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  .5102 אוקטובר 52-בוקר—ל"מבט לשווקי חו+פתיחה א לפני "ת

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

 

  . א"במדדי ת,את יום המסחר האחרון  נעל,      מעורב  יום

  

   

 .. (7.9241) .מינורית ירד– מדד המעופ

   

   (3.7314)..-אחוז    כחצי עלה– הבנקים מדד

בתמיכה עולה ארוכת קיבל היפוכ לאחר שנתקל , לאחרונההמדד 

את אישר כידוע  4221מעל  לאחרונההנעילה  .4271טווח באזור 

, כעת. ולמעשה מאז החל תנועה חיובית גם סיימנו מעלושם  4311

  .יעד הקרוב ,כאזור 1114  תמיכה עולה ואילו  4111רמת 

 

בתנועה  ,כידועהמדד  (1.171) –.  מינוריתירד – 41 דד נדלן מ

. אם כי כעת במימוש מחירים ותחת אתות שלילי. ...עולה 

 122אזור , מסומנ כעת כתמיכה הקרובה 111אזור 

 . כהתנגדות חשובה

 



 ......(  2.117)     .מינורית    עלה -11ייתר 

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

כל עוד שנמצאימ מעל המדד . רובהעולה לתמיכה הק 137

  . . חיובי

 

בשקלול שעות , באזור הממוצע התקופתי -המסחרחזורי מ

  ....  ..המסחר המקוצרות

 

 ,המדדכי מראה התמונה הטכנית כעת   -21א "ת – בגרפ היומי

היורדת שרירה כל עוד נמצאים עדיין התנועה הראשית  כללית

 .4111-4191מתחת לאזור 

היא התמיכה הקרובה ,  נעילת גאפ -4142 רמת,כעת לטווח הקצר

 . והיא מסתמכת על תחתית תמיכת תעלה יורדת ואופקית

וכעת יעד קרוב  4142היפוך על תמיכת ראינו  בשבוע החולפ

    . 3-4112באזור 

 

  -תמונת הפוינט

 ותחת אתות ,  ביקושל עבר    -מדד המעופ 

 ..לאחרונהנשבר -קו תמיכה עולה-תמיכה  4410 .ישליל

 2400. ןתחתוחזר לתחום מדידה ההמדד ...התנגדות 4440.

  .תמיכה קרובה

  

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

 ביקושב  PT… .(11), על נמצא כעת)..    יחיובובאתות   . היצעב-



 ..( 17) . חיוביובאתות   היצעב-31גרפ ,  יחיובובאתות  (..11).

מומנטום  (-21 )– ישלילובאתות  ,בהיצעב , שבועות-41  גרפ 

 ...-21רמת  עלו....... ישליל ובאתות–  ביקושב נמצא

 

   ., . מעורבימ.-אחרונליום מסחר  איתותי מניות

 

 .....ל"סחורות בורסות חו,ח  "מט

 ח"מט

ניתן ,(271.4,) הדולר מולהתחזק – רונהאחביום המסחר – האירו

מה שאומר כי   24.43רמת  -ל לאחרונה הגיעלראות שהאירו 

משם ראינו . בשלב זה, מהותיהצמד הגיע לאזור התנגדות 

. נסיגה עקב התנגדות קו מהלך תבנית שנשבר לאחרונה

לכן , ונשברה-כפולה– כתמיכה קרובה הייתה  424.4אזור 

  .234.1ברמת כעת התמיכה עומדת 

 

אזור נשברה תמיכת  -כחודשלפני –בצמד הזה (12.3) -דולר-שקל

כאשר כעת רמת ,חזרה מעל לרמה השבירה אינור -ולאחרונה,  3.2

פריצת גבולי ויכולת המצב כעת .  נפרצ-יעד הקרוב שהיה 3.21

  . 3.9-ישלח ל 3.21

 .  סחורות

ולכן , לאחרונה דולר 31רמת שב אל מעל הנוזל (1.11  )  -נפט

 נבדקה  רמה זו   ,מאז. רמה זו עוברת כעת לתמיכה הקרובה

לאחרונה וחל כעת היפוכ על  שלישיתבפעם המלמעלה 

     .יעד הקרוב כעת 14.1אזור ...תמיכה

 



תיקון  אינורלאחרונה אם כי -יורד במהלך , טכנית כידוע  -זהב

תמיכה  4491רמת .  ..דולר 1124על  נמצא - כעת כאשר ...עולה

נשברה  ,לאחרונה .התיקון העולה תקפ, כל עוד מעליווכעת 

ולכן יש כעת אתות לעבר  4311התמיכה הקרובה על 

  .יורדת כעת להתנגדות 4311רמת . 1342אזור 

 

 .ל"בורסות חו

  -    -כאשר.. ...חיובית מגמה,     האחרונביום המסחר 

 . .--  אחוז  רבע-כעלה  נייקי....חיובייום   -מזרח

   ..בממוצע האחוז 1.1 -כ-של  חיובית ועליות מגמה  -אירופה

 7.1-ממוצעות של כועליות  קלהחיובית מגמה –  אתמול –ב "ארה

  (.  בהמשכ סקירה זוהרחבה  ).  ... אחוז בממוצע

 

למגמה -בפתיחת המסחר כעת במזרח המדדימ נוטים(****

 יורד נפט, זהב עולה קלות.    .. אחוז 2.1עולה נייקיי ...חיובית

 . קלות

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

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

       .האחוז 1.1-ממוצעות של כ עליותבסיימו  

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

 -טכני

 

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

-כאמור עוד לפני יותר מ. לאחרונה מעל לשיאים השנתיים שלהם

שזה ,כנאמר כאנ,קיבלנו אינדיקציה ראשונית, שלושה חודשים 



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

כל עוד אינ פריצת , שעדיין תקפ,מחירים לטווח הקצר

   .. בכל שלושת המדדימ  -שיאים חדשים  

 

 .בהתבסס  על  הגרפים הרגילים, להלן ניתוח  המדדים  

 

הוא כאשר ,מסיים ביום המסחר האחרון, שנמצא במהלך עולה–המדד  --(22242)דאו  

והמשמעות היא שכאן למעשה  47132באזור התנגדות , פרצ  לאחרונה 

 , לטווח הקצר בינוני . מהותיתנמצאת נקודת התמיכה ה

למעשה ..בינתיים לטווח הקצרבשלב זה המדד נכנס למימוש מחירים .

