
 

      .אבי’ יעקובוביץ:  משולחנו של      

 .4102  ינואר  42—ב"ארהמדדי  (שבועית)סקירה  מורחבת

 ..........האחרונהבהמשך לסקירה 

 

 המדדים. ב"במדדי ארה שבוע המסחראת  ,אתמול על נ, –      שלילית– במגמה  יום

פרט , אחוז 6.0-רובם בירידות שערים ממוצעות של  כננעלו 

 . . לנאסדק שעלה מינורית

  . הממוצע התקופתיתבאזור  -אתמול מחזורי המסחר

 6.1-כ של ממוצעות, שערימ עליות בהמדדימ ננעלו ,  בסיכום שבועי

  . כתיקון עולה למימוש האחרון שראינו לאחרונה .אחוז

 

 -טכני

 

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

שינוי אזכיר עוד ו....   תיקון עולה למימוש המחירימ האחרון

 .  בשלב זה שלילי בחלק מהאינדיקטורים ארוכי הטווח

 

 .הרגיליםגרפים ה  בהתבסס  על, להלן פירוט  המדדים 

 

בתיקון עולה למימוש  המדד מסיים את השבוע כשהוא --(07671)דאו  

מול , שיא יורד אחרון–יורד כעת להתנגדות חשובה ,  61071אזור כאשר ,  האחרון

 . לאחרונהתמיכה שנבדקה . 17376תמיכה באזור 

תיקון עולה בכשהוא , מסיימ את השבועהמדד (7774)   -נאסדק 

–4113שיא אחרון באזור  התנגדותלפני המדד כעת ,למימוש האחרונ



למעשה המדד נע רוחבית ,  . 7664על קרובה מול תמיכה .....

 . 4776-4116 -בשבועות האחרונים

   

בתיקון  הוא כש,מסיים את השבוע המדד ,...  (7166)   -766נופי ס

על , קרובה יורדת המדד לפני התנגדות   ,עולה למימוש האחרון

הכל  .1666 אזור על  חשובה ותמיכה .. ......להלן שיא יורד אחרון.., 6604

  .תמיכה קרובה -6616רמת  . במונחי נעילה

 

מראה סימנים כעת ליצירת שיא -דאו–לגבי המדדים כי  – בקצרה  אציינ**

עם זאת יש תמיכה מהותית וחשובה ככ ,  766הסנופי מוהו גם כ, יורד נוספ

נועה כנאמר ת-נאסדקלגבי ה.   בשלב זה מתכנסים מטהשלמעשה המדדים 

כל המסגרת הנוכחית לגבי המדדים (.. ***רוחבית שקרובה לתקרה כעת

 .   לקראת הכרעהוהם –רוחבית או מתכנסת ,עדיין  מימושמראים על , ל"הנ

   

____________________________________________________ 

 

 -תמונת הפוינט
 

שמוצגים בגרפים השונים ובמכלול , להלן  המימצאים הטכניים 

- האינדיקטורימ השונים

 

    חיובי אתותב , מסיימ את השבוע כשהוא-(07671)  -דאו

היא כעת התמיכה ,   66417רמת  ..על הגרפ   ביקושל עבר ו......

  .כהתנגדות קרובה  66671מול  .קרובהה

 



  -  ביקוש-עבר  לכשהוא מסיימ את השבוע -( 7774) -נאסדק

 2011כעת נמצאת על רמת  , התנגדות–כאשר  .. ..–   חיובי ובאתות

וקרוב לתקרת ,רוחבית כעת בברורהמדד נע . 01-2251-על – מול תמיכה,

  .התנועה

 

תחת נמצא , מסיים את השבוע  כאשרמדד זה (7166) --211סנופי 

הינה כעת התמיכה   6616רמת , .. ביקושל,,עברו–     שליליאתות 

   . כהתנגדות, 6066מול .החשובה

 

 -האינדיקטורים תמונת 

תלוי  64-66ובתחום המדדים מ חלק ב היצעבנמצא כשהוא  מסיים את השבוע  -מומנטום

 , ,,יחסית,דשדוש האינדיקטור ברמות נמוכותלאחרונה אנו רואים ...... באיזה מדד

 

גם )  ,בהתאמה–74-64ברמת ונמצאים ,  .. ביקושבשניהם   -שבועות  01-ו 01גרפים 

 (,גרפים אלא הינם נחשבים כאינדיקטור מהיר יחסית

 

BP-     אינדיקטור זה (BP כללי)  74 רמת )  - -  בביקוש כשהואמסיים את השבוע 

כעת במדדים  ,כ"כ )...כעת ,בביקוש חלקם    ,מבחינת המדדימ.... (כעת

 (.. 60-ברמות סביב , השונים האינדיקטור 

 

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

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

המשמעות אתות , נותרים ברמות גבוהות ברוב המדדים עדיינ

 ..(...תלוי באיזה מדד  16-76כעת ברמות )  .מעבר לטווח הקצר, שלילי

 

LO-HI  למדד– NYSE ובתהליך  10  -כעת על רמת ....     היצעעבר ל

 . מימוש מרמות רוויה



 

 -סקטורים

 -מול,  בהיצע ,,01נמצאים כעת, סקטורים ה 21מתוך –-מבחינת מכלול הסקטורים 

 .השבוע הקודמ,סקירת מ , שיפור קל.בביקוש  ----40

                    ..,רוב לשליליימ--  -ליום מסחר אחרון  - איתותי מניות

–לרמת האיזון  עלהוא מכאשר - ...את השבוע מסיים , אינדיקטור זה   -מקלאלן

 .  חיוביתחת אתות כלומר 

 VIX – 40רכאש, –    שלילי ובאתות,  יצעהלעבר  ...10.0 אתמול ננעל ברמת  

יצא מתחום , לאחרונה כצפוי .220.אזור מול תמיכה על  ,הינה התנגדות

  ...האופוריה

  

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

 3שהגיעה לאחרונה לאזור במהלך נסיגה ברור לאחר ,  נמצאת (76.1)שנימ

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

התשואות , כל עוד שקו המגמה איננו נפרצ .  76.באזור , , בזמנו

גם נשברה תמיכה  לאחרונה .כאמור ,ברורה בתנועה יורדת

 .קרובהוהיא יורדת מן הסתם להתנגדות , 4.2באזור  ,רוחבית

, נראתה חוצ מהימים האחרונים,  רמת תשואה נמוכה שכזו

  . רק לפני כשנתיים

  

 -סיכומים

לטווח ,- עדיין תחת מימושנמצאים כעת –ב "המדדים בארה -

השינוי .   ...(...וכ..תנועה רוחבית , שיאים יורדים)..הקצר

שנוספ בתקופה האחרונה הוא שינוי שלילי בתמונת חלק 

 . מהאינדיקטורים ארוכי הטווח שעברו לאתות שלילי

  .לטווח הקצר HOLDבשלב זה    - מסקנה



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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