
ברוכים הבאים

מסלול המסחר בשוק ההון



מכללת מגמות

המקצועית והוותיקה בישראל  , המכללה המובילה•

,  ן"יזמות ותיווך הנדל, ללימודי המסחר בשוק ההון

.מסחר באמזון

מפעילת -"  קו מנחה"בבעלות החברה הציבורית •

ובבעלותו  www.bizportal.co.ilהאתר הכלכלי 

.סוחר המניות המוביל של ישראל, של מאיר ברק

http://www.bizportal.co.il/


מסלול המסחר בשוק ההון

!מסלול הדרכת המסחר הארוך והמקצועי בישראל•

!גם לחסרי רקע קודם, מיועד לכולם•

.שילוב של תיאוריה ופרקטיקה•

מטרת המסלול

לימוד שיטה מקצועית 

ייצור הכנסה שיטתיתלטובת 

ממסחר בשוק ההון לטווח קצר

(גם בתקופת ירידות)



מבנה מסלול המסחר בשוק ההון

קורס מבוא לשוק ההון•

קורס מסחר בשוק ההון•

קורס פסיכולוגיה בשוק ההון•

קורס מסחר בלימוד עצמי•

סימולטור מסחר בזמן אמת•

מנוי לחדר הלימוד האינטראקטיבי•

מפגשים מעשיים בזמן אמת•



הצטרפו אלינו



!אזהרה

באתר  , מטרת המידע המועבר במסלול הלימודים•

בחדר הלימוד  ,  באמצעות הדואר האלקטרוני, האינטרנט

!לימודית בלבד–האינטראקטיבי או בכל דרך אחרת 

אין המידע בגדר של המלצת השקעה או כתחליף לייעוץ  •

.השקעות המותאם לצרכיו של כל משקיע

מדריכי הקורס אינם עוסקים בייעוץ השקעות ועשויים  •

.להחזיק או לפעול בניירות ערך המוזכרים בקורס



?  אז במה סוחרים

סחורות

מדדים מניות

ח"מט



טווחי ההשקעה והמסחר בבורסה

משקיע לטווח ארוך•
חודשים/לטווח של שבועות( ע"ני)מחזיק נייר ערך ✓

המצב העסקי של החברה–ע "המניע העיקרי לרכישת ני✓

התנהלות בעת משבר–חסרון עיקרי ✓

סוחר לטווח קצר•
מספר ימים/ע לטווח תוך יומי"מחזיק ני✓

ניתוח טכני–ע "המניע העיקרי לרכישת ני✓

ניצול משברים–יתרון עיקרי ✓





חות הכספיים לתנועת המניה"הקשר בין הדו



הסיכון

ע"רכשנו ני



הסיכון

ע"רכשנו ני

אנחנו מעוניינים לצאת

,  בנקודה זו

5%ע יירד ב "אם הני

?האם נצליח



פקודת הגנה

ע"רכשנו ני

פקודת הגנה במערכת

-5%         

Stop Loss      

פקודת הגנה במערכת
מסייעת לנו להתגבר על הבעיה המנטאלית•

עוזרת לנו כשאנחנו לא נמצאים מול המחשב•

!לא ניתן להצליח ללא שימוש בפקודת ההגנה•



?למי שייך הכסף בבורסה

?מי הם-80%–המוסדיים •

19%–הציבור הרחב •

1%–הסוחרים •



SWING-ע בסיסי "דוגמה לניהול ני



התלהבות הציבור, מניה במגמת עליה



?מה מונע מהמחיר לעלות



?מי מוכר

מוכרים

47$



כניסה למניה במחיר מדויק

47$

47.01$כניסה ב 



הגדרת הפסד

47$

47.01$כניסה ב 

46.50$פקודת הגנה ב 



העלאת פקודת ההגנה

47$

47.01$כניסה ב 

50.50$יציאה ב 



