
Top Trader-קורס ה



Star traderקורס מסחר בסיסי 
גם לחסרי רקע וידע קודם, מיועד לכולם✓

היכרות עם הבורסות והמדדים✓

שליטה בתוכנת מסחר✓

ניתוח טכני✓

ניהול פוזיציה בסיסי✓

הודעות/כלי עזר/איתור מניות✓

(בסיסי)סקטורים /הנפקות✓

מסלול הכשרת סוחרים בשוק ההון

 Top Traderמסחר מתקדםקורס 

!ברוכים הבאים



 Topהמתקדםקורס המסחר 
Trader 

בעלי  , לשואפים להתמקד ולהתמקצע במסחר יומיקורס המיועד •
!במסחררקע 

:כגון, מתקדמותמסחר שלל טקטיקות •
גאפים•
מסחר בתנועות בזק ובחלק השני של היום•
NR7, סכין נופלת•
סקוויזשורט •

•Level II + Time&sale ,לעומק!

כספירכישת כלים לניהול סיכונים וניהול •

הכנה ליום מסחר ומסחר בזמן אמת בסיום הקורס•

תוכן הקורס



שלמה קופר

סוחר ותיק ומוערך בקהילת וולסטריט הישראלית•

ומועדון המשקיעים במכללת מגמותטריידרמפתח קורס הטופ •

מרצה אהוב ואיש שיחה מרתק•

גילה שלמה כי 2017בשלהי שנת 

.לקה בסרטן סופני

,  לאחר התמודדות מעוררת השראה

אופטימית ומלאה בהגשמת חלומות  

2018נכנע שלמה לסרטן באוקטובר 

הותיר מורשת וחותם באלפי  

סוחרים ופעילים בשוק , תלמידים

.  ההון

.יהי זכרו ברוך

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5393730,00.html


כלי העזר בקורס

כיתתיתוואטסאפקבוצת –ליווי צמוד •

:חדרי מסחר•

אמריקאי•

ישראלי לימודי •

מועדון משקיעים•

סקרינרים+ Finviz.comאתר •



(באנגלית)חדר מסחר בינלאומי 

https://www.youtube.com/user/TradenetGlobalUK

בשיהוי ביוטיובאך ניתן לצפות במתרחש בו בחינם , חדר המסחר אינו נגיש לישראלים•

:זניח

'הנפקות וכו/חות"דו–הכנת המניות החמות מדי בוקר על שולחן העבודה •

סקירת מדדים ואירועי היום •

ליווי אנליסטים במשך כל היום, מסחר זמן אמת עם מאיר ברק בפתיחת היום•

מפגשי שאלות ותשובות לצורך העשרה/הקלטות מסחר/צפייה בשיעורים מוקלטים•

09:15-16:00ESTשעות ' ו-'ימים ב•

https://www.youtube.com/user/TradenetGlobalUK


חדר מסחר לימודי בעברית

:מגמות מפעילה עבור התלמידים חדר מסחר לימודי •

!ניתן ורצוי לשאול שאלות(. אינטראקטיבי)סקירת העסקאות המעניינות באופן הידודי •

סקירת מדדים ואירועי היום •

שיעור לימודי בנושא מתחלף כמעט כל יום•

אבל תמיד לומדים משהו חדש" מתחילים"מיועד ל•

טריידרחדר המסחר פתוח לכל תלמידי קורס הטופ •



מועדון המשקיעים השבועי 

:מגמות מפעילה את מועדון המשקיעים בפגישה שבועית עם האנליסט דני שוורץ•

מבט מגבוה על האירועים שעשו את השבוע ופרשנות כלכלית  •

סטטיסטיקות מרתקות במגוון נושאים הקשורים למסחר•

טכנית ופונדמנטלית, סקירת מדדי השוק•

מניות מעניינות והכנת משטח העבודה, מבט על השבוע הקרוב•

לצורך העשרה ולימודטריידרמועדון המשקיעים פתוח לתלמידי קורס הטופ •

מועדון המשקיעים השבועי בכתובת

https://megamot.unicko.com/meetings/979336591

https://megamot.unicko.com/meetings/979336591


שיעור

1

הקדמה

עולם המסחר ותורת המשחקים

Pivot Points



בשיעור היום

הקדמה•

היכרות–לאן נרצה להגיע –מאיפה הגענו •

מבנה הקורס•

מחדשלא צריך להמציא את הגלגל –מיתוסים במהלך הקורס ניפוץ •

שאלון גישת הסוחר  •

סחרור  /תוחלת/קזינו/הימור–תורת המשחקים •

סיכון וחוסר ודאות•

?האם המסחר הוא הימור•

מדוע הקזינו הוא עסק רווחי•

עקומת ערך•

אינדיקטור מעולם המסחר האלגוריתמי ויישור קו –הפיבוטקווי •



וודאות בשוק ההון, סיכונים

ידועה אבל התפלגות התוצאות האפשריות ידועהלאהתוצאה :סיכון

התפלגות התוצאות האפשריות ידועהולאהתוצאה לא: אי וודאות



סיכון מול אי וודאות-תורת המשחקים  

?  הימור–האם הכניסה המסומנת בחץ •

?מהי הסבירות שמשהו טוב יקרה•

?מה נבדוק לפני? במה הדבר תלוי•

החלפת זמן )כמו למשל ללכת לעבודה –יש להבדיל בין עסקאות ללא סיכון כלל •

: לבין עסקאות בהן הדבר לא כך( תמורת כסף



רענון-מה בודקים לפני הכניסה לעסקה 

מחיר •

מחזור•

טווח מסחר•

(  -או )+ שינוי יומי •

Spread–מרווח בין קונים ומוכרים •

דיילי•

המסחר בגרףסקאלת•

מגמה•

רעיון מסחרי•

תצורה•

סטופ•

R\R–סיכוי /יחס סיכון•

חישוב הכמות•

לצפייהלינק -להרחבה נוספת 

https://www.youtube.com/watch?v=3ddjnTz7xCU


משחק חוזר  -תורת המשחקים  

בתורת " משחק חוזר"המושג •

המשחקים מתארת מצב שבו 

האינטראקציה בין השחקנים לא 

מסתיימת אחרי פעם אחת

כאשר הסיכויים  –משחק חוזר •

!הוא בהחלט רציונלי, לטובתי



?האם בית הקזינו הוא עסק רציונלי



?מה הבחירה הנכונה-תורת המשחקים  

:1דוגמה 

אנשים מתחרים על פרס בסך 10קבוצה של 

100$.

