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17/10/2020כל 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 - אחזקות

 = HOLD.  ימים בודדים

!מזומן בחוץ

UPRISING++--
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

SPYSTRONGERWEAKERWEAKERWEAKERSTRONGER- חוזק הסקטור מול ה

מדד - תנודתיות 

הפחד

VIXCONTANGOVIXO

VIX27.414.13%23.67 ונגזרותיו
הנתונים מתיחסים לסוף יום המסחר 

1.63%האחרון
 CONTANGO- ככל שה 

גדלה ההסתברות - יותר 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 מ0.85

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 

https://www.tipsbank4u.com/post/c

ockpit-chart-oct-8-2020

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 . 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-  למגמות 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 . 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"מלוא הסיכון והעלות הכספית שתנבע משימוש שייעשה בחומרי הדו

סייקל המסחר

כל הנתונים -  השוק

מתיחסים לשוק האמריקאי ולמדד 

S&P500- העיקרי

להרחבה על עקומת החוזים העתידיים
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 כותרת ציר

16/10/2020 

15/10/2020 

14/10/2020 

 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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Prev Day

2 days ago

  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
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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/post/cockpit-chart-oct-8-2020
https://www.tipsbank4u.com/post/cockpit-chart-oct-8-2020
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 4 ימי עליה רצופים וסגירה 

ככה  - 20מעל ממוצע נע 

אלב - מתחילה מגמת עליה 

 הכל יכול VIX-  כמו בVIX- ב

להיות

 יוצרת J&Jעצירת הניסוי של קורונה

עיכוב נוסף

 מימדים קצרים הפכו להיות 2זרימת הכסף

שליליים וגם בטווח הארוך 

ממשיכה להתפתח סטיה מול 

המחיר שעולה וזרימת הכסף 

שיורדת

ממשיך להיות חיובי אבל נחלשמומנטום

 בטווח הקצרHOLD- ממשיך בסייקל מסחר

, כרגע התעשיה - מדשדשסקטורים

תשתיות והצריכה הלא 

מחזורית הם הסקטורים היותר 

חזקים

ירידה - מגמה מעורבת נפט

במלאים יחד עם ירידה 

בשורה - בניצולת בתי הזיקוק 

התחתונה עדיין לא רואים את 

הגידול בביקושים

הכל יכול לקרות ככל מצב גאופוליטי

מתחים , שמתקרבים לבחירות

חדשים הפעם מול אירופה 

שמבקשת להטיל מכסים על 

מוצרים אמריקאיים

השיפור בסקטורים הריאלים האטה כלכלית

העיכוב בתכנית , עדיין מדשדש

סיוע החדשה בגלל המחלוקת 

הפוליטית מעיב ברקע והטיפול 

המשמעותי יחכה לאחר 

הבחירות - בהודעה האחרונה של הFED- מדיניות ה

FED הוא מסמן שגם אם 

האינפלציה תחרוג מעלה הוא 

לפני - עדיין לא יעלה ריבית 

שיהיה שיפור בכלכלה 

ברמת ההצהרה זה - הריאלית 

לא ברור - חיובי לשוק המניות 

מה המשמעות היישומית

עונת הדוחות התחילה  עם רווחיות חברות

- השפעות מלאות של הקורונה 

ברמות המכפילים הנוכחית 

קשה לצפות ליותר מדי סיבות 

טובות להמשך העליות

על פי הודעת הפד הריבית לא סביבת ריבית

צפויה להשתנות עוד הרבה זמן

תסריט הבלהות שבו הנשיא בחירות

המכהן לא מקבל את תוצאות 

הבחירות בתואנה לזיופים 

הולך ומתחזק ככל שהסקרים 

מראים שהוא הולך לנחול 

למרות שהבחירות . הפסד 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 . 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"מלוא הסיכון והעלות הכספית שתנבע משימוש שייעשה בחומרי הדו
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VIX
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 נפט

 מצב גאופוליטי
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 FED -מדיניות ה

 רווחיות חברות
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 בחירות

 סנטימנט -ממוצע משוקלל
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17/10/2020סקירה 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