אך כל עוד שנותר מעל רמת , שבר תמיכה עולההמדד 

אזור . המימוש נותר לטווח הקצר בלבד אזי 00111אזור 

 . התנגדות קרובה 00411

 

קבע לאחרונה כאשר הוא ,המדד מסיימ ביום המסחר האחרון(3191)   -נאסדק

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

היא כעת התמיכה המיידית וכל עוד  1211 אזור רמת

 ..נשמרת המדד חיובי 

   

המדד נמצא כמו בייתר המדדימ גם כאן ,...  ( 1424)   -111סנופי 

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

שכאן התמיכה המהותית לעניינ התנועה , והמשמעות 2111-4921

 .   בינוני-מעל הטווח הקצר

ורמת התמיכה הקרובה  למימוש מחירים, הייתרבשלב זה המדד יצא כמו 

  3124-2421-אזור -כעת הינה על 



ורק  .זה גם כאן יש לנו כרגע מימוש  לטווח הקצר בשלב,

  .יבטל זאת(  2493) יכולת פריצת השיא השנתי 

 

מאשרים עדיינ מימוש , המדדים , כאמור*** 

אתות זה  .בינתיים לטווח הקצר -מחירימ 

יתבטל רק ביכולת קביעת שיא שנתי חדש 

 .בכל המדדימ

 -תמונת  הפוינט
 

שמוצגים בגרפים השונים ובמכלול , להלן  המימצאים הטכניים 

- האינדיקטורימ השונים

 

באתות , כשהוא , מסיימ ביום המסחר האחרון-(22242)  -דאו

החלק התחתון של טווח המדד שב אל  ..ביקושועבר ל שלילי 

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

ואילו  ....קו מהלך עולה-,11142 רמת התמיכה על

   .התנגדות משולשת-.12142התנגדות על רמת 

 

NDX ( 011נאסדק) - (9191 )-מסיימ ביום המסחר האחרון ,

המדד כאן עדיין בתחום .. –   שליליובאתות   ,ביקושנמצא בכשהוא 

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

 התנגדות 1491 .,1470התמיכה הקרובה נקובה על 

  .כפולה



 

S&P 500  (1424  )כאשר,  מדד זה מסיים ביום המסחר האחרון ,

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

 -כתמיכה 2421רמת הינה כעת ההתנגדות מול  1724רמת .  עולה ראשי

  .. משולשת

 

מסיימים אתמול , לפי פוינט,המדדים ****

מעל  ונמצאימ שליליאתות ב נמצאימ  שחלקם כ

עדיין בתחום  חלקם כ "וכ, קווי מהלך עולים כעת

מימוש  -שורה תחתונה. טווח המדידה התחתון

  .במדדימ תקפ

 

 -תמונת  האינדיקטורים

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

31..  

 

 שליליהשני באתות .. בביקושו שלילי הראשון באתות....... כללי –שבועות  01-ו 01גרפים 

גם גרפים אלא הינם נחשבים כאינדיקטור מהיר ) בהתאמה ,11-71ונמצאים ברמת,.  ............ובהיצע

  (,יחסית

 

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

 ....( כעת31ברמת  )  -

 



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

אינדיקטור לטווח אציין כי זה  41רמת ועל  ... ובאתות שלילי,בביקוש

  .ונע יחסית באיטיות, ארוך

LO-HI  –31-כעת על רמת ..., ובאתות שלילי,   היצעב,  כללי. –

      .. אזור רוויבנסיגה מו

   ...                 חיוביימרוב ל--  -ליום מסחר אחרון  - איתותי מניות

עם    גבוליתנמצא –כאשר  ,ביום המסחר האחרונ מסיים , אינדיקטור זה   -מקלאלן

 ........ניטראלי כעת כלומר .., האיזונ  רמת

 VIX – ישלילאתות –ותחת , היצעלעבר ... 43.1ננעל ברמת , ביום המסחר האחרון..-

 ..האינדיקטור שב לאזור האופוריה ...200.תמיכה על 

 

.  (17.4)שנימ 41-ח ל"אג,תשואת ,.- ,בתשואות ,   ציבותי,ביום המסחר האחרונ  -אגחים  

אזי התמונה כעת עדיינ במסלול ,2.1עולה ברמת שבירת תמיכה -לאחרונה –היות וראינו 

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

 2נראה כעת שיש תנועה לעבר רמת .....תיקוני ביניים למעט–2112ממפולת 

  ...כתיקון עולה

 -סיכומים

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

אך עם זאת לטווח הקצר עדיינ , תנועה עולה כללית

... בינתיים זה רק לטווח הקצר. . תחת מימוש כולםנמצאים 

עדיין כל המדדים נמצאים מעל קווי מהלך , מבחינת הפוינט

  .וחלקם באתות שלילי,עולים ראשיים 

 

 -------!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
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