.בו זמנית100-ל0כל אחד אומר מספר בין 

הזוכה במשחק הוא מי שאמר את  

מממוצע כל  80%-המספר הקרוב ביותר ל

.המספרים שנאמרו

,  במקרה שמספר אנשים קרובים באותה מידה

.הפרס מחולק בצורה שווה בשווה

?במשחקלנצחוןמהי האסטרטגיה הטובה ביותר 

0= הבחירה הטבעית שאף אחד לא ירצה לשנות בדיעבד = שווי משקל נאש 



?מה הבחירה הנכונה-תורת המשחקים  

:ניתן לגזור מכך על השקעה בבורסה

הבחירה הנכונה היא מה יחשבו שאר השחקנים על מגמת  •

תהליך החשיבה  -המתמטי  הפיתרוןולאו דווקא ,  השוק

!  הנכון

חות הכספיים של החברה מייחס  "משקיע שבוחן את הדו•

אלא בגלל החשיבות  , חשיבות לנתון לא בגלל הנתון עצמו

...שמייחסים לו שאר השחקנים



בחירה בתנאי סיכון והשפעתה המנטלית

:2דוגמה 

:יש לבחור במשחק באחת משתי חלופות

לא להרוויח דבר15%והסתברות של $ 1,000להרוויח 85%הסתברות של . א

800$קבלה וודאית של . ב

?מהי האסטרטגיה הטובה ביותר לנצחון במשחק

1000x0.85 + 0x0.15 = 850$



בחירה בתנאי סיכון והשפעתה המנטלית

:3דוגמה 

:יש לבחור במשחק באחת משתי חלופות

שלא להפסיד דבר15%והסתברות של $ 1,000להפסיד 85%סיכוי של . א

.800$הפסד ודאי של . ב

?מהי האסטרטגיה הטובה ביותר לנצחון במשחק



שנאת סיכון 

אבל ביום רע הנזק  , ישנה הגבלה על כמה אפשר להיות מבסוט על טרייד טוב

...עד קהות החושים, הפסיכולוגי הוא גדול



? מהם–הפיבוטקווי 

,  על ידי הסוחרים בחוזים העתידיים70-קווי מפתח שפותחו בשנות ה: הרציונל•

ומשמשים באלגוריתמים שונים כקווי תמיכה והתנגדות

בשילוב עם כלים טכניים נוספים וניתוח תנועת המחיר  , השימוש שלנו בקווים אלו•

עוזרים בקביעת יעדים ובאיתור שינויי כיוון  , מחזקים את רעיון המסחר

מסחר מתחת  ; שימוש נוסף הוא כהסתכלות על המגמה הכללית של המניה או השוק•

ולהפך, תסמל סנטימנט שלילי–Pivot–לרמת הציר 

,להלן הנוסחה לחישוב הקווים

אך חישוב האינדיקטור מבוצע באופן  

!המסחראוטומטי בתוכנת 



חישוב אוטומטי בתוכנה –הפיבוטקווי 

"”Old typeולבחור "  ”Pivot pointsיש לבחור מרשימת האינדיקטורים  

רצוי לבחור בצבע שיתאים לרקע העבודה המועדף



הפיבוטהשימוש בקווי 

אנחנו מכירים , כרמות טכניות. היווצרות תצורות מחיר עליהם" מעודדים"הפיבוטקווי •

:אפשרויות במפגש עם הקווים2

נסיגה ואפילו תיקון מחירים , היסוס•

שבירה/ואז המשך פריצה–התכנסות והתבססות •

תוך דוגמה להתנהגות 

יומית של תעודת הסל  

SPY

שימו לב לקווים המשמשים  

כל היום כרמות תמיכה 

והתנגדות  



המשך -הפיבוטהשימוש בקווי 

תקרה /ותבניות היפוך כמו תחתית" דגל שורי", "ספל וידית"תצורות טכניות מוכרות הן •

.כפולה

שיעיד לרוב על מה –הפיבוטלקווי " מגיבה"יש לוודא שהמניה שאנחנו עוסקים בה •

עסקאות אם התגובה של המניה  " להכריח"לא נרצה . מסחר אלגוריתמי של כסף גדול

!משמעותהיא חסרת הפיבוטלקווי 

בדוגמה שלפנינו היפוך תפקידים 

סביב (Retest)ובחינה מחדש 

1Sהתמיכה רמת



דוגמאות-הפיבוטהשימוש בקווי 

התכנסות סביב מספר עגול 

.'הלאנץופריצה לאחר סיום 

ואפילו פריצה  R2מימוש ברמת 

נוספת לקראת השעה האחרונה  



שילוב עם אינדיקטור אחר–הפיבוטהשימוש בקווי 

;מגמת ירידה ברורה

ירידה במחזור גדול  

שילוב  –ותיקון עצל 

VWAPיחד עם 

!לחזרה כלפי מטה



שילוב עם אינדיקטור אחר–הפיבוטהשימוש בקווי 



יצירת טריגר והיפוך תפקידים–הפיבוטהשימוש בקווי 

?הזדמנות שורט



אינדיקטור קווי  –במסחר התוך יומי אנחנו לא משתמשים בהרבה אינדיקטורים •

עדות לפעילות מחשבים וכסף אלגוריתמי גדול, הוא אחד הבודדיםהפיבוט

המגמה וכלים  , וכמעט תמיד בשילוב עם תנועת המחירים, תמיד נמצא על הגרף•

('וכוLevel II ,VWAP, תצורות טכניות)תומכים אחרים 

להיות ממושמעים–הפיבוטלא להכריח את המניה להתנהג לפי •

סיכום ודגשים



שיעור

2

כמויות ומבוא לניהול סיכונים

סקוויזטקטיקת השורט 



בשיעור היום

כמויות•

מה החשיבות של בחירת כמות  •

רציונלי-סוחר רציונלי מול סוחר אי•

כמויות קבועות מול כמויות משתנות•

קביעת כמות כתלות בסיכון•

הרציונל ופילטר לאיתור המניות, הכרת השיטה–סקוויזשורט •



החשיבות-כמויות 

?מתי ניקח כמות מניות גדולה•

?מתי ניקח כמות מניות קטנה•

?שלב במסחר/האם יש אפקט מנטלי•

?כמות אופטימלית•

?קבועה מול משתנה•

? מדוע. נבחנה גם כמות המניות המתאימה, כחלק מהפרמטרים בכניסה לעסקה•

:נשאל את עצמנו מספר שאלות



כמות קבועה–סוחר לא רציונלי –כמויות 

–עבור עסקה זהה אך עם סטופ כפול . מסחר בכמות קבועה של מניות אינה הגיונית•

?ניקח את אותה הכמות

IIIתרחיש

60<60<טריגר

59.859.6קטיעת הפסדנקודת

20c40cהסטופגודל

500500כמות

$100$200כישלוןסיכון במקרה

גורם להפסד כפול IIבתרחיש הסטופ–זהים בפרמטרים הטריידיםשני 



הגישה הרציונלית–סיכון כספי קבוע 

(לדוגמא)$10,000= גודל התיק •

אחוז משווי התיק1-2בין –סיכון סביר לעסקה •

:חישוב הכמות הנכונה בעת הכניסה לעסקה•

איזה עסקה תעבוד בוודאות ואיזה לא( ?האמנם)אין לנו אפשרות לדעת מראש •

על מנת לשמור על סיכון דולרי קבוע בעסקה, נרצה לקחת כמות מניות בתלות בסטופ•

לעסקה$ סיכון 

(בדולרים)הסטופגודל 
= כמות 

?מתי נגדיל או נקטין כמות זו



הגישה הרציונלית–סיכון כספי קבוע 



הגישה הרציונלית–סיכון כספי קבוע 

בחירה של רמת סיכון קבועה  •

בהתאם לגודל החשבון והנוחות 

האישית

(כ למטה"בד)ניתן לעגל סכומים •



השוואה-גישה רציונלית מול גישה לא רציונלית 

:עסקאות4הסוחרים לוקחים •

IIמאפייני סוחר Iסוחר מאפייני

כמות משתנהכמות קבועה

$10,000= התיק גודל$10,000= התיק גודל

התיק לעסקהמגודל1%סיכון של מניות500–כמות קבועה 

הפסד /רווחסטופ

למניה
הפסד כולל  /רווחכמות

בעסקה

IIסוחר Iסוחר IIסוחר Iסוחר 

20c30c500500$150$150

15c40c500667$200$267

25c(25c)500400$125-$100-



?נקטין כמות/מתי נגדיל

PAGSהנפקת -? "מושלמת"כניסה לעסקה •

אחרי ימים גרועים•

גרועות/אחרי עסקאות מוצלחות•

התנהגות השוק/תלות בשעה•

?מה לגבי הוספות•

ניהול  

סיכונים

מניות
תוחלת  

חיובית

https://www.youtube.com/watch?v=3O4wOTOxu6E


(?)כניסה לעסקה מושלמת 

יום שני של הנפקה•

מספר עגול מאוד•

מחזור לא משהו•

אפשרייםסטופים•

לחיצה לפני הזמן•



חשיפת יתר/ חשיפת חסר 

!מתפזרים–לא מרגש –כמות קטנה וקבועה –חשיפת חסר •

לחץ ואפשרות לקטסטרופה–חשיפת יתר •

•STOP LIMIT

נרות –יפייפיהרוורסלעסקת •

סטופ קצר–דקות 15



מניות400–כמות הקסם 

כמות¾ פרשיאלכמות שמאפשרת לקחת •

התמקדות במניה אחת•

עמלות המסחר פחות משמעותיות•

מספיקה–עסקה אחת טובה •

יפיםווינריםכמות שכבר מאפשרת •

צריך כסף–בשביל לעשות כסף •

כאן-בנושא כמויות בוובינרלצפיה•

https://www.youtube.com/watch?v=TYR2KWrghM8


מקשים מהירים וקביעת ברירת מחדל–נספח 
Right click



Short Squeezeטקטיקת 

?מה פירוש המונח▪

?עד כמה יכול להיות גרוע להיתפס בצד הלא נכון▪

הלוגיקה וכללי השיטה ▪

דוגמאות ותרגיל הביתה▪



Short Squeezeפירוש המונח 

.מתאר מצב הפוך מהמצב המוכר" שורטיסטיםלחיצת "המונח •

אולם במקרה  ; ציבור המשקיעים נבהל וסוגר את אחזקותיו, כ בעת ירידות בשוק"בד•

!ובגדול, טעולרדתצריכה דווקא מסויימתשחקני השוק שהעריכו כי מניה , שלנו

את פוזיציות השורט ומציתה  "( לכסות)"תנועה חזקה למעלה מאלצת אותם לסגור •

תגובת שרשרת שתוצאתה זינוק במחיר המניה

הזדמנות קניה עבורנו= לברוח !( או מאולצים)נאלצים שורטיסטיםעוד ועוד •



?למי היה יום גרוע במסחר

–חלשה שעומדת בפני פשיטת רגל ומבצע בה שורט ביוטקון קמפבל מאתר מניית 'ג•

...חושב לעצמו, שני דולר קלים

לאחר סיום המסחר משקיע גדול מודיע על רכישת חלק גדול ממניות החברה•

18.5$ון מתקשר לברוקר בבהלה ומצליח לסגור את המניה במחיר של 'ג•

?והתוצאה•



Short Squeezeטקטיקת 



. הוא בעצם גודל התיק( ללא מינוף)ההפסד המקסימלי , כאשר משקיעים בלונג•

משקיעים מאמינים שאם יחכו מספיק זמן המניה תחזור לעלות

כך שקשה יותר  , והפוזיציה הולכת וגדלה, כאשר משקיעים בשורט ההפסד אינו מוגבל•

ויותר לממן אותה

!על מנת להגן על עצמו, יתכן מצב ובו הברוקר סוגר את הפוזיציות במקום המשקיע•

הלוגיקה

רווח מקסימוםהפסד מקסימום

∞100%-ההשקעה כל סכוםלונג

הכפלה-100%∞שורט



מניה בה אחוז השורטיסטים  –כסוחרים נחפש את אותן מניות המועדות לפורענות •

.Squeeze-ונחפש בהן נקודות טכניות שעלולות להצית תבהלה ו, גבוה

.יותר טוב, כמה שיותר. 15%אחוז שורטים גבוה מוגדר כמעל •

נחפש  ; Short Ratio-לפי מחזור ממוצע נוכחי מוגדר כ, מספר ימים לכיסוי השורט•

.  ימים לברוח3מניות שייקח לשורטיסטים לפחות 

השיטה והכללים



מתאיםFinvizסורק 

:מיון התוצאות לפי מספר הימים לכיסוי



איתור מניה מתאימה



CLVS-דוגמאות 

ביוטקמניית •

שמתכנסת ותופסת  

את השורטיסטים  

20%בתנועה של 

!ביומיים



IRBT-דוגמאות 

!שואבת את כל השורטיסטים בתנועה של עשרות אחוזים תוך חודשאיירובוט•



ויWי Wאו



PANW-דוגמת וידאו 

 Short Squeezeמסחר 

https://www.youtube.com/watch?v=71zeNGJeH0E
https://www.youtube.com/watch?v=71zeNGJeH0E


היות והמומנטום יכול בנקל  , מומלץ לעקוב אחרי המניה גם מעבר למסחר התוך יומי•

.  להמשיך אל תוך הימים הבאים וקווי התנגדות נוספים

ניתן להצליב עם אתרים אחרים, אחוז השורטים בסורק לא מתעדכן בזמן אמת•

??יזוםלסקוויזניסיון –420–טסלה•

למקם את המניות ברשימת מעקב וליצור התראה, להריץ את הסורק–תרגיל בית •

סיכום ודגשים



שיעור

3

'ניהול סיכונים חלק א



בשיעור היום

חשיבות ניהול הסיכונים•

(דגשים וחזרה–2שיעור )כמויות •

מול גישת צמצום הסיכון וגריפת רווחים" או כלוםהכל"גישת •

במסחרWinners))חשיבות העסקאות המנצחות •

מדרגות לגן עדן  •

עסקה מושלמת–התרחיש העיקרי •

לקיחת רווחים•

R/Rיחסי •

קידום סטופ•



אסטרטגיה ממוחשבת–ניהול סיכונים 

אדם מול מחשב•

אחוז הצלחה מזעזע•

רווח גדול בטווח•

הארוך

עסקאות רבות וקצרות•

האם סוחר יכול  •

?לפעול בצורה דומה



חזרה ודגשים–כמויות 

יש לבחור כמות המתאימה לאופיו של הסוחר ולניהול הכספי בהתאם לגודל התיק•

הקטנת או הגדלת כמות•

חשיפת יתר או חשיפת חסר–לא רציונלית –כמות קבועה •

!טרייד חדש–הוספות •

מיצועים וסחרור, עומס נפשי•

מניות400-כמות הקסם •



חשיבות ניהול הסיכונים

בין רווח והפסד, פשוטו כמשמעו, ההבדל–לניהול הסיכון משמעות כספית עצומה •

אבל שני סוחרים באותה  , לנקודת הכניסה חשיבות רבה, לטריגר, לניתוח הטכני•

!עם תוצאות אחרות לחלוטין, יכולים להתנהל אחרת לחלוטין, עסקה

VS



Buy & Hold–" או כלוםהכל"גישת 

(Make or Break)בשיטה זו נכנסים לעסקה ונותנים לה לעבוד •

בניגוד ליצירת  )כאמצעי ליצירת עושר ( גם בטווח הארוך)נפוצה בקרב משקיעים •

(הכנסה

תאוות בצע מול פחד? אולי אחת הסיבות העיקריות להפסד בשוק ההון•

XLNX–דורש חוסן מנטלי ( בעיקר)במסחר תוך יומי •

גבוה מאודR/Rאולי רק ביחס , מרגע הכניסה לעסקה לא לוקחים רווחים חלקיים•

בהמשך הקורס נראה טקטיקת מסחר בה נפעל בצורה זו•

https://www.youtube.com/watch?v=jSqKfSaQCfw


גריפת רווח לכיס–הסיכון צימצוםגישת 

מנצלים את התנועה הראשונה והמהותית של המניה  , בשיטה זו שנלמד להלן•

"(פרשיאל)"להורדת הסיכון על ידי מימוש חלקי 

הפחדן והחמדן–שני שדים שיושבים על הכתפיים •

מאפשרת התנהלות נינוחה יותר לאחר נעילת הרווח•

קניה להזדמנויות אחרותכחמתאפשר להפנות •

לטקטיקה ולתנועה , גודל המימוש משתנה בהתאם לאופי הסוחר•

עבודה עם קובץ ניהול סיכונים שמאפשר לקבוע יעדי מימוש חלקיים מראש•



במסחרהווינריםחשיבות 

העסקאות שמחזיקות את החשבון ואחראיות לרוב הרווח•

הסיבה שבגללה אנחנו מתיישבים לסחור•

אבל בודדות מגיעות לקטגוריה של הגדולות , כל עסקה טובה ורווחית היא ווינר•

באמת

סבלנות וחוסן מנטלי על מנת ליהנות מעסקה מנצחת, נדרש ניהול סיכונים קפדני•

?Big Winnerמתי בפעם האחרונה היה לך •



דרגות הסיכון–מדרגות לגן עדן 

$  30מומלץ להתחיל ברמה של •

!עם מסוקהאוורסטנחיתה על –התחלה בסיכון גבוה •

התקדמות הדרגתית והתבססות ברמה לפני עליה למדרגה הבאה•

הכנסה נאה–ומעלה בעסקה $70סיכון של •



עסקה מוצלחת–תרחיש עיקרי 

!  עסקה שעבדה כמו שעון ומימשה את מלוא פוטנציאל התנועה•

'וכוריטסטים, ניעורים, ללא טריקים•

להפוך את –לא לצאת סתם , לא לחנוק, להתנהל בסבלנות–האתגר העיקרי •

.ניהול העסקה למכני

הרווחמיקסוםלצורך טריילינג', ריינג, לימיטשימוש בפקודות •

Scale out–מימוש רווחים לכל אורך הדרך •

עבודה עם קובץ ניהול סיכונים שמאפשר לקבוע יעדי מימוש חלקיים מראש•



התנאים-עסקה מוצלחת –תרחיש עיקרי 

בדוק את כל הפרמטרים האפשריים טרם הכניסה•

הגדר סטופ ובחר כמות מניות מתאימה•

וודא תזמון מוצלח מבחינת התנהגות השוק  •

כניסה ידנית/הצב פקודה לכניסה•

!המניה נכנסת לעבודה ונעה בדיוק כפי שתוכנן

בחינת  •
הפרמטרים

פקודה  •
לכניסה  

רעיון  
מסחרי

העסקה  
עובדת מצוין

כניסה  
לעסקה

לקיחת  •
פרשיאלים

קידום סטופ  •
לפי התנאים

ניהול  
העסקה



מספר חצי עגול, כניסה בטריגר מדויק✓

תבנית טכנית✓

סטופ מוגדר מראש✓

מחזורי מסחר תומכים✓

לפחותנדרש R/R–לקיחת יעד ראשון 

1:1!

תמיד ננסה  –? 1:1למה לפחות •

לסחוט את המהלך וננצל את 

האפשרות להגיב ידנית כדי להיות עם  

!היד על ההדק

לקיחת רווח ראשון–עסקה מוצלחת –תרחיש עיקרי 



לקיחת רווח ראשון–עסקה מוצלחת –תרחיש עיקרי 

לעומת  ברוורסלכניסה •

פריצה/כניסה בשבירה

ניצול תנועה חזקה•

במצב של גמגום ניתן •

בטריילינגלהשתמש 

אוטומטי/ידני

לפי תנודתיות  TM-שימוש ב

סנט  5ברוב המקרים ; המניה

עוד "נותנים את האיזון בין 

להחזיר  "לבין " קצת למשוך

".כסף לשוק



שימוש במקשים חמים–עסקה מוצלחת –תרחיש עיקרי 

מעלית הכסף

או בקיצור מקשים מתוכנת מראש כדי /ו( Hotkey)נוכל להשתמש במקש חם 

:מוגדרבטריילינג( ¾או ½ )לשגר פקודה לסגירת חלק מהכמות הפתוחה 

מהי ? מתי נשתמש בו? מה יבוצע בעת לחיצה על הכפתור החם 

?החלופה במקלדת



1:2.5של R/Rלקיחת רווח שני ביחס ✓

כ נממש עוד חצי כמות  "בד. יש להתחשב איפה נלקח יעד ראשון וכמה נלקח בו✓

ממה שנשאר

כעת כבר  )לאחר לקיחת היעד השני ניתן לעדכן נקודה חדשה לקטיעת הפסד ✓

!(נעילת רווח

יש להמשיך  ; דקות5בנרות רק לאחר תיקון משמעותי במניה הסטופעדכון וקידום ✓

או לחילופין  , ולעדכן את הפקודה עד שהעסקה נסגרת בנקודת נעילת הרווחים

נסגרת בסוף היום

לשקול להשאיר את הרבע האחרון ליום הבא–( שורט)או בנמוך ( לונג)סיום בגבוה •

לקיחת רווח שני–עסקה מוצלחת –תרחיש עיקרי 



הסטופלקיחת רווח שני וקידום –תרחיש עיקרי 

לאחר יעד שני הטרייד הוא  

נדירים ; בוודאי הצלחה

המקרים בהם טרייד כזה 

.יהפוך למפסיד

כדי להמשיך ולהגיע  

"  ביג ווינר"לטריטוריה של 

,  יש להתנהל בסבלנות

לקום מהמחשב ולתת  

.למניה לעבוד

דקות לחזור  30-45מדי 

אם –למחשב ולעדכן סטופ 

...נשאר מה לקדם



Big Winner!סוף סוף –תרחיש עיקרי 

ואחרים , חלק ידרשו יותר מדולר; ישנן הגדרות רבות לביג ווינר•

!לפחות5של  R\Rיסתכלו על יחס 

.  כמות נוספת אם התנועה היא משמעותית מספיק1/8ניתן לממש •

.שתופעל ביעד הבאRANGEניתן לשגר פקודת 

כדי ' מספרים עגולים וכו, התנגדות עתידית, פיבוטבקווי להעזרניתן •

לדייק את היעד  

במיוחד אם הכמות מופחתת  , השלישי אינה חובההפרשיאללקיחת •

!והתנועה נראית מצוין



Big Winner–תרחיש עיקרי 

!ביג ווינר מוקדם•

5מעבר לנרות •

דקות ועדכון סטופ

השמיים הם הגבול•

לבדוק מה קורה  •

בדיילי במקרה של 

תנועה חריגה 

בעוצמתה



Big Winner–תרחיש עיקרי 

שלל נקודות כניסה  •

במניה מגמתית

בנקודת תמיכה  רוורסל•

= סטופ קצר + 

!פוטנציאל לווינר

השארות עד סוף היום  •

לצורך קבלת החלטה  

עבור יום המחר

שיעור ניהול פוזיציה  •

כאן-וניהול כספי 

https://www.youtube.com/watch?v=uCWp799JTmk


$100סיכון קבוע לטרייד:

סה"כרווח ממוצע למניהכמות מניותסיכון $ למניהטריגרסימבולפוזיציה

LONGDRI63.290.081250$0.38$475כמותיחידות סיכוי*יעד

LONG#DIV/0!$0.00#DIV/0!T1150%

LONG#DIV/0!$0.00#DIV/0!T22.525%

LONG#DIV/0!$0.00#DIV/0!~T3512.50%

LONG#DIV/0!$0.00#DIV/0!T4-12.50%

LONG#DIV/0!$0.00#DIV/0!

