שם הקורס  :מסחר יומי – DAY TRADE
אודות הקורס :
כלים מעשיים ליצירת הכנסה יומית משוק המניות.
היכולת והמיומנות הקסומה של מסחר תוך יומי נתנה למעטים .מקצוע הסוחר התוך יומי הוא המקצוע הטוב בעולם .ללא תלות במקום
עבודה ,ללא תלות בשעות עבודה ,ללא מנהלים על הראש וללא לקוחות שיש לשמר ולחדש .במסחר בבורסה כל שצריך הוא היכולת
לחשוב .אפשרותך לרכוש יכולת לנהל עסקאות קצרות טווח בעלות סיכון קטן וסיכוי גדול לרווח .להבין שינויים תוך יומיים ולתזמן
עסקאות באחריות .במסחר התוך יומי יש באפשרותך לבחור את המועדים הנוחים לך לסחור .בין אם שעות הבוקר ,הצהריים או הערב.
כל שצריך הוא מחשב ובו תכנת מסחר מקצועית וחיבור לאינטרנט .אנחנו מזמינים אותך בשערנו כדי ללמוד את התחום המרתק והסוחף
הזה בו תוכל לפעול בעסקאות עם סיכון קטן ביותר.

מטרות הקורס :
להכשיר נבחרת סוחרי עילית ,מומחים בתחומם ועתירי ידע .בעלי יכולת להרוויח בעקביות ממסחר יומי בשוק ההון.
דרישות קדם :



שליטה מוחלטת בנושאי הליבה שנלמדו בקורס הבסיסי.
שליטה בתכנת המסחר האישית

משך הקורס  9 :מפגשים בני  3שעות
מפגש :1








מרכיבי שיטת מסחר מצליחה
האותיות הקטנות במסחר במניות
הרגולציה בישראל ובארה"ב -מגבלות על סוחרי מניות.
מבנה יום המסחר
הכרת תכנת המסחר
עבודה מעשית בתכנת המסחר ,תרגול פקודות.
הכרת ספר הפקודות level II

מפגש :2









הניהול בעסק למסחר בשוק ההון
ניהול אישי
ניהול כספי
ניהול סיכונים
ניהול מיטבי של עסקה
כיצד להגדיל את ההון העצמי במסחר תוך יומי
תיאוריית דאו
נקודות עניין במהלך יום המסחר

מפגש :3



סוגי פתיחות של יום המסחר.
גיבוש תודעה אסטרטגית ליום המסחר.
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טקטיקות לתזמון עסקה -עסקאות פריצה.
מדוע רוב הסוחרים נכשלים בעסקאות פריצה ,מהי פריצה שמועדת לכשלון.
איתור מניות מרשימה חמה.
שיטת מסחר -פריצות.
שיטת מסחר -צעדת הפילים ,התמחות במניית .AAPL

מפגש :4




מפגש עבודה מעשית ,יחל בשעה 16:00
תחקור והפקת לקחים מיום מסחר.
התמודדות מנטאלית וטיפול בכשלים התנהגותיים

מפגש :5







דוחות כספיים.
גיבוש תודעה אסטרטגית בהתאם לדוחות הכספיים של החברה.
נרות היפוך.inside the bar -
שיטת מסחר -ריברסלים.
פערי מחירים
שיטת מסחר -פער מצוקה ופער רגיל .כיצד לנצל את האופוריה והפחד של סוחרים אחרים.

מפגש :6




מפגש עבודה מעשית יחל בשעה 16:00
מסחר בדגש ריברסלים
תחקור והפקת לקחים מיום המסחר

מפגש :7





שיטת מסחר -מניות מומנטום.
זיהוי שורט סקוויז במניות.
הפקת משמעויות מ shares outstandוshares float -
מסחר במניות קטנות.penny stocks -

מפגש :8





חוזים עתידיים
מינוף בחוזים עתידיים
שיטת מסחר -עבודה בתחנות שוק.
שיטת מסחר -הנפקות .IPO
מפגש :9





עבודה מעשית
תחקור והפקת לקחים
סיכום קורס.
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