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26/09/2020כל הזכויות שמורות

www.tipsbank4u.comסוף שבוע מסחר

 UP -מגמה כללית 

 ,DOWN או מעבר  -

CHANGE

זרימת הכסף      מומנטום
, זרימה החוצה"-" = סימן 

זרימה פנימה"+" = סימן 

, טווח ארוך- אחזקות

HOLD = מזומן בחוץ!

טווח קצר של ימים - אחזקות

מזומן  = HOLD.  בודדים

!בחוץ

UPFALLING+++-
HOLDHOLD

 סקטור התשתיותXLF סקטור הפיננסיםסקטורים עיקריים

XLU

 סקטור הצריכה

XLP - המחזורית

מחזורית-סקטור הצריכה הלא  

XLY

XLK סקטור הטכנולוגיה

LONGLONGLONGLONGLONGכיוון סקטור

SPYSTRONGERSTRONGERSTRONGERSTRONGERWEAKER- חוזק הסקטור מול ה

 סקטור האנרגיהXLI סקטור התעשיהסקטורים עיקריים

XLE

 סקטור חומרי הגלם

XLB

XLVREAL ESTATE XLRE סקטור הבריאות

LONGSHORTLONGLONGLONGכיוון סקטור

SPYSTRONGERWEAKERSTRONGERSTRONGERSTRONGER- חוזק הסקטור מול ה

מדד - תנודתיות 

הפחד

VIXCONTANGOVIXO

VIX26.385.44%35.82 ונגזרותיו
הנתונים מתיחסים לסוף יום המסחר 

7.47%-האחרון
 יותר CONTANGO- ככל שה 

גדלה ההסתברות - גבוה 

 VIX- שתעודות שורט על ה

יעלו ( SVXYכמו )

-  יותר גבוה VIXO- ככל שה 

גדלה ההסתברות שתעודות 

 ( SVXYכמו ) VIX- שורט על ה

יעלו

TOTAL MARKET PUT/CALL 

RATIO

- גידור  = 1- גבוה מ0.88

צפי  לירידה

SVXY BOX

:SVXY BOX- מיקום הסמנים ב
אזור שבו יש צפי לעליות בתעודת הסל המוצגת אבל עדיין רמת הסיכון הינה יחסית גבוהה-  אזור ירוק תחתון

אזור שבו יש צפי לעליות בתעודת הסל המוצגת ברמת סיכון נמוכה יותר-   אזור ירוק עליון

אזור שבו התנהגות התעודה איננה עיקבית ויכולה להשתנות כפונקציה של משתנים נוספים- אזור אפור

פרטים נוספים באתר . עיתוי הכניסה משפיע מאד על פוטנציאל הרווח ולכן התיזמון  הינו קריטי- חשוב 

פרוט יומי- ארועים משפיעים השבוע 

, נתוני אבטלה, פרסום דוחות כספיים

הנפקות וכו

https://www.tipsbank4u.com/market

www.tipsbank4u.com- ? רוצה להגביר- התחלת הכי טוב שאתה יכול 

האישור הסופי והקובע למגמות . הנתונים המוצגים מתעדכנים ברמה היומית ומציגים את המצב של סוף יום המסחר האחרון: הבהרה חשובה

.תמונה שתוצג  לכל המאוחר ביום שני של תחילת שבוע המסחר-  ולשינויים הינו תמונת המצב של סוף שבוע המסחר

או הכוונה לבצע פעילות מסחר , המלצה, ח זה אינו מהווה הצעה"המידע בדו. במצבו הכלכלי וביכולותיו, ח זה אינו מהווה ייעוץ השקעות ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בצרכיו של המשתמש"המידע הכלול בדו

המשתמש אחראי ולוקח על עצמו מלוא . העברתו הלאה או המלצה לאחרים לבצע פעולה כלשהי הינה באחריות מוחלטת ובלעדית לשיקול דעתו ולסיכון של המשתמש בלבד, האחריות לשימוש במידע, מכירה או אחרת, לרכישה

.ח"הסיכון והעלות הכספית שתנבע משימוש שייעשה בחומרי הדו

סייקל המסחר

כל הנתונים -  השוק

מתיחסים לשוק האמריקאי ולמדד 

S&P500- העיקרי
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 כותרת ציר

25/09/2020 

24/09/2020 

23/09/2020 

 VIXשורט =   SVXY   -אזור עם צפי לעליה 

 
 