LONG#DIV/0!$0.00#DIV/0!)יחידות סיכוי הם כפולות של יחידות סיכון )סיכון למניה *

LONG#DIV/0!$0.00#DIV/0!

LONG#DIV/0!$0.00#DIV/0!

LONG#DIV/0!$0.00#DIV/0!

!DIV/0#סה"כ

$0עמלות

!DIV/0#סה"כ נטו:

רווח לטריידכמותסה"כפרשיאל 1/8פרשיאל 1/8ביג ווינרפרשיאל T21/4פרשיאל T11/2סימבול

DRI63.370.0863.490.263.691.161.160.381,250$475.00

00.000.0000.00#DIV/0!#DIV/0!

00.000.0000.00#DIV/0!#DIV/0!

00.000.0000.00#DIV/0!#DIV/0!

00.000.0000.00#DIV/0!#DIV/0!

00.000.0000.00#DIV/0!#DIV/0!

00.000.0000.00#DIV/0!#DIV/0!

00.000.0000.00#DIV/0!#DIV/0!

00.000.0000.00#DIV/0!#DIV/0!

00.000.0000.00#DIV/0!#DIV/0!

ניהול סיכונים

סיכון קבוע לטרייד

סיכון $ למניה
=

נוסחה

תרומה לטרייד

יעדים

כמות מניות

אקסל ניהול סיכונים
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בשיעור היום

של תלמיד" חיה"חזרה ודוגמה : תרחיש עיקרי•

תרחישים נוספים בניהול הסיכונים•

הפחתת כמות•

הסטופוקידום ריטסט•

"אסון"תרחיש •

Price Action–ניתוח תנועת המחירים •



תזכורת-תרחיש עיקרי 

עסקה שעובדת בצורה מושלמת•

המניה לא חוזרת לכניסה באף שלב•

ננסה למשוך ולמצות רווח בעסקה ככל אפשר•

קידום סטופ לאחר לקיחת רווח שני ותיקון מחירים•

R:(R~1:5)נוספת בנקודת ביג ווינר 1/8ניתן לקחת במידת הצורך •

נקודת נעילת הרווחים–יוצא בסטופ –חלק אחרון •

:דגשים•

ניהול סבלני•

את החשבון " מחזיקים"הם אלו ש" ווינריםביג "ה•

סגירה או המשך לסווינג? בסיום היום אם נשאר עוד חלק•



תזכורת-תרחיש עיקרי 

•MMM>90 -התכנסות על מספר עגול

המניה לא חוזרת לכניסה•

(במחיר או בזמן)לאחר תיקון הסטופקידום •



המון נקודות כניסה בעסקה מנצחת–תרחיש עיקרי 

•ECL>70 -התכנסות על מספר עגול

המניה לא חוזרת לכניסה•

(במחיר או בזמן)לאחר תיקון הסטופקידום •



המניה חוזרת לכניסה–2+3תרחיש 

.ההבדל בין שתי העסקאות הוא האם הושג יעד ראשון•

מגיעים ליעד המימוש הראשון לפני שהמניה  ( האופטימי יותר)2בתרחיש •

.  חוזרת לכניסה

!כמעט והושג יעד ראשון אך המניה חוזרת לכניסה לפני–3בתרחיש •

:יש לשקול הפחתה–כאשר המניה חוזרת לכניסה לאחר לקיחת רווח •

!עדיין ישנו רווח במניה, בזכות ההפחתה בכניסה



?מה עושים אז. עובדת יפה וחוזרת לכניסה–1.5תרחיש 



המניה חוזרת לכניסה לאחר רווח –2תרחיש 

פרשיאל

ריטסט

!הריטסטהזדמנות נהדרת לאסוף את המניה או להוסיף כמות מתרחשת בנקודת •

!סטופ בכניסה יחסל כל סיכוי להמשך העסקה•

המניה עדיין במגמה ומתנהגת טכנית מצוין•

פוטנציאל



2-ל 1מעבר מתרחיש 



2-ל 1מעבר מתרחיש 

פרשיאל



2-ל 1מעבר מתרחיש 

הפחתה

יציאה בסטופ המקורי



3תרחיש 

המניה לא מגיעה ליעד הראשון וחוזרת לשחק סביב הכניסה•

זמן להפחתת כמות–האמון במניה מתחיל לרדת •

,  אם העסקה תצא בסטופ–1במחיר 2–ההפחתה החשיבות הגדולה של •

הפסד  ( = אחרי הפחתה)שתי עסקאות מופסדות . נפסיד רק חצי יחידת סיכון

!מלא אחד

ניתן לשקול הוספה מחודשת של הכמות" כמו שצריך"אם המניה חוזרת לעבוד •

(הסרטוןדקות בתוך 5)דוגמה נוספת למניה שלא עובדת ונדרשת הפחתה •

https://www.youtube.com/watch?v=YMKeZHOUbns
https://www.youtube.com/watch?v=BaRomvqpFLE


