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מה בתכנית

אנחנו נלמד את כל הכלים בהם אנו משתמשים בבחירת ניירות ערך ,ניתוח ,וניהול התיק .תכנית ההכשרה
היא פרקטית ,אין בה רגע מיותר .אנחנו מלמדים את מה שאנחנו מיישמים בהצלחה לאורך השנים .אנחנו
מתחייבים להגן על התלמידים שלנו מפעולות פזיזות ,ומשיטות שלא משיגות תוצאות.
לצד נסיון שטח ,יש לנו גם שנים של נסיון בבניית תכניות הכשרה מעשיות .אתם תלמדו לבחור ולהשקיע
במניות ,מדדים ולנהל תיק השקעות בצורה חכמה )ללא מסחר תוך יומי ,שאינו מתאים לכל אחד בטח
בתקופה הנוכחית(.

למי זה מתאים
לא נדרש נסיון קודם .לדעתנו התכנית היא חובה גם לאלו שיש להם נסיון .אם אתם מעוניינים להתחיל דווקא
עכשיו ללמוד להשקיע במניות ,לנהל באופן עצמאי תיק השקעות ולנצל את המצב הנוכחי בשווקים  -זו
התכנית בשבילכם.

לאור המצב הנוכחי עם נגיף הקורונה ,אנחנו מציעים שני מסלולים:
סך הכל בתכנית 30 :שעות לימוד )שעה =  60דקות(.
מסלול לימודים מרחוק  10 -שיעורים אינטרנטיים שיועברו בפורמט וובינר בשידור חי ,עם צילומי לוח,
וסרטוני הדגמה.
אנחנו נעשה  100%מאמץ כדי שתבינו שאין רמה כזו בשום מקום .אם אתם אוהבים את קבוצת הפייסבוק
שלנו ,ומעריכים את ההשקעה בפוסטים  -חכו שתראו את ההשקעה שלנו בתכנית ההכשרה.
מסלול לימודים פרונטלי  -בכפוף להנחיות החוק ,אם יהיו תלמידים שירצו להגיע לשיעורים בכיתה,
אנחנו מציעים  6שיעורים פרונטליים  4 +שיעורי וידאו מרחוק ,על המערכות הממוחשבות  -אתרים
רלוונטיים ,מערכת המסחר ,ניתוח גרפים.
מעבר ל  30השעות של ההכשרה ,אנחנו נהיה זמינים בוואטסאפ קבוצתי ובוובינרים.

מה תדעו לעשות בסוף ההכשרה
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להשתמש במגוון של טכניקות פרקטיות לניתוח ובחירת ניירות ערך.
להשתמש במערכת המסחר ומערכות המידע באופן עצמאי.
לתכנן עסקה ,לחשב כדאיות וסיכון ולנהל אותה בזמן שהיא רצה.
לבנות תיק השקעות חכם ומאוזן שהנכסים בו ״משלימים״ אחד את השני.
לקרוא את מצב השוק ,ולדעת לנווט את התיק ולשנות את הרכבו בהתאם לתנאי השוק.

מי מעביר את ההכשרה
אייל יוזבגי  -סוחר מקצועי מזה  18שנה ,שעבד בגופי המסחר הגדולים בעולם .במהלך כמעט שני עשורים
של פעילות בחדרי מסחר מתקדמים צבר אייל ידע שאין שני לו .בעשור האחרון הכשיר אייל סוחרים מתחילים
ומקצוענים למסחר מתקדם במניות.
אבי שטרן  -מנהל את מסלול ההדרכות להוצאת רשיון השקעות ,ניהול תיקים וייעוץ השקעות באקדמיה
לפיננסים של פירמת רואי החשבון  BDOבישראל )הפירמה החמישית בגודלה בעולם( .מרצה לכלכלה ושוק
ההון מזה עשור .כותב ספרי לימוד בכלכלה .מנהל את קבוצת הפייסבוק מאני טוקס .MoneyTalks

טל050-5663241:

moneytalks.webflow.io

רשימת נושאים
1

כניסה לעולם ההשקעות

אבי שטרן ואייל יוזבגי

פסיכולוגיה  -הכנה מנטלית
מניות והמבנה העסקי של החברה
מול מי אנו סוחרים ואיך זה משפיע על קבלת ההחלטות
הצגת רשימת הקריטריונים לבחירת מניות

2

ניתוח כלכלי )פונדמנטלי(

אבי שטרן ואייל יוזבגי

שוק המניות ופילוח הסקטורים השונים
אפיון פרופיל המניה
איבחון פוטנציאל הצמיחה של מניה
מה חשוב לבחון בדוחות הכספיים
אינדיקטורים ונתונים סטטיסטיים

3

איתור הזדמנויות

אייל יוזבגי

ניתוח היברידי  -קורלציית מחיר ונתונים פונדמנטליים
מסחר באירועים )דוחות כספיים(
ניתוח סטיות תקן
שימוש באופציות וחוזים עתידיים לאיתור עסקאות
הנפקות
מניות ״מדוכאות״
סינון ובחירת מניות באמצעות כלים אינטרנטיים
אתרי אינטרנט ויישומים שחובה להכיר.
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מערכת המסחר

אבי שטרן ואייל יוזבגי

פתיחת חשבון מסחר  -כל השיקולים שיעור וידאו אינט רנטי:
עבודה נכונה עם מערכת המסחר שיעור וידאו
מינוף ובטחונות  Overnightשיעור וידאו
חוקים ורגולציות במערכת מסחר שיעור וידאו

5

ניהול העסקה

אייל יוזבגי

ניהול סיכונים וגידור
בניית וניהול תיק )שיטת (2-4-2
תכנון יעדים
ניהול שוטף של העסקה
ניהול יומן מסחר שיעור וידאו

6

קריאת גרפים ואינדיקטורים

אבי שטרן ואייל יוזבגי

קריאת גרף נרות שיעור וידאו
תמיכה ,התנגדות ורמות מחיר קריטיות שיעור וידאו
נפח המסחר וחשיבותו שיעור וידאו
שימוש בתוכנות גרפים שיעור וידאו

7

שורט

אבי שטרן ואייל יוזבגי

שורט  -הסבר
בניית עסקת שורט
יתרות שורט
כיצד שורטים משפיעים על אופי המסחר
שימוש במידע

טל050-5663241:

moneytalks.webflow.io

8

מאקרו כלכלה ,מדדים וסקטורים

אבי שטרן ואייל יוזבגי

מדדי מניות מובילים
השקעה בסקטורים
״מדד הפחד״ )(VIX
קרנות סל )(ETF
שימוש באיגרות חוב לניתוח שוק המניות

9

ניתוח גרפים מתקדם

אבי שטרן ואייל יוזבגי

 MULTI TIME FRAME CHARשיעור וידאו
אינדיקטורים ומתנדים רלוונטיים שיעור וידאו
גאפים שיעור וידאו

10

תרגול טכניקות המסחר

אייל יוזבגי

חממת תרגול  -התנסות מעשית בליווי המדריכים.

* ייתכנו שינויים בסדר התכנים
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