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  13/20/25   - שבועי דוח – שוק סקירת

  
  לכל חברי תוכנית הזהב,  שבוע טוב

  

  
  טבלת מגמות

  שבוע טוב חברים יקרים,

  
בשעת כתיבת מילים אלה מתנהל הקרב על ראשות ממשלת איטליה, כאשר כותרות ראשונות 

  מצביעות על ניצחונו של בראסני.
קריטי כרגע כמו במדינות שכנות באירופה, באיטליה יש לזכור כי הפן הכלכלי באיטליה הוא נורא 

, ועל כן, תגובת השווקים צפויה להיות די הלאוכלוסייאבטלה, נקודה מאוד כואבת  20%-למעלה מ
  חדה לכל בחירה שתעשה על ראשות ההמשלה.

  
, 2עומד עוד על הפרק וזה הנושא הביטחוני בישראל, הריבית במשק, ומעל לכל, המצוק הפיסקאלי 

  ליין שלו עומד על הראשון למרץ שמתקרב בצעדי ענק.-הדד אשר
  

, וכי כל 2אני מאמין כי בשבוע הקרוב הכותרות תעסוקנה בעיקר בנושא זה, של המצוק הפיסקאלי 
שמועה על הישג או אי הישג במשא המתן בין הצדדים יגרור אחריו תזוזות חדות, לא פחות 

  מהתזוזות אשר היו במצוק הפיסקאלי הראשון.
  בנקודות קריטיות יש לשים לב טוב ולהיות עירניים.יחד עם הימצאות השווקים האמריקאיים 

  
  
  
  
  

  ,שיהיה לכולם שבוע מסחר פורה

  שלמה גיא ועדי קידר
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  ניתוח שוק ישראלי

  .25לפניכם גרף שבועי של מדד ת"א 

 
  שבועי - 25ת"א 

ממנו מצד אחד, מצד שני, השוק הישראלי בגרף השבועי של המעוף נוצר לנו נר שבועי שאסור להתעלם 
יש לזכור מונע בצורה מאוד לא שגרתית אפילו לעצמו כבר זמן רב, התנודתיות שלו לא אופיינית כבר 

  למעלה משנה ולכן היווצרות של נרות מסוג זה עלולה להיות מקרית ברמה מסוימת.
זמן רב, בתמיכה יש לנו את רמת  עדיין יש לנו את רמות ההתנגדות והתמיכה אחריהן אנו עוקבים כבר

  .1240-1260ובהתנגדות  1174-1180
, אישור לנו הזה ברמת 1240הנר השבועי אותו ציינתי קודם, נר השוטינג, נוצר על רמת ההתנגדות 

  יכול לשלוח אותנו לרמת להמשך ירידות בשוק. 1214
האם יחזור מתמחת לקו המגמה או מנגד, קיים קו מגמה יורד אשר נפרץ וחשוב לראות כיצד יתנהג השוק, 

  שמה יאשר אותו וימשיך כלפי מעלה.
חשוב לי מאוד לציין כי בניגוד למה שאולי הרבה יגידו, נר שבועי כזה שנוצר לא חורץ כלל את כיוון 

  השוק!
  

  15נדל"ן 

  

ד הנדל"ן הראה לנו השבוע פעם נוספת את עוצמתה של רמת ההתנגדות אשר דהגרף השבועי של מ
מו לב כי השבוע נוצר נר נוסף הדומה לקודמו בשבוע יש, 320-325סטורית וחזקה והיא בין הגדרנו כהי

  שעבר, נר שוטינג המראה על הגעה של מוכרים ברמה זו של מדד הנדל"ן.
  , אך לטווח קצר בלבד.מועדפות עליכרגע פחות  על כן, מניות ממדד הנדל"ן



 אין לראות באמור לעיל לרבות כל מסמך ו/או קובץ המצורף לו משום יעוץ או המלצה לקנייה / מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסיים כל שהם
 

  
  S&P500 – תוח שוק אמריקאי ינ

  
S&P500 – שבועי  

  
  , רמת התנגדות היסטורית חזקה. 1523-בגרף של הסנופי סימנתי את קו ההתנגדות ב

  .1474כמו כן, סימנתי את רמת התמיכה 
הנר האחרון שנוצר בגרף מעניין מאוד ודומה בחשיבותו ומשמעותו לנר שראינו בשבוע שעבר בגרף 

  הנאסדק.
  ובכך הסתברות גבוהה לשינוי כיוון. היא חוסר ודאותאשר משמעותו  spinning topהנר הוא מסוג 

ותיחשב לתיקון תהיה תקינה לחלוטין  1474בטווח הקצר לטעמי צפויה לנו ירידה אך כל הגעה עד 
  להמשך המגמה העולה.

  
  
  

  :לסיכום

עדיין בתוקף, השוק הישראלי מאותת לנו כי הוא נמצא בסוג של אפיסת כוחות, אך לטעמי הכיוון החיובי 
  .1214דבר זה יכול להשתנות עם אישור הנר השבועי במסחר מתחת לרמת כן גם בטווח הקצר, כמו 

יורד לתקופה קצרה מהכוונת, , כאשר שוק הנדל"ן 75ההעדפות שלי בשוק הישראלי הן מניות ממדד ת"א 
  אלא אם כן יפרוץ את רמת ההתנגדות שסימנו למעלה בסקירה.

  
עד לרמת וכפי שכתוב לעיל כל ירידה  לטעמי אין מנוס מירידות ,יקאי בטווח הקצרשוק האמרבנוגע ל
  תהיה תקינה לחלוטין להמשך עליות. 1474

  בטווח הבינוני ומעלה, עדיין ניתן לבצע רכישות של מניות ללונג.
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    :תיק הזהב
  

  :סטאטוס הסטופים

  (מימוש מלא) 234000 – חברה לישראל 
  178 – בזן 

  1600 – מג'יק 
  מכירה בהמלצת הרובוט – תעודת סל אג"ח ממשלתי 

  
EMC  - $23.76 - מתחת ל נעילה שבועית  
BBG  – 14.7$  

  
  שורט  – טווח קצר  ;לונג – טווח בינוני  ,לונג – טווח ארוך   -אמריקאי  –  אחזקותסטטוס 

  לונג – טווח קצר  ; לונג – טווח בינוני ומעלה   -  ישראלי              
  
  

  כדלקמן: האחזקותפרטי , כאשר רווח קלבהתיק נמצא כרגע 
  

   –  אמריקאי
  

סוג  שם
שווי  מניות עלות/מניה שער אחרון אחזקה

 רווח % אחזקה

BBG Long 17.50 $ 17.16 205 3,588 1.98% 
  
  

   –  ישראלי
  

שער  שם
שווי  מניות עלות/מניה אחרון

 רווח % אחזקה

 3.40%- 14,835 841 1,826 1,764 מג'יק
קסם אג"ח ממשלתי 

 כללי
2,982.

30 2,984.88 670 19,981 -0.09% 

 2.74% 20,546 10,151 197 202.4 בזן

269,90 חברה לישראל
0 240,000 3 8,097 12.46% 

  
  
  
  
  

  רכת מסחר פורה,בב
  שלמה גיא

  2013 זהבתוכנית ה לווהמ

  


