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 ,ד"בס

 
ה ואתן גם כמה טיפים אז אענה בהרחב, השנה, החודש...נשאלתי בהודעות אישיות מה דעתי להמשך

  .כאלה בפורוםבכלל אם יש  ,לחדשים שבכם

 
ובניגוד לרוב המנתחים , והחוזים אדומים וגם ביום חמישי בבוקר 5841שהמדד היה  ביום רביעי

כתבתי את רשמיי להמשך ושמח , השורטיסטים ורואי השחורות, האנליסטים, הסטטיסטיים, הטכניים

כי הדבר לא קל לא פשוט כי , וכל הכבוד ל, ולקח את המהלך בלי פחד אומי שקר, שפגעתי בהערכותיי
 .וודאי אם אתה הולך נגד המגמה, י כמו שלנובשוק הקטן ותזזיתובטח לא מובן מאליו 

 

לפעמים הסימנים על , בשוק, תרצו תקראו להם כרישים, ביעת אצבע של הנוכליםטלא תמיד ניתן לזהות 
אחרי ולך עקב בצד אגודל אחר החוזים ולא הלפעמים נראה כי שהשוק , מהעין ולפעמים סמויים, הקיר
והשוק , ם זה לאכי ידם של הכתבנים על העליונה ולפעמים ג ולפעמים לא זה ולא זה, ים טכנייםניתוח

לפי המשתנים המקרו  הפונדמנטליתלפי הכלכלה  5:5נהל רגיל יש לומר מחליט להתבאורח פלא בארץ 
אבל סימנים אפשר וחשוב ללמוד לראות , אין יום מסחר דומה לחברו. בארץ ובעולם והמיקרו כלכליים

רק להתכופף , יגלה שהכסף על הרצפה, ומי שיודע לקרא, ולקרא כי לא פעם הכתובת רשומה על הקיר

 .יא שואב אבקולקחת או להב
 

לפעמים גם )מרוויחים בכפיות , חשוףבייחוד למי שהולך , ומייגעת זיפיתס העבודה קשה, למי שסוחר יום

, (בהנחה ואין לך סטופ לוס ואינך כתבן) בדיוק ברגע שהלכת לשירותים, רחבואם השוק פרץ ו( יותר
יכולים לעשות שקונים חשוף סוחרי שבועיות . מפסידים בדליים, בשורט בקוויז לא לכיוון הנכון, למשל

שהסוחרים החודשיים מה , יהאחוז על אופצ 033-833רווח של ( כ ימי שלישי או רביעי"בדר)ביום אחד 

בימים בייחוד , קטלניתוהמחיקה מהירה , בשבועיות, ככלל, מאידך  .כל החודשרבע מזה עשו ילא 
י מסחר עליהם עושים תחומאו /נגדות ותהתמיכה ו 'נקויש שמשכילים לזהות  .אלהפים ותנודתיים וטר

 .סיבובים קטנים ורווחיים

 
זמן לשפץ ותחנות יציאה , יש יותר אורח רוח, כמוני למשל, (חודשיות)למי שמשקיע טווח ארוך , ככלל

אם השוק זז )או הפסד מזערי  (כלול כמה ימים נותרו לפקיעה)גם אם השוק ברח לך , ותברווח אפשרי

 (.ולא יושב שבוע שבועיים סביב הספוט
 

, ינה מושתתת על ניחושיםאהיא . ולא של ימים, היא לטווח הארוךבסקירה הנוכחית ה שלי הערכ

, בתרחישים דומים בהיסטוריה סיון עברינ, שכל ישרבכ "אלה בסה, פוזיציה בה אני מחזיקאו  וריםהימ
   .ויש לא מעט בתמונה הכוללת, וקריאת הנתונים בארץ ובעולם

 

פחות או של אחרי עבורם ההבנה הכלכלית והערכות שלי , מניח שהרוב פה בפורום סוחרים יומיים
רמת האדישות , דעת לעשות לא משנה מה הכיוון אליו השוק הולךלכסף הם יודעים וצריכים , נטיותרלוו