המניה הולכת נגדנו מיד–תרחיש אסון 

לתנועה נגדית  , בדרך כלל במהירות רבה, נכנסים לעסקה ודי מיד הכיוון מתהפך•

(ספייק)מהירה 

לא נכון יהיה לצאת בהיסטריה בהפסד גדול•

לעומת סטופ מנטלי( במערכת)סטופ קשיח •

דקות ליצירת סטופ חדש  5לרוורסליש להמתין •

אך ברוב המקרים תהיה אפשרות לצאת , לעיתים רחוקות ההפסד יהיה גדול•

"מכובדת"בצורה 

!לאו דווקא רווח–צורה מכובדת •

סווינג /יכול להתרחש גם בעצירות מסחר•

כאן-דקות 5לרוורסלשיעור בנושא המתנה 

https://www.youtube.com/watch?v=b5cBVbKf8AI


דקות5רוורסל–תרחיש אסון 



Price Action–ניתוח תנועות המחיר 

תפקיד האינדיקטורים  . בתורת הניתוח הטכני קיימים מאות אינדיקטורים שונים•

תנועת המחיר הקרובה" ניחוש"לנסות ולתת לסוחר זווית ראיה מיוחדת ויתרון ב

הם מאותתים באיחור ; רוב האינדיקטורים אינם יעילים במסחר התוך יומי, בפועל •

.יציאה ועל שינויי כיוון אפשריים/ניכר על נקודות הכניסה

נוכל לזנוח אותם ולהתמקד  , היות והאינדיקטורים נגזרים מהמחיר עצמו–מסקנה •

:בניתוח תנועת המחיר בצורה מתוחכמת יותר בשלושה היבטים

המחיר

מחזורי המסחר

ירידה/העליהמשך הזמן של גלי 



Price Action–ניתוח תנועות המחיר 



Price Action–ניתוח תנועות המחיר 



Price Action–ניתוח תנועות המחיר 



Price Action–ניתוח תנועות המחיר 

במחזורי מסחר –עליה חדה 

עלובים

?מה הסבירות להמשך



Price Action–ניתוח תנועות המחיר 

המשך הקריסה מטה



שיעור

5

טקטיקות מסחר מתקדמות

Level II + Time & Sale



בשיעור היום

טקטיקות מסחר מקדמות3•

סכין נופלת•

NR7נרות •

ר'בולינגרצועות •

T&Sו  Level II-השימוש ב•

 Level IIמהו •

S&Tמהו חלון •

חשיבות שילוב המידע משני החלונות•

דוגמאות •



משמעות המונח –סכין נופלת 

?אבל מה המשמעות, בוולסטריטאמירה ידועה –אין לתפוס סכין נופלת 

שמחירו צונח בצורה חדה במהלך זמן קצר( 'סחורה וכו, מניה)נכס •

???האם זו לא הזדמנות קניה–ההתלבטות •

!מפה היא תעלה–" המניה ירדה מספיק"•

?ומהו הסיכוי הנגזר, כמה זה מספיק•

מצויןR/Rמושך ציידי מציאות שמנסים להמר על תחתית ולגזור יחס •



הלוגיקה והאמונה –סכין נופלת 

מצפים ( כתוצאה בדרך כלל מחדשות)כאשר המחיר צונח בצורה מהירה 

, יש לזכור, ברוב הפעמים. שחקני השוק להתאוששות וקפיצה חדה במחיר

לאחריו תשוב ותשתלט המגמה היורדת  ; יהיה חד וקצר מועד( אם יגיע)תיקון 

!ותמשכנה הירידות

.  אין דבר כזה ירדה מספיק•

מחיר המניה בעבר לא מהווה  •

!לעתידאינדיקטור 

https://www.youtube.com/watch?v=1QEKdsEfLY0


דוגמה ליצירת סכין

מהלך מגמתי יוצא דופן •

במהלך שנתיים



"קטן"תיקון מחירים 

מהלך ירידות אגרסיבי•

תיקון קצר מועד•

•Price action

?מה בהמשך•



!המשך התנועה

חודשים המניה  6תוך •

אחוז  90מאבדת מעל 

משוויה

?260-האם תחזור ל•

מה לנו כסוחרים ולשאלה  •

?זו



התיקון קצר הטווח

סוחר לטווח קצר יכול לאתר תרחיש כזה בו המניה מתוחה מאוד כלפי מטה  •

:  בה יוכל לנצל את הזינוק הצפוירוורסלולאתר נקודת 

יש לעקוב אחרי המניה בפרק הזמן הרצוי ולהמתין לנקודת שיווי משקל  •

כבר לא " רגילים"בנקודה זו קונים ; כאשר נראה שהקונים מתחילים לצוץ

!מהלך הנפילה/אמורים להיות במניה לאחר שסגרו את העסקה בתחילת

שסוגרים פוזיציותשורטיסטיםבאותה נקודה נרצה לאתר •

המניה ירדה רצוף ואין עליה  . מחזורי המסחר אמורים להיות בשיאם•

!סימן אזהרה? במחזורי המסחר



חשיבות מחזורי המסחר  

החלפת "ולציין לגדולמחזורי המסחר צריכים –במהלך ירידה אגרסיבית •

מנוערות החוצה ונאלצות או מאולצות  ( מי פחות ומי יותר)ידיים חלשות ; "בעלות

(בתחתית)לסגור את העסקה בהפסד 

,  של קוני תחתיות אופטימיים קונה מאותן ידיים את המניות והסנטימנט" דם טרי"•

!מתהפך, לפחות לטווח הקצר

החלפת  , גידול במחזור המסחר הוא אחד מתנאי היסוד של תהליך הבלימה•

הידיים ושינוי האווירה  

,לשוק( מוסדי–בעיקר אלגוריתמי )כניסה של כסף חדש •

אלימיםVעשוי להוביל לתיקוני 



1/4דוגמה 



הדינמיקה-2/4דוגמה 

!הרבה יותר מהרגיל במניה–מחזורי מסחר מפלצתיים 



הבלימה-3/4דוגמה 



ההתאוששות –4/4דוגמה 



טקטיקת סכין נופלת–כללי העבודה 

;השיטה עובדת בכל פרק זמן. יש לבחון את המניה בהתאם לפרק הזמן הרצוי•

(בליווי מחזור מיצוי)יש להמתין לסיום הנר הבלימה •

סטופ בתחתית הנר, רק במעבר הגבוה של נר העצירה( בלונג)הכניסה •

בנקודה טכנית מעניינת יבלםעדיף שנר העצירה •

כאשר יש להיות מודעים לכך , ניהול העסקה בהתאם לתרחישים•

!שהעסקה היא בדרגת סיכון גבוהה מהרגיל



+  יום 200אבל תמיכה על ממוצע נע , לא הסכין הכי חדה במגירה•

מגמה ראשית עדיין תומכת  + רמת תמיכה בדיילי 

מוצלחR/Rיחס •

1גרף יומי –MRKדוגמה 



2גרף יומי –MRKדוגמה 

$2סטופ , MRK>74כניסה •

1:3של R/Rיחס . בפרק זמן קצר$6זינוק של •



LBמניית –דוגמה תוך יומית 

!נרות של ירידה מגיעה ההזדמנות7רק לאחר ; כניסה רק מעל גבוה של נר קודם



ניהול סיכונים–STRP–דוגמה תוך יומית 

כניסה רק מעל גבוה של נר קודם•

המניה מגרדת בקושי יחס של  •

ולא מאפשרת לקחת רווח1:1

הפחתה בכניסה לפי התרחיש•

יציאה בסטופ על כמות מופחתת•

כניסה

הפחתה

כישלון



דינמיקה תוך יומית ודגשים

ולהוביל " להכניס רעש"המעבר לנרות דקה עלול ; דקות5יש לעבוד בנרות של •

אך מסוכנת יותר, לכניסה מוקדמת אמנם

!כמות¾ יהיה בשיעור של הפרשיאל. לפחות1:1של R/Rביחס פרשיאללקיחת •

למקרה של התאוששות ( סביר להניח שייצא בסטופ)יש להשאיר חלק אחרון •

!מלאה

הקפדה על הכללים  . אותה ללונג" צוד"לא כל ירידה רצופה היא סכין נופלת ויש ל•

.  תמנע מסחר מיותר נגד המגמה

יש לשקול הפחתה בכניסה–לא הושג יעד ראשון . לא להתעקש•

מטה בכיוון  לרוורסללהכנסישנה אפשרות ( חבל)לאחר שמוצתה התנועה מעלה •

.המגמה השלטת



NRBלעומת WRBנרות 

שמסמנים כניסת או פילייםאלו הם נרות ; במסחר אנחנו נתקלים בנרות מומנטום•

NRB, בעלי טווח תנועה קצר, לעומתם מופיעים נרות קצרים. יציאת כסף גדול

•NRB–Narrow range bars

Wide range barsמעידים על התמתנות ודעיכת המומנטום כאשר הם מגיעים לאחר •

!מצויןR/Rדעיכת המומנטום עשויה לגרור נר תיקון מסיבי ולאפשר לסוחר יחס •



NR7

אם זהו הנר הקצר  ; ישנה חשיבות לנר השביעי במהלך המומנטום, מבחינה אמפירית•

הרי שככל הנראה הגענו לסיום המהלך ונצפה לתיקון, ביותר

נגדיר את טווח הנר כגודל הסיכון•

:נוכל לסחור עם כיוון המגמה או לסחור את התיקון עצמו•



מומנטום כבוי מול מומנטום מתפרץ

השקט שלפני הסערה–המחזורים דועכים , נרות דקה



טקטיקת המסחר

:שיטת עבודה ודגשים•

יש לאתר את הנר הקצר ביותר מבין הנרות המעיד על דעיכת מומנטום•

Stop loss= גודל הנר •

(בלונג)או מעליו ( בשורט)הקצר הרוורסלכניסה מתחת לנר •

בדרך כלל אפשרות להרבה יותר–1:1רווח ראשון לפחות –ניהול סיכונים •

כאןהדגמה נוספת של הטכניקה •

https://www.youtube.com/watch?v=sdFUufP1vyQ


NR7-2

שני נרות עצירה קטנים וצמודים. כניסה ללונג בסיום התיקון



Vמומנטום דועך 

V<190

SL:190.35

188.6–יעד 

R/R–1:4יחס 



Vמומנטום מתפרץ 

!בלתי יאמןR/Rיחס . דולרים15+צניחה של 



ר'בולינגרצועות 

?ר'בולינגמהן רצועות 
זהו מתנד ששייך לקבוצת המתנדים המופיעים על גרף המחיר•

.ר'בולינגון 'י ג"ע80-הומצא בשנות ה•

.מסוייםהמתנד מצביע על סטיות התקן של מחיר המניה בפרק זמן •

תחתונה ירמוז  /מתחת לרצועה העליונה/ חציה של המניה מעל •
.בסבירות גבוהה על תיקון מחירים אפשרי

.20סטיות תקן מול ממוצע נע 2התצוגה המקובלת היא •



ר'בולינגרצועות 

את המחיר מלמעלה ומלמטה" עוטפות"הרצועות 

!יתרונן הוא בהסתגלותן המהירה לשינויי המחיר

רצועה עליונה

רצועה תחתונה

MA-20



(  יציאה מהרצועות)שימוש –ר'בולינגרצועות 

. זוהי שיטת מסחר נגד המגמה תחת הגישה והידיעה שתיקון מחירים הוא בלתי נמנע

קניה מעל נר ההיפוך על הרצועה התחתונה

מכירה מתחת לנר ההיפוך על הרצועה העליונה



נקרא לעיתים גם בשמו  Level IIחלון ה 

"  Market Depth"-השני 

מאפשר לנו לראות עמוק לתוך ספר  

כאשר הקונים והמוכרים , הפקודות

.מסודרים לפי המחיר

הקונה הראשון והמוכר  –ראש הרשימה 

Insideנקרא –הראשון 

"Spread"המרווח ביניהם נקרא 

Level II



:זיהוי כמות גדולה של מוכרים

?באיזה מחיר •

? מי המוכר •

?איזו כמות מוצעת למכירה•

?...מה עומד לקרות•

Level IIדוגמה לשימוש 



ניתן לצפות במהלכי הקונים ומהמוכרים בהתאם  •

לפקודות אותן הן ממקמים בספר הפקודות

על , בנקודת זמן מסוימת, אפשר להסיק•

תמיכה צפויה ולפעול בהתאם/התנגדות

תוכנית עבודה נפוצה במסחר יומי היא לממש •

תמיכה  /רווח בפוזיציה כאשר מבחינים בהתנגדות

הקיימת

ישנה אפשרות להיכנס לעסקה כאשר רואים את •

בשילוב עם חלון  , קונים מתמעטת/כמות המוכרים

...Time&Saleהעסקאות 

Level II



Time & Sale-חלון העסקאות  

"  עתיד"למדנו שניתן לראות את הLevel IIאם בחלון 

:הרי שבחלון העסקאות ניתן לראות את ההווה,

כמות המניות שהחליפה ידיים•

מתי  •

באיזה מחיר•

העסקאות מוצגות כמחסנית כאשר העסקה האחרונה  

.נכנסת מלמעלה

0-מניות תוצגנה כ100-עסקאות קטנות מ•



Time & Sale-משמעות הצבעים 

: ישנה משמעות רבה לצבע שבו מופיעה העסקה 

עסקאות במחיר המוכרים יצבעו ירוק•

עסקאות במחיר הקונים יצבעו אדום•

?...מדוע זה חשוב



:עסקאות במחיר המוכרים יצבעו ירוק 

למוכרים בהתנגדות מלאי גדול של מניות  •

למכירה

"  תוקפים"עסקאות ירוקות מעידות שהקונים •

.את המוכרים וגורעים להם מהמלאי

:עסקאות במחיר הקונים יצבעו אדום

לקונים בתמיכה מלאי גדול של מניות לקניה•

עסקאות אדומות מעידות שהמוכרים •

את הקונים וגורעים להם  " תוקפים"

.מהמלאי

?...ומה קורה שנגמר המלאי

Time & Sale-משמעות הצבעים 



שילוב המידע משני החלונות

הרבה  , Level IIתמיכה נאתר כמות גדולה של קונים או מוכרים ב /לקראת התנגדות•

חצי עגול/פעמים סביב מספר עגול

קונים ולראות אותם עומדים תחת מתקפה  /נרצה לזהות את ההתמעטות של המוכרים•

אשר תגרום להם להידלדלות המלאי

י צפייה בכמות  "הזיהוי יעשה ע•

למכירה ובכמות/המוצעת לקניה

העסקאות המתבצעות 

!במחיר זה



שילוב המידע משני החלונות



שילוב המידע משני החלונות



..."אני כבר לחצתי "

י שילוב הנתונים המתקבלים משני  "ע, סוחרים מקצועיים יודעים להעריך מניסיונם•

(  בשעת שבירה–או ההיפך )מתי הלחץ של הקונים על המוכרים בשעת פריצה , החלונות

.מגיע לנקודת האל חזור

נוצר חלון הזדמנויות קצר מאוד בו הסוחרים , מאותו רגע בו נבנית מסה קריטית ואילך•

בציפייה שהמסה הקריטית תגרום למניה  , כבר לוחצים על הכפתור ונכנסים לפוזיציה

.שאחרילפרוץ בשנייה 

הקונים לחדש את הכמות בנקודת  /לעיתים מספיקים המוכרים, עם זאת•

...שבירה ולהתקף לב קל למי שכבר לחץ/וגורמים לעיכוב בפריצה, תמיכה/ההתנגדות

https://www.youtube.com/watch?v=_4iGLf_kxcI


סיכום

את הסיפור  " לקרוא"במסחר תוך יומי אין אפשרות לסחור בצורה מקצועית בלי לדעת •

Level II + T&Sשמספרים הקונים והמוכרים כפי שמשתקף בחלונות 

פריצה הצפויה/השבירהניתן לצפות כמה שניות קדימה ולתזמן את הכניסה עם •

שינוי סטופ/הפחתה/הוספה–קריאה נכונה של החלון מאפשר לנו ניהול סיכונים טוב יותר •

שבירה משום שהגידול במחזורים יופיע  /אין צורך בכלל להסתכל על הגרף בעת הפריצה•

.בראש ובראשונה בחלונות אלו

https://www.youtube.com/watch?v=kl8aFygnC6U
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=5GZFNQpRHpg


