרונה   (2.8901)..-ירד מינורית– הבנקים מדד

בשלב זה . למימוש ויצא, 1331בפריצת קו מגמה יורד ראשי באזור 

נותרת  2041ותנועת המימוש מתחת . נעצר-כתיקון עולה-המדד

 . כעת הינה תמיכה קרובה 2124רמת  .תקפה

 

המדד כללית ,      (1.183).      רבע אחוזירד – 11 מדד נדלן 

תנועת התיקון העולה .  ..עם כי כעת תחת מימוש,בתנועה עולה 

. המימוש עדיינ בתצורתוהמדד , שראינו לאחרונה נעצרה כעת

  .כתמיכה 381התנגדות כעת מול  390

 

  ..... ( 7.631 )   -מינורית עלה  -12ייתר 

נמצא לפני  ולאחרונה תחת מימוששנמצא  המדד   ..

נוספ יתקבל  ,מהותי לכן אתות חיובי ,621באזור התנגדות 

 שהייתה על רמת  הקרובה התמיכה. רק בפריצתו

 172-תמיכה הבאה על אזור וגם,לאחרונהנשברה ,,189



תחתית התנגדות  161.תמיכה קרובה כעת  -132.  נשברה

 ...תבנית שנשברה

 

 ..מהממוצע התקופתי ,בברור נמוכ - -המסחרחזורי מ

 

   -01א "ת – בגרפ היומי

, רמת שיא,  4102לרמת המדד הגיע עד  לאחרונהניתן לראות כי 

שהסתיים בשלב ,רצופה,פתח בתנועת מימוש , ולאחר דשדוש קצר

רמה זו מהווה כעת .2021באזור זה בתיקון יורד פיבו שליש 

מתחת קו מהלך כעת המדד נמצא עדיין .  מהותיתתמיכה חשובה 

עולה כעת לתמיכה  -2138-אזור ..1329על התנגדות  -יורד  באזור

  . .לאחרונהיומית נפרצה התנגדות מיידית תוכ  1391רמת   .  קרובה

  . נוטה שלילי עדיינ–מכלול התמונה הטכנית 

 

 -תמונת הפוינט

 

. ,.....  ,.. חיוביותחת אתות , ....   ביקושעבר ל, ,   -מדד המעופ 

  .3422התנגדות על . הקרוב תמיכה  0132 רמת

 . (...31, על נמצא כעת)..   היצע-  -ב– BP,גרפ...,  -אינדיקטורים

 …PT  היצעלחזר -32גרפ , ..ותחת רמה גבוהה  (16.)להיצעעבר. 

עבר מומנטום ,,.  .(23).. היצעלעבר  , שבועות-12  גרפ  .. (38)

   ,,30רמת  עלונמצא ..... ..ביקושל

 

 

                                       ...מעורבימ-האחרון ביום המסחר– איתותי מניות



 

 -סיכום

 - בתיקון עולה למימוש האחרון-נמצא לאחרונה –מדד המעופ 

והחל במימוש עד לרמת , שקבע לאחרונה שיא שנתי חדשלאחר 

שהיא התמיכה החשובה , 2021שליש באזור תיקון יורד פיבו

2031-כאשר רמת  , מאז החל בתיקון עולה,,-כאמור.הקרובה כעת

שב המדד מעל  ,,בינתיים,השבוע .כהתנגדות , נפרצו  2031

התנגדות קו  4312כאשר לפניו באזור 2-2031לרצועת ההתנגדות 

 .קו זה חשוב במיוחד להמשך אתות חיובי אם ייפרצ....מהלך יורד

יאשר את התמיכה החשובה על  -2033מאידך יכולת שבירת 

 . לאחרונהנפרצה -התנגדות מיידית תוכ יומית 2011רמת , כאמור . 2021

 

אתות וב ביקוש -נמצא ב  המדד, כאמור –מבחינת הפוינט  ,-

  .2371 , ,קרובה כעת-תמיכה .2131 -לעהתנגדות קרובה .חיובי

 

       .. .שלילי -נוטה עדיינמכלול התמונה 

 

 .......ל"סחורות  בורסות חו, ח"מט

 ח"מט

מול הדולר ,     (1331.3)     -    נחלש, ביום המסחר האחרון– האירו

ומשם החלה  4.1ההתכנסות בצמד שנפרצה הגיעה עד לרמת אזור .