מעניין אותם המגמה המשנית התוך , במקר הטוב, שלהם כלפי המגמה הראשית שולית עד אפסית

 .התמונה הכוללת חשובה גם לאותם אלה ,לדידי, ובכל זאת. מיתיו
 

אך בהמשך , שכן זהו לא עיסוקי העיקרי, בעיקר צופה פסיבי, אני לא אוהב לכתוב בפורומים, אגב

, החלטתי הפעם, (כמדומני של ליאורבעיקר ) בעיקר כתגובות בשרשורים, להערכות שנתתי בפורום
, אור התרחישים הרבים המסתמניםול, שתבוא על כולנו לטובה, חדשההשנה אזרחית של ה הבתחילת

ולהעלות סקירה שלי להמשך , לחרוג ממנהגי, רעשי רקע נקודתיים ואחרים בעל השפעה רבה םחלק

 .ייתכן ויהיה סמן לכל השנה עם מימושים הכרחיים ובריאים בדרך גבוהשבסבירות , 0305חודש ינואר 
 

 : אז ככה
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 ?האם דפקט ינואר או אפקט ינואר ואיך זה יבוא לידי ביטוי בשוק ההון הישראלי, לגבי ההמשך
 

הכתובת היתה , למי שמסתכל על התמונה הכוללת, וגם בידכם פ האינדיקטורים שיש בידי"וע, להערכתי
 .ועודנה רשומה על הקיר

 

העליות ( 'ן וכואיר, הסלמה עם סין כתגובת נגד לקורונה: דוגמאות הזויות)בהתעלם מתרחישי אסון 
 :אלא בהתייחס לאינדיקטורים הבאים, לא בגלל הניתוחים הטכניים, ימשיכו לשיאים חדשים

 

עת ב מההסתיי, על אף המוטציות החדשות שיצוצו חדשות לבקרים - אי הוודאות לגבי נגיף הקורונה. 5
בפיתוחים  נטויהיד הועוד , והן תרופתיים לחולים קשים, חיסון -הן מניעתיים , יש פתרונות! הזאת

הידע והטכנולוגיה , שכן, גם לחיסונים נגד המוטציות החדשות, ובהמשך, ומתחרים משלימים, נוספים

המדובר באותה . והתאמות בפיתוחים תוך כדי תנועה" שיפוצים"ובמידת הצורך יבוצעו , כבר קיימים
 .עם שינויים קלים RNAשרשרת 

 

שכן , אין בהם כדי להשפיע בטווח הקצר על שוק ההון, תופעות הלוואי של החיסונים בטווח הארוך
אלרגיים יש לכל אנשים . וכרגע עוד חזון למועד, ארוכי טווח בגוף האדם עד להשפעה המדובר בתהליכים

 . חיסון ואין זה מאפיים את הקורונה בלבד

 
, בשטחמוגמרת עובדה כל כך כואב שהפך כמעט , המדובר בנתון כואב, מבחינת התמותה היומית

ו שע, ואלה האחרונים, שכן השווקים הולכים אחרי המנהיגים, "שלום" - שהשווקים למדו לחיות איתה ב

 .ושליטה על המצב" עסקים כרגיל"ו הכל כדי לשדר שויע
 
לה להמשך חודשים רבים ולהביא יש אופוריה בשווקים שיכו, שלאחר משבר גדול, מן המפורסמות היא. 0

 .ב מ ד ר ג ו ת   שנה -לפחות לפרק זמן של חצי שנה , את המדדים לשיאים חדשים
אחרת תוך שבוע כל , להמשך עליות בשוק נורמליבריאים הכרחיים ומימושים כי ? למה מדרגות

ועך . תהכלכליו את הסקירות כמההמאזנים שבדרך מימושים ה. בועה שהולכת וגדלה העיתונים ידברו על

י שעם כל רע, אין בכוחם של אלה, כניסה של ספקולנטים וכו, ניעורי ידיים, אף אותם גלים של מימושים
 .שיתהראהשורית פיע על המגמה שלה, משניתדובית ולים להדמות למגמה כהרקע שי