Iדוגמת בונוס 



IIדוגמת בונוס 



שיעור

6

Vwap–מוסדיים 

הנפקות



בשיעור היום

המוסדיים–הכסף הגדול •

מיהם המוסדיים ומדוע חשוב לזהותם ולהתחקות אחריהם  •

מוסדיים מול משקיעים פרטיים•

•Small cap

Vwap-כלי ה•

עסקת לילה טוב–" ההזדמנות האחרונה של המוסדיים"טקטיקת •

הנפקות  •



המוסדיים-הכסף הגדול 

?"מוסדיים"כיצד נגדיר •

"מוסדיים"מה האסוציאציה הראשונה ששומעים •

סוגים של מוסדיים  •

היתרון שלנו על המוסדיים•

השפעה של מוסדיים על מניות; ראש בראש–מוסדיים •

כלי העזר של המוסדיים•



ההגדרה-מוסדיים 

גופים כלכליים המנהלים מסחר והשקעה בשוק ההון עבור לקוחות שונים •

נדרשת השקעת כסף גדולה מצד הקרן  , מטבע הדברים•

קרנות הון /קרנות גידור/קרנות השקעה/בנקים/חברות ביטוח: סוגי מוסדיים•

ן ועוד"קרנות השקעה בנדל/קרנות פנסיה/סיכון

רמות הסיכון שונות לחלוטין בין סוגי המוסדיים בהתאם ללקוחות המושקעים •

בקרן

אחראיים לרוב התנועה בשווקים•

נרצה לדעת לעקוב אחריהם כדי לנסות להבין את הלך הרוח והכיוון במניה שהם  •

נמצאים בה  



אחזקות-מוסדיים 

באחזקות המוסדיים, באחוזים, ההבדלים

שהציבור נחשף אליהן  " מוכרות"במניות 

נצפה למצוא אחוז גבוה יחסית של , תדיר

במניות  , לעומת זאת. משקיעים פרטיים

אחוז המוסדיים  , גדולות אך פחות מוכרות

!  הוא מכריע



--פילוח המוסדיים  TTWO אתרCNBC

גיאוגרפי/פילוח אחזקות
(נאמנות ואחרות)פילוח שמי לפי סוגי הקרנות 



סיכוןVsשמרנות –מוסדיים 

:מוסדיים לאו דווקא בהכרח שמרניים או סולידיים•

משקיעות כספי פנסיה במודלים בעלי סיכון מופחת–קרנות פנסיה למשל •

על מנת לייצר " בסיכון"משקיעות כסף –הון סיכון /קרנות גידורלעומתן•

יתכן שימוש במכשירים . תשואה גבוהה בהרבה מהקרנות הסולידיות

או במינוף/מתוחכמים ו

חברה ציבורית לאחר מחקר מקיף כדי ( או בעד)כנגד " מהמרות"ישנן קרנות ה•

לגרוף הון מאחזקה בפוזיציה מתאימה



ראש בראש–מוסדיים 

הטוענת כי חברת  מצגת אקמןמציג המשקיע האקטיביסט ביל 2014ביולי •

:היא פירמידה ושוויה צריך להיות זעוםHLF))הרבלייף

היא חברה המשווקת  הרבלייף

אקמן. באמצעות שיווק רשתי

ניסה להוכיח כי המכירות של  

"בלוף"החברה הן 

https://www.youtube.com/watch?v=bQc6L4ieMwo


ראש בראש–מוסדיים 

מצטרף אליה  . הם הבל הבליםאקמןהחברה מגיבה במכתב וטוענים כי טענות •

:שהקרן שלו מחזיקה בנתח ממנה, אייקןאקטיביסט אחר בשם קרל משקיע 

?סוף הסיפור



ראש בראש–מוסדיים 



מי ניצח –ראש בראש –מוסדיים 



השפעת המוסדיים על חברות

כאשר קרנות גדולות או אישים בעלי השפעה  

מוכרים נתחים בחברות הדבר משפיע על  /קונים

אם באפט  "–קרנות נוספות וכמובן על הציבור 

"  קנה הוא בטח יודע מה הוא עושה



?מוסדיים( כמעט)מה קורה שאין 

מוסדיים בדרך כלל  ( $5-ובייחוד מתחת ל$10-לרוב מתחת ל)במניות קטנות •

.  כחלק מניהול הסיכונים של הקרן, מנועים מלקחת אחזקות משמעותיות

הדבר משאיר את הבמה בעיקר לסוחרים פרטיים ולפיכך נוכל לראות הרבה  •

"מכה"תנועות חדות שנובעות משמועות בשילוב עם תאוות בצע וניסיון לעשות 

לרוב מניות כאלה עשויות לזנק בעשרות או מאות אחוזים ולקרוס לאחר מכן •

"Pump & Dump"בתהליך הנקרא 

20TOPמניות כאלו ניתן לזהות בסורקים כגון •

יתכן מהלך של מספר ימים שבהם נוכל לזהות  •

.את המהלך ולנצל אותו



ונפילה-זינוק 



VWAP-כלי עזר למוסדיים 

.אשר מופיע כקו על גבי גרף המחירתוך יומי כלי עזר בשימוש •

!תלוי מחזור, מייצג את המחיר הממוצע המשוקלל של העסקאות במהלך היום•

הקו מציין את המחיר שמעליו יקר -משמש את המוסדיים כאמת מידה לבחינת ביצועיהם •

.לקנות ומתחתיו זול למכור

הרי שמוסדי שקונה ישתדל מאוד לבצע , המוסדיים מתוגמלים על ביצועים במחירים טובים•

.ומוסדי שמוכר ישתדל לבצע זאת מעל הקו, זאת כאשר המחיר נמצא מתחת לקו

ומשמש כהתנגדות למגמת  , משמש כתמיכה למגמת עלייהVWAP-נשאף לראות את ה•

.ירידה

כאן-VWAPשיעור בנושא 

https://www.youtube.com/watch?v=Nmfo4A0VOcQ


עסקת לילה טוב

, למכור סחורה נאלצים לעשות זו במתינות ובסבלנות/מוסדיים שצריכים לקנות•

:VWAP-במחירים שקרובים ככל האפשר ל

ונבצע שורט  , במניה במגמת ירידה נחפש את התיקון חזרה אל הקו היורד•

לאחר יצירת נר עצירה וחזרה כלפי מטה

תיקון חזרה לקו העולה וכניסה ללונג מעל נר העצירה–במניה במגמת עליה •

מספרים  , פיבוטבשילוב עם קווי , Vwap-פקודת הגנת הפסד תמוקם מעבר ל•

עגולים ועוד

ניתן להרוויח את כל המהלך–Make or Break–ניהול העסקה •

!ניתן לשקול כניסה נוספת–המניה חוזרת לקו •

עד סוף היום–מגמתית וארוכת טווח רוורסלמדובר בעסקת –גבוה R/Rיחס •



NKE# 1–עסקת לילה טוב 

נר צר ; כניסה לאחר תיקון בשעת צהריים

ניתן למקם  . סיכון מצוין/המאפשר יחס סיכוי

($84)פקודה ללקיחת רווח לפני הגבוה 



NKE# 2–עסקת לילה טוב 

Make or Breakניהול •

יכול להוליד עסקאות  

נהדרות אך לפעמים  

כוחות חיצוניים עשויים  

לקלקל את המשך  

.  העסקה

ניהול סיכונים רגיל מוביל  •

כאן לעסקה מוצלחת



JD–עסקת לילה טוב 

היתרון בעסקה הזו היא  •

ברוורסלמדובר . במגמתיות

ולפיכך אין צורך לקבוע  

שפלים חדשים וניתן  /שיאים

לנוע בתוך טווח התנועה היומי  

.שכבר נקבע

כאלו נהדרות  רוורסלעסקאות •

.לשעת צהריים

~22:15כניסה לעסקה עד •



TRIP–עסקת לילה טוב 

מספר כניסות בעסקה מגמתית•

עולה כל היוםVWAP-קו ה•

סיום ברמות הגבוהות במחזור גבוה•



MDB–עסקת לילה טוב 

מספר כניסות בעסקה מגמתית•

עולה כל היוםVWAP-קו ה•

סיום ברמות הגבוהות במחזור גבוה•

מגמת ירידה ברורה•

היורדVWAP-תיקון ארוך לאחר שהמניה התרחקה מה•

מעולה   R\Rיחס . 101נר היפוך על מספר עגול •



WMT–עסקת לילה טוב 

מספר כניסות בעסקה מגמתית•

עולה כל היוםVWAP-קו ה•

סיום ברמות הגבוהות במחזור גבוה•

מגמת ירידה ברורה•

היורדVWAP-תיקון ארוך לאחר שהמניה התרחקה מה•

מעולה   R\Rיחס . 101נר היפוך על מספר עגול •

החלפת תפקידים לאורך כל היום•

מדויקי'דוגנר פטיש •

חזרה למגמה וסיום בגבוה•



AVGO–עסקת לילה טוב 

מספר כניסות בעסקה מגמתית•

חיזוק לעסקה–VWAP-הרבה פטישים על ה•

227ההיפוך מתבצע באותה רמת מחיר •



TTWO–עסקת לילה טוב 

המוכרים בפעולה. במהלך כל היום VWAP-שימו לב להתקלות ב•

לאחר תיקון ניתן לחכות למניה באותן רמות מחיר שנמכרו מוקדם יותר•

!עד הנמוךMake or Breakניהול ; במחזור גדולHaramiהיפוך בנר •



CELG–עסקת לילה טוב 

מחפשים אותה לכניסה חכמה לשורט–מניה כל כך חלשה •

!אפשר ממש לארוב לה–תיקון ארוך ואיטי •

דקות להגדרת הטריגר2נרות –בגלל התנועה הגדולה •

פנטסטי   R\Rיחס –כמו שלמדנו בשיעור הקודם 7NRנר •



בשילוב מגברים נוספים- TSLA–עסקת לילה טוב 

מחפשים אותה לכניסה חכמה לשורט–מניה כל כך חלשה •

!אפשר ממש לארוב לה–תיקון ארוך ואיטי •

דקות להגדרת הטריגר2נרות –בגלל התנועה הגדולה •

פנטסטי   R\Rיחס –כמו שלמדנו בשיעור הקודם 7NRנר •

?מה מחזק את העסקה? מה רואים כאן–תרגיל •



הנפקות

מנוף רציני לחשבון המסחר•

מהפעמים הבודדות בהן האינטרס של סוחרי היום והכסף הגדול של  •

המוסדיים זהה

?כוכב חדש נולד–בית היולדות של וולסטריט •

השתתפות בעסקאות החמות והמדוברות ביותר בשיחות הסלון•

ובימים שלאחר מכן בעסקת המשך, פוטנציאל גדול בעסקה תוך יומית•

:אתרים בהם נעזר•

•https://www.iposcoop.com/

•https://www.nasdaq.com/markets/ipos/

https://www.iposcoop.com/
https://www.nasdaq.com/markets/ipos/


?מה זה–הנפקות 

המקורביםמשווקים את הסחורה לקרנות הגדולות ולציבור החתמים •

ח"הנפקת מניות או אג. גיוס כסף מהציבור•

משווקים את  החתמים . בנקי ההשקעות שמובילים את התהליך–החתמים •
הסחורה לקרנות הגדולות ולציבור המקורבים

יתר יגרמו לתיאבון מוגבר ולניסיון להנפיק עוד מניות במחיר יותר  ביקושי•
חסר יגרמו להורדת המחיר ולעיתים אף לדחיית ההנפקהביקושי, גבוה

להיסחר בבורסה למחרת היום, כזכור, תחל החברה, לאחר תהליך החיתום•



הסנדקים של המניה–חתמים 

תפקידם ללוות  . הזכרנו שהחתמים הם אלו שאמונים על הבאת המניה לעולם•
.את התהליך מבחינה מסחרית

לבין ההנפקה  ( היקף פעילות, מוניטין, גודל)קיים יחס ישר בין דירוג החתם •
חברה גדולה בפרופיל גבוה שרוצה להגיע לבורסה תקיף : אותה הוא מוביל

עצמה ביועצים ובבנקאים מהשורה הראשונה

לחתמים עומדת לעיתים זכות לשווק מניות נוספות במידה וההנפקה  •
הראשונית מוצלחת



דירוג-הסנדקים של המניה –חתמים 

שורה שניה

Piper Jaffray

Oppenheimer

Stifel

William Blair

BMO Capital Markets

Guggenheim Securities

Cantor Fitzgerald & Co

שורה ראשונה

J.P.Morgan

Goldman Sachs

BofA Merrill Lynch

Barclays

Citigroup

Deutsche Bank 
Securities 

Morgan Stanley

UBS investment Bank

Wells Fargo Securities

Credit Suisse



Iposcoop.com

שם החברהסימולחתמיםטווח מחירגיוסתאריךלמנויים בלבד



קריטריונים-הנפקות 

מתחת לזה הנפקה קטנה ולרוב לא סחירה מספיק–M120$גיוס הון מעל •

!חתמים מובילים•

$10-מחיר חיתום גבוה מ•

אינן מעניינות למסחר–Blank Check–" ק פתוח'צ"הנפקות •

U-אותיות שמסתיים ב5סימול •

•Acqusition

חתם שורה שניה ומטה•

$10מחיר חיתום •

יותר " סקסיים"ישנם תחומים . בדרך כלל נבדוק את תחום הביזנס של המניה•
צנרת  /חדשנות וטכנולוגיה עילית לעומת בנקים, ענן, כגון ביוטכנולוגיה

קרנות השקעה/נפט



כללי זהירות ומסחר, מאפיינים–הנפקות 

הקונים והמוכרים בוחנים את המניה ומנסים להעריך את ; ההנפקה מגיעה לשוק ביום הראשון כמוצר חדש

:מחירה ההוגן ובאיזה צד עדיף להימצא

חמש הדקות הראשונות בחיי המניה תהיינה לרוב תנודתיות מאוד כאשר המניה מנסה למצוא את שיווי  •

:המשקל

.100%לעיתים אפילו , אפ משמעותיגאפיתר יתכן מביקושיאם המניה נהנית •

ומעלה)!( ולהגיע לדולר, עלולים להיות עצומים( ספרדים)במצב כזה המרווחים •

!!!זהירות–לפיכך •

,  במהלכן נבדוק את טווח המסחר( ולפעמים יותר)נעדיף להמתין את חמש הדקות הראשונות •

לפני שנקבע החלטה האם והיכן להצטרף( הספרדים)המחזור והמרווחים 

!סכנה( = מתחת למחיר החיתום)פתיחה שלילית , מחזור נמוך, ביקושים חלשים•

, קבלת ביצוע במחיר רחוק מהרצוי–החלקה ; יש לקחת כמות מתאימה תוך התחשבות בהחלקות•

.ומספקים נזילות" מסדרים סחורה במדפים"לרוב בגלל שלמניה אין עדיין עושי שוק ש

"Gap & Go"לפי כללי הכניסה של , כניסה תהיה לרוב מעל הגבוה של אותן חמש דקות

(פייסבוקמקרה )המניה צפויה להיתקל בתמיכה חזקה במחיר החיתום כאשר החתמים נלחמים על מחירה 



מחיר חיתום–הנפקות 

$14–מחיר החיתום . מיליארד דולר3הנפקה גדולה של כמעט •

:התנהגות המניה•

$14-תמיכה רצינית ב

ניתן לנצלה עבור עסקת

לונג בתמיכה עם סטופ

סיכון  /קצרצר ויחס סיכוי

!מצויין

?להזהרממה יש 



מחיר חיתום–הנפקות 

שמוכן לקנות בספיישליסטמבקרת מיד בפתיחה במחיר החיתום ונתקלת –MYOVמניית 



עגולים/חצי/מחירים רבע–הנפקות 

המניה מבקרת ונעצרת ברמות  

c25תמיכה כל 



דוגמאות ודגשים –מסחר תוך יומי בהנפקות 

עליבאבאהנפקת , טוויטרהנפקת •

להזהראבל , יש אפשרות לקחת כמות גדולה יותר בהתאם למה שלמדנו•

.  ממלכודות

שישי/חמישי/רביעי–רובן המוחלט של ההנפקות •

!אך הסיכון בהנפקה תנודתית גדול מאוד, הפוטנציאל גדול–לזכור •

מהחלקות עד כמה שניתןלהזהריש . לימיטשימוש בפקודות •

!לא לנטוש את המניה עד השניות האחרונות. מניות חזקות מסיימות בגבוה•

ליום המסחר הבאלהשארניתן לשקול –המניה סגרה בגבוה •

https://www.youtube.com/watch?v=6DTFJp8uV_k
https://www.youtube.com/watch?v=TqCoq_tDdRw


