שם הקורס  :ניהול תיק השקעות עצמאי בשוק ההון
אודות הקורס :
קורס גולד מיועד לאלו העושים את צעדיהם הראשונים בשוק ההון והמט"ח .בקורס תלמד לפתח משכל מסחרי ולהכיר את כלי
המסחר השונים .עיקר הקורס עוסק במסחר סווינג .משמעות מסחר סווינג היא שהעסקאות אותן נלמד לבצע בקורס תמשכנה יותר
מיום מסחר אחד ועשויות להמשך מספר ימים עד שבועות .כאמור ,ניתן לשלב סגנון מסחר זה עם עיסוקים נוספים אחרים .עבודה
מעשית עצמאית ותרגול החומר הנלמד הם תנאי סף להצלחה ! לאורך כל תקופת הלימודים מתרגלים עבודה מעשית בתוכנת דמו
באופן אורגני ומובנה כחלק בלתי נפרד מהקורס ובאמצעות תרגילים מובנים בקורס .

מטרות הקורס :


הקורס מקנה לסוחר מקצוענות ויסודיות במסחר בשווקים הפיננסיים



הקורס מקנה לסוחר את היכולת לזהות ולהבין מבעוד מועד את התרחשויות בשוק ההון



הקורס מקנה לסוחר את היכולת לזהות הזדמנויות מסחר ,והאם ההזדמנות קיימת או לא



הקורס מקנה לסוחר את היכולת להסתגל למצבי שוק משתנים



הקורס מקנה לסוחר את היכולת לנהל כספיו בשלווה ובאחריות



הקורס מקנה לסוחר את היכולת להקטין את הסיכון ולהגדיל את הרווח

דרישות קדם :


הקורס מיועד לכלל האוכלוסייה ומהווה תשתית איכותית ביותר למסחר עצמאי ולקורסי ההמשך

משך הקורס :


 14מפגשים בני  3שעות כל אחד



מפגש חדר מסחר (וובינר ) עם המרצה המוביל בקורס –יישום החומר הנלמד (עד  8שעות )



 42שעות ( 60דק') סה"כ



שעות הקורס 18:00 – 21:00 :

נושאי הקורס:


שיעור  - 1נושא השיעור  :מבואות לשוק ההון והמט"ח
א .שוק ההון ותפקידו
ב .מהי הבורסה
ג.

כיצד נחשפים למסחר בבורסה

ד.

השחקנים השונים בשוק ההון

ה .דרכי התאגדות
ו.

מבנה חברה ציבורית

ז.

הנפקות וחיתום

ח .שעות המסחר בבורסות השונות
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ט .סוגי פקודות מסחר
י.

הגבלת ההפסד

יא .מכירה בחסר (עסקאות שורט)
יב .מוצרים פיננסיים



שיעור  - 2נושא השיעור  :עולם הברוקראז' והפעלת תוכנה.
א .מהו ברוקר
ב.

ההסדרה על עולם הברוקראז' בישראל

ג.

תהליך פתיחת חשבון מסחר

ד.

מינוף בשוק ההון

ה .הדרכת תכנה מקיפה  TWSמבית .interactive brokers


שיעור  - 3נושא השיעור  :מבוא לניתוח פונדמנטלי
א .סוגי חדשות בשוק ההון
ב .הודעות מאקרו
ג.

דיווחי חברות

ד.

אירועים גיאופוליטיים

ה .דוחות רווח והפסד
ו.

מאזן נכסים והתחייבויות

ז.

כלים לבדיקת איכות הנהלה של חברה

ח .יחסים פיננסיים



שיעור  - 4נושא השיעור  :מכשירים פיננסיים
א .מבוא לאופציות אמריקאיות
ב.

אופציות ככלי לניהול סיכונים בשוק ההון

ג.

אופציית רכש ואופציית מכר

ד.

קניה וכתיבה של אופציות

ה .מבוא לשוק אגרות החוב
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שיעור  - 5נושא השיעור  :מבוא לניתוח טכני
א .בסיס בקריאת גרף מחיר
ב .סוגי גרפים
ג.

מפות הזמן השונות

ד.

כיצד נוצרת תנועת מחיר

ה .התפתחות מגמת מחירים



ו.

התיאוריה של צ'ארלס דאו

ז.

מערכות מידע בשוק ההון

שיעור  - 6נושא השיעור  :כלים טכניים
א .תמיכה והתנגדות



ב.

זיהוי מחירים זולים ויקרים בשוק המניות

ג.

מחזורי המסחר -הלב של שוק ההון

ד.

שיטת מסחר לעבודה מעשית

שיעור  - 7נושא השיעור :כלים טכניים

א .סרגל הפיבונאצ'י
ב .המתמטיקה בשוק ההון
ג .התיקון הטכני
ד .קוי מגמה
ה .כיצד להכנס לעסקאות ב'הנחה'.
ו .סורקי מניות -כיצד להגיע במהירות ויעילות לעסקאות החמות בבורסה


שיעור  - 8נושא השיעור :מסחר – עבודה מעשית
א .חיבור מכלול הכלים שלמדנו עד כה
ב .תרגול איתור מניות



ג.

הכנת תכנית עבודה

ד.

מסחר – עבודה מעשית

שיעור  - 9נושא השיעור :נרות היפוך
א .נרות היפוך -הכלי לתזמון עסקה בקצה מהלך.
ב.

כיצד לתזמן עסקה בסיכון נמוך ובסיכוי גדול לרווח.

ג.

עבודה מעשית.
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שיעור  - 10נושא השיעור :עבודה מעשית

א .עבודה מעשית
ב .תרגול ניתוח מצב השוק
ג.

איתור וניתוח של ענפים חזקים וחלשים במשק.

ד.

איתור מניות מתוך ענפי השוק האטרקטיביים

ה .שימוש בכלים פונדמנטליים לאיתור מניות.



שיעור  - 11נושא השיעור :תבניות גרפיות
א .תבניות גרפיות פרי פיתוחו של ריצ'ארד שאבכר לפני כ 100-שנים.
ב .תבניות היפוך
ג.



תבניות המשך

שיעור  - 12נושא השיעור :פערי מחירים
א .הגורמים להיווצרות פער מחירים בשוק המניות
ב .פער רגיל
ג.

פער פריצה

ד.

פער מיצוי

ה .פער איילנד ריברסל



ו.

פער בריחה

ז.

ניצול הפערים לעסקאות בשוק המניות

שיעור  - 13נושא השיעור :הכנה מנטלית למסחר
א .הרגשות הפועלים על הסוחר
ב .דוגמאות לכשלים התנהגותיים במסחר
ג.



כלים מעשיים לנטרול מרכיב הרגש במסחר

שיעור  – 14נושא השיעור :עבודה מעשית

א .מתן כלים לתיעוד
ב .כיצד לנהל ידע בעסק למסחר בשוק ההון
ג.

חקר ביצועים בתיק ההשקעות

ד.

סיכום הקורס
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