
 

      .אבי’ יעקובוביץ:  משולחנו של      

 .2002   דצמבר 02—ב"ארהמדדי  (שבועית)סקירה  מורחבת

 ..........האחרונהבהמשך לסקירה 

 

 המדדים. ב"שבוע המסחר במדדי ארהאת  ,אתמול על נ, –     חיובית במגמה  יום

   . במדדימ המרכזיים, כשליש האחוז ממוצעות של   עליותבננעלו 

יש לציינ כי אתמול חל הפקיעה ). הממוצע התקופתי ,מעל רמת -מחזורי המסחר

 (. על כל המשתמע מכך, החודשית במניות ובמדדים 

 3-כ של ממוצעות, שערימ עליותבהמדדימ ננעלו ,  בסיכום שבועי

  .אחוז

 

 -טכני

 

בתיקון כשהם , מסיימימ את השבוע הנוכחי ,ב "מדדי ארה

בינתיימ לטווח ,האחרוןלתנועת מימוש ,מלא כמעט –עולה 

מהאינדיקטורים שינוי שלילי בחלק אזכיר עוד ו, הקצר

 .  בשלב זה ארוכי הטווח

 

 .הרגיליםגרפים ה  בהתבסס  על, להלן פירוט  המדדים 

 

 ,בתיקון עולה כמט מלא המדד מסיים את השבוע כשהוא --(50871)דאו  
תמיכה עולה לרמת מול , הינה ההתנגדות כעת , 15000אזור כאשר , למימוש  האחרון 

17381.  



בתיקון עולה כמעט כשהוא , מסיימ את השבועהמדד (7684)   -נאסדק 

המדד כעת לפני התנגדות שיא אחרון על ,,,,למימוש האחרון,  מלא

   .4681וגאפ פתוח על ,  4700-לרמת מול תמיכה עולה ,  4510

   

בתיקון  הוא כש,מסיים את השבוע המדד ,...  (7000)   -800נופי ס

המדד לפני התנגדות שיא  , עולה כמעט מלא למימוש האחרון

  .0080אזור –מול תמיכה עולה לרמת ,  0072על 

____________________________________________________ 

ראינו תנודות חריגות במדדים , בשבועיים האחרונימ בעיקר אציינ כי*** 

על כל המשתמע , על חוסר יציבות, כ "בדר,דבר שמראה , במונחים יומיים,

    . מכך

_____________________________________________ 

 -תמונת הפוינט
 

שמוצגים בגרפים השונים ובמכלול , להלן  המימצאים הטכניים 

- האינדיקטורימ השונים

 

     חיובי אתותב , מסיימ את השבוע כשהוא-(50871)  -דאו

על רמת  -כעת לפני התנגדות המדד  ..על הגרפ   ביקושל עבר ו......

  .. 71001על  -תמיכה מול , 08271

 

  -  ביקוש-עבר  לכשהוא מסיימ את השבוע -( 7684) -נאסדק

 0280כעת נמצאת על רמת  ,התנגדות–כאשר  .. ..–   חיובי ובאתות

  ...-0602על  - מול תמיכה,

 



אתות תחת נמצא , מסיים את השבוע  כאשרמדד זה (7000) --000סנופי 

 0251מול  ,הינה התנגדות 0070רמת , ..ביקושל,,עברו–     חיובי

  ..כתמיכה 

 

 -האינדיקטורים תמונת 

כצפוי והחל ,המדדים-   רובב--  -, ביקושנמצא בכשהוא  מסיים את השבוע  -מומנטום

בשלב זה נמצא ...תיקון עולה מרמות קרקעית...וכנאמר כאן במהלך השבוע

 .30באזור 

 

גם )  ,בהתאמה–82-08ברמת ונמצאים ,  ביקושבשניהם כעת   -שבועות  00-ו 00גרפים 

 (,גרפים אלא הינם נחשבים כאינדיקטור מהיר יחסית

 

BP-     אינדיקטור זה (BP כללי)  64 רמת )  - -  בביקוש כשהואמסיים את השבוע 

דאו עבר להיצע ) ...כעת ,עדיינ רוב בביקוש   כולם, מבחינת המדדימ.... (כעת

כעת במדדים השונים  ,כ"כ )...זה מבחינת אינדיקטור (...... לאחרונה

 (.. 70-68ברמות סביב , האינדיקטור 

 

PT -  התחלתי,היפוכ -לאחרונהחל  –אינדיקטור זה ב.... 