  שורט=  SVXYתעודת   -אזור ברמת בטחון גבוהה לעליה 

VIX 

 :חשוב מאד
הינו תנודתי מאד ובעל  -ונגזרותיו   VIX -המסחר בנכסי תנודתיות 

המידע המוצג כאן מבוסס על נתונים . להפסדים כבדים סיכון גבוה
מה שהיה אינו בהכרח מה . טכניים נכונים ליום המסחר האחרון

שיהיה ואין לראות בסקירה זו ובכל הנאמר באתר המלצה כלשהי 
לרכישה ומכירה של ניירות ערך כלשהם או לבצע פעולה כלשהי 

 בשוק ההון

 :חשוב מאד
בהגדרתה   - SVXYלתעודת  הנתונים מתיחסים

  0.5של  (שורט)ביחס הפוך היא מבצעת עקיבה 
X על מדד ה- VIX 

הינו תנודתי  -ונגזרותיו   VIX -המסחר בנכסי תנודתיות 

המידע המוצג כאן . להפסדים כבדים מאד ובעל סיכון גבוה
מה . מבוסס על נתונים טכניים נכונים ליום המסחר האחרון

שהיה אינו בהכרח מה שיהיה ואין לראות בסקירה זו ובכל 
הנאמר באתר המלצה כלשהי לרכישה ומכירה של ניירות  

 ערך כלשהם או לבצע פעולה כלשהי בשוק ההון
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  VIX -החוזים העתידיים של ה עקומת

 תנודתיות יורדת -שיפוע עולה 
 תנודתיות עולה -שיפור יורד 

לבין    VIX1לטווח הקצר קובע השיפוע של המקטע בין  -חשוב 

  SHORT VIX איתות

 SVXYבאסטרטגיה 
LONG 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

2
8
/4

/2
0

 5
/5

/2
0

 1
2
/5

/2
0

 1
9
/5

/2
0

 2
6
/5

/2
0

 2
/6

/2
0

 9
/6

/2
0

 1
6
/6

/2
0

 2
3
/6

/2
0

 3
0
/6

/2
0

 7
/7

/2
0

 1
4
/7

/2
0

 2
1
/7

/2
0

 2
8
/7

/2
0

 4
/8

/2
0

 1
1

/8
/2

0
 1

8
/8

/2
0

 2
5
/8

/2
0

 1
/9

/2
0

 8
/9

/2
0

 1
5
/9

/2
0

 2
2
/9

/2
0

 

VIX 

 
חלק זה  מיועד  
 למנויים בלבד

 חלק זה מיועד למנויים בלבד

 נפתחה ההרשמה למנויים למסחר על פי האסטרטגיות שלנו -חדש 

 זה מיועד למנויים בלבד חלק

 זה מיועד למנויים בלבד חלק

http://www.tipsbank4u.com/
https://www.tipsbank4u.com/shop
https://www.tipsbank4u.com/calendar
https://www.tipsbank4u.com/market
http://www.tipsbank4u.com/
https://www.tipsbank4u.com/shop
http://www.tipsbank4u.com/
https://www.tipsbank4u.com/calendar
https://www.tipsbank4u.com/
https://www.tipsbank4u.com/shop
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איומיםהזדמנויות
הסברפרמטר