מסחר סווינג בהנפקות

אותו בימים  " יגלו"יתכן ועוד משקיעים וסוחרים , היות ומדובר על מוצר חדש•

!הבאים

;  ימולאו ביום הראשוןהביקושיםאם מדובר על הנפקה מוצלחת יתכן ולא כל •

במקרה זה נראה המשכיות גם בימים הבאים

–כניסה מעל הגבוה של היום הראשון להמשכיות מעלה ( סווינג)שיטת העבודה •

.אם ההנפקה בעייתית היא לא תעבור מחיר זה אלא תצנח

בנקים ובתי השקעות ימליצו ללקוחותיהם על המניה ובשלב מאוחר –בהמשך •

היא תכנס למדדים ולתעודות סל, יותר

גם כמות קטנה  . ביחד עם התנועה ולמצוא את הפוטנציאלסטופיםיש לקדם •

!עשויה להוביל לתנועה גדולה



מסחר סווינג בהנפקות

אותו בימים  " יגלו"יתכן ועוד משקיעים וסוחרים , היות ומדובר על מוצר חדש•

!הבאים

;  ימולאו ביום הראשוןהביקושיםאם מדובר על הנפקה מוצלחת יתכן ולא כל •

במקרה זה נראה המשכיות גם בימים הבאים

–כניסה מעל הגבוה של היום הראשון להמשכיות מעלה ( סווינג)שיטת העבודה •

.אם ההנפקה בעייתית היא לא תעבור מחיר זה אלא תצנח

בנקים ובתי השקעות ימליצו ללקוחותיהם על המניה ובשלב מאוחר –בהמשך •

היא תכנס למדדים ולתעודות סל, יותר

גם כמות קטנה  . ביחד עם התנועה ולמצוא את הפוטנציאלסטופיםיש לקדם •

!עשויה להוביל לתנועה גדולה



מסחר סווינג בהנפקות

לאורך התנועה!!( עם הרבה אויר)הסטופקידום 



מסחר סווינג בהנפקות

לאורך התנועה!!( עם הרבה אויר)הסטופקידום 



מסחר סווינג בהנפקות

לאורך התנועה!!( עם הרבה אויר)הסטופקידום 



BYND-מסחר סווינג בהנפקות 

7-8סטופ של ! לוקחים כמות בהתאם? סטופ גדול

!!לפחות15ליעד של , דולר



שיעור

7

אינטרוולים במסחר  

מסחר בזק

סקטורים



בשיעור היום

אינטרוולים שונים במסחר•

דקות15, דקות5, עבודה בנרות דקה•

מעבר בין אינטרוולים לחיזוק רעיון מסחר•

מסחר בזק•

מניות מומנטום•

סקטורים ותעשיות•

חשיבות הנושא•

•Top down analysis

רבדים שונים בניצול הסקטורים•

שימוש ברשימות מעקב•



אינטרוולים שונים במסחר

התמונה שונה כאשר עוברים בין הנרות השונים•

!  כאשר בנרות ארוכים יותר לא נראה דבר, דקהלעיתים רעיון המסחר נבנה בנרות •

'ד15קיימות עסקאות לילה טוב שנלקחות בנרות –בשעת צהריים –לעומת זאת •

(תרחיש עיקרי)מעבר טבעי בין טווחי הזמן חשוב לניהול המסחר •

https://www.youtube.com/watch?v=gaYe6DqZxTM


דקות מול נרות דקה5נרות –תמונה שונה 

גופים כלכליים המנהלים מסחר והשקעה בשוק ההון עבור לקוחות שונים •

נדרשת השקעת כסף גדולה מצד הקרן  , מטבע הדברים•

קרנות הון /קרנות גידור/קרנות השקעה/בנקים/חברות ביטוח: סוגי מוסדיים•

ן ועוד"קרנות השקעה בנדל/קרנות פנסיה/סיכון

רמות הסיכון שונות לחלוטין בין סוגי המוסדיים בהתאם ללקוחות המושקעים •

בקרן

אחראיים לרוב התנועה בשווקים•

נרצה לדעת לעקוב אחריהם כדי לנסות להבין את הלך הרוח והכיוון במניה שהם  •

נמצאים בה  

דקות פשוט גדולים מדי בשביל להכיל את התנודתיות5בתחילת המסחר נרות •

דקות ראשונות כדי לאתר  40-למשך כ( ושתי דקות)מעבר לנרות דקה •

('תיקונים וכו, תצורות)הזדמנויות ולהפעיל את הניתוח הטכני 

הוספה/טריגר אפשרי לכניסה



דקות מול נרות דקה5נרות –תמונה שונה 

VWAP-המעבר לנרות דקה מגלה הזדמנות להקדים כניסה בסמוך ל•

נשאר בנרות  (מניה יקרה ותזזיתית, הנפקה)במניה בעלת תנודתיות גדולה •

ולהיפך, קצרים קצת יותר מהרגיל

טריגר אפשרי לכניסה



נרות דקה לקראת שבירה יומית–תמונה שונה 



הזדמנויות כניסה בנרות דקה

המניה תנודתית מאוד אך בזכות  

הפילוח לנרות דקה ניתן לאתר  

ולהבין את ההתנהגות במספרים  

עגולים



הזדמנויות כניסה בנרות דקה

המניה תנודתית מאוד אך בזכות  

הפילוח לנרות דקה ניתן לאתר  

ולהבין את ההתנהגות במספרים  

עגולים

135ולאחר מכן 135.5–שתי הזדמנויות כניסה •

הנרות הקצרים מגלים את העבודה הטכנית של •

התנגדות/בחינה מדויקת של רמת התמיכה–המניה 

?נקודת כניסה נוספת•



דקות עבודה8

כניסה בנרות דקה לאחר המימוש הראשון  •

"טריגר"יצירת •

!טוב ופריצהR/Rיחס , חזרה לגבוה, ברוורסלכניסה •



פריצה מוקדמת של מספר עגול

דקה או שתי דקות–עבודה בנרות קצרים •

בנרות ארוכים יותר  . דקות6כניסה לאחר •

כמעט ולא ניתן לזהות בכלל טריגר

נשארים בנרות  –התנודתיות ממשיכה •

!קצרים



!פעמית–הזדמנות חד 

אין אפשרות  ; נרות דקה–תחילת המסחר •

לזהות את העסקה בנרות אחרים

נוצר דגל דובי מדויק  –למרות הזמן הקצר •

מאוד על המספר העגול

הקדמת כניסה הכרחית בעזרת שימוש  •

LEVEL II +S&T

עסקה מפלצתית בתרחיש נדיר•



מניות מומנטום–מסחר בזק 

שמועה מזנקות או מתרסקות/ציוץ/מניות אשר כתוצאה מאירוע חיצוני כגון דווח•

:השחקנים•

סוחרים בעלי  . בעלי קרבה למקורות ידע ראשונייםסוחרים -סוחרי מידע הפנים •

.מידע חדש שטרם שוחרר לציבור הרחב

מאתרים את הציוץ או את התנועה הראשונית בזמן אפס–האלגוסוחרי •

אשר קונים ומוכרים מניות בהתאם לערכם הכלכלי כפי משקיעים -משקיעי ערך •

.י מודלים כלכליים לערך החברות"שמוערך ע

סוחרי היום•

!והפעלת האסטרטגיה, מעבר לאינטרוול מתאים, איתור המניה כמה שיותר מוקדם•



היתרונות-Fast Forwardאסטרטגיית –מסחר בזק 

המרכזות עניין רב ומושכות מחזורי מסחר גבוהיםמניות •

.היומייםתנועה גדולה ורחבה לאחד הכיוונים שמספק לחם רב לסוחרים •

דרך נכנס למניה כסף רב . ניצול היתרון היחסי במסחר של הסוחר הפרטי•

המניהבמחיר וגורם לערעור משמעותי של שיווי המשקל , צרפתח 

באירועים של  להשתתפות מזמינות את הסוחר יומיות מניות המומנטום התוך •

"  לחמניות חמות מהתנור", חברה



השיטה-מניות מומנטום –מסחר בזק 

המניה מפתחת תנועה חדשה לאחד הכיוונים•

(לפחות300%-כ)מחזורי המסחר באינטרוול מזנקים במאות אחוזים •

פוקס/סורקים/חדר מסחר/20טופ /זיהוי דרך רשימות מעקב•

:מרכז עניין, הזינוק, הגל הראשון•

–שלוש ראשונות , שתיים, דקה–אם הספקנו לקלוט את התנועה בתחילתה •

מיידיתכניסה 

נמתין להצטרפות לאחר תיקון ויצירת טריגר וסטופ  –אם לא •

ניסיון להשתתף בגלים ; המניה על הגרפים שלנו–המשך מעקב בהמשך היום •

כסף גדול שמפנים את המידע החדש זורם למניה  –הרציונל . נוספים של תנועה

והמומנטום יהפוך למגמה עד סיום היום



זיהוי הטריגר–מניית מומנטום 

מעבר מהיר לנרות קצרים•

קפיצה במחזורים•

יצירת תצורה ונקודת כניסה מדויקת•



עוד פעם פיצה–כניסה מאוחרת –מניית מומנטום 



המשך מעקב וכניסה מדויקת–מניית מומנטום 

שלישי/השתתפות בגל שני•

•NR7



המשך מעקב וכניסה מדויקת–מניית מומנטום 

מומנטום מתפרץ•

–אפשרות לטריגר נוסף בהמשך •

!גל רביעי



המשך מעקב וכניסה מדויקת–מניית מומנטום 

השתתפות בגל השלישי•

קפיצה במחזורים•

חיזוק העסקה בעזרת מתנדים•



סקטורים ותעשיות 



מבוא-סקטורים ותעשיות 

שוק המניות מכיל מניות של חברות המגיעות מתחומים שונים•

מאפיינים משלו ודברים שמשפיעים עליו–סקטור –לכל תחום •

?מי מושפע, משבר הסחר עם סין למשל•

קיימים סקטורים עיקריים ותעשיות ענפיות שונות בתוך הסקטור הגדול•

–פיננסים •

בנקים גדולים•

בנקים אזוריים•

ניהול נכסים•

ביטוח•

ן"קרנות השקעה בנדל•

–התנהגות הסקטורים השונים תשפיע על המדדים המורכבים מהם •

סחורות, בנקים, התעשייה יושפעו מסקטורים כגון אנרגיהמדדי •

וביוטקשבבים , טכנולוגיה יושפעו מסקטורים כגון אינטרנטמדדי •

או  /את הסקטור ו" תמשוך"תתכן תנועה בתעשיות המשנה בתוך הסקטור ש•

!את כל השוק



החשיבות-סקטורים ותעשיות 

הדרך שלנו לפלח את השוק ולהבין מי מושך לאן היום•

הבנת השפעת חדשות על סקטורים שונים תאפשר התמקדות•

?הוריקן•

?מלחמה•

•Black Friday

מתחילים מהסקטור ומגיעים למניה הרצויה למסחר- Top Downניתוח •

עבודה עם תעודות סל סקטוריאליות ממונפות כתחליף למניה•

זרימת הכסף מסקטור לסקטור  •

סטייה בין המדדים כדרך עבודה•

מרמת המניה כרגע עד לרעיונות השקעה  –הבנה במספר רמות •



רשימה כללית–מניות מובילות 

ETF/ סקטור מניות עיקריות

JPM, WFC, BAC, GS, MS, BK, C, AXP, TRV, MET, STT, PRU, PNCXLF, KBE

MSFT, T, IBM, AAPL, CSCO, GOOG, HPQ, ORCL, QCOM, FB, TWTR, 

INTC, FSLR, KLAC, MU
XLK, QQQ

XOM, CVX, COP, SLB, OXY, APA, DVN, LNG, APC, MRO, HAL, EOG, 

TSO, PSX
XLE, XOP

GE, UTX, UPS, MMM, BA, LMT, UNP, HON, GD, CAT, RTN, DE XLI

DWDP, PX, NEM, DOW, FCX, LYB, APD, AA, CF , ECL, MOSXLB

JNJ, PFE, ABT, MRK, AMGN, GILD, BMY, ABBV,  MDT, LLY, BAX, 

CELG, IONS, BHC, AGN, BIIB
XLV, IBB

PG, WMT, PM, KO, CVS, PEP, CL, KHC, MO, WBA, KMB, COST, KXLP

MCD, DIS, HD, CMCSA, TGT, LOW, AMZN, NKE, F, YUM, SBUX, 

BBBY, TJX, DRI, WHR. CCL, LB, MAT, FOSL 
XLY, XRT

EXC, SO, D, DUK, PEG, ETR, PCG, AEP, PPL, SRE, FE, EIXXLU

:רשימת מעקב



סקטורים דפנסיביים מול מחזוריים



סקטורים דפנסיביים מול מחזוריים



?מי גורם לכך? סטייה בין מדדים

שתי מניות בפרופיל גבוה •

מושכות כל אחת בכיוון אחר

ההשפעה ניכרת על המדדים•

על הגורם " לשים את האצבע"•

!בתוך שניות

•SPY בירידות לא משמעותיות



?מי גורם לכך? סטייה בין מדדים



Top Down analysis

?היוםמה השוק עושה •

?האם לא נסחר. טווח מסחר צר ומאוס•

במניות שוק יוביל  /מסחר בשוק עצמו•

להפסד

?מה עושים•



מפת חום סקטוריאלית- Top Downניתוח



החזקה בתוך הסקטור  התעשיהזיהוי 



בחירת הסקטור הנכון למסחר

בחירת המניות המעניינות וחיפוש רעיון מסחר במניה עם תנועה חזקה



מציאת המניה  

מממשיכים לעקוב אחרי הזדמנות? המניה ברחה? אין רעיון מסחר



טריגר  

הזדמנות לאסוף את המניה ברוורסלבמקביל לפרסום מלאי הנפט



סריקת המניות החזקות

מממשיכים לעקוב אחרי הזדמנות? המניה ברחה? אין רעיון מסחר



סקירת המניות החזקות

Finvizשימוש בסורקי ? הפונדמנטליתהזוית?? איפה כדאי להתמקד היום 



Finvizעבודה עם 

שימוש בסורקים כדי להבין מי הסקטורים  •

החלשים היום/החזקים

שימוש ברשימות המוכנות כדי למצוא את  •

המניות החזקות מהסקטור החזק ולהפך

מעבר על הגרפים של המניות בנרות תוך •

!יומיים וחיפוש תצורה מעניינת למסחר



בסוריהטומהוקתקיפת –ניצול אירוע חדשותי 

רצה און'רייתחברת , הטומהוקיצרנית •

...ואולי גם הזמנות! יש כבוד–בפתיחה 

נהדר  ברוורסלמייצרת נקודות כניסה •

"טיל"ועובדת 



ניצול רשימות מעקב

דאוןבגאפכל השוק •

דרך רשימות מעקב קל לראות מי מתאושש•

נקודת כניסה מהירה והמשך התנועה •



השפעות אירועים–שימוש ברשימות מעקב 

2013

2014



סלקטיביות בסקטורים לאחר צניחה



XLP:XLYגרף השוואתי 

מוצרים בסיסיים מול מוצרי מותרות

,  בזמנים של מיתון ומשבר כלכלי

משקיעים יעדיפו להוציא כסף 

ולמכור מניות המתמחות בייצור  

וישקיעו את הכסף  , מוצרי מותרות

במניות מסקטורים דפנסיביים כמו 

מזון ותרופות שהם האחרונים  

להיפגע בשעות קשות לכלכלה

קו המגמה של היחס בין 

הסקטורים נשבר    

משקיעים מוכנים כעת  

לקחת סיכון גבוה יותר  

ועוזבים את  , בשוק

המניות הדפנסיביות



שיעור

8

חלק א –בגאפיםשיטות מסחר 

Ride The Earnings



בשיעור היום

בגאפשיטות מסחר •

בגאפמסחר –הקדמה •

עצירה ושינוי כיוון  •

בשוקגאפסגירת •

•Fill and bounce/drop

•Reciprocal range

חות"מסחר בדו•

אסטרטגיית גרילה•

לרכב על הרווחים–שיטת המסחר ביום השני •



עצירה ושינוי כיוון–בגאפמסחר 

הקונים והמוכרים מעריכים את המידע החדש  , כאשר מניה פותחת בפער מחירים•

החדש" הנכון"ומנסים לנחש מהו שיווי המשקל ( במידה ויש כזה)שהתקבל 

מכירה על ידי מוסדיים  /פער לא משמעותי במיוחד ייתכן וייתפס כהזדמנות קניה•

הגאפשישמחו לנצלו והמניה תנוע בכיוון סגירת 

והמניה תנוע בחדות , הפחד הראשוניים ייתפסו כמוטעים/יתכן מצב בו האופוריה•

לכיוון השני

:עצירה ושינוי כיוון–הגאפבנקודת סגירת •

כל מי שנתפס אמש בכיוון הלא נכון מודה לאל וסוגר את הפוזיציה•

ומממש ברווח את התנועה" מגיע ליעד"כל מי שסחר הבוקר לכיוון הסגירה •

https://www.youtube.com/watch?v=nB7JCLUE_OE


SPY-בשוק גאפסגירת 

שמשקלל את פערי המחירים של כל המניות –מקרה פרטי של פער מחירים •

הגדולות

ברוב המקרים הפער ייסגר כבר באותו היום ויאפשר לנצל זאת•

הסיכוי לסגירה פוחת  –ומעלה ~ 0.7%; פער גדול•

בשימוש בתעודות הסל הממונפות העוקבות אחרי  –לונג + ניתן לסחור בשורט •

קניה לצד יתרונות נוספיםבכחשימוש תוך יומי כזה מאפשר חיסכון . המדד

כניסה ושיטת עבודה, יש להגדיר אפיונים לגבי גודל הפער•

וישמש כרמת יעד לימים הבאים" יסומן"פער שלא ייסגר באותו היום •



SPY-בשוק גאפסגירת 

שנסגר –פער מחירים גדול יחסית –יוצא מן הכלל שלא מעיד על הכלל •

יש לשים לב לעצירה ולשינוי הכיוון ברגע הסגירה. בברוטליות



--בשוק גאפסגירת  SPYהשיטה

:פער המחירים בשוק צריך לעמוד בקריטריונים הבאים•

מטווח המסחר של יום המסחר הקודם15-85%גודלו בין •

פער קטן מכך ככל הנראה זניח•

נדיר שייסגר –שנוצר כתוצאה מחדשות משמעותיות , פער גדול מכך•

(אך לא בלתי אפשרי)

