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 מודלים מתקדמים -   PRO tradingשם הקורס : 
  אודות הקורס :

 . ומט"ח ליצירת הכנסה יומית משוק המניות כלים מעשיים

היכולת והמיומנות הקסומה של מסחר תוך יומי נתנה למעטים. מקצוע הסוחר התוך יומי הוא המקצוע הטוב בעולם. 
ודה, ללא מנהלים על הראש וללא לקוחות שיש לשמר ולחדש. ללא תלות במקום עבודה, ללא תלות בשעות עב

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 

 .רהתחום המרתק והסוחף הזה בו תוכל לפעול בעסקאות עם סיכון קטן ביות

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

 
 

 מטרות הקורס :

 נבחרת בוחרי עילית, מומחים בתחומם ועתירי ידע.הכשיר ל 

רה עבודה חדשניות וייחודיות, לטווחים קצרים וארוכים, במט לסוחר מבחר של שיטות ואסטרטגיותלהעניק  

 לייצר הכנסה נוספת ממסחר מהבית.

 ידע בעולם המטבעות והסחורות ושוק המניות העולמי.ישת רכ 

 

 
  דרישות קדם :

 יבה שנלמדו בקורס הבסיסי.מוחלטת בנושאי הלליטה ש 

  בתוכנת המסחר האישית.שליטה 

 

 

 משך הקורס :

 13  שעות כל אחד 3מפגשים בני 

 39 ( סה"כ 60שעות )'דק 

  : 21:00 – 18:00שעות הקורס  

 

https://psagot.org/courses/pro-trading-%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%aa%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%99%d7%9d/
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 נושאי הקורס:

 מתקדם מבוא למסחר יומי: 1שיעור 
נעמיק בעולמות   .ניהול תיק השקעות עצמאיקורס  –הבסיס זרה כללית ומהירה על תכני קורס נבצע ח

 ספר הפקודות שלנו. - Level 2והכרת  Limitקודות מסחר, חשיבות השימוש בפקודת ה פ
 

 עולים לשלב הבא במערכת המסחר: 2שיעור 
סחור מומלץ למבנה יום המסחר וכיצד , מסחר והזנת הפקודות, השימוש בלחצני קישורהמערכת  נכיר את

 , צעדת הפילים. 1,2,3בניות הצטרפות למגמה: דגלונים, מודל וכמו כן ת בכל שלב
 

  פרקטיקה פרקטיקה פרקטיקה: 3שיעור 
 -  יומן רווחי חברות, מסחר על הודעות כלכליות, יומן אירועים כלכלייםהכוללת  כנת תכנית עבודההנתמקד ב

 .תרגול מערכת מסחרו 4X4מסחר ע"פ כלל 
 

 מסחר מומנטום על פי תבניות טכניות: 4שיעור 
"פ שישה כללי מסחר בהנפקות ע, finvizמניות מומנטום, סריקת מניות  תכנית עבודה:נמשיך להתעמק ב

 .רגול מערכת מסחרתו התייחסות למחיר פתיחת השוק, ברזל
 

 נקודת השינה -ניהול סיכונים : 5שיעור 
 נקודות עניין חשובות על גרף מחיר המנייה, 2,4,8עסקאות לפי שיטת את טכניקת ניהול הנמשיך לחקור 

 .מערכת מסחרותרגול מקיף על 
 

 לתוך יומי –מיומי  אינטרווליםמעבר בין : 6שיעור 
 .חר בגאפ ריוורסלומס בכל ריוורסל  המסחר, שורט סקוויזנלמד על 

 .סקאות מחוץ לשעות המסחרנלמד כיצד נכנסים לע
 

 מסחר על רטוב –שיעור מעשי : 7שיעור 
 .נבנה תוכנית עבודה מעשיתו נגבש פעולות פרקטיות בתוכנות המסחר, נסכם את כל החומר שנלמד עד כה

 
 ... הכירו את המתנדים הטכניים לעסקה לפני הכניסה רגע: 8שיעור 

 .RSI, MACD, VWAP, PIVOT, Moving Averageמתנדים שימושיים:  נכיר
 .המסחרר מהשיעור להיכרות עם העולם הפסיכולוגי של כנקצה חלק ני

 לשוק הגדול בעולם.נסכם את הנלמד עד כה לפני שנצלול 
 

  מכירים את השוק הגדול בעולם: 9שיעור 
נכיר מטבעות יחסים בין מטבעות, , נבין מהם ההשוק שמגלגל טריליוני דולרים כל יום –שוק המטבע נכיר את 

 .הסיבות לשינויי ערך במטבע ומי הם השחקנים הגדולים בשוק, מינוף, נבין מהן ראשיים ומשניים
ר ושליחתן ליטה בפקודות המסחרכישת שסידור שולחן העבודה ו –חזרה על מערכת המסחר נבצע 

 במערכת.
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 תיתיהפריצה האמV.S מודל פריצת השווא  :10 שיעור

גמה בריאה, )מ סוגי מגמות, נכיר את ההתנהגות הייחודית והאופי הטכני של תנועת מחירי המטבענבין את 
 מודל הקלאסי ביותר שניתקל בו במגמה מגמגמת.כפריצת שווא (, נבין מהי מגמת מרווחים ומגמה מגמגמת

 נרצה לראות את ההתנהגות של המחיר לפני פריצת השווא, על מנת להגיע להצלחה מרבית. ד נלמד כיצ
 

 להכיר את התיקון הטכני לעומק: 11שיעור 
 בשיעור זה נלמד על שני מודלים להיפוך תנועה בעלי סטטיסטיקת ההצלחה הגבוהה ביותר.

 קנים הגדולים בשוק.ספר לנו על ההתנהגות האופיינית של השחהממודל  – ג'אמפינג .1
 מודל היפוך המורכב משלושה אינטרוולים ומדויק ביותר באמינותו. – ע.ב.ת. 2
 

 טכניקת המשך התנועה: 12שיעור 
 בשיעור זה נלמד על מודלים להמשך תנועה, כאשר נרצה לתפוס מומנטום. 

Kiss and go – .כניסה לעסקת פריצה בצורה בטוחה ביותר 
 כאשר תנועה עוצמתית מבצעת מנוחה קלה ונרצה להצטרף לאחריה. –רגל שנייה ודגלונים 

 
 האדרנלין מתחיל לעלות... טכניקת מסחר בהודעות: 13שיעור 

 משפיעות באופן ישיר על ערכי המטבעות., הנלמד על מאקרו כלכלה ועל ההודעות הכלכליות החשובות
וכיצד ניתן להישען על המידע הקיים בכל אחד מהם כדי  –' ספייקו' נתון הנפט, נתון תעסוקהנלמד מהו 

 להגדיל את הפוטנציאל מכל עסקה.
 
 

 