VIX  סימנים של חולשה במגמת

העליה

המשך מגמת ההדבקה בגל קורונה

החיסון מתמהמה, השני

מימד הזמן הקצר חזר להיות זרימת הכסף

שלילי

ממשיך להיות שלילי ונחלשמומנטום

 HOLD- חזרה ל- מתנדנד סייקל מסחר

בטווח הקצר

רק סקטור הצריכה הלא סקטורים

- מחזורית נמצא במגמה עולה 

-כל השאר מתלבטים או יורדים 

 כמן סקטור האנרגיה שממשיך 

לגלות חולשה

ירידה מתונה מהצפוי במלאים נפט

יחד עם ירידה בנצילות בתי 

הזיקוק

הגברת המתח מצד הממשל מצב גאופוליטי

.מול הסינים

המשק מתקשה להתאושש וכל האטה כלכלית

עוד אין חיסון מאושר 

וההשתלטות על הגל השני 

הכלכלה הריאלית - מדשדשת 

תמשיך לסבול

 FED- בהודעה האחרונה של הFED- מדיניות ה

הוא מסמן שגם אם האינפלציה 

תחרוג מעלה הוא עדיין לא 

לפני שיהיה - יעלה ריבית 

- שיפור בכלכלה הריאלית 

ברמת ההצהרה זה חיובי לשוק 

לא ברור מה - המניות 

המשמעות היישומית

עונת הדוחות הקודמת עברה רווחיות חברות

נראה מה - באופן סביר יחסית 

יהיה בדוחות אורטובר

על פי הודעת הפד הריבית לא סביבת ריבית

צפויה להשתנות עוד הרבה זמן

חוסר הוודאות והעצבנות בחירות

מתגברים ככל שנתקרב למועד 

הבחירות

שקלול של כל הפרמטריםסנטימנט- ממוצע משוקלל

הניקוד לפרמטרים - הערה 

השונים נעשה להערכת 

המחבר על פי פרמטרים 

אין לראות בכך . רלוונטיים

המלצה

או הכוונה לבצע פעילות מסחר , המלצה, ח זה אינו מהווה הצעה"המידע בדו. במצבו הכלכלי וביכולותיו, ח זה אינו מהווה ייעוץ השקעות ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בצרכיו של המשתמש"המידע הכלול בדו

המשתמש אחראי ולוקח על עצמו מלוא . העברתו הלאה או המלצה לאחרים לבצע פעולה כלשהי הינה באחריות מוחלטת ובלעדית לשיקול דעתו ולסיכון של המשתמש בלבד, האחריות לשימוש במידע, מכירה או אחרת, לרכישה

.ח"הסיכון והעלות הכספית שתנבע משימוש שייעשה בחומרי הדו
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VIX

 קורונה

 זרימת הכסף

 מומנטום

 סייקל מסחר

 סקטורים

 נפט

 מצב גאופוליטי

 האטה כלכלית

 FED -מדיניות ה

 רווחיות חברות

 סביבת ריבית

 בחירות

 סנטימנט -ממוצע משוקלל

 נוכחי

 קודם

https://www.tipsbank4u.com/
http://www.tipsbank4u.com/
http://www.tipsbank4u.com/
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26/09/2020סקירה מורחבת למנויים בלבד

THE FEAR CORRELATION לחץ לתמונת מצב עדכניתפחד של קורלציה

לפרטים נוספים אודות קורלצית הפחד

סנטימנט המשקיעים

למנויים בלבד-סקטורים מורחב 
ם

 סקטור התשתיותXLF סקטור הפיננסיםסקטורים עיקריים

XLU

 סקטור הצריכה

XLP - המחזורית

מחזורית-סקטור הצריכה הלא  

XLY

XLK סקטור הטכנולוגיה

LONGLONGLONGLONGLONGכיוון סקטור

SPYSTRONGERSTRONGERSTRONGERSTRONGERWEAKER- חוזק הסקטור מול ה

DOWNNEUTRALNEUTRALUPUPמגמה

 סקטור האנרגיהXLI סקטור התעשיהסקטורים עיקריים

XLE

 סקטור חומרי הגלם

XLB

XLVREAL ESTATE XLRE סקטור הבריאות

LONGSHORTLONGLONGLONGכיוון סקטור

SPYSTRONGERWEAKERSTRONGERSTRONGERSTRONGER- חוזק הסקטור מול ה

NEUTRALDOWNNEUTRALNEUTRALNEUTRALמגמה

https://www.tipsbank4u.com/copy-of-subscribers-agreementלתקנון האתר':

, ח זה אינו מהווה הצעה"המידע בדו. במצבו הכלכלי וביכולותיו, ח זה אינו מהווה ייעוץ השקעות ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בצרכיו של המשתמש"המידע הכלול בדו

העברתו הלאה או המלצה לאחרים לבצע פעולה כלשהי הינה באחריות מוחלטת ובלעדית , האחריות לשימוש במידע, מכירה או אחרת, או הכוונה לבצע פעילות מסחר לרכישה, המלצה

.ח"המשתמש אחראי ולוקח על עצמו מלוא הסיכון והעלות הכספית שתנבע משימוש שייעשה בחומרי הדו. לשיקול דעתו ולסיכון של המשתמש בלבד

את המסמך המלא או חלקים , אין להעתיק. רשאים לצפות בו רק מנויים משלמים בעלי מנוי בתוקף של האתר.  כל המידע הכלול בדוח זה הינו בבעלות וכפוף לזכויות יוצרים של המפרסם