כניסה למניה במחיר מדויק

47$

47.01$כניסה ב 

פקודת הגנה

46.50$מקורית ב 

50.50$יציאה ב 

סיכום

.כניסה מדויקת. 1

הגדרת הפסד. 2

.העלאת פקודת הגנה מידי יום. 3

7.5%יציאה ברווח של . 4

(-102$)/ + 698$–מניות 200. 5



ל"מדוע לסחור בשווקים הבינ

.מחזורי מסחר אדירים, מסחר רציף•

(ח"מט/סחורות/מדדים/מניות)ע "מגוון עצום של ני•

.אידיאלי לשילוב עם עיסוק אחר. מבוקר עד לילה–שעות מסחר נוחות •

(Stop)פקודות מסחר מתקדמות המאפשרות מסחר מתוחכם ומותאם •

.ע"במגוון רחב של ני–שורט –אפשרות לביצוע מכירה בחסר •

.מינוף, ביצוע מידי בזמן אמת, עמלות זולות•



?כיצד מרוויחים ממניה כזאת



23$מי קונה ב 

23$
?מי הקונים–תמיכה 



?היכן ממוקמות פקודות ההגנה

23$

פקודות הגנה



Short–הדרך להרוויח בירידות 

23$

-400    $22.99



Short–הדרך להרוויח בירידות 

23$
-400    $22.99

+400    $22.19

400X0.80=$320



המשך תנועת המניה



דוגמה נוספת



סיכום-Short-מכירה בחסר 

ע נוטים לרדת מהר יותר לעומת תקופת העליה  "ני•

(80%ל 68%בין )
פקודות הגנה✓

פאניקה בציבור✓

.הדרך היחידה להרוויח בתקופת ירידות•

"..יקר"ע כשהוא "ראשית מוכרים את ני•

"..זול"רוכשים אותו מחדש כשהוא •



שיעור  

2

מבנה השוק ומונחים בסיסיים



:בשיעור היום

LONG/SHORT–סוגי עסקאות ▪

?באילו מניות נסחר▪

הגדרת הסיכון▪

מספרים עגולים▪

נרות יפניים וסוגי גרפים▪

גאפים▪

? מהו מינוף▪



סוגי עסקאות

Longעסקת 
:  השיטה הקלאסית לפיה מנסים להרוויח מעליית מחיר של מניה

מתוך תקווה " בזול"יש לקנות אותה כעת , אם מעריכים כי המניה כרגע זולה
". ביוקר"שמחירה יעלה ונוכל למכור אותה מאוחר יותר 

Shortעסקת 
:  השיטה של המקצוענים להרוויח מירידת מחיר של מניה

" ביוקר"כעת למוכרהאם מעריכים כי המניה כרגע מתומחרת מעל מחירה ההוגן יש 
".בזול"מתוך תקווה לקנות אותה מאוחר יותר 

נוספיםמושגים
Bull–שווריםשוק• Market,שלבתקופהשוק

שעריםעליות
Bear–דוביםשוק• Market,שלבתקופהשוק

שעריםירידות



סוגי עסקאות

! לא משנה מה קודם–מכור ביוקר , קנה בזול! זכור

200-

מכירה בשער גבוה

200+

קניה בשער נמוך

LONG

200+

קניה בשער נמוך

200-

מכירה בשער גבוה

SHORT

רווח נוצר
כאשר מחיר
המניה יורד

רווח נוצר
כאשר מחיר
המניה עולה



NYSEבורסת  

מנהטן  , סטריטבוול 1792נוסדה , ב"הבורסה הוותיקה והגדולה בארה▪

זירת מסחר מקוונת ואלקטרונית לחלוטין-כיום הודות לטכנולוגיה ▪

המסחר  , התעשיהבעיקר חברות מתחומי , חברות רשומות למסחר4000-כ▪
!טריליון דולר20–שווי השוק הכולל שלהן . והפיננסים

