
  .אבי’ יעקובוביץ –משולחנו של   ---                                                                      

 .7182ינואר  81-בוקר ל"לשווקי חו -מבט+פתיחה לפני   א "ת

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

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

 

 .. (4.5441) -אחוז 2.0ירד – מדד המעופ  

 

   (.5.2061)..-  עלה מינורית– הבנקים מדד  

כידוע מהסקירות  בתנועה עולה ברורהנמצא , לאחרונההמדד 

יצא למימוש שהמדד ראינו את בשלב זה . האחרונות

. תמיכה קצרה חשובההיא  3-2153-אזורכאשר רמת 

המדד כעת  . לאחרונהתמיכה זו החזיקה מעמד 

תקרת  -2016כאשר רמת , באתות חיובי המשכי

מנגד רמת . היא היעד כעת, תבנית עולה מתכנסת

אתמול נעילה  .היא תמיכת תבנית  1551אזור 

  .גבולית עם תקרת תבנית

 

המדד בתיקון עולה  (9.514) –.האחוז 0.4עלה – 15 דד נדלן מ

ויעד  התנגדות 114אזור רמת ...למהלך השלילי האחרון

 . . הקרוב כעת

 

 ......(  5.195) -עלה מינורית -50ייתר 



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

כל עוד שנמצאימ מעל המדד . .  חשובהעולה לתמיכה ה 341

והמשמעות חיובי כל  150-עולה לתמיכה קרובה  . . חיובי

 . . עוד מעל לתמיכה זו

 

  ...מתחת לרמת הממוצע התקופתי -המסחרחזורי מ

 

 ,המדדכי מראה התמונה הטכנית כעת   -25א "ת – בגרפ היומי

היורדת שרירה כל עוד נמצאים עדיין התנועה הראשית  כללית

 .1500-1490מתחת לאזור 

– 1315תמיכת בדק את  לאחרונה המדד,כעת לטווח הקצר

לטווח הקרוב . ונתן היפוכ מעל, זה הפעמ השנייה..המהותית

רמת . בשבוע החולפנשברה .. 9514אזור  ברמת תמיכה קרובה 

 .  .תמיכה ה קרובה 0414

 

 

  -תמונת הפוינט

 ותחת אתות ,  היצעל עבר    -מדד המעופ 

 .ישליל

 - התנגדות  8118 

תמיכה  8818. התחתוןמדידה  נמצא בתחומ המדד ....

המדד עדיין מעל קו מהלך עולה מגמתי .קרובה

   .ראשי

  



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

 ביקושב  PT… .(66), על נמצא כעת)..    יחיובובאתות   . ביקושב-

ס "וע ( 56) . חיוביובאתות   היצעב-30גרפ ,  יחיובובאתות  (..16).

 (-36 )–יחיובובאתות  ,היצעב , שבועות-10  גרפ  ..... תחום רווי

 ....45רמת  עלו....... יחיוב ובאתות–  היצעב נמצאמומנטום 

 

   ., . - -לשליליימנוטה -מעורב.-ליום מסחר אחרונ איתותי מניות

 

 .....ל"סחורות בורסות חו,ח  "מט

 ח"מט

 הדולר מול  ננעל ביציבות– רונהאחביום המסחר – האירו

מאשרת את תחילת תיקון  1.05פריצת רמת בשלב זה ,(560.1,)

.  כנגד המהלך המתחזק של הדולר לאחרונה, האירו מול הדולר

כללית יש כאן ניסיון  . יעד קרוב לתיקון מהווה 1.0610רמת 

לתיקון עולה האירו שמתבטא בשלב זה יותר בדשדוש 

  .מחירים

 

 3.56שבירת רמת ראינו  לאחרונה–בצמד הזה (05.3) -דולר-שקל

 ראינו בדיקת—.אתות להחלשות השקל כעת -עדיינ  מה שאומר 

   ..רמת השבירה מלמטה

 .  סחורות

ולכן , לאחרונה דולר 34רמת שב אל מעל הנוזל (6.25  )  -נפט

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

נשברה  השבוע...וחל היפוכ על תמיכה שלישיתבפעם המלמעלה 

  .מה שמאשר המשכ מימוש כעת, דולר 52.5על התמיכה הקרובה 

 



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

 1190 אזור רמת.  ..דולר 1421על  נמצא - כעת כאשר ...עולה

שהייתה התנגדות קרובה נחצתה מעלה מה שאומר כעת המשך 

  .עולה ןהתחזקות הזהב כתיקו

 

 .ל"בורסות חו

 -כאשר ...– שלילייום  -אתמול 

  . אחוז  1.4-ירד כנייקי -. שלילית מגמה  -מזרח

 . .אחוז 1.0-כממוצעות של  ירידותו,   שליליתמגמה -אירופה

הרחבה ).   0.4-מסחר שלילי וירידות ממוצעות של כ -ב"ארה

   ...(בהמשכ סקירה זו

– בפתיחת המסחר כעת במזרח  ***

 . אחוז 5.0נייקי יורד ...שליליתהמדדים נוטים למגמה 

  . זהב יורד קלות...עולה קלותנפט 

 -------------------ב"קירת מדדי ארהס

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

 . ..... . ..      האחוז בממוצע 4.0של    ירידותב

 . הממוצע התקופתי   באזור רמת, אתמול-מחזורי המסחר

 

 -טכני

 

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

התנועה העולה הראשית ..לאחרונה מעל לשיאים השנתיים שלהם



המדדימ נמצאימ בתחום   רובהקצר כאשר כעת לטווח , תקפה

 . בינתיים לטווח הקצר -רוחבי-מימוש מחירים

 

 

 .בהתבסס  על  הגרפים הרגילים, להלן ניתוח  המדדים  

 

מסיים ביום המסחר , שנמצא במהלך כללי עולה–המדד  --(21519)דאו  

והמשמעות  11035באזור התנגדות , הוא פרצ  לאחרונה כאשר ,האחרון

 , לטווח ה בינוני.  היא שכאן למעשה נמצאת נקודת התמיכה המהותית

רמת הפריצה  .    .בדשדוש מחירים צרוכעת .חיובי באתותבשלב זה המדד .