.שימוש זה כפוף לתקנון האתר שאתה חתום עליו מתוקף המנוי שרכשת.  לשכפל או לפרסם בכל מדיה פרטית או צבורית ללא אישור כתוב מראש של בעלי האתר, ממנו

הסנטימנט עדיין שלילי

בתוך -  שאנחנו נמצאים בו ABC- השוק עדיין במגמת ירידה בכל המדדים כחלק מתיקון ה

 שאנחנו מנהלים בתוקף 3-   של אסטרטגיה אחת מתוך הVIXאיתות השורט  . מגמה ארוכת טווח עולה

האיתות הזה לגמרי לא - כפי שציינו בסקירה הקודמת . עדיין ללא חיזוק מצד האסטרטגיות הנוספות- 

- זו אחת החוזקות של ה. טריוויאלי כי הוא מתרחש כאשר כל שאר הפרמטרים של השוק פועלים במנוגד

VIX כפי . עוד לפני שזה משתקף בפרמטרים אחרים-  כמשקף הסנטימנט הטהור ביותר של המשקיעים

כמובן .   מהם הסתיימו ברווח10 איתותים זהים כאשר 11 השנים האחרונות היו 10- ב- שהזכרנו קודם לכן 

זה עדיין שברירי וכל חדשה טובה או רעה יכולה לזרוק אותנו לכל , שמה שהיה הוא לא בהכרח מה שיהיה

ב וזה יגביר מאד את אי הוודאות "אנחנו מתקרבים לבחירות בארה- בהיבט הרחב יותר . הכיוונים

$ - אינה מיטיבה עם הכלכלות החלשות שהחוב שלהן נקוב ב$ - גם ההתחזקות של ה. והתנודתיות בשווקים

בהיבט החיובי יש לקחת בחשבון שלנשיא המכהן שוק . וזה גם פחות טוב לשוק המניות ולשוק הנפט העולמי

ההון הוא אולי המדד החשוב ביותר להצלחה שלו ולכן ההתערבות המאסיבית של כל מי שהוא יכול להשפיע 

 SHORT VIXנמשיך לעקוב לראות שהאיתות - לשבוע הקרוב . תתגבר כדי לחזור למגמת העליות- עליו 

-  בגלל היחודיות של המצב הנוכחי - או לחילופין . מקבל מומנטום חיובי שיבוא לידי ביטוי בהתנהגות השוק

.הוא יהיה קצר מועד ופחות מוצלח

הסקטורים המסומנים במסגרת כחולה נמצאים במגמת התחזקות כרגע ובמידה והשוק יעלה הם צפויים לתשואה עודפת כלפי כלל השוק או 

.לכן בסייקל שוק לונג  הם בעדיפות להשקעה בתעודות הסל שלהם או במניות נבחרות הנכללות בסקטורים האלו. סקטורים אחרים

חשוב

הסקטורים המסומנים במסגרת אדומה נמצאים במגמת החלשות כרגע ובמידה והשוק ירד הם צפויים לירידה חזקה יותר כלפי כלל השוק או 

.לכן בסייקל שוק שורט הם בעדיפות למכירת שורט בתעודות הסל שלהם או במניות נבחרות הנכללות בסקטורים האלו. סקטורים אחרים

האנרגיה ממשיכה לסבול - החלשות בפיננסים  , שיפור מסוים בטכנולוגיה, רק הסקטור של הצריכה הלא מחזורית ממשיך לגלות חוזק יחסי

וכל השאר במגמת שינוי
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 שקלול של כל הפרמטרים  -סנטימנט  -ממוצע משוקלל 

 -ממשיכות להיסגר  הלסתות
 אבל עדיין בתוך האירוע

 
מי שיתעמק בגרפים יווכח שבכל  

פעם שהקו הכחול פורץ מעלה  
מתחילה   –את הקו האדום ירוק 

ירידה במדדים העיקריים  
שמיוצגים בשני הגרפים העליונים  

 NYSE –וה  S&P 500 -ה –
Composite index. 