 

. שיכניס רגיעה לשווקים, וקול שפוי ורגוע יותר, טראמפ סיים את תפקידו לטובת דם חדש, ב"בארה. 0
ושונה הוא מהותית , אך ידו פחות קלה על ההדק, אין ספק שהאתגר שמונח לפתחו של ביידין גדול מאד

 בחירותהכלכלת וגם , לא באגרסיביות, לא בפתיל הקצר, לטוב ולרע, ישראל הדאו אמפמאופיו של טר

אובייקטיבית שכן , יהיו תוכניות תמריצים והדפסות כספיםזה אומר שלא אך אין . הגיע לקיצה של טראמפ
דורשת שיקום ועזרה של המנהיגים שצריכים  ולכן, רע בכי ,ב לא שונה מהיתר"וארה, בכל העולם המצב

השווקים אהבו את . אך מתונות יותר, תמריצים יהיו גם יהיו .להכניס יד עמוק לכיס ולהזרים כספים

שאלת החוקיות של . ירד מהכיסאזו אחת מהסיבות שו, אך הציבור פחות שכן אבד בו אמון, טראמפ
וטראמפ הבין לבד שאי אפשר , הפור נפל, רוב העם אמר את דברו, הבחירות שם לא רלוונטית בעת הזו

, פה גדול על התועלת האישית של טראמפ שקייםמחיר המרידה והסיכון . זירת הגורלעוד לערער על ג

 .וגם הוא הבין זאת בסוף אחרי שקרא לצאת לרחובות ולהפגין
 

( = ב"הסרת אי הוודאות לגבי הנשיא הנבחר בארה)וודאות פוליטית , כפי שציינתי בתגובותיי בפורום

ואף ציינתי ששעתיים זה , האדומים ביום רביעי וחמישיולכן לא התרגשתי מהחוזים , עליות בבורסה
 . האדום הפך לירוק, עם פתיחת המסחר בקירוב, ואכן, לתיקון שלהם הרבה זמן

 

למול  ההפגנות בטלות בשישים, אזרחים/מלחמת אחיםקריאה של טראמפ לככל שלא היה מדובר ב
 .וודאות בבחירת ביידיןה
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הודעתו כי לא , ולאחריו, שניסה להחזיר את השקט לאחר שגרם סערה, נאום העזיבה של טראמפ, אגב
סתם את , ובנוסף, הזחיר את השקט לשווקים, ניופעל , ן לנשיאותישתתף בטקס ההדבעה של ביידי

שיחליט ככל , ואולי גם לקדנציה הבאה בעוד ארבע שנים, הגולל על דרכו הפוליטית בעת הזאת
  .ב את הבוחרזעל משרת הנשיאות ובתנאי שביידין כמובן לא יאכ בשנית להתמודד

 

 (.תנאי סף לעליות בבורסה= בכל המישורים שקט תעשייתי , ככלל)
 

 ?ומה אצלנו במדינה הקטנה

 
על שההודעה על פיזור הכנסת והליכה לבחירות הסירה את אי הוודאות , באופן כמעט אנלוגי אפשר לומר

 להמשך עליות, 0305עד מרץ לפחות , אים בשטחובכך יצרה את התנ, אחדותהמשך ממשלת ה

גם ש, או אחרים עליהם אין שליטה/ו( הסלמה)הרי אסון טחוניים יכמובן בהתעלם מתרחישים ב, בבורסה
 .הם יכולים להכניס רעש נקודתי של מספר ימי ירידות וחזרה לעליות

 

עמים בהפרש פול, לפעמים בהפרש של יום, ריםחדשות לבק, העיתונים מלאים בסקירות מנוגדות, נכון. 8
ידוע כי חלק גדול . תהיה השנה הכי טובה 0305חלקם כבר מדברים על בועה ואחרים כי שנת , של שעות

