שם הקורס  – PRO trading :מודלים מתקדמים

אודות הקורס :
כלים מעשיים ליצירת הכנסה יומית משוק המניות ומט"ח .
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.

נכיר את עולם המטבעות והסחורות לצד שדרוג יכולות המסחר שלך בשוק המניות .נלמד על השוק הפתוח  24שעות ביממה,
שמאפשר מסחר בכל שעות היום והלילה ,יתרון גדול לסוחר פעיל ועקבי.

מטרות הקורס :
להכשיר נבחרת סוחרי עילית ,מומחים בתחומם ועתירי ידע .בעלי יכולת להרוויח בעקביות ממסחר יומי בשוק ההון.
להעניק לסוחר מבחר של שיטות ואסטרטגיות עבודה חדשניות וייחודיות ,לטווחים קצרים וארוכים ,במטרה לייצר הכנסה נוספת
ממסחר מהבית.

דרישות קדם :



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

משך הקורס :
 13מפגשים בני  3שעות

נושאי הקורס:


שיעור  - 1נושא השיעור  :מבוא למסחר יומי
א .היכרות עם המערכת( חזרה על פקודות המסחר והבנת הלחצנים המהירים למסחר יומי)
ב .מסחר מעשי



שיעור  - 2נושא השיעור  :מסחר על דיווחי חברות  -גאפ ריברסל
א .מודלים למסחר המקדים והמאוחר
ב .הבנת LEVEL 2
ג .מסחר מעשי.



שיעור  - 3נושא השיעור  :מסחר מומנטום על פי תבניות טכניות
א .לימוד מסחר במספרים עגולים
ב .מסחר מעשי .
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שיעור  -4נושא השיעור  :מסחר מעשי
א .מודל צעדת הפילים
ב .חזרה כוללת על מודלים .



שיעור  -5נושא השיעור :מסחר מעשי
א .מסחר באירועים מיוחדים
ב .הבנת סיכוי מול סיכון -הנפקות ואישורי תרופות.



שיעור  -6נושא השיעור :מסחר מעשי
א .שיטת הממוצעים ככלי עזר (בונוס)



שיעור  -7נושא השיעור :שוק המטבע
א .הכרת מערכת המסחר MT4



שיעור  -8נושא השיעור :מודל פריצת שווא
א .סוגי מגמות
ב .תרגול



שיעור  -9נושא השיעור הכנה לפריצת שווא (יחסי כוחות)
א .לימוד מתנדי  MACDו RSI



שיעור  -10נושא השיעור :ג'אמפינג  +קיס אנד גו
א .תרגול



שיעור  -11נושא השיעור :מסחר על הודעות כלכליות מודל הספייק,
א .דגלונים
ב .תחתית כפולה
ג .כוס וידית
ד .ראש וכתפיים
ה .התכנסויות.



שיעור  -12נושא השיעור ע.ב.ת
א .דאקס נפט וזהב.
ב .מודל המגדלים



שיעור  -13נושא השיעור  :לימוד רצועות בולינג ככלי מושלם ומשלים למודלים הנלמדים
א .חזרה כללית על המודלים .
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