בחלק מהפריצות זו ירידה קצרת 
  5 -בל נשכח שב)טווח או תיקון 

השנים האחרונות המגמה 
 (.הראשית היתה מגמת עליה

 ? 21/2/2020 -מה קרה ב
העולם הכלכלי החל  –נכון 

להפנים את המשמעות של מגפת 
 הקורונה

זינק   VIX -כתוצאה מכך מדד ה

לרוב  ) 80 -בחדות ועבר את ה
 (. 10-25הוא נע בטווח של 

 אנחנו עדיין בעיצומו של האירוע
וזה גם משתקף בכך שהקו   –

הכחול עדיין נמצא מעל הקו  
צפירות ההרגעה . האדום ירוק

ומסיבות הסיום הן מוקדמות מדי 
ומשקפות בעיקר משאלת לב של 

המנהיגים שחרדים לעתיד  

 חלק זה מיועד למנויים בלבד
 

https://www.tipsbank4u.com/shop
https://stockcharts.com/h-sc/ui?s=SPY%3A%24VIX&p=D&yr=1&mn=0&dy=0&id=p12819395134
https://www.tipsbank4u.com/post/the-fear-correlation-%D7%A4%D7%97%D7%93-%D7%A9%D7%9C-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%94
https://www.tipsbank4u.com/copy-of-subscribers-agreement
http://schrts.co/XTIwiChy
https://www.tipsbank4u.com/
http://www.tipsbank4u.com/
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26/09/2020סקירה מורחבת למנויים בלבד

פיצוחים
26/09/2020https://il.investing.com/economic-calendar/

:פרוט כלל האירועים לשבועמידע משלים
https://www.tipsbank4u.com/calendar

:אירועים ליום המסחר הקרוב

בפוסט היומי באתר:

https://www.tipsbank4u.com/all-

news

https://www.tipsbank4u.com/copy-of-subscribers-agreementלתקנון האתר':

, ח זה אינו מהווה הצעה"המידע בדו. במצבו הכלכלי וביכולותיו, ח זה אינו מהווה ייעוץ השקעות ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בצרכיו של המשתמש"המידע הכלול בדו

העברתו הלאה או המלצה לאחרים לבצע פעולה כלשהי הינה באחריות מוחלטת ובלעדית , האחריות לשימוש במידע, מכירה או אחרת, או הכוונה לבצע פעילות מסחר לרכישה, המלצה

.ח"המשתמש אחראי ולוקח על עצמו מלוא הסיכון והעלות הכספית שתנבע משימוש שייעשה בחומרי הדו. לשיקול דעתו ולסיכון של המשתמש בלבד

את המסמך המלא או חלקים , אין להעתיק. רשאים לצפות בו רק מנויים משלמים בעלי מנוי בתוקף של האתר.  כל המידע הכלול בדוח זה הינו בבעלות וכפוף לזכויות יוצרים של המפרסם

.שימוש זה כפוף לתקנון האתר שאתה חתום עליו מתוקף המנוי שרכשת.  לשכפל או לפרסם בכל מדיה פרטית או צבורית ללא אישור כתוב מראש של בעלי האתר, ממנו

 עם סימון  3.75%ספינת הדגל עולה  -אפל 
 תחתית זמני אפשרי ועם

 מעקב להמשכיות -שפלים עולים  
 

VIX  - מגמת העליה נחלשת עם סגירה מתחת לכל ה- EMA .  המשכיות   -המבחן לשבוע הקרוב

 24.5 -המגמה הזאת וסגירה בשלב ראשון מתחת ל

במגמת התחזקות מתמשכת שמכבידה על   $ -ה

השווקים המתעוררים וגם פחות טובה לשוק  
 המניות  

 חלק זה מיועד למנויים בלבד

https://www.tipsbank4u.com/shop
https://www.tipsbank4u.com/calendar
https://www.tipsbank4u.com/all-news
https://www.tipsbank4u.com/all-news
https://www.tipsbank4u.com/copy-of-subscribers-agreement
http://www.tipsbank4u.com/
https://www.tipsbank4u.com/
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21/09/2020:נכון לתאריך סקירה שבועית מורחבת למנויים בלבד

התנגדותתמיכהתחום

VIX24.5032.00

S&P 500319.00331.00

מדדים אחרים

סקטורים

סנטימנט המשקיעים

אסטרטגיות המסחר שלנו

להלן תשואות -  בתוקף VIXאיתות שורט 

:מצטברות

25/09/2020תאריך שער אחרון22/09/2020תאריך האיתות

שער סגירה ביום פוזיציה:תעודות נבחרות

האיתות

הערותתשואה מצטברתשער סגירה אחרון

SVXYLONG35.235.06-0.40%

VXXSHORT25.3625.54-0.71%

SPXLLONG50.7449.85-1.75%

TQQQLONG124.3122.46-1.48%

SOXLLONG233.3231.83-0.63%

XLKLONG114.22113.94-0.25%

-

SPYLONG330.3328.72-0.48%

-

-

-

-

-

https://www.tipsbank4u.com/copy-of-subscribers-agreementלתקנון האתר':