לכיוון הסגירה–מיד בפתיחה –כניסה לעסקה•

דאוןגאפבמקרה של –UPROשימוש בתעודת הסל •

אפגאפבמקרה של – SPXUשימוש בתעודת הסל ההפוכה•

.קונים את התעודה בלונג, לצורך הפשטות, בשני המקרים•

או מעט לפניהגאפסגירת העסקה בנקודת סגירת . אין–סטופ לוס •

סגירה בסיום היום–הגאפבמידה ולא נסגר •

ישנה אפשרות להשאיר כמות קטנה למקרה של המשך התנועה לטריטוריה  •

הנגדית



טווח הפתיחה

והמשך–תוך יומית בשוק גאפסגירת 



ושינוי כיוון–תוך יומית בשוק גאפסגירת 



נוותר על העסקה–פער מחירים גדול מדי 

2.2$~טווח המסחר היומי 

$3פער המחירים כמעט 



2#נוותר על העסקה –פער מחירים גדול מדי 

1.5$~טווח המסחר היומי 

$2.4פער המחירים כמעט 



Fill & Bounceטקטיקת 

המניה תנודתית מאוד אך בזכות  

הפילוח לנרות דקה ניתן לאתר  

ולהבין את ההתנהגות במספרים  

עגולים

מניה שנעה בעוצמתיות לכיוון סגירת הפער עשויה להבלם ולנתר חזרה  : הרציונל•

.  לאחר שסגרה אותו, מעלה

2-7%: גודל הפער•

המניה סגרה את הפער בשעה הראשונה למסחר•

(כמות3/4)התנועה הראשונה של המניה לכיוון מעלה , לנצל את הניתור: המטרה•

 Yesterday close lineיש למקם קו בנקודת הסגירה או להציג •



Fill & Bounceטקטיקת 

המניה תנודתית מאוד אך בזכות  

הפילוח לנרות דקה ניתן לאתר  

ולהבין את ההתנהגות במספרים  

עגולים

או לאחר חצייתו, יש לחפש את נר העצירה הראשון על קו האפס•

יש למקם פקודת כניסה מעל נר העצירה•

פקודת הגנה מספר סנטים מתחתיו•

המניה  ; LYFTתנועה חדה למטה במניית 

נבלמת בפראות על קו האפס במחזור גבוה 

ומייצרת נר עצירה



-טקטיקת  Fill & Bounce מנייתLYFT

המניה תנודתית מאוד אך בזכות  

הפילוח לנרות דקה ניתן לאתר  

ולהבין את ההתנהגות במספרים  

עגולים

נקודת מימוש  

אפשרית



-טקטיקת  Fill & Bounce מנייתBIG

המניה תנודתית מאוד אך בזכות  

הפילוח לנרות דקה ניתן לאתר  

ולהבין את ההתנהגות במספרים  

עגולים

פער מחירים גדול •

מאוד יחסית

סגירה מהירה  •

מאוד

זינוק למעלה  •

.  בנקודת התמיכה

!מדויק על הסנט



-טקטיקת  Fill & Bounce מנייתUBER

פער מחירים שנסגר בצורה מהירה מאוד•

נר עצירה מובהק, לאחר הסגירה•

חזרה כלפי מעלהVאפשרות לתיקון •



או לאחר חצייתו, יש לחפש את נר העצירה הראשון על קו האפס•

יש למקם פקודת כניסה מתחת לנר העצירה•

פקודת הגנה מספר סנטים מעליו•

Fill & Dropטקטיקת 

המניה תנודתית מאוד אך בזכות  

הפילוח לנרות דקה ניתן לאתר  

ולהבין את ההתנהגות במספרים  

עגולים

מניה שנעה בעוצמתיות לכיוון סגירת הפער עשויה להבלם וליפול חזרה  : הרציונל•

.לאחר שרוב השחקנים שהיו בהפסד סוגרים את הפוזיציה

2-7%: גודל הפער•

המניה סגרה את הפער בשעה הראשונה למסחר•

(כמות3/4)לנצל את המימוש הראשוני לרווח מהיר : המטרה•



-טקטיקת  Fill & Drop מנייתROKU

המניה תנודתית מאוד אך בזכות  

הפילוח לנרות דקה ניתן לאתר  

ולהבין את ההתנהגות במספרים  

עגולים

פער מחירים קטן יחסית•

סגירה מהירה מאוד•

,  זנב ארוך כלפי מעלה•

גמגום ונפילה חזרה

לא עסקה קלה או קלאסית  •

!במיוחד



-טקטיקת  Fill & Drop מנייתCOP

המניה תנודתית מאוד אך בזכות  

הפילוח לנרות דקה ניתן לאתר  

ולהבין את ההתנהגות במספרים  

עגולים
בנקודת  Shooting starנר •

.הסגירה

טרייד מדויק ואפשרות לקצר  •

בנר העוקבהסטופאת 



-טקטיקת  Fill & Drop מנייתETSY

לא קלאסי–סגירה מאוחרת יחסית •

צהריים–מעבר לאינטרוול ארוך •

מספר עגול  +  VWAP–מימוש •



Reciprocal range

(בשעה הראשונה)מניה סוגרת את הפער בצורה מהירה : הרציונל•

אם התנאים מאפשריםFill & Bounce/Dropניתן להפעיל את שיטת •

ישרה  )CUPהמניה חוזרת בחזרה לקו האפס ומייצרת תבנית , לאחר סיומה•

(או הפוכה

התנועה המגמתית כאשר המניה עוברת לטריטוריה  המשךלנצל את : המטרה•

נגדית

מבשרת על , הגאפלסגירת , תוך דקות, לעיתים התנועה המהירה: רמז•

.המומנטום החזק והמשך

:השיטה•

ניתן להצטרף בטריגר שנוצר, לאחר יצירת התבנית•

הנר הדומם האחרון–סטופ •

ה כ פ ל ה  –יעד סופי , ניהול לפי תרחיש•

https://www.youtube.com/watch?v=x3Cla2M7OC0


דקה או שתי דקות–עבודה בנרות קצרים •

בנרות ארוכים יותר  . דקות6כניסה לאחר •

כמעט ולא ניתן לזהות בכלל טריגר

נשארים בנרות  –התנודתיות ממשיכה •

!קצרים

- Reciprocal range מנייתCXW



- Reciprocal range מנייתK

הגאפהמניה סוגרת את •

השתהות ותיקון הצידה לפני  •

המשך התנועה המגמתית

?איתור המניות



- Reciprocal range מנייתTWLO

המניה תנודתית מאוד אך בזכות  

הפילוח לנרות דקה ניתן לאתר  

ולהבין את ההתנהגות במספרים  

עגולים

135ולאחר מכן 135.5–שתי הזדמנויות כניסה •

הנרות הקצרים מגלים את העבודה הטכנית של •

התנגדות/בחינה מדויקת של רמת התמיכה–המניה 

?נקודת כניסה נוספת•

סוגרת את  , המניה יוצאת מלוע של תותח•

.  במהירותהגאפ

יש לעבור לנרות קצרים יותר כדי לתזמן את  •

התנודתיות גדולה מדי בשלב זה; הכניסה

בכיוון מעלה( ויותר)הכפלת התנועה •



Ride The earningsטקטיקת 

אין אפשרות  ; נרות דקה–תחילת המסחר •

לזהות את העסקה בנרות אחרים

נוצר דגל דובי מדויק  –למרות הזמן הקצר •

מאוד על המספר העגול

הקדמת כניסה הכרחית בעזרת שימוש  •

LEVEL II +S&T

עסקה מפלצתית בתרחיש נדיר•

:חות תזזיתית מאוד ומגיבה להמון מידע המגיע לשחקנים"מניה ביום הדו: הרציונל•

הורדות והעלאות דירוג•

שיחות ועידה•

(סוקלות/חיוביות)כתבות במדיה •

מינוי בעלי תפקידים•



Ride The earningsטקטיקת 

אין אפשרות  ; נרות דקה–תחילת המסחר •

לזהות את העסקה בנרות אחרים

נוצר דגל דובי מדויק  –למרות הזמן הקצר •

מאוד על המספר העגול

הקדמת כניסה הכרחית בעזרת שימוש  •

LEVEL II +S&T

עסקה מפלצתית בתרחיש נדיר•

??חות טובים או לא"אז הדו



Ride The earningsטקטיקת 

אין אפשרות  ; נרות דקה–תחילת המסחר •

לזהות את העסקה בנרות אחרים

נוצר דגל דובי מדויק  –למרות הזמן הקצר •

מאוד על המספר העגול

הקדמת כניסה הכרחית בעזרת שימוש  •

LEVEL II +S&T

עסקה מפלצתית בתרחיש נדיר•

:ולסחור את המניה רק ביום הבא" לתת לאבק לשקוע"נרצה •

נסחור–הגיבה ברביעי –AMרביעי /PMהמניה דיווחה לדוגמה בשלישי •

!בחמישי

הכסף הגדול מתחיל  . כבר ידועהכל–( רביעי בדוגמה שלנו" )יום התגובה"לאחר •

לאסוף סחורה/להפטר מסחורה

י הקונים  "מניה שאכזבה בענק תינטש ע; גל ההלם יכה במניה גם בימים שאחרי•

:ולהיפך



חות הכספיים"לדוTEVAתגובת מניית 

יום הנפילה 

המשך הקריסה בימים הבאים



,הטקטיקה היא לסחור את המשך התנועה ביום העוקב כלפי מעלה או מטה•

בהתאם לקריטריונים 

:בלונגעבור מסחר •

לפחות1%אפ של בגאפהמניה פתחה את יום התגובה •

.  לפחות2%המניה סיימה את יום התגובה בעליות של •

יתכן אמנם מצב שהמניה ירדה בתוך היום אולם הדרישות צריכות להישמר•

המניה הכתה את תחזיות האנליסטים ברווח למניה•

הדרישות יציב את המניה כמועדת למסחר לפי השיטה3רק צירוף •

Ride The earningsטקטיקת 



:בשורטעבור מסחר •

לפחות1%דאון של בגאפהמניה פתחה את יום התגובה •

. לפחות2%המניה סיימה את יום התגובה בירידות של •

יתכן אמנם מצב שהמניה עלתה בתוך היום אולם הדרישות צריכות להישמר•

המניה פספסה את תחזיות האנליסטים ברווח למניה•

הדרישות יציב את המניה כמועדת למסחר לפי השיטה3רק צירוף •

Ride The earningsטקטיקת 



נחפש את המניה לאחר יום התגובה, כאמור•

:חיפוש המניה יתבצע בסורק באופן הבא•

-טקטיקת  Ride The earningsתאריך הדיווח

השילוב יבטיח כי נקבל את כל החברות  

!שדיווחו ומניותיהן הגיבו היום



הבסת אנליסטים–Ride The earningsטקטיקת 

.יש לבדוק האם החברה הכתה את התחזיות או פספסה•

.ניתן להשתמש באתרים שונים על מנת לברר•

:לדוגמה, CNBCהשימוש באתר •



הבסת אנליסטים–Ride The earningsטקטיקת 

ונבדוק  ( וגם הבאים)חות נבחין בכל הרבעונים האחרונים "בעמוד הדו•

:מה החברה דיווחה ביחס לקונצנזוס האנליסטים המסקר אותה

תוצאה חיובית-14%-החברה הביסה את התחזיות ב



:הכניסה לעסקה•

.דקות ראשונות5יש להמתין לסיום נר •

(שורט)כניסה מתחת לנמוך ( / בלונג)כניסה מעל הגבוה •

מעל לנר דומם אחרון/סטופ יש למקם מתחת•

להמשך מומנטום–כניסה עדיפה בשעה הראשונה למסחר •

Ride The earningsטקטיקת 



ANFמניית –Ride The earningטקטיקת 



ANFמניית –Ride The earningטקטיקת 



ANFמניית –Ride The earningטקטיקת 



שיעור

9

חלק ב –בגאפיםשיטות מסחר 

מגברים טכניים

הכנה ליום מסחר וסיכום



בשיעור היום

בגאפשיטות מסחר •

Gap&Goמסחר •

פחד מול תאוות בצע•

ניסיון נוסף•

מגברים טכניים•

בניית רעיון מסחר•

דוגמאות•

הכנה ליום מסחר  •

הקדמה•

על מה להסתכל•

רשימות מעקב ורעיונות מסחר יומיים•

סיכום הקורס•



פער מחירים גדול –בגאפמסחר 

הקונים והמוכרים מעריכים את המידע החדש  , כאשר מניה פותחת בפער מחירים•

החדש" הנכון"ומנסים לנחש מהו שיווי המשקל ( במידה ויש כזה)שהתקבל 

,  הגאפיותר קיימת אפשרויות כי המניה תדבק בכיוון גדולככל שפער המחירים •

.קלושים–וסיכויי סגירתו 

...  4%שונה מפער מחירים של 19%פער מחירים של •

כגודל ההפתעה גודל התגובה; את המניה" מזעזע"פער מחירים גדול •

!משמעותי יכולה להשפיע על השוק כולובגאפמניה בפרופיל גבוה שפותחת •

https://www.youtube.com/watch?v=L-OTFcrxXFg


תמשיך  –שיטת מסחר המתבססת על הרעיון  כי מניה אשר פותחת בפער גדול •

את התנועה  

תאופיין ביותר ( 3%כלל אצבע מעל )מניה בפער מחירים גדול ? בכךההגיוןמה •

מאשר  ( שעשויים להגיב באמוציונליות לחדשות)תנועה מצד סוחרים פרטיים 

תנועת מוסדיים

ולקבל החלטה מושכלת בנוגע לעסקה" לקחת את הזמן"מוסדיים ירצו •

השיטה תעבוד ביתר קלות מאשר בפער  , במצב בו קיים פער מחירים מטה•

?ומדוע, מעלה

Gap & Goשיטת המסחר 



במסחר קיים סוג של דיסוננס בין הפחד של המשקיעים לתאוות הבצע•

בשיעור הראשון למדנו את העקומה המסבירה את היחס של השחקנים  •

התגובה להפסד חריפה לאין שיעור מהריגוש הנגרם מהשגת רווח; הפסד/לרווח

הנפילה החדה מעוררת פניקה והתנהגות לא , בפער מחירים משמעותי מטה•

!את המהלך הזה נרצה לנצל. זריקת סחורה–רציונלית 

אולם , עדיין נרצה להצטרף בכיוון ההתלהבות, במצב של פער מחירים מעלה•

...לקיחת רווח עשויה להעיב על המהלך

פחד מול תאוות בצע



לא , למרות שהמניה פותחת בפער מחירים גדול וככל הנראה תמשיך בכיוון הפער•

או לפחות ניסיון תיקון, נוכל להיכנס למניה מיד בפתיחה ללא תיקון

הקונים והמוכרים נמצאים במניה ומנסים כזכור להעריך את מחירה  : הסיבה•

ולהתמודד עם המידע והתמחור החדש

"  להיפטר"נרצה , גם אם התנועה תהיה אכן בכיוון שלנו–לפיכך •

חלק , במצב של פער מחירים מטה למשל; מהכוחות המתנגדים לנו

ויש לתת להם  (  ?טבע)מהשחקנים ירצו למצע או לנסות לקנות בזול 

זאתלבצע 

ננסה  , כישלון וניסיון לחזור למטה/נבחין בסימני תשישותאם ורק אם •

הדבר  . ונכנעת" אל חזור"לאתר את הנקודה בה המניה מגיעה למצב 

בזמן זה יש לאתר את נקודת  . דקותדורש ניסיון והמתנה של מספר 

הגבלת ההפסד

נקודת הכניסה

https://www.youtube.com/watch?v=CxhuC0DXcsM
https://www.youtube.com/watch?v=woAyipwaum0