NEUTRALUPNEUTRALUPNEUTRALמגמה

 סקטור האנרגיהXLI סקטור התעשיהסקטורים עיקריים

XLE

 סקטור חומרי הגלם

XLB

XLVREAL ESTATE XLRE סקטור הבריאות

LONGSHORTLONGLONGLONGכיוון סקטור

SPYSTRONGERWEAKERWEAKERWEAKERSTRONGER- חוזק הסקטור מול ה

UPDOWNNEUTRALNEUTRALDOWNמגמה

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

השיפור בסנטימנט נעצר בשלב זה

כולל מדד המניות - זה בא לידי ביטוי בכל המדדים ,  מבחינה טכנית השוק ממשיך במגמת העליה שלו

" רגיל"במצב כזה בשוק . LONG- גם סייקל המסחר לטווח הקצר נמצא ב. RUSSEL 2000- הקטנות ה

מנהלים את הכניסות . פועלים בכיוון אחזקות לונג במניות נבחרות מתוך הסקטרים היותר חזקים

קודם כל יש לנו מגה - אנחנו לא במצב שוק  רגיל - אבל . והסטופים נכון למקסם רווחים ולצמצום סיכונים

גם אין תמימות - יתרה מזאת . שאף אחד לא יכול לצפות איך הוא יסתיים ( 3/11/20- הבחירות ב)אירוע 

יש גם תסריט בלהות . דעים לגבי המשמעות של תרחישי התוצאות השונים וההשפעה שלהם על שוק ההון

במצב כזה . הנשיא המכהן לא מקבל את תוצאות הבחירות בטענה לזיופים ואז אין הכרעה ברורה- ממש 

אם נחבר את זה להשפעות . סביר להניח ששוק ההון יגיב בירידות חדות ואי אפשר לדעת לכמה זמן

לכן ניהול . השילוב של הכל נפיץ ביותר- הקורונה ולהתערבות המאסיבית של הפד בשוק ההון עד עכשיו 

ניתן . יותר ויותר משקיעים יעדיפו לצמצם חשיפה לסיכון, סיכונים נכון אומר שככל נתקרב למועד הבחירות

. יש הרבה רווח שיכול לצאת לעמדת המתנה מחוץ לשוק- לומר שברמות השיא שהשוק נמצא כרגע 

לפני , הבעיה העיקרית הינה שאי אפשר לצפות מתי זה יתחיל לקרות כדי לנסות לתזמן יציאה מהשוק

כי אמיתית ללא ההתערבות שלו עד - האופטימיים יגידו שהפד לא יתן לזה לקרות . שזה מתדרדר ממש

עובדתית זה לא קרה  ויכול להיות שמאותן . השוק צריך היה להיות ברמות רבה יותר נמוכות- עכשיו 

אם נחזור . זה סיכון שאי אפשר להתעלם ממנו- בשורה התחתונה . סיבות זה לא יקרה גם עכשיו

לכן כרגע זה מתחבר .  ואין איתות חדש2/10/20-  ניתן בVIXביטול איתות השורט - לעולמות שלנו 

צריך להוסיף לכך את העובדה שביום רביעי הבא יש פקיעה . לנאמר לעיל ולעמדת ההמתנה המתבקשת

המצב המשתקף כרגע לאחר הפקיעה מצביע נגד הכיוון של שורט . VIX- של החוזים העתידיים של ה

VIX  , לפחות עד לאחר - יהיה נכון להמתין ולא לפעול - כך שגם אם ינתן איתות של המודל לפני כן

.הפקיעה

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

.או כלפי סקטורים אחרים

חשוב

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

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

.האלו

 S&P500- כבר כמה שבועות שהסקטור  חלש יותר מה- נתחיל מהטכנולוגיה . תמונה מעורבת שכנראה תלווה אותנו בתקופה הקרובה

לאור . זה צפוי לאחר הראלי מחודש מרץ שבו הסקטור משך את כל השוק למעלה כאשר כל השאר דשדשו מאחור. והמגמה שלו מתנדנדת

הם תעשיה ותשתיות וגם הפיננסים שהולך " הנהנים"כרגע . המכפילים הגבוהים בהחלט צפוי שחלק מהכסף יוסט לסקטורים אחרים

ההתחזקות של - בשורה התחתונה .  הוא חזק יותר מכלל השוק עם מגמה שהולכת ומשתפרת 9/9/20ה -החל מ- ן "הנדל. ומתחזק

.הסקטורים האלו מבורכת והם אלו שאמורים למשוך את המשק קדימה עם תשואה עודפת כאשר תתחיל ההתאוששות הכלכלית
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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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17/10/2020סקירה מורחבת למנויים בלבד

פיצוחים
17/10/2020

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

:אירועים ליום המסחר הקרוב

בפוסט היומי באתר:

