תחליפו מיני-קסטה  /איתן רותם18.3.08 ,
סרט ההמשך ל"החלפת קסטה" מ 8.11.07-ול"תחליפו קסטה" מ6.1.08-
בסבירות רבה ,ראינו ב 18.3-את הסיבוב של גל שלם!
לא בכל יום מזדמן לראות את גל  Aשמלאו לו  5חודשים ,מסיים את תפקידו ,ומעביר את המקל
לגל . B
ההיפוך הינו ,לצערי  -כנהוג בהיפוכים מסוג זה  -מהיר  ,חזק וחד.
בימים הבאים ,נעקוב אחר השוק ,המתחיל לספק אישוש וחיזוק למהלך שהחל.
ההסבר:
בגרף מספר  1המצורף ניתן לראות כי לאחר העליות ב) 18.3-וכמובן ניתן לראות זאת רק לאחר
העליות( ,נוצרה סטייה חיובית ב MACD -מול המדד ,בין גל  A3לבין גל  A5הנוכחי.
כזכור משיעוריי ,כמעט תמיד קיימת סטייה בין גל שבועי שלישי לבין גל שבועי חמישי.
גרף מספר  :1הסטייה החיובית במדד S&P-500

ב( כותרות העיתונים הצועקות "מפולת!" והמרוחות בצבע אדום כדם ,בליווי מסורתי של סוללת
הפרשנים-שבדיעבד )שרק לפני חודשיים יעצו לנו ב"חכמה" שלא למכור בפניקה ,והיום צורחים
"גוועלד" עד לשמיים( ,מספקים למעשה בדרך כלל את הסימן הראשון לנהוג ההיפך .זאת מאחר
שכאשר כותרות העיתונים מופיעות ,כל הסוסים כבר ברחו מהאורווה  -וכבר אין מוכרים ,הם
פשוט אזלו.
ג( הגורו ) (...ג'ים קריימר צוטט היום כמי שממליץ למכור את כל מניות הבנקים .אני באופן
מסורתי עושה בדיוק ההיפך ממה שקריימר ממליץ .הוא ממליץ לקנות ,אז אני מיד מוכר ,ולהיפך:
כאשר הוא ממליץ למכור – אני קונה .אם קריימר ממליץ למכור את מניות הבנקים ,זאת אומרת
שכבר כל ילד יודע זאת ,ולכן סביר שכולם כבר מכרו או קרובים לסיים את מכירותיהם .זאת
הסיבה לסטיות חיוביות כאשר כולם פסימיים ,ולסטיות שליליות כאשר כולם אופטימיים.
זהו שיעור מעולה שהיפוכים הם חלק מהמשחק .כאשר היפוך מגיע ביום בודד ,זה תמיד מרגיש
טיפה מאוחר מדי ,אבל אין מה לעשות בקשר לזה ,אז עדיף לא לעשות עניין .
זהו גם שיעור מעולה בשידור חי בטיבו של גל שבועי מתקדם )חמישי( ,שסובל משתי מגרעות:
הוא קצר יחסית ,והוא נושא באחריות ליציאה מכל הגל החודשי .יחד עם זאת ,יש בו יתרון גדול
עבורכם :הוא העמיק את הבנתכם בהתנהגות השוק ,אותה הסברתי בכיתה ,באמצעות הדמייה
של שוק דובי מן העבר .אין מה להשוות לחוויה החיה והאמיתית.
למען לא אובן שלא כהלכה :אין זה סיומו של השוק הדובי .זוהי רק אתנחתא ,במהלכה יתפתחו
אשליות רבות לגבי המיתון בארה"ב ובמערב כולו ,לרבות ישראל .גל התיקון  Bיכין את הקרקע
לגל דובי כבד מנשוא ,הקרוי גל  Cשתפקידו הוא ניפוץ האשליות ,והורדת מחירי השוק למחירי
פניקה של ממש ,משם הכל יוכל להתחיל כמו מחדש.
גרף מספר  :2סיכום גל  Aבמדד S&P-500
ניתן לראות אחידות רבה בזמנים בין גלי המשנה בתוך גל A
גלים דוחפים בתוךA:
 A-1ארך  32יום
 A-3ארך  28יום
 A-5ארך  30יום
בממוצע  30יום.
הפרש של  2ימים בלבד בין הממוצע לקיצון.
גלים מתקנים בתוךA:
 A-2ארך  10ימים
 A-4ארך  8ימים
הפרש של  2ימים בלבד ,בדומה להפרש בין הגלים הדוחפים.
בממוצע  9ימים.
ממוצע גל מתקן מהווה כשליש מממוצע גל דוחף.
סה"כ אורכו של גל  Aהיה  108יום )ימי מסחר  -לא ימים קלנדריים(.
לפיכך ניתן להניח שגל  Bיארך כחודשיים עד שלושה חודשים.

גרף מספר  Bullish Engulfing :3במדד  – S&P-500גרף שבועי