CASY>144נקודת הכניסה 

פער מחירים גדול •

חות  "אחרי דו

מימוש ראשוני  •

איתור נר העצירה  •

למעלהוהרוורסל

R/Rבחינת יחס •



ניהול העסקה 

המשך תנועה בכיוון  •

GAP & GO

מימוש ראשוני  •

ועדכון  146באזור 

לאחר תיקוןהסטופ



ניהול העסקה 

אין כניסה בדקות הראשונות•

לאחר התייצבות וסימון טווח  •

מחירים ניתן לבצע שורט  

<41.55~ ( בכיוון הפער)

מחזורי המסחר גדלים •

במקביל להתרחבות הנרות



לעיתים נצטרך להמתין יותר כדי לוודא  ; או שתייםדקהלעיתים תיקון יהיה רק של •

!למסחר תהא מסוכנת הרבה יותרהשניהכמובן שכניסה מיד בדקה . זאת

–נקודת הגבלת ההפסד •

בו אנחנו מעריכים כי העסקה כבר אבודה וככל הנראה  באיזורהנקודה תהיה •

וסיכון של החלקה  ( למשל)הערכה כזו תמנע יציאה מעל הגבוה . תגרום נזק

כואבת

לעיתים  . מכוון ונמתין לכישלון וחזרה)!( לא נצא בספייק , כזכור, עם זאת•

ונזדקק להפחתה בנזק מועט יחסית  " ניהול הפסד"ניהול העסקה יהפוך ל

לספייק

אך בגלל התנודתיות הגדולה  , כרגיל מבחינת היעד הראשון–ניהול העסקה •

נרצה לנצל את המהלך ולשים את הסכנה  –מסחר מומנטום –בהתחלה 

!קידום סטופ סבלני–אם נצליח –לאחר לקיחת חלק נוסף ! מאחורינו

וניהול העסקההסטופ, נקודת הכניסה

https://www.youtube.com/watch?v=5AaU5bupH4A


יש לזכור כי מדובר פה במניית מומנטום ; לעיתים הכניסה הראשונה תיכשל•

אם אנחנו עדיין מעריכים כי התנועה  . והתנועה בפתיחה עלולה להיות מטעה

":הזדמנות שניה"הצפויה עדיין אפשרית ניתן להיכנס שוב בטריגר מעודכן ל

יש לוודא שהכניסה נעשית לאחר בחינת כל השיקולים הטכניים ולא כאקט  •

!נקמה

לכניסה החדשה יתלווה סטופ חדש ומעודכן  •

על ההפסד" לפצות"יש להתנהל כרגיל מבחינת היעדים ולא לנסות •

...עם המניה" ולריב"בדרך כלל לא יהיה רעיון טוב להמשיך ? נכשלהעסקה שניה •

ניסיון נוסף

https://www.youtube.com/watch?v=IsKlmNVivR8&t=104s


וכישלון–ניסיון נוסף 

פער מחירים גדול •

מניה מוכרת•

"  להכריח"שני ניסיונות •

את המניה לרדת  

מסתיימים בהפסד

המניה ממשיכה  •

-בכיוון מעלה להסחר

GAP & GOאין 



מניה מוכרת 

,  השיטה אמורה להיות זהה, כאשר מניה מוכרת פותחת בפער מחירים כלפי מטה•

:להזהראולם יש 

קניהכהזדמנותמשקיעים עשויים לתפוס פער מחירים במניה גדולה ואהובה •

ולהצטרפות של , לחץ הקניות עשוי להוביל את המניה ליצירת מגמה עולה•

.  הגאפקונים נוספים ולניסיון סגירה של 

;מיהן המניות המוכרות והאהובות, כמובן, נרצה להכיר, לפיכך•

"גבולי"גדול יחסית ולא גאפלוודא •

כמותהפחתת•

העסקהלשינויי כיוון ואפשרות להיפוך עירנות•

https://www.youtube.com/watch?v=N39m2LommJs
https://www.youtube.com/watch?v=sC3H4rfOutg


מגברים טכניים 

נרצה לשלב כמה שיותר כלים תומכי החלטה כאשר אנחנו מחליטים על כניסה  •

סיכויי ההצלחה יגדלו, ככל שיותר פרמטרים ישתלבו ביחד. לעסקה

:השאיפה•

נעדיף לסרוק מניות רבות ככל האפשר ולסנן רק את אלו המתאימות ביותר  •

:לדוגמה. לקריטריון

.  מניות מסקטור זה4-6לפנינו אפשרות לסחור . חולשה במניות התעופה•

נעדיף כמובן את המניה מתוך הסקטור העונה לדרישותינו בצורה הטובה  

!ביותר

מגברים טכניים3+ טריגר = עסקה איכותית ומקצועית 



מגברים טכניים 

כלי העוגן•

....  תחתית כפולה, פסגה כפולה, ידית+ספל, ראש וכתפיים: תבניות טכניות מורכבות•

....Harami, Hanging man, Hammer, Shooting Star: נרות יפניים•
Price action–ניתוח תנועות המחיר •

ראשייםמגברים •

.  מחיר המניה או מתחת לההיומי והתוך יומי מעל פתוחים בגרף גאפים•

'שיא כל הזמנים וכו–הגרף התנגדות ברמות מחיר הסטוריות על /תמיכה•

,200, 50, 20: נעים חשוביםממוצעים •

•Vwap
הפיבוטבנקודות התנגדות /תמיכה•

מספרים עגולים וחצי עגולים•

משנייםמגברים 

מניה מסקטור מוביל ללונג או מסקטור חלש לשורט•

.תמיכת השוק בכיוון העסקה•



BZUN-כניסה לעסקה בשילוב מגברים 

CUPתבנית •

פיבוט•

VWAPתמיכת •

•Price Action



CELG-כניסה לעסקה בשילוב מגברים 

•NR7

•Evening star

מספר עגול•



MDB-כניסה לעסקה בשילוב מגברים 

תצורת דגל•

•Daily/weekly

סקטור חזק•

שיא כל הזמנים•

VWAPתמיכת •



MDB

•NR7

•Evening star

מספר עגול•



JD-כניסה לעסקה בשילוב מגברים  

•Retest

•VWAP

פיבוטתמיכת •

בולען /נר פטיש•



HTZ-כניסה לעסקה בשילוב מגברים  

•Price Action

•Vwap

י'פיבונאצ•

הגאפתמיכה בסגירת איזור•



HTZ

מימוש רווח מהיר•

כל היוםVwapתמיכת •

השארות לסווינג •

מעולה R/Rיחס •



הקדמה–הכנה ליום המסחר 

יש לבצע מספר פעולות הכנה  , בעיקר בפתיחה, כדי להיות מפוקסים במסחר•

, פעולות אלו נועדו לעזור לנו לשים על המסכים את המניות המעניינות ביותר•

לסנן רעשים ולא לפספס את התנועות החדות ביותר ברגעים הראשונים

רץ במהירות ולא שהכלמי שהגיע באיחור למסחר מכיר בוודאי את התחושה •

!לכן חשובה ההכנה–יודעים על מה להסתכל קודם 

דקות  15-30-הכנה למסחר אורכת כ•



הכנה למסחר

המניה תנודתית מאוד אך בזכות  

הפילוח לנרות דקה ניתן לאתר  

ולהבין את ההתנהגות במספרים  

עגולים

.  לפני תחילת המסחר נבדוק מצב השווקים סביב העולם ונתעדכן בחדשות כלליות•

ונבדוק אם  Marketwatch/בלומברג/נעשה שימוש באתרים כלכליים כגון גלובס•

נרצה  ; או ציוצים העשויים להשפיע על השווקים/ישנן התפתחויות גיאופוליטיות ו

!כדי לנצל זאת" עם היד על הדופק"להיות 

?בוולסטריטכיצד תשפיע ידיעה זו על פתיחת המסחר •

בעת משבר או אופוריה . לעיתים השוק האמריקאי מגיב לנעשה בשווקי העולם•

על  , לפחות בפתיחה, תהא השפעה( המזרח/אירופה)באחד מהשווקים הגדולים 

הסנטימנט בניו יורק



הכנה למסחר

המניה תנודתית מאוד אך בזכות  

הפילוח לנרות דקה ניתן לאתר  

ולהבין את ההתנהגות במספרים  

עגולים

:בתוכנת המסחר•

?האם ישנו פער מחירים במדדים המובילים. מצב האינדקסים לפני הפתיחה•

גאפים, נקודות טכניות ורמות מפתח–מבט על המדדים בראיה יומית •

תצורות, פתוחים

:שימוש ברשימות מעקב•

ראשיות/סקטוריאליות•

–מניות מומנטום מהימים הקודמים •

•Ride the Earnings

חדשות  /הנפקות חמות•

תיקון על הגרף היומי  /שבירה/מועמדות לפריצה•

Short squeezeמועמדות ל •

יצירת התראות במידת הצורך•



20TOP–הכנה למסחר 

המניה תנודתית מאוד אך בזכות  

הפילוח לנרות דקה ניתן לאתר  

ולהבין את ההתנהגות במספרים  

עגולים

יש . בפערכדי למצוא את המניות שפותחות TOP 20שימוש בסורק דוגמת •

למקם את המניות המעניינות ביותר ברשימת מעקב או על גבי גרפים פתוחים של 

. דקה אחת

:השימוש בסורק יעזור להבין•

:וגםמרקט -יורדות בפרי/אילו מניות דיווחו ועולות•

מצב השווקים–תעודות סל •

•M&A–מיזוגים ורכישות

FDAאישורי •

יחסי גומלין בסקטורים •

https://www.youtube.com/watch?v=YiukRO7V8fE


FINVIZ-הכנה למסחר 

המניה תנודתית מאוד אך בזכות  

הפילוח לנרות דקה ניתן לאתר  

ולהבין את ההתנהגות במספרים  

עגולים

יכול לעזור , המתאימה לסוחרי יוםElite-הבעיקר בגרסת, Finvizשימוש באתר •

לסוחר בהכנה  

אם צפויות הודעות תוך ? מה התפרסם, אם התפרסמו. מעבר על הודעות כלכליות•

כנראה שהתנועה  ? ESTpm2הודעת פד בשעה . להיערך בהתאם–כדי המסחר 

.תהיה מוגבלת בחלקו הראשון של היום

ח"אג/ביטקווין/דולר/זהב/נפט–מטבעות ונכסים עיקריים , מבט על סחורות•

:ובנוסף•

(16:00-מתעדכנות ב)מניות חמות בעזרת מפות החום /לאתר סקטורים חמים•

לאתר מניות קטנות שרצות טרם הפתיחה•

לבדוק מצב החוזים טרם הפתיחה•

להשתמש בסורקים המוכנים בשביל להגיע , כאשר המסחר מתחיל ובמהלכו•

!במהירות למניות האטרקטיביות ביותר



--שימוש ב–הכנה למסחר  NEWS1#

המניה תנודתית מאוד אך בזכות  

הפילוח לנרות דקה ניתן לאתר  

ולהבין את ההתנהגות במספרים  

עגולים

:שימוש בסורק החדשות כדי לקבל מושג מה מזיז את המניות בידיעה אחת•

כדי לאתר את הכתבה  TOP20-נשתמש במניה מוכרת ומעניינת שמופיעה ב•

Fly  Intel: Pre – market Movers

השורה מתפרסמת מדי יום טרם פתיחת המסחר•



--שימוש ב–הכנה למסחר  NEWS2#

בפסקה אחת נוחה  , ומדוע, כל המניות המשמעותיות שזזות–פתיחת הכתבה •

:לקריאה

!חות לריכוז המדווחות ביחד"שימושי מאוד בעונת הדו•



סיכום-הכנה למסחר 

המניה תנודתית מאוד אך בזכות  

הפילוח לנרות דקה ניתן לאתר  

ולהבין את ההתנהגות במספרים  

עגולים

הכנה ליום המסחר תאפשר לסוחר להתמקד במניות הנכונות והמעניינות ביותר  •

בפתיחהגאפיםהטבעיות למסחר המועמדות מניות אלו הן . למסחר

עדיף לקחת כמה דקות להתאפס על מה שקורה מאשר  ? לא הגעת למסחר בזמן•

לזנק ישר לתוך האקשן

במקרה  –' לאנץ/הכנה סבלנית למסחר חשובה גם לסוחרים המגיעים לחלק השני•

וזמן לחפש נקודות  , מניות מגמתיות, הזה יש כבר היסטוריה תוך יומית חשובה

!כניסה מושכלות

התמקדות בסקטורים והתעשיות שעשו את הבוקר•

•Small-caps

עסקאות לילה טוב  •

https://www.youtube.com/watch?v=RszwWSjQQo8

