שם הקורס  - SWING :גולד מורחב
אודות הקורס :
קורס גולד מיועד לאלו העושים את צעדיהם הראשונים בשוק ההון .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
הלימוד ים 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 :


 11מפגשים בני  3שעות כל אחד



 14שעות ( 06דק') סה"כ



שעות הקורס 18:00 – 21:00 :

נושאי הקורס:


שיעור  – 1מבוא לשוק ההון
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.

פתיחה ,נוהל  welcomeוהרשמה לאתר פסגות
שוק ההון ותפקידו
מי צריך מימון ( המדינה ,חברות ,עיריות)
דרכי התאגדות
דרכים לגיוס ההון
מבנה חברה ציבורית
חיתום ותהליך ההנפקה
השחקנים בשוק ההון
מהי הבורסה ואיך נוצרו הבורסות
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י.
יא.
יב.
יג.
יד.
טו.
טז.



איך אנחנו נחשפים לשוק ההון ( בנקים וחש"בים)
מהי מניה
הגדרת מונחים :שווי עסקה ,סיכון ורווח.
שעות פעילות בבורסה
סוגי הפקודות
מכירה בשורט
מהו מדד

שיעור  – 2ברוקראז' ותפעול תוכנה
א .חזרה על סוגי פקודות ושורטים
ב .מהו ברוקר
ג .הרגולציה בישראל
ד .תהליך פתיחת החשבון
ה .מהו מינוף וכיצד משתמשים בו
ו .הורדת תוכנת המסחר MT4
ז .לימוד על תפעול מערכת המסחר
ח .תפעול עסקאות



שיעור  – 3ניתוח פונדומנטלי
א .סוגי חדשות :הודעות מאקרו ,דיווחי חברות ,אירועים גיאופוליטיים
ב .מהי ריבית ,כיצד נקבעת והשפעתה על המשק.
ג .תעסוקה ,מדד מחירים מלאים ,מכירות בתים
ד .התכונות הנבדקות בניתוח חברה:
 .1דוחות רווח והפסד
 .4נכסים והתחייבויות
 .3הנהלה וכוח אדם
 .1היצע וביקוש למוצר ולשירות
ה .אירועים גיאופוליטיים והשפעתם על שוק המניות 1 :מקרים למבחן.
ו .יחסים פיננסיים – הכרת מבנה כללי של דוחות כספיים
ז .מהו שווי שוק והמשמעויות שלו.
ח .רווח נקי ורווח למניה  -EPSכיצד לזהות צמיחה בחברה
ט .מכפיל רווח PE
י .מכפיל הון PB
יא .יחס שוטף ויחס מהיר
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שיעור  – 0מבוא לניתוח טכני
א .תיאוריית דאו
ב .כיצד לקרוא גרף
ג .סוגי גרפים
ד .כיצד לקרוא נר יפני
ה .מפות זמן
ו .מהי תנועה ומהו ניר פנימי
ז .מהי מגמה – זיהוי והגדרה של עליה ,ירידה ודשדוש
ח .היכן מצטרפים למגמה
טFreestockcharts / Tradingview .
י .תרגול זיהוי של מגמות במפות הזמן הגדולות



שיעור  – 5התנגדות ותמיכה
שיטת עבודה פריצה בשערי סגירה



שיעור  – 6סרגל פיבונאצ'י
מחזורי מסחר



שיעור  - 0קווי מגמה
כיצד לסרוק מניות בעזרת finviz



שיעור  – 8עבודה מעשית
הכנה לשבוע מסחר וביצוע עסקאות בתוכנה



שיעור  – 9נרות היפוך



שיעור  – 17לימוד מערכת מסחר TWS

סניף ראשי :פארק המדע רחובות ,רח' המדע  ,8רחובות
סניף רמת-גן | סניף כפר סבא | סניף חיפה | סניף ירושלים | סניף באר שבע
 www.psagot.orgטלפון 1-077-557-515 :פקס78-9076979 :

עמוד | 3



שיעור  – 11תבניות היפוך



שיעור  – 12פערי מחירים



שיעור  – 13עבודה מעשית



שיעור  – 10עבודה מעשית והתמודדות מנטלית
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