, בהתאם הםאו הכותרות המפחידות /ולכן המסרים הסמויים ו, י בעלי אינטרסים"ע" מוזמנות"מהכתבות 

 . אך מטרתם לשרת את בעלי האינטרסים שהזמינו אותם, כדי להזהיר את הציבור מהנורא מכל, יכולבכ
 

פניו אפשר לראות את האור בקצה על , ולכן, אי הוודאות הוסרה, ככל שהמדובר במשבר הקורונה

, וודאי שכן, אין זה אומר שהקורונה לא תלווה אותנו בטווח הנראה לעין, אגב. המנהרה ואת סוף המשבר
אך . מהיום בגלל המוטציות החדשות שישובו להרים את ראשם ואולי כמה שנים טובות, אולי שנה מהיום

מספרים , אחוז ביום במהלך המסחר 55-50להבדיך מתחילת משבר הקורונה בו ראינו ירידות של 

לחיות בצידה בכלים שעומדים לרשותנו , עם כל הקשיים והכאב, למדנו, שמעט מכם ראו בחייהם
 .רגעים אלהבהתמודדות כיום ואלה שמפתחים ממש ב

 

 !!!במחיר השווקים שהתחלואה מגולמת, רוצה לומר
  

, הסגרים, האבטלה, הפגיעה בשיעורי הצמיחה הגולמית, המשבר הכלכלי, מבחינה כלכלית טהורה

 .ואין חדש תחת השמש, הכל כולל הכל מגולם, האדוקים ואלה הנושמים
 

י העולם הכניסו יד עמוק מנהיג, באופן כמעט תקדימי, הפעם, בניגוד לאירועים היסטוריים דומים בעבר

וזה מבחינה פסיכולוגית עוצר את ההמונים , או עצמאים וכו/לכיס כדי לשחרר כסף למעוטי יכולת ו
ל שטת היד שגם הו, אבל הפעם הוא לא היחידי שמשלם את המחיר, הציבור מטומטם. מלצאת לרחובות

שיש עצמאים עם מחזור קטן יחסית , זה הגיע לידי כך, בלשון זהירה אוסיף. מחוייבת המציאות ההנהגה

ולקבל את המענקים השוטפים במרום לצאת לעבוד ולייצר , לשבת בבית עם משפחתםכיום ים שמעדיפ
 .דמי אבטלה םומקבלילתקופה בלתי קצובה ת מאונס "היינו הך לגבי שכירים שיצאו לחל, כסף

 

 ,בות כאלהויש רב, משקי הבית שנמצאים במצוקהלאפילו חלקי כלכלי שככל שיש פתרון , יוצא מכל זה
 !בשווקים שצופים כתמיד פני עתיד ולא מה שקורה כרגע בשטח מגולםכה למעשה להגם המיתון 

 

צופה . הציבור בארץ עדיין לא חזר בהמוניו לבורסה. עיניו בראשו ולא הולך אחרי העדר כסומא, חכם. 1
, סוחרים קטנים, פורומיםבמסתובבים אלה ש. או מושקע בה דרך קרנות הפנסיה לסוגיהן/בה מהצד ו

ת לא מייצגים א" פסיבית"מי שזאת פרנסתו העיקרית ומי שעושה זאת לצרכי הכנסה , חודשיים, יומיים

 .אלה היו לפני הקורונה ויישארו אחרי הקורונה, הציבור
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נורה  זה צריך להדליקאז ורק אז , ביום שמזל עקרת הבית תדבר עם שכנתה על מניית טבע, מנגד
 .שהשווקים הפכו לבועהלכל אחד מאיתנו אדומה 

 
אלא באחוז הכסף של הציבור שמושקע בבורסה , בועה לא נמדדת בשבירת שיאים, כי כלל, חשוב לזכור

 .בניכוי קרנות הפנסיה

 
ויש לכך , אחוז מינוס בקירוב 55, 0303שנת  שראל נמצאת בפער גדול מאחור מבחינתשוק ההון בי. 6