רמת נקובה על שהייתה כעת התמיכה החשובה . נסיגה מהירה

כללית יש   ( . להתנגדות כעתיורדת ....)נשברה-  (שבועית)311.3

 -(גרפ חודשי)ארוכת טווח  -לנו בצמד תמונת התכנסות דובית

ואילו , יאשר ביטול התמונה הדובית 1.3יכולת פריצת .  כעת

יאשר אתות דובי כפועל יוצא של  ( חודשית)1.31אזור שבירת 



יש לנו שבירה ברורה כצפוי  ז"ב  (.התחזקות הדולר)התבנית 

 . בצמד על כל המשתמע מכך

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

  יינ לדולר 122את פריצת רמת  ,לאחרונה ניתן לראות ,(82.012)

רמה זו עוברת לתמיכה .......שהיא משמעותית כעת,לאחרונה

  ,112 אזור.כעת התנגדות  הינה 120.1אזור רמת  קרובה מהותית

  .(...תקרתהל נעו, מתכנסתהצמד בתנועה ).קרובה תמיכה

 

  סחורות

רמת דולר שהיוותה  121רמת , -לפי פוינט(2.112  )  -נפט

. ...כמימוש,אולם חזרנו שוב מתחתיה, לאחרונהנפרצה ,התנגדות 

 .-דולר עולה כעת לתמיכה קרובה  99רמת 

 

 נמצא - כעת כאשר ...ומהלך יורד  ,מימושתחת , טכנית כידוע  -זהב

אישר כידוע , 1606-התמיכה על שבירת רמת    .דולר  1231על 

נשבר גם התמיכה המהותית של  ,ובהמשך, אתות שלילי ראשון 

ראינו תיקון עולה מרמות שפל  לאחרונה  ,  1132-1102אזור ,

הינה אזור  1322רמת .. דולר ושוב קיבלנו מימוש 1322לעבר 

המתכת . מעל תמיכה זו,דשדוש ראינו ,לאחרונהו, כעת  ביניים 

מתחת תמיכה מהותית . דולר 1322כעת נעה כעת סביב אזור 

   .1312ההתנגדות הינה  1322מעל . 1072באזור 

 

 .ל"בורסות חו

 

   -    ..-כאשר  .- מעורבתתמונה  ,     ביום המסחר האחרונ

    ..בעליות של כחצי אחוז בממוצעמסחר  -אירופה

  ..נייקי עלה חצי אחוז..חיובית ועליות קלות מגמה -מזרח



בנטייה שלילית ובירידות של כשליש האחוז מגמה  -  - ב"ארה

 ,  ..  .. .בממוצע

 (.    בהמשכ סקירה זו,הרחבה ) 

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

 .מתחזקימ מינורית, טפונזהב .....מינוריתנייקי עולה ...קלות 

 ..............ב"למדדי  ארה  מבט

שלילית וירידות של כשליש יום שננעל במגמה , אתמול כאמור

 . התקופתי -הממוצע  -   אזור-ב-ובמחזורים  -   .האחוז בממוצע

 

- טכני

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

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

המדדים לדעתי בשלים בקרוב מאוד ,  , עדיינ נותרים בתחום רוויה

 .כאשר עומקו לא ידוע בשלב זה –למימוש 

 .הרגיליםגרפים ה  בהתבסס  על, להלן פירוט  המדדים 

 

ונמצא ..חדש לאחרונה אזור שיאבהמדד -... ...(01691) -   -דאו

-ו    133נמצא מעל ממוצ ע ...  כעת בסופ תחום התכנסות מחירים

  13ממוצע אזור ( ......31322..)13לממוצע  מעל      ושב . 433

תמיכת קו מהלך  ,הייתה,21132רמת ... תמיכה חשובה

שבר אתמול  .תקרת התכנסות – 21213התנגדות באזור .עולה

  .13אולם נותר מעל ממוצע תמיכה קרובה 

  

ממוצע המדד שב מעל ..... המדד באזור שיא(.   0333)  . -נאסדק

תמיכה קרובה שיא . תמיכה חשובה-רמה זו  כעת . -( 3730), 122



הבאה  חשובההתנגדות קרובה ....... 3371-רמת אחרון שנפרצ על 

 ...  -3122רמת נמצאת על 

 

נמצא מעל , המדד ...,לאחרונה קבע שיא  ( 6919)    -122סנופי 

ושב מעל ממוצע  122,022,הממוצעים החשובים

עולה כעת לתמיכה  1922-1897רמת אזור (.........9319.)12

תקרת -9219אזור –והתנגדות קרובה על רמת .. חשובה קרובה

  . . .תבנית ארוכת הטווח

 