  EMA 5- .שיפור מסוים ביום שישי עם סגירה מעל ה. EMA 13-  וגם מתחת לEMA 20- מגמת ירידה ברורה כאשר נסחר מתחת ל - SPY- ה- בגרף למטה 

.נראה כמו סימון תחתית אפשרי אבל עדיין שברירי מאד

. יחד עם זאת היא נחלשה ביום שישי.  עבר השבוע למגמת עליהVIX- ה

אם נצרף לכך .  עדיין בתוקף22/9/20-  מיום הSHORT VIX- איתות ה

זה מגביר את -  היומיים שממשיכים לעלות CONTANGO- את ערכי ה

 ומחזק את UVXY-  וVXX כמו LONG VIX- השחיקה של תעודות ה

-  מתחת לVIX-שבירה של ה. SVXY-  כמו הSHORT VIX- תעודות ה

 תסמן מעבר למגמת ירידה24.5

מה קורה

 ביום 1.6%למרות העליה של -  נמשכת S &P 500- מגמת הירידה ב

ברמה הספקולטיבית צפויה דחיפה לעליה מסוימת לפני הבחירות . שישי

 SPY-  ב331- נצפה לפריצה של רמת ה. ושעון החול הולך  ואוזל

שתסמן תחילה של היפוך מגמה

, ח זה אינו מהווה הצעה"המידע בדו. במצבו הכלכלי וביכולותיו, ח זה אינו מהווה ייעוץ השקעות ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בצרכיו של המשתמש"המידע הכלול בדו

העברתו הלאה או המלצה לאחרים לבצע פעולה כלשהי הינה באחריות מוחלטת ובלעדית , האחריות לשימוש במידע, מכירה או אחרת, או הכוונה לבצע פעילות מסחר לרכישה, המלצה

.ח"המשתמש אחראי ולוקח על עצמו מלוא הסיכון והעלות הכספית שתנבע משימוש שייעשה בחומרי הדו. לשיקול דעתו ולסיכון של המשתמש בלבד

את המסמך המלא או חלקים , אין להעתיק. רשאים לצפות בו רק מנויים משלמים בעלי מנוי בתוקף של האתר.  כל המידע הכלול בדוח זה הינו בבעלות וכפוף לזכויות יוצרים של המפרסם

.שימוש זה כפוף לתקנון האתר שאתה חתום עליו מתוקף המנוי שרכשת.  לשכפל או לפרסם בכל מדיה פרטית או צבורית ללא אישור כתוב מראש של בעלי האתר, ממנו

מתרבים - סקטור הטכנולוגיה ממשיך להיות חלש כלפי כלל השוק אבל 

הפיננסים והתעשיה ממשיכים . הסימנים לחזרה למגמת עליה שלו

סקטור האנרגיה . לדשדש כפועל יוצא של החולשה בכלכלה הריאלית

- והפיחות החזק ב$ -נראה רחוק מלתאושש כאשר ההתחזקות של ה

רובל הרוסי עלולים להצית מחדש את מאבק הכוחות סביב הגברת 

.התפוקה העולמית

.AAIIלפי סקר -  הדובים מתחזקים 

 EMA 20- כל המדדים נמצאים במגמת ירידה ונסחרים מתחת לרמת ה

מדד הנאסדק שירד יותר מכולם עדיין לא מראה סימנים של שינוי . שלהם

כאשר זה יקרה הוא צפוי להיות הראשון שימשוך אחריו את כל - מגמה 

השאר

זהו . הטבלה מציגה תוצאה מצטברת של הטרייד מיום תחילת האיתות ועד התאריך אחרון המצויין- חשוב 

כתוצאה מהפעלת סטופים וכניסה מחדש- נתון אינדיקטיבי כאשר יכולים להיות הבדלים למעלה או למטה 

 חלק זה מיועד למנויים בלבד

https://www.tipsbank4u.com/shop
https://www.tipsbank4u.com/copy-of-subscribers-agreement
https://www.tipsbank4u.com/
http://www.tipsbank4u.com/
https://www.tipsbank4u.com/
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