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המדריך המקוצר למסחר במניות
תקופות מהסוג שחווים השווקים מחדדים את הצורך להתמקד בסוג מאוד מסוים של מניות .כאלה שהפעילות
בהן כרוכה ברמת סיכון נמוכה מאחרות וגם אם לא יניבו את הרווח המצופה ,הרי שהסיכוי לקטסטרופה נמוך
למדי .למעשה מדובר בסוג המניות שכדאי להתמקד בהן תמיד אבל בעיקר בתקופות כאלה.
המגמה חייבת להיות מגמת עלייה

 .1בהגדרה מגמת עלייה היא "סדרה עולה של נקודות שיא ונקודות שפל .על כל נקודת שיא להיות גבוהה
מקודמתה וכך לגבי כל נקודת שפל" .כל עוד מתקיימת תבנית התנהגותית זו ,ממשיכה המגמה להיות עולה.
 .2על יצירת נקודות השפל מופקדים הקונים .כאשר כל נקודת שפל גבוהה מקודמתה משמעות הדבר שהקונים
מוכנים לשלם עבור אותה סחורה בדיוק ,מחיר גבוה יותר מזה ששולם בעבר .הבעת אמון
 .3על יצירת נקודות השיא אחראים המוכרים .העובדה שכל נקודת שיא גבוהה מקודמתה מעידה שבכל עלייה
דורשים המוכרים מחיר גבוה יותר מזה שנדרש בעבר.
 .4המשמעות של תבנית התנהגותית זו היא קונצנזוס של שתי הקבוצות לגבי הכיוון.
 .5זו נקודת הפתיחה ממנה יש לצאת .דוגמה למניה כזאת היא איזיציפ.
 .6לחצה על הכפתור המיועד בתוכנת בורסהגרף תסמן את נקודות השיא והשפל על סמך קריטריונים
אובייקטיביים.

מה עושים מכאן?
אחרי שגובשה רשימה של מניות שלכולן מאפיינים התנהגותיים ברורים יש לבצע את הצעדים הבאים :
א .וודא שנקודת השיא האחרונה גבוהה משמעותית מקודמתה.
ב .המתן בסבלנות לתיקון טכני .תיקון טכני הוא תנאי הכרחי טרום קנייה.
ג .וודא שהתיקון הטכני נבלם גבוה מנקודת השפל הקודמת.
ד .רכוש כאשר הנר ירוק והתוכנה מייצרת חץ אפור מתחת לשפל הנמוך ביותר של הרצף היורד ומשולש ירוד
מתחת לנר ששבר את הרצף היורד.
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מתי מוכרים
החזק את העסקה עד לנקודת בה התוכנה מייצרת שני חיצים :
א .חץ אפור הממוקם מעל לנר הגבוה ביותר של הרצף העולה.
ב .משולש אדום מעל לנר ששבר את הרצף העולה.
בהצלחה

הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנת ואתר בורסהגרף לניתוח טכני  www.bursagraph.co.ilמבית
קו מנחה ואייל גורביץ
הערה  :כל הזכויות שמורות .אין לשכפל ,להעתיק ,לתרגם ,לצלם ,להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן
החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניות ספציפיות .סקירה זו מוגשת כאינפורמציה טכנית
נוספת העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
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