  . .עם זאת ברוויה–חיובית מכלול התמונה הטכנית כעת 

 

 -תמונת הפוינטלפי 

 

כאשר רמת , .. - ...אתות חיובי    -וב  -...      ביקושלעבר  -דאו

 ..  -.29216 -תמיכה קרובה ברמת...12117- --על  -ההתנגדות  

 

כעת  על , –התנגדות , ..... .היצעועבר ל  -    באתות חיובי -נאסדק

מהווה 3232רמת . תמיכה קרובה   2363רמת ....3382רמת אזור 

בימים האחרונים  נע רוחביהמדד   .תמיכת קו מהלך עולה ראשי

 . בתחום שצויינ

 

 ,2022-כאשר, ...   .ביקוש -וב,,, באתות חיובי , המדד- -122סנופי 

תמיכה  -1722 ...תמיכה קרובה ,1872. התנגדות קרובה-הינו 

 .מהותית קו מגמה עולה ראשי

 :  -תמונת אינדיקטורים



רוויה על כל המשתמע מכך ,, רובה,, התמונה הכללית כאן

 :כדלקמנ

כידוע זה –    ..– המדדים,,  - כלב  בהיצענמצא   מומנטום

   . ( 23- .סביב ,   -באזור ,כעת )–.אינדיקטור  מהיר

 במרכזוכעיקרון ........בהיצע שניהם – שבועות 32-ו 12 –גרפים  

 ..כעת בנסיגה נמצאימ.בהתאמה( 38-26...)הסקלה

 

BP - כל המדדים ... )-, .. ..יחסית גבוה.( 71) -בביקוש, ראשי

 . כעת 82-72המדדימ בתחום     -(.מבחינת אינדיקטור זה בביקוש

PT –עם זאת נמצאים ברמות .... ,   כל  המדדים בביקוש

 !!!! 122-82בתחום ..........מאוד.גבוהות

.HI L0  –  28על רמת ,ועדיינ באזור רווי  ) ,,......עבר להיצעאינדקס 

... ) 

               ..     מעורבימ, אתמול – איתותי מניות  

  נמצאימ כעת -  מהם 30 , ,הסקטורים 32מתוך ..-סקטורים

 ..מהסקירה הקודמת, יציבות..בהיצע71מול -בביקוש

  באתות שליליכלומר , רמת האיזונ --מתחת --,, עדיינ,  ,-מקלאלן

 . כעת

.VIX  –  רמת ..    ....חיוביובאתות ,    ביקושב..0.31 ננעל ברמת

, נמצאים עדיי נ -אנו -.......תמיכה  1.11....כעת..התנגדות.  11

כ מוביל להיפוכ "מה שבדר -באינדיקטור,  -,רמת אופוריה, בתחומ

 ..בתנועת האינדיקטור,

 

 41וטכנית  תשואות אגח  , אתמול   - -, בתשואות, ירידה-אגחים

לאחר   -עדיינ-נמצאים במהלך של ירידת תשואות –( 63.0)שנים 

ירידה מאז המגמה היא . אחוז 3שלאחרונה הגענו עד לרמת 

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



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

בינתיים  .אתות להמשך עליית התשואותיאשר  0.61פריצת 

 התנגדות אחוז  0.1...התנועה היא כאמור של ירידת התשואות

 .תמיכה 0.3....קרובה

 

 -לסיכום

מלא , +כתיקון עולה,נמצאים כללית  במהלך עולהב "מדדי ארה

התמונה ...כפי  שראינו לאחרונה,  ויותר(1333), למפולת האחרונה

מצביעימ ממכלול האינדיקטורים ,  ובמיוחד חלק נכבד, הטכנית 

סיכון גבוה כעת לטעמי  , מה שאומר , על תמונה גבוהה עדיין, שוב

פוי ושתוקנ  מעבר למימוש האחרון  שהיה צ, במימוש חד 

 :המשמעות לאחרונה

טווח בינוני ומעלה יעבור לאתות שלילי .....HOLD-ELLS —טווח קצר

בשילוב אינדיקטורים מהותיים ,רק במידה ויישברו תמיכות חשובות

  ...  -בגרפ הארוכ

 

 

 

 

 

 ...הצלחות

 ©כל הזכויות שמורות 

 .אין להעתיק או לצלם ללא אישור מראש

 avijakub@netvision.net.il  אבי’ יעקובוביץ

 

mailto:avijakub@netvision.net.il


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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