ועם זאת , המדדים עברו להיצע בשלב זה מ  חלק ,,משמעותו

המשמעות אתות , עדיינ נותרים ברמות גבוהות ברוב המדדים

 ..(...תלוי באיזה מדד  50-70כעת ברמות )  .מעבר לטווח הקצר, שלילי

 

LO-HI  למדד– NYSE  38   -כעת על רמת ....  ,,..  נותר בהיצע  ... 

 

 -סקטורים

 -מול,  בהיצע ,,01נמצאים כעת, סקטורים ה 20מתוך –-מבחינת מכלול הסקטורים 

 .השבוע הקודמ,סקירת מ ,החמרה .בביקוש  ----20



                    .., לחיוביימרוב --  -ליום מסחר אחרון  - איתותי מניות

, חוצה מלמטההוא כאשר - ...את השבוע מסיים , השבוע , אינדיקטור זה   -מקלאלן

  .כלומר תחת אתות חיובי כעת-את רמת האיזונ

 VIX –  00ר כאש, –    חיוביובאתות ,  היצעלעבר  ...16.42אתמול ננעל ברמת 

יצא מתחום  האינדיקטור..002.אזור מול תמיכה על  ,הינה התנגדות

   .., אופוריה עמוקה לאחרונה

  

 10-ח ל"אג,תשואת ,.- , בתשואות ,   -     יחסית ירידה חדה, ,ביום המסחר האחרונ  -אגחים 

 3במהלך נסיגה ברור לאחר שהגיעה לאחרונה לאזור ,  נמצאת (16.0)שנימ

ראינו גם שבירת קו המגמה העולה הראשי  .אחוז בשילוב קו מגמה יורד ארוך טווח

התשואות , כל עוד שקו המגמה איננו נפרצ .  70.באזור , , בזמנו

גם נשברה תמיכה  לאחרונה .כאמור ,ברורה בתנועה יורדת

 .והיא יורדת מן הסתם להתנגדות קרובה, 4.2באזור  ,רוחבית

 לא ראינו מזה זמנ, האחרון רמות תשואה של השבוע, ג"דרא

  .ופעם האחרונה הייתה לפני יותר משנה, רב

  

 -סיכומים

, עברו מימוש של מספר אחוזים  -לאחרונה–ב "המדדים בארה -

וזאת תוכ כדי ...ובמהירות השלימו תיקון עולה כמעט מלא

בתקופה  השינוי שנוספ.  .. תנועות יומיות חדות יחסית

האחרונה הוא שינוי שלילי בתמונת חלק מהאינדיקטורים 

 . ארוכי הטווח שעברו לאתות שלילי

כהמתנה  .לטווח הקצר HOLD בשלב זה    -מסקנה 

 . שם ייקבע ההמשכ, להגעה לרמות השיא

והיא , סקירה זו הינה סקירה שבועית    -ערה חשובה ה

 כל בוקר בהמשך השבוע בהתאם   מתעדכנת

 .לנסיבות  -



 

  

 

 © כל הזכויות שמורות  

 . אין להעתיק או לצלם ללא אישור מראש ובכתב

  avijakub@netvision.net.ilאבי  ’ יעקובוביץ

לשום ביצוע פעולה כל  -ל"אינ להסתמכ על מכלול הדברים הנ

או בכל מדיניות השקעה כל , או במדדים ,  שהיא בניירות ערכ

   .הבעת דעה זו הינה דעתי הבילעדית בלבד. שהיא
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