משגיחים ומנהלים את Specialists: מנהלי הפעילות▪

המסחר הממוחשב בכל מניה ומניה▪

?NYSE-כיצד נזהה מניות הנסחרות ב

Symbol= סימול המניה ▪

:  הסימול מורכב מעד שלוש אותיות, כ"בד▪

MCDGEF



NASDAQבורסת 

(לציטוטים בלבד)כבורסה האלקטרונית הראשונה 1971-נוסדה ב▪

(  וביוטקהייטק )טכנלוגיהבעיקר חברות , חברות רשומות למסחר2800-כ▪

טריליון דולר9-בעלות שווי שוק כולל של כ, וצמיחה

.כיום בורסה מתחרה עסקית בבורסת ניו יורק▪

?NASDAQ-כיצד נזהה מניות הנסחרות ב

:  אותיות4/5הסימול מורכב מ , כ"בד▪

GOOG/

GOOGL
AAPL FB

National Association of Securities Dealers Automated Quotation System



. אחד היתרונות של מסחר בבורסה האמריקאית הוא שעות המסחר הנוחות לישראלים▪

או עיסוקים אחרים/הדבר מאפשר שילוב המסחר עם עבודת בוקר ו

:לפי שעון ישראל

ב"זמני הפעילות בבורסות ארה

המסחר המאוחר

AFTER-MARKET

מסחר ציבורי מסחר מוקדם

PRE-MARKET

23:00–0:00 16:30–23:00 15:00–16:30

,  חות הכספיים של החברות"במסחר המוקדם והמאוחר מתפרסמים לרוב הדו▪

י גופים מוסדיים"והמסחר בו מתבצע בעיקר ע

במסחר המוקדם והמאוחר מחזורי המסחר יהיו דלילים יותר ונרצה להימנע  ▪

.מלהשתתף בו

6הפרש השעות עומד על , קיץ/פעמיים בשנה בגלל הפרשים בהחלת שעון חורף▪

(7במקום )



!טיים ניו יורק' לאנץ

:לשלושה חלקיםניתן בדרך כלל לחלק את יום המסחר

09:30-11:30"              פתיחה"•

11:30-13:30"   הפסקת צהריים"•

13:30-16:00" הסיום/החלק שני"•

בשעות הפסקת הצהריים מחזורי המסחר  

.יהיו נמוכים יחסית ונצפה לפעילות מועטה



?באילו מניות נסחר

מחיר המניה 

10$-70$

מחזור המסחר

לפחות מיליון מניות ביום

תנודתיות סבירה

Spreads))מרווחים 
נמוכים



מחיר-? באילו מניות נסחר

$10-70מחיר המניה 
"(אין בשר)"לרוב יבצעו תנועה לא משמעותית 10$-מניות במחיר נמוך מ❖

.מניות יקרות לרוב תהיינה בעלות תנודתיות גבוהה מדי ומרווחים גדולים❖



מחזור-? באילו מניות נסחר

לפחות מיליון מניות ביום–מחזור המסחר 
על מנת להבטיח סחירות ונזילות נרצה לסחור במניות בעלות מחזור מסחר  ❖