 .משמעויות להמשך

 
 .ב ובכל העולם"ם קיימות בארהג, שיש לנו פה "ה ר ג י ל ו ת"הבעיות 

 

, פוליטי וכו-עדתי-מגדרי-הפילוג והשסע החברתי, בשנאת החינם, אנחנו אולי מובילים במדד השחיתות
מצבנו , נהפכו. בהשוואה למדינות אחרות של אזרחי המדינה הסוציו אקונומיותאך לא בבעיות הקיומיות 

שכן ישראל נכנסה לקורונה במצב כלכלי איתן וחזק משמעותית ביחס לרוב מדינות , אפילו טוב יותר

 .העולם
 

, נק במעוף 5133לא שבירת מחסום ה , הגאפ האמיתי שיש הוא לא לפי הניתוחים הטכניים: רוצה לומר

 !!!בר לכךהרבה מעאלא , או כל מספר אחר שתזרקו 5100לא ו, שכולנו ייחלנו לא
 

שיכולים לעשות בשוק הישראלי , במגמה המשנית, המספרים האלה מעניינים יותר את הספקולנטים

שבועות ולפעמים , ובר ברעשי רקע של ימיםדהמ, אך לרוב, במהלך מסחר ביום ספציפי הקטן כבשלהם
 .ועדיין כוחות השוק חזקים יותר בלקבוע את המגמה הראשית, חודשים

 

 !!!רים ייסגרו יותר מהר ממה שצפיתםהפעלדידי אך , באופן יחסי כמובן, פספסנו את הראלי של דצמבר
 
אך , הסקירהשכן זו לא מטרת , כנס לפאן הפוליטייאין לי עניין לה !אנחנו נמצאים לפני כלכלת בחירות .7

אם ה, בניגוד לפעמים הקודמות, והפעם, אלה יהיו הבחירות האחרונות, להערכתי, בהקשר של שוק ההון
וגם , פת של מנהיג כזה או אחרבעבור טעות נוס, תרתי משמע, לא יסכים לשלם הואציבור היה מטומטם 

מהרגע , ובכל מקרה, הבחירות הרביעיות יכריעו הפעם את הכף, להערכתי. המנהיגים יודעים זאת היטב

והיכולת  גם הוודאות הפוליטית בעת הזאת מגולמת, הכנסת התפזרה והוחלט על מועד, שנפל הפור
ת במלוא נקבל כלכלת בחירו. ההפך הוא הנכון, להשפיע על השווקים ולהוביל לירידות קטן עד שולי

 !הדרה

 
משקלם , אך למעט רעש נקודתי בן יום או יומיים, ואולי יהיו עוד בעתיד, אנחנו בעיצומו של סגר. 4

 .גורמים מעכביםמהווים כבר לא . טל בשישיםבוק ההון שהסגולי של הסגרים האלה על 

 
הזמנים בכל  האולי הגרוע, הדולר בשפל של כל הזמנים בגלל התנהלות פיסקלית ומוניטרית כושלת. 9

  !המלך ערום. אין צורך להגיד במי האשם, מאז הקמת המדינה

 
, בדומה לזהב, היה מאז ומעולם חוסן ליצואנים וחוף מבטחים הדולר, ל שולט"מעבר להיותו מטבע בינ

איבד חלק מחיותו , ד להודעה חדשהעהרי , ברגע שאיבד את המאפיין הבולט הזה. בעתות משבר

 .ותפקידו בכלכלה
 

ולכן כוח הקנייה של הנגיד כיום קטן ( כסף לבן ליום שחור)ם בדולרים המחסנים של האוצר מלאי

חים וכבר אז המחסנים "באופן ישיר ודרך אג, על ידו 0.1-0.6בוצעו קניות מסיביות בשערים , משמעותית
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, הדרך עוד ארוכה לשם. שח 0.4האם הדולר יכול להגיע לשפל הסטורי של . היו מלאים עד אפס מקום
 .0.0לא דמיינו שנרד מתחת ל  0.6שהיינו ב גם . אבל הכל אפשרי

