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הקרוב

VIXO-מדד היחס הגומלין בין החוזים העתידיים
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במגמת עליה 

: או ירידה

בטווח הקצר 

ובטווח הארוך

האם הכסף החכם 

נכנס או יוצא 

מהשוק

תנודתיות טווח קצר משקפת 

 בטווח הקצר" לחץ ועצבנות"

LTD  = LAST 

TRADING DAYS

המדד הזה מתכנס כל הזמן 

לממוצע ופער גדול ממנו מצביע על 

היפוך כיוון צפוי

מיצג את היחס בין אופציות 

PUT לאופציות CALLעל ה  -

VIX . כאשר הוא יורד -

- ציפיות המשקיעים לעליה ב

VIXמתגברות 

תאריך הפקיעה 

של החוזים 

– העתידיים 

משפיע על יחס 

ההחזקה מכל 

חוזה

האם מלמד על רווח או הפסד יומי 

כאשר הפער ? ובאילו תעודות סל– 

חיובי המשמעות היא צפי לרווח יומי 

שיעור הרווח היומי תלוי . XIV- ב

-בגודל הפער בין החוזים העתידיים 

הרווח -  ככל שהוא יותר גדול 

 גדלXIV- הצפוי ב

מדד יחודי שמלמד על תזמון 

השוק לכניסה או יציאה 

לנכסי תנודתיות

- זינוק של ממש  מה- 10.42נכנסעליהטווח קצר

 שבו היינו לפני כמה 7.51

הלחץ בטווח הקצר , ימים

גובר

 גם כאן זינוק משמעותי 11.04

בימים האחרונים מהשפל של 

 כאשר זה מתחבר לתמונה 9.34

ראה הרחבה - המצב של המדדים 

למטה

 0.36עומד על   - P/C- יחס ה

לא מספק יותר מדי מידע - 

בטווחים האלו

פוטנציאל הרווח הטכני היומי עומד ינו-17

 0.4%על כ 

  ממשיך לתמוך VIXO- ה

 - XIV- בהמשך העליות ב

XIV BOXראה 

 נכנסעליהטווח ארוך

 - XIV-רווח צפוי ב

בהשפעת המאפיין 

:הנסקר

חיוביחיוביחיוביחיוביחיוביחיוביחיובי

שלילישלילישלילישלילישלילישלילישליליVXX-רווח צפוי ב

 וזאת היתה באמת שנה נהדרת עבור 2017 בשנת 20%- עלה בכS&P500- ה. שנה יוצאת דופן כאשר המדדים שברו שיאים וגם התנודתיות סבלה מדיכאון מתמשך -2-1-18מסקנות

 עם מספר קטן של זינוקים שמהר מאד חזרו לרמה טרום 10-  דשדש רוב הזמן באזור הVIX- כאשר ה-  מה שבמיוחד בלט השנה זה המשמעות של תנודתיות נמוכה . המשקיעים

ב לשאר "בעיקר בין ארה- נחשול הכסף שמחפש תשואה שטף את הכל והתגבר בדרך על אירועים מטרידים כמו ממשל לא מתפקד בבית הלבן ומתחים גיאופוליטיים . העליה

המצב הזה כאן . בעיקר של חוזי השחורות ונביאי הזעם שכמו רבים וטובים התקשו לפרש את מה שקורה בשוק ההון- הרבה פרדיגמות התנפצו השנה . העולם ובין קים לדונלד

האחד - הם בהחלט סיפקו את הסחורה בשני מובנים - באשר לנכסי התנודתיות . הכלכלה הפונדמטלית של פעם משתנה בקצב מהיר והתורות הכלכליות מפגרות מאחור, להישאר

 תוך ריצה רצופה עם יחסית מעט 180%-  עלו שנתית בלמעלה מXIV-  כדוגמת הVIX- תעודות שהולכות נגד ה. בגלל רמת התנודתיות הנמוכה- של התשואות יוצאות הדופן 

כל הירידות היו בעיקר תגובות לחדשות או פרשנויות , לאורך כל השנה לא היה תיקון אמיתי מתמשך במניות. זה נראה מצוין אבל זה בהחלט לא מיצג מצב אופייני. תיקונים למטה

כאן נכסי התנודתיות הוכיחו פעם אחר . הדבר השני הינו אותו מצפן שמתווה את הדרך ומספק תובנות למה שקורה מתחת לפני השטח. שלא התפתחו לכלל תיקון אמיתי בשוק