.מניות1,000,000ממוצע מינימאלי של 

!המחזור נמדד בכמות מניות אשר מחליפות ידיים ולא בכסף❖



מרווחים-? באילו מניות נסחר

מרווחים נמוכים
מסחר במניות במחיר סביר ובמחזור גדול יבטיח לרוב מרווחים נמוכים❖

הוא המרחק בין הקונה הראשון לבין המוכר הראשון( Spread)מרווח❖

היות ואנחנו מבצעים קניה במחיר הגבוה ומכירה במחיר הנמוך נשאף  ❖

!למרווח קטן ככל האפשר

15:00בשעה 

שעון ניו יורק



תנודתיות  –? באילו מניות נסחר

תנודתיות סבירה
התנודתיות תהיה עדיין  , לפעמים למרות הקפדה על מחיר ומחזור ממוצע❖

נמוכה מהרצוי  /גבוהה

!סנט ביום מסחר80נרצה לסחור במניות שזזות בממוצע לפחות ❖

?Spread))התנודתיות והמרווח , מה הקשר בין המחזור❖

!טווח מסחר נמוך–KEYמניית דקות5גרף –KEYמניית דולרים4-עולה ב( SPY)השוק 



בחשבוןאיזוןעללשמורלנושיאפשרקבועכספיסיכוןעללשמורנרצהעסקהבכל

לבחינתנכונהאינדיקציהלנושתהיהמנתעלוכן,חדותמתנועותולהימנע

.החודשבסוףהביצועים

כששניעסקהלכלברוריםויציאהכניסהמחירימראשלהגדירעלינוכךלשם

מניותכמהשנדעמנתעל,מראשלנוידועיםלהיותחייביםהבאיםהפרמטרים

:לרכושעלינו

.המתוכנןהיציאהמחירלביןהכניסהמחירביןהמרחק–הסטופגודל❖

.עסקהבכללהפסידמוכניםאנואותוהקבועהכספיהסכום–סיכוןיחידת❖

הגדרת הסיכון



30$= יחידת סיכון ❖

34.09$= מחיר כניסה מתוכנן ❖

33.99$= מחיר יציאה מתוכנן ❖

דוגמא-הגדרת הסיכון 

:כדי לחשב את כמות המניות שעלינו לקנות נשתמש בנוסחה פשוטה❖

.הסטופגודל / יחידת הסיכון 

30$/0.10$ = 300



טבלת עזר–הגדרת הסיכון 



שפה משותפת

.המניהלמחירקשרללאבאחוזיםולאבסנטיםהמניותתנועתאתנציג❖

אוהרווחאתוכן,הסיכוןאתלחשבופשוטקליותרהרבהזובדרך❖
.ההפסד

1$-בשעלתהנציין-11$שללמחיר10$שלממחירשעלתהמניה❖
.10%-בולא

ואתהדולריהסיכוןאתלהגדיריותרנוחהבצורהמאפשרתזודרך❖
.הכוללההפסד/הרווח



נרות יפניים וסוגי גרפים

נרצה לקבל החלטות מושכלות על סמך התבוננות  , בשימוש בתורת הניתוח הטכני▪

?מדוע". קו"ונעדיף להשתמש בנרות יפניים ולא בתצוגת , בגרף המניה



נרות יפניים וסוגי גרפים

.י סוחרי האורז היפניים"ע17-הנרות הומצאו כבר במאה ה❖

הנר , בניגוד לגרף קווי המחושב לפי מחירי הסגירה בלבד❖

:היפני מורכב מארבעה פרמטרים

פתיחה

סגירה   

גבוה  

נמוך

יוצרים את גוף הנר{

"צלליות", "זנבות"נקראים גם . מסמנים את מחיר המינימום והמקסימום באותה תקופה{

?למה חשוב לדעת כל הפרמטרים 



$20

$21

$21.2

$19.5

גבוה

נמוך

פתיחה

סגירה

(כ ירוק או שקוף"בד)נר עליית מחיר -נרות יפניים 



גבוה

נמוך

פתיחה

סגירה

(כ אדום או כהה"בד)נר ירידת מחיר -נרות יפניים 

$20

$21

$21.2

$19.5



ללא שינוי   Dojiנר

$20

$20.20

נמוך$19.5

פתיחה סגירה

גבוה
שערי הפתיחה והסגירה זהים



NVDA–גרף נרות שבועי 



TWTR-גרף נרות יומי 



PSX–דקות 5גרף תוך יומי 



פערי מחירים  -גאפים

כאשר מניה פותחת את יום המסחר במחיר שונה מהמחיר  ❖

Gapהפער הזה נקרא , בו סגרה את יום המסחר הקודם

(.גאפ)

כאשר מחיר הפתיחה נמוך ממחיר הסגירה ביום המסחר  ❖

 Gap Down-הקודם הפער הוא כלפי מטה 

כאשר מחיר הפתיחה גבוה ממחיר הסגירה ביום המסחר  ❖

 Gap Up–הקודם הפער הוא כלפי מעלה 



... וזה שיורד, זה שעולה

?כיצד נגרמים גאפים



?מדוע נוצרים גאפים

חברההודעות❖
אישור,ל"מנכחילופי,כספייםחות"דו•

FDA,ועודמעילה,רכישה

שוקהודעות❖
אינפלציהנתוני,חודשיתעסוקהח"דו•

אחרותוהודעותוצמיחה

חדשות❖
,גיאופוליטיתמתיחות,טבעאסונות•

.חיצונייםאירועיםהשפעתובכלל

מה עוד עשוי לגרום לפער 
?מחירים במניה 



!?מניה שפותחת כל יום בגאפ



מסחר סביב מספרים עגולים

כיוון שאנשים  פסיכולוגית למספרים העגולים ישנה חשיבות❖
.50.00$או 60.00$רגילים לחשוב במספרים עגולים כמו 