 
ההתערבויות הרי נכון לרגע זה , לוואי והיא תהיה סנונית לעתיד הקרובוה, ש"למרות העליה הקטנה בסופ

 .שעות או ימים, ך הירידות למעט למספר דקותשלא מצליחות לעצור את המח "של הנגיד בשוק המט

 .במדרגות למטה ממשיך לרדתהדולר 
 

נדרשים כלים יותר אגרסיביים , התערבות הנגיד בעצמתה ובמועדה מעטה מידיי ומאוחרת מידיי, לצערי

 .ויצירתיים כדי לעצור את הירידה ולחזור למסלול עולה
  

הריבית נמוכה מאד ואין . אבל לדעתי טרם הבשילו התנאים לכך, ייתכן ואנחנו בפתחה של אינפלציה. 53

ן פחות אטרקטיבי להשקעה ברמת המחירים שלו "שכן גם הנדל ,ק ההוןשוקאלטרנטיבות השקעה למעט 
ובעומק  תקופהבתלוי , ולפעמים יותר, 03%ל  03%ן איבד בן "הנדל, במשברים דומים בעבר. כיום

 .לא זה המצב הפעם, גם שלי, בניגוד להערכות. המשבר

 
 !שוק ההון הפך לברירת מחדל, אלה גם מסיבות, לפיכך

 

שחוזרת , למשוך את מזל עקרת הבית לקנות את מניית טבעע משקיעה לא מעט ב"הבורסה לני. 55
פרק הזמן שנדרש למשוך משק בית . אך לא רק, "(מניית העם)" בצעדי ענק להיות מניית האזרח הפשוט

וצריך להראות לציבור , לוקח לפחות שלושה חודשים, מ"ע שלו לפק"שפדה את כספי הקרנות ותיק ני

 (.יגידוימים  -מלכודת דבש או לא ) י למשוך אותו בחזרה פנימהגמן הזה כזעליות יפות ב
 

 ?מה המסקנה מכל האמור לעיל

 
כל הבעיות מגולמות בשער , ומי שלא הבין עדיין...הכתובת היתה ועודנה רשומה על הקיר, מבחינתי

ברגל שמאל וימשיך ברגל ימים אפקט ינואר החל , ומפה יש רק לעלות, 05.50.0303המעוף נכון ל 

 .בצעדי ענק
 

 :מה מחכה לנו השבוע

 
 !שלא ראינו הרבה שנים על הצג לשבור שיאים חדשיםהשווקים בעולם ממשיכים את אפקט ינואר 

 

 .הולכים באותו כיוון מלמעלה וגם חברותיו בגוש האירופי 58,333דאקס חצה 
 

יומיים עליות  דיי חריג)ש "ועלתה יומיים ברצף בסופ, ב לא זייפה ביום המסחר האחרון של השבוע"ארה

 !!! אחרי המסחר המשיכו לעלותהחוזים , ואמש נעילה סיימה בשפיץשני הימים האלה בוב( ברצף
 . לא הבנתי מהיכן זה הגיע, םואדום סיל שפללועל מי בצהריים קראתי בפורום 

עם ארביטראז ו, ב"בארהעם התחזקות קלה בדולר והתממשות של טבע , חנו חוזרים לתחילת שבוענא

 (.לפי אתר שחקן מעוף) 3.37ובשקלול הדולר  3.51%חיובי לייט של 
 

ואני גם לא , יתמוך בארביטראזים ולא ירסק אותםובכך , 0.0השבוע הדולר ינסה לחצות , לדידי, אגב

 .כ תתמתן"ואח, אולי רק בהתחלה, השלילי ’הארביטראזבטוח שהפעם טבע תסגור את פער 
 

, תמיכות התנגדויות ופריצות, סטיות כמומושגים לאני פחות מייחס משקל , במומנט חזק של עליות