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

news

לבדיקת החברות שמדווחות 

היום

https://il.investing.com/earnings-

calendar/

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

 מובילת השוק מאבדת מומנטום ואפקט ההשקות התפוגג -אפל 

VIX   גבולי כרגע אבל זה תנאי מקדים לפריצה שלו כלפי מעלה -  20שוב מעל ממוצע נע 

 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://il.investing.com/earnings-calendar/
https://il.investing.com/earnings-calendar/
https://www.tipsbank4u.com/copy-of-subscribers-agreement
http://www.tipsbank4u.com/
https://www.tipsbank4u.com/
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19/10/2020:נכון לתאריך סקירה שבועית מורחבת למנויים בלבד

התנגדותתמיכהתחום

VIX24.5031.00

S&P 500 (SPY)338.00360.00

מדדים אחרים

סקטורים

סנטימנט המשקיעים

אסטרטגיות המסחר שלנו

להלן תשואות -  בתוקף VIXאיתות שורט 

:מצטברות

 הסתיים SHORT VIXאיתות 02/10/2020תאריך שער אחרון22/09/2020תאריך האיתות

2/10/20

שער סגירה ביום פוזיציה:תעודות נבחרות

האיתות

הערותתשואה מצטברתשער סגירה אחרון

SVXYLONG35.234.86-0.97%

VXXSHORT25.3625.69-1.30%

SPXLLONG50.7452.222.92%

TQQQLONG124.3125.731.15%

SOXLLONG233.3244.944.99%

XLKLONG114.22114.830.53%

-

SPYLONG330.3333.881.08%

-

-

-

-

-

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

360- שיאי השיאים באזור ה- המבחן הבא . שבר את השיא הקרוב הקודם וממשיך במגמת עליה - SPY- ה- בגרף למטה 

 עבר מהפך השבוע וממגמת העליה שהסתמנה בסוף השבוע VIX- ה

 למרות שסגר 24.50עדיין לא סגר מתחת ל . נכנס למגמת ירידה- שעבר 

מזכיר שוב את מצג עקומת החוזים העתידיים . 25- קרוב מאד לשם ב

השיפוע היורד לאחר הבחירות מצביע כרגע על היפוך צפוי - למעלה 

 שבדרך כלל מלווה בירידה בשוקVIX- במגמה עם פוטנציאל לעליה ב

מה קורה

כשגם הם  - 2-13-20 ימי עליה רצופים וסגירה מעל ממוצעים נעים 3

 343.5זה מצטרף לסגירה מעל המחסום של .  מסודרים במגמת עליה

חבל שיש בחירות . והכל נראה מבטיח בדרך לשבירת שיאית חדשים

 PULL- יש לצפות ל. בדרך מה שמקלקל וופוגם באווירה החגיגית

BACKברמה כזאת או אחרת לפני הבחירות .

, 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

, התעשיה- השיפור בסקטורים של הכלכלה הריאלית בהחלט מעודד

חומרי הגלם והתשתיות הם כולם סקטורים שבלעדיהם כל עליה בשוק 

סקטור הפיננסים מגלה מגמה של שיפור גם . תחשב לעליה ספקולטיבית

במצבים של התאוששות כלכלית תמיד . כן למרות שעדיין לא מספיק יציב

לאורך ההיסטורה הסקטורים האלו נתנו תשואה עודפת למי שהשקיע 

-  בהם מאחר והם הצטרפו יחסית מאוחר ביחס לסקטורים האחרים 

נעדכן כמובן כאשר יגיע הזמן הנכון

אבל עדיין הדובים יותר  - 714-   נבלם נכון לAAIIהשיפור בסנטימנט של 

38חזקים וגם פחות מהממוצע השורי הרב שנתי של 

הראסל -  כל מדדים עברו למגמת עליה כולל מדד המניות הקטנות 

חזית טכנית אחידה כזאת של כל המדדים משדרת רמת ביטחון . 2000

היו סיבה - גבוהה ואופטימיות של המשקיעים שאילולא הבחירות שברקע 

אבל ניהול סיכונים נכון לא כול . טובה להסתער על השוק בכל הכח

.להתעלם מהבחירות

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

לדוגמא עם )כתוצאה משער כניסה שונה - נתון אינדיקטיבי כאשר יכולים להיות הבדלים למעלה או למטה 

BUY STOP LIMIT) וכניסה מחדש,  מהפעלת סטופים
 באסטרטגיות אין איתות

 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/

