
 .6102אוקטובר  10( שבועית)ב"סקירת מדדי ארה

 

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

 .      אחוז  8.0-סיימו  בעליות  ממוצעות של כ

 . . הממוצע התקופתי  מעט מעל  לרמת,ביום מסחר האחרון-מחזורי המסחר

  .כלומר שמרו על יציבות, אחוז בממוצע  0..0 -המדדים עלו  בממוצע בכ, בסיכומ השבועי   ****

 -טכני

 

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

-יותר מכאמור עוד לפני . 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 שיאים , שעדיין תקפ,מחירים לטווח הקצר

 .  . בכל שלושת המדדימ  -חדשים  

 

 .בהתבסס  על  הגרפים הרגילים, להלן ניתוח  המדדים  

 

הוא כאשר ,מסיים ביום המסחר האחרון, שנמצא במהלך עולה–המדד  --(80.81)דאו  

והמשמעות היא שכאן למעשה  3018.באזור התנגדות , פרצ  לאחרונה 

בשלב זה המדד נכנס ., נילטווח הקצר בינונמצאת נקודת התמיכה החשובה 

היא כעת  15080רמת אזור .  בינתיים לטווח הקצרלמימוש מחירים 

שם ( בדיקה מלמעלה -בימים האחרונימ)התמיכה הקצרה

בינתיים .     קו תמיכה עולה של הסייקל העולה הנוכחי

  מעלרק יכולת חזרה  .המצב לטווח הקצר הינו תחת מימוש

 . יאשרר סיום המימוש הנוכחי (08228) לשיא שנתי חדש

 



קבע לאחרונה כאשר הוא ,המדד מסיימ ביום המסחר האחרון(.201)   -נאסדק

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

רמת  .0283האחרון ברמת  זה הסתיים עקב פריצת השיא  -  לאחרונה

היא כעת התמיכה המיידית וכל עוד נשמרת  0200

  .המדד חיובי 

   

המדד נמצא כמו בייתר המדדימ גם כאן ,...  ( .882)   -000סנופי 

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

שכאן התמיכה המהותית לעניינ התנועה , והמשמעות 880.-2000

למימוש מחירים , בשלב זה המדד יצא כמו הייתר.   בינוני-הטווח הקצרמעל 

עולה של  קו תמיכה 1..2אזור -ורמת התמיכה הקרובה כעת הינה על 

גם כאן יש לנו כרגע מימוש  לטווח ,. הסייקל העולה האחרון

  .יבטל זאת ( 2.81)  ורק יכולת פריצת השיא השנתי .הקצר בשלב זה

 

שרים עדיינ מא, המדדים רובם , כאמור*** 

 .בינתיים לטווח הקצר -מימוש מחירימ 

אתות זה יתבטל רק ביכולת קביעת שיא 

 .בכל המדדימשנתי חדש 

 -תמונת  הפוינט
 

שמוצגים בגרפים השונים ובמכלול , להלן  המימצאים הטכניים 

 -האינדיקטורימ השונים

 



באתות , כשהוא , מסיימ ביום המסחר האחרון-(80.81)  -דאו

החלק התחתון של טווח  שב אל המדד .. .....היצעועבר לחיובי 

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

ואילו התנגדות על רמת , 8.00. רמת התמיכה על

.8400.-  

 

NDX ( 011נאסדק) - (4830 )-מסיימ ביום המסחר האחרון ,

המדד כאן עדיין בתחום .. –   ובאתות חיובי  ,ביקושנמצא בכשהוא 

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

ה המדד "ס.., 8614התמיכה הקרובה נקובה על 

 . .כפולה התנגדות 4881 .חיובי

 

S&P 500  (882.  )כאשר,  מדד זה מסיים ביום המסחר האחרון ,

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

  .כתמיכה 2.20רמת הינה כעת ההתנגדות מול  2.80רמת .  עולה ראשי

 

מסיימים אתמול , לפי פוינט,המדדים ****

כשכולם עברו לאתות חיובי ונמצאימ מעל קווי 

עם זאת מיעוטם עדיין בתחום , מהלך עולים כעת

   .טווח המדידה התחתון

 

 -תמונת  האינדיקטורים



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

  ..31רמת 

 

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

גם גרפים אלא הינם נחשבים כאינדיקטור מהיר ) בהתאמה ,00-80ונמצאים ברמת,.  ............ובהיצע

  (,יחסית

 

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

 ....( כעת03ברמת  )  -

 

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

אינדיקטור לטווח אציין כי זה  02רמת ועל  ... ובאתות שלילי,בביקוש

  .ונע יחסית באיטיות, ארוך

LO-HI  –83-כעת על רמת ..., ובאתות שלילי,   בביקוש,  כללי. –       

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

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

 .., האיזונ

 VIX – י חיובאתות –ותחת , להיצעעבר ... 1.2.ננעל ברמת , ביום המסחר האחרון

, 00.5. מסומנת כעת כהתנגדות הקרובה  05.5רמת

 ... האינדיקטור חזר לאזור האופוריה.תמיכה

 

.  (..80)שנימ 0.-ח ל"אג,תשואת ,.- ,בתשואות ,   עליה,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

מצביע כי בשלב , לאחרונהשוב  56.1שבירת  (....למעט תיקוני ביניים–2008ממפולת 

  6כיוון רמת התשואותזה אין עדות לשינוי מהותי ב

 -סיכומים



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

אך עם זאת לטווח הקצר עדיינ , תנועה עולה כללית

... בינתיים זה רק לטווח הקצר. . נמצאים רובם תחת מימוש

עדיין כל המדדים נמצאים מעל קווי מהלך , מבחינת הפוינט

של תבנית בחלק התחתון  מיעוטםו,עולים ראשיים 

   .המדידה

 

 

 !הצלחות  

 

 ©כל הזכויות שמורות  -

 .אין להעתיק או לצלם ללא אישור מראש -

 avijakub@netvision.net.il  אבי’ יעקובוביץ -

, כל שהוא או  אישור  , 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