זה בניגוד מוחלט לתחושות -כמובן שצריך לקרוא נכון את מה שהם משדרים כאשר בלא מעט מקרים . פעם שהתובנות שהם מספקים בהחלט מצליחות לשקף נכון את מה שקורה

לקראת השנה הבאה כדאי לשים לב לכך שבימים האחרונים כל המדדים הראשיים מציגים סטיות בין המחיר שהמשיך לעלות ובין מדדי המומנטום . הבטן והפרשנויות למיניהן

אבל זה - נכסי התנודתיות גם הם מתחילים להראות סימנים של שינוי מגמה . המשמעות היא שיש כאן הרבה  אויר חם ופחות בסיס מוצק להמשך העליות. השונים שפיגרו מאחור

יפסיק להתקיים בתחילת השנה הבאה וזה , צריך גם לקחת בחשבון שהדחף החזק לשמור על התשואות עד סוף השנה מצד כל מיני בעלי עיניין. עדיין לא משהו מגובש או מובהק

יכול להיות טריגר לתיקון מסוים בשוק וצריך לקחת את זה בחשבון

בעיקר  % 0.2- הנאסדק קלקל את השורה עם ירידה של כ!  3%-  זינק ביותר מDOW- וה % 1.5 עלה במהלך השבוע מעל S&P- השיאים במדדים ממשיכים להישבר  ה-1-12-17

אבל   - VIX- התמונה הטכנית של נכסי התנודתיות ממשיכה להיות טובה ותומכת בהמשך העליות בנכסים שהולכים נגד ה- מה צופן לנו השבוע  הקרוב . בגלל החולשה של אפל

 במהלך היומיים האחרונים והנסיגה מרמת XIV- לאחר הירידה ב. מתחת לפני השטח זה הרבה יותר מורכב ממה שנראה ורמת הסיכון היתה גבוהה יחסית בכל הימים האחרונים

בכל מקרה הריצה הבלתי פוסקת כלפי מעלה מגבירה את רמת הציפיות לירידה ומימוש רווחים וזה החלט יכול לקרות בטווח . יתכן ורמת הבטחון לכניסה תעלה - 120השיא של 

.יחד עם זאת בתמונה הטכנית הנוכחית זה בהחלט יכול להיות  משהו נקודתי שיכול די מהר להתהפך חזרה למהלך של עליות. הקצר



REGEVIX FIXED:תשואות האסטרטגיה

https://goo.gl/vLbE4S:הרשמה לשירות האיתותים

פרטים נוספים על נכסי 
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XIV - BOXCBOE VIX Option Volume and Put-Call Ratios

עקומת התנודתיות

נכסי התנודתיות . 1.6% הצטרף לחגיגה ובעוצמה כפולה עם עליה של RUSEL 2000- גם מדד המניות הקטנות ה , 0.7%- שבוע מסחר מקוצר שבו המדדים הראשיים רשמו עליות יפות של כ -24-11-17

יש בהחלט תמיכה - מבחינת נכסי התנודתיות . נראה שהקטר ממשיך לדהור ללא מעצורים והשבוע זה בלט במיוחד עם עליות בכל ימי המסחר. 8%-  עלה ב XIV- ה-  ביצעו זינוק מרשים VIX- שהולכים נגד ה

סטיה כזאת . מתחילה להתפתח סטיה בין המחיר לכמות הכסף הנכנס  - DOW-  והS&P 500- ה- אבל מאידך במדדים הראשיים ,  להמשך העליות וזה כנראה פועל יוצא מהרגיעה הזמנית בתחום הגיאופוליטי

ראינו כבר שלנחשול - זה לא בהכרח חייב לקרות . היא בהחלט משהו שיכול להתפתח לכיוון של מימושים וירידות- במידה ויתקבל עליה אישור סופי ביום המסחר האחרון של השבוע - בשני המדדים הראשיים 

הזהירים יותר יצמצמו אחזקות וסביר להניח גם שלא , חובבי הסיכון ימשיכו לדהור קדימה. היא התבררה כמשהו זמני שלא התפתח- הכסף יש את העוצמות שלו וגם  כשנצפתה חולשה בחודשים האחרונים 

.יכניסו כסף נוסף פנימה לאחזקות לונג

זה מוצג עדכנית  חלק
עבור מנויי שירות 

 האיתותים בלבד
לפרטים והרשמה  
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