?20:00-נקבע במסעדה ב–

?שקל20נתערב על –

.80$-אני אמכור את המניה שתגיע ל–

:גישה

.נממש רווח מתחת למספרים עגולים▪

.נעדיף לקנות מעל למספרים עגולים▪

כמויות

סכומים

?ומהו מספר חצי עגול



FOSL-20המספר העגול 



APTX-20המספר העגול 



...כך זה נראה בזמן אמת

?  ...היכן נרצה לראות כמויות גדולות יותר–שורט / בפוזיציית לונג 



?מהו המינוף

המינוף הוא כלי שניתן לקבל מהברוקר בלבד ובאמצעותו יכולים משקיעים  

4להשתמש ביותר כסף מאשר יש להם בפועל עד למכפלה של פי 

.מהמזומן בחשבונם

תוכלו לקנות בתוך יום  , בחשבונכם$ 10,000אם הפקדתם : לדוגמא

.1:4כלומר מינוף ביחס של $, 40,000המסחר מניות בשווי של עד 

לאור החשש שמחיר , עם מניות" ללכת לישון"אם תרצו , לעומת זאת

תצטרכו להסתפק , (גאפ)המניה ישתנה באופן חד מחוץ ליום המסחר 

.20,000$כלומר עד 1:2במינוף של 



?מהו מינוף 

:דוגמא•

$  3,000גודל החשבון שלי הוא 

.דולרים למניה100במחיר של Xמניות של מניית 100אני מעוניין לרכוש 

$ 10,000= 100*100גודל הפוזיציה הוא 

$?  3,000האם הפעולה תתאפשר בחשבון של 

( BP)כח קנייה (  EQUITY)גודל חשבון 

3,000  $12,000$

5,000$20,000$

10,000$40,000$



!לשיעור הבא–חשוב 

.  'לשיעור הבא יגיע נציג הברוקארז•

על חשיבותו של הברוקר  , הנציג יסביר על הברוקר•

.  על מערכת המסחר והעמלות , לכל סוחר בשוק ההון 

הנציג יפתח חשבונות מסחר ויחלק את חשבונות •

. הדמו

!שימו לב •

עליכם להביא מסמכים לשיעור הבא לטובת פתיחת  •

(הסבר מפורט בשקף הבא)חשבון וקבלת חשבון דמו 



:  מסמכים שעליכם להביא 

:  תעודות מזהות 2•

.רישיון\דרכון \תעודת זהות 

. המצוינות למעלה3תעודות מתוך ה2יש להביא 

: חשבונית על שם הלקוח•

.יש להציג חשבונית שמשולמת לפי צריכה חודשית

.כבלים, סלולר , ארנונה , מים , חשמל : לדוגמה 

מכתב  )אפשר להציג פירוט חיובים באשראי 27מתחת לגיל •

(רשמי שמגיע מחברת האשראי



שיעור 
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הכרת מערכת המסחר 

פקודות המסחר



:בשיעור היום

Colmex–הכרת הברוקר ▪

יתרונות העבודה עם מערכת ישירה▪

התקנת מערכת המסחר▪

פקודות בסיסיות▪

פקודות מתקדמות▪

Colmex–תהליך פתיחת חשבון מסחר ▪ pro



הכרת הברוקר



:תוכן לימודי         מידע לתלמיד בשוק ההוןאתר מגמות        

סרטוני הדרכה  {

התקנת המערכת



Market"  מרקט"ביצוע מיידי בכל מחיר ❖

Limit"  לימיט"–ביצוע מיידי עם הגבלת מחיר ❖

שתי הפקודות היחידות שהבורסה מבינה וקולטת  ❖

!מועברות ישר לביצוע ללא המתנה❖

פקודות בסיסיות



Marketפקודת 

"  מחיר השוק"קנייה או מכירה מיידית ב: הגדרה

יכול להשתנות מהר . שישנו בנמצאהבאהמחיר = מחיר השוק ❖

. מאוד בעת תנועה מהירה

הפקודה עשויה להתבצע בחלקים שונים ומחירים שונים  , לפיכך❖

(.היצע/בכפוף לביקוש)

כ על מנת  "בד, פקודת קנייה או מכירה בזמן אמת: שימוש מקובל❖

.מעסקה שהולכת נגדנו" לברוח"

!ומובטחמיידיביצוע :יתרון▪

!  המחיר לא:חסרון▪



-פקודת  Limitמשא ומתן

.בהגבלת שערמיידיתקנייה או מכירה : הגדרה

❖Limit אך לא יקר יותר, מחיר ההגבלהעדקנה בכל מחיר –לקניה

❖Limit מחיר ההגבלה אך לא פחות מכךעדמכור בכל מחיר –למכירה

במכירה נקוב . בקניה נקוב במחיר המקסימום אותו אתה מוכן לשלם❖
!במחיר שלא תסכים לרדת ממנו

לקיחת רווח  ; אך לא בכל מחיר, לעסקהמיידיתכניסה : שימוש מקובל❖
(Take Profit)עתידי 

.  השליטה במחיר הביצוע:יתרון•

.  יתכן ולא תבוצע כניסה בשוק תנודתי:חסרון•



STOPפקודת 

(מיידיללא ביצוע )המתנה לביצוע : הגדרה
הלימיטאו /נשתמש בפקודת סטופ כאשר נרצה שפקודות המרקט ו❖