ועל אף , רות שהשוק ברח לחלק מהכתבנים שלא הספיקו לעשות שיפוצים באסטרטגיות ביום חמישיולמ
שנפתח בעליות אני מעריך בסבירות גבוה מאד , הפעם, של השחקניםהוא בשליטה , לרוב, יום ראשוןש
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ימנע , אולי רק בפתיחת המסחר, פער הארביטראז הנמוך לא יקלקל את השמחה. ונסיים בשפיץיפות 
על הצג ומעבר  5163אנחנו נפגוש כבר השבוע את המספר . וחגם זה לא בטו, אפשרות פתיחה בגאפ

 !בסוף המסחר, ביום ראשון, אולי כבר מחר, לכך
 

 :לסיום

 
המציאות העכשווית , שכן, אבל ימשיך באפקט, אמנם היום הראשון של ינואר בשווקים נפתח בדפקט

 . ה ונכשלב היא שהממשל החדש בראשותו של ביידין יצליח לעשות את כל מה שטראמפ ניס"בארה

 
, ימי החסד שניתנו לו 93וכל עוד ביידין לא סיים את , מציאות של אופוריה באופן טבעי מזמינה עליות

ושני אלה טובים לכל הבורסות , וודאוותוכפועל יוצא רואה רגיעה אני , מבחינה פוליטית שם, לפחות

  .בעולם
 

יון שלא צלח סיכל נ, ה דרוך הרבה זמן והשתחרריהקפיץ ה)במומנט חיובי חזק מאד בארץ השוק , לפיכך

לא אופתע בכלל אם נראה , ל"ובהנתן המשך רוח גבית מחו, (את הקפיץ ח עודמת 5133לחצות את 
 .במסכים ביום הפקיעה 5633

 

צריך להיות עם היד על , ב ובאירופה"התנאי לתרחיש זה הוא המשך המומנטום החיובי בארהכמובן ש
  .הדופק

 

 .אולי לאחר מכן או בסמוך יהיו מימושים קלים
 

 .הפסיכולוגית 5133תהיה קלה יותר מפריצת  5633פריצת , לדידי

 
אך לא בהכרח , אדומים חוזיםנקבל  יום שניייתכן שב, למרות הסטטיסטיקות המפורסמות בפורום

  .המסחר יסיים שם באדום נוכח המומנט החיובי בשווקים

 
מודע לכך  הוא. ביידין רק נבחר ולא ימהר כל כך מהר לשלוף שפן מהכובע או אמרה שתפיל את השווקים

, הרבה יותר מחושב, הוא אדם אחר, לא ימהר להרוס הכל והואשטראמפ היה אהוד בבורסות בארהב 

 .רקורד למהלכים הראשונים שלוודות וירצה לזכות בנק, פחות פזיז
 

 !!!יהיו גם יהיווהמשך הדפסות כסף תמריצים הכרחיים 

 
וכל , רותהשחו מנבאיקיים סיכוי מעל לסביר שהתרחיש החיובי יתקיים ולא השלילי של גם אם כמובן ש

בפרט אם השוק יסיים בשפיץ , אחד צריך לנהל לו את הסכונים בסוף יום המסחר הראשון של השבוע

 (.מוכר למחרת, קונה סוף יום)יומי -והוא סוחר דו
 
לכלכל את צעדיו  וסייעתי לו, לבולשפכתי אור ולו לאחד מכם הקוראים בים המידע והב, באמור לעיל םא

 .םכשלי ובכיס של רי הרווח בלב כולוה, הכלכליים בתבונה
 

 !כל אחד אחראי על כספו והשקעותיו, המלצה לכלום ושום דבר, אין באמור לעיל ,מאידך

 
 (:- תמיד יש סיכוי שגם אני טועה

 

בחייהם , קרוב לבבות ואהבת חינם כי כל ישראל ערבים זה לזה, בריאות, יכול רק לאחל לכולם הצלחות
  !!!אחד הם מול מלך מלכי המלכים...וכו וכו...גאוותן ועיניו, חכם וטיפש, ועני ועשיר, ובמותם
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 ,שבוע מבורך

 
 דניאל

 

 
 