רק .. הקרובה. החשובהעולה כעת לתמיכה  80811האחרונה על אזור  

  .יאשר כאן אתות חיובי המשכי, 71111יכולת נעילה מעל רמת 

 

קבע לאחרונה כאשר הוא ,המדד מסיימ ביום המסחר האחרון(3955)   -נאסדק

אכ עם זאת מתקרב לתקרת תבנית .    .ובמהלך עולה, שיא חדש

 . 5400תמיכה כעת ברמת .   0605מחירים על 

 

המדד נמצא כמו בייתר המדדימ גם כאן ,...  ( 1622)   -500סנופי 

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

שכאן התמיכה המהותית לעניינ התנועה , והמשמעות 2000-1950

 .   בינוני-מעל הטווח הקצר

עקב נעילה מעל של המדד מעליה ,חוזרת כתמיכה  -  2250רמת אזור .

יחדש את האתות (   2211)עם זאת רק יכולת פריצת שיא חדש  .לאחרונה

  .החיובי

 



נמצאים , כולם,המדדים , כאמור*** 

. במסגרת התמונה הכללית העולה,כעת

מתחת לרמות  בהמתנה, רובם כאשר כעת 

 . השיא האחרונות

 

 -תמונת  הפוינט
 

שמוצגים בגרפים השונים ובמכלול , להלן  המימצאים הטכניים 

- האינדיקטורימ השונים

 

 באתות, כשהוא , מסיימ ביום המסחר האחרון-(21519)  -דאו

  .היצעבונמצא חיובי 

ל תחום המדידה העליון של  מחוצנמצא המדד 

 . כעת( משולשת)התנגדות  19950  .תבנית המדידה

 .... -,19150 רמת התמיכה על 

 

NDX ( 811נאסדק) - (4450 )-מסיימ ביום המסחר האחרון ,

המדד כאן חזר .. –   ובאתות חיובי  ,ביקושנמצא בכשהוא 

 .ומעל קו תמיכה עולה ראשי, רצועת המדידהשל לתחום  העליון  

 .8181רמת התמיכה הקרובה נקובה על 

 



S&P 500 (6122 )כאשר,  מדד זה מסיים ביום המסחר האחרון ,

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

 .תמיכה 2240רמת . .   שם כעת ההתנגדות 2310. עולה ראשי

 

מסיימים אתמול כאשר , לפי פוינט,המדדים ****

המדדים כל , חיובית  -התמונה היא עדיינ 

בתחום העליון של רצועת  כולם, באתות חיובי

המדדים נמצאים מעל קו  כלכ "כ .המדידה

–אכ עם זאת חלק  עדיינ  .מגמה עולה ראשי

  .תיקון יורד לתנועה העולה-בתחום  

  -תמונת  האינדיקטורים

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

  –.  והמשכ נסיגה  מתחום רווי ..34

 

השני באתות שלילי .. בהיצעו הראשון באתות חיובי....... כללי –שבועות  01-ו 81גרפים 

כאינדיקטור מהיר גם גרפים אלא הינם נחשבים ) בהתאמה ,66-46ונמצאים ברמת,.  .....ובביקוש

  (,יחסית

 

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

 ....( כעת60ברמת  )  -

 

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

לטווח  אינדיקטוראציין כי זה  56רמת ועל  ... ובאתות שלילי,בביקוש

  .ונע יחסית באיטיות, ארוך



LO-HI  –15-כעת על רמת ..., ובאתות חיובי,   בהיצע,  כללי.!!–

      ..  .בתחום רווי-עמוקועדיינ 

   .                  נוטה לשליליימ -מעורבימ--  -ליום מסחר אחרון  - איתותי מניות

גבולית —נמצא  כעת –כאשר  ,ביום המסחר האחרונ מסיים , אינדיקטור זה   -מקלאלן

   .לכן ניטראלי -רמת  האיזון–מעל -

 VIX – אתות חיובי–ותחת , ביקושלעבר ... 5.11ננעל ברמת , ביום המסחר האחרון 

האינדיקטור .  .. 88.1תמיכה על .   78..התנגדות על . -..

כעת מנסה שוב לצאת . -בתחומ האופוריה עדייננמצא 

 ....ם זה מעלהומתח

 

 (32.2)שנימ 10-ח ל"אג,תשואת ,.- ,בתשואה ,   ירידה ,ביום המסחר האחרונ  -אגחים  

אחוז שנשברה  2.5רמת . אם כי כעת תחת מימוש בתוך תנועת תיקון עולהנמצאת כעת 

 . מהווה תמיכה 2.0ואילו אזור , יורדת כעת להתנגדות 

 -סיכומים

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

מימוש בתחום  -חלקם -אם כי כעת  -, תנועה עולה כללית

 -אציינ חלק מה, כ"כ. , .בינתיים לטווח הקרוב -רוחבי

   .VIX-בשילוב אופוריה ב, רוויים כעת-עדיינ שאינדיקטורים 

------- !הצלחות 

 

 ©כל הזכויות שמורות  -

 .אין להעתיק או לצלם ללא אישור מראש -

 avijakub@netvision.net.il  אבי’ יעקובוביץ -

mailto:avijakub@netvision.net.il


, 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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