.עד שתנאי מסוים יתקייםשלנו לא תעבורנה לבורסה 

.הפקודה תמתין אצל הברוקר עד למילוי התנאי הדרוש❖

!לימיטהעבר לבורסה –בהתמלא התנאי : STOP LIMITפקודת ❖

העבר לבורסה –בהתמלא התנאי : STOP MARKETפקודת ❖
!מרקט

:  שימושים▪
(STOP LIMIT)כניסה עתידית למניה בטריגר מסוים –

(STOP MARKET)נעילת רווח /יציאה עתידית ממניה בהפסד–

STOP MARKET = STOP LOSS  =  הוראה אוטומטית לקטיעת הפסד



לכניסה לעסקת לונגSTOP LIMITפקודת 

.לעסקה אך ורק במעבר הטריגרלהכנסנרצה , כזכור❖

.נרצה להגביל את המחיר כדי להימנע מביצוע במחיר יקר מדי❖

STOP LIMIT: סוג הפקודה הנדרש❖

הפקודה תמתין אצל הברוקר עד למעבר הטריגר❖

!לקניה אל הבורסהלימיטנזרקת פקודת –רק בעת מעבר הטריגר ❖

.  יש להקפיד לתת מרווח מספיק על מנת לאפשר לפקודה לתפוס❖

.מעלינו" תדלג"לעיתים בעת תנועה מהירה הפקודה לא תתבצע והמניה ❖



לכניסה לעסקת לונגSTOP LIMITביצוע פקודת 

!81.1מעלנרצה להיכנס לעסקה רק 

נכניס את סימול המניה ונקיש✓

STOP LIMITנבחר בפקודת ✓

סנט מעל מחיר ( הסטופ)נזין את מחיר התנאי ✓

!כמה סנטים מעליוהלימיטואת מחיר , הטריגר

Buyנקיש ✓

ESRX>81.10 , STOP 80.90



לכניסה לעסקת שורטSTOP LIMITביצוע פקודת 

!13.77ל מתחתנרצה להיכנס לעסקה רק 

נכניס את סימול המניה ונקיש✓

STOP LIMITנבחר בפקודת ✓

,  סנט מתחת הטריגר( הסטופ)נזין את מחיר התנאי ✓

!כמה סנטים מתחתיוהלימיטואת מחיר 

SHORTנקיש ✓

MPEL<13.77, STOP 13.90



STOP LOSS–פקודת הגנה בלונג 

קיימת עסקת לונג פתוחה❖

אם המניה תרד מכאן ( או נעילת רווח)פקודה הגנה מפני הפסד ❖

...כמובן משער הקונים הנוכחינמוך STOP-שער ה; יש לבחור מחיר ליציאה❖

מכירה/ SELL-יש ללחוץ על ❖

–הפקודה תמתין אצל הברוקר ואם המניה תרד למחיר שהוגדר 
!תיזרק לבורסה פקודת מרקט למכירה



STOP LOSS–ביצוע פקודת הגנה בלונג 

.יש לנו עסקת לונג פתוחה ונרצה למקם פקודת הגנה•

.  80.90-נרצה לצאת מהעסקה אם המחיר ירד מ•



STOP LOSS–פקודת הגנה בשורט 

.קיימת עסקת שורט פתוחה❖

.אם המניה תעלה מכאן( או נעילת רווח)פקודה הגנה מפני הפסד ❖

.כמובן משער המוכרים הנוכחיגבוה STOP-שער ה; יש לבחור מחיר ליציאה❖

(.COVER)כדי להתכסות על הפוזיציה BUY-יש ללחוץ על ❖

הפקודה תמתין אצל הברוקר ואם המניה תעלה למחיר  ❖
!תיזרק לבורסה פקודת מרקט לקניה וכיסוי השורט–שהוגדר 



STOP LOSS–פקודת הגנה בשורט 

:יש לנו עסקת שורט פתוחה ונרצה למקם פקודת הגנה▪

13.9נרצה לצאת מהעסקה אם המחיר יעלה ל •



RANGE-פקודת יציאה משולבת 

ולהגן LIMITבעסקה פתוחה נרצה לממש רווח עתידי בפקודת ▪

.STOPמהפסד בפקודת 

!  את העסקה משני הכיווניםהתוחמתפקודה משולבת ▪

.גבוה מהמחיר הנוכחי ונמוך מהמחיר הנוכחי: נמקם שני מחירים▪

מרקט תיזרק לבורסה פקודת , היה והמניה תגיע לאחד מהגבולות▪

!אוטומאטיתליציאה והצד השני יבוטל 

SELLביציאה מעסקת לונג נלחץ ; אין הבדל בין לונג ושורט▪

BUYובעסקת שורט 



RANGE-פקודת יציאה משולבת 

:LBTYA-נרצה לגדר את עסקת השורט ב

RANGEנבחר בפקודת ▪

ברווח  , נזין את הערכים בהם נרצה לצאת מהעסקה▪

.ובהפסד

BUYנקיש ▪



--פקודת יציאה משולבת  RANGEבשני חלקים

,  (פרשיאל= חלק מכמות המניות )Iבעסקת סווינג נרצה לממש ברווח יעד ▪

.יעד סופי למימוש–IIובהמשך יעד 

!הסטופבהפסד נרצה לצאת מכל העסקה במחיר ▪

כמות½ כל אחת , נפרדות לאחר הכניסהRANGEשתי פקודות –הפתרון ▪

מחיר 

הכניסה   

92

II-105.22יעד 

–יעד  I92.9

89.95-נקודת יציאה משותפת בהפסד

...בשורט בדיוק להיפך

TRIP



Trailing Stopפקודת 

שפל/הגבלת תנועה מהשיא

.הפקודה תתבצע בעת נסיגה במחיר מנקודת השיא או השפל ▪

.Buy-בומשורטSell-ביציאה מלונג נשתמש ב; הפקודה תקפה ללונג או שורט▪

.שפל ניתן להזנה באחוזים או בדולרים/עומק הנסיגה מהשיא▪

.ניתן להזין רק לאחר כניסה למניה▪

.בעת הביצוע תיזרק לבורסה פקודת מרקט ליציאה▪



Colmex-תוכנת המסחר  Pro CFD Trader



שם הנייר ומחירי ביקוש והיצענתוני המסחר Level I:מידע 

BUY-לרכישה לחץ על כפתור ה

החשבון בו תבוצע הפעולה

(  קונים ומוכרים ממתינים)ספר הפקודות Level II:מידע 

סימול המניה      

כמות מניות מבוקשת

(      מכירה בחסר)לביצוע שורט 

 SELL-למכירה לחץ על כפתור ה

נתיב ההוראה    

ביטול  פקודה אחרונה

חלון המסחר

שגיאות/פס מידע ותיעוד הוראות

תוקף הפקודה

סוג ההוראה    



colmex–פתיחת חשבון מסחר  pro

:מסמכים נדרשים

( דרכון/ רישיון/ תעודת זהות)תעודות לבחירה 2לשלוח בוואטסאפ או במייל צילום של לפחות 

לשלוח בוואטסאפ או במייל צילום של חשבונית עם שם הלקוח וכתובת מעודכנת  

!תוקף מהחצי שנה האחרונה בלבד( 'מים וכו/חשמל/פירוט אשראי/חשבון סלולאר)

.ולמלא את ההרשמה באתרwww.colmexpro.com-להיכנס לאתר של הברוקר בכתובת 

Signature Verification Form–לחתום על טופס אימות חתימה המצורף ולשלוח בוואטסאפ או במייל 

המצורף ולאחר  " פרטי חשבון להעברת הכספים"לבצע העברה בנקאית לטובת חשבון הברוקר בעזרת טופס 

.מכן לשלוח את אישור העברה במייל או בוואטסאפ

מסלולי עמלות

בפתיחת חשבון אין שום  )מסלול העמלות נקבע לכל לקוח על פי גודל תיק ההשקעות ורמת הפעילות 

שבעצם יקבע את מסלול ( אידיקציה לדעת מה תיהיה רמת הפעילות של אותו הלקוח עצם היותו לקוח חדש

.העמלות יהיה גודל תיק ההשקעות איתו הוא יתחיל

http://www.colmexpro.com/


colmex–פתיחת חשבון מסחר  pro

:מדרגות ההפקדה והתנאים הם

עמלת מינימוםעמלת המסחר הכלליתגודל תיק ההשקעות

לעסקהדולר$2.5למניהסנט$30001

לעסקהדולר$2למניהסנט$50000.9

לעסקהדולר$1.5למניהסנט$10,0000.85

לעסקהדולר$1.5למניהסנט$15,0000.8

לעסקהדולר$1.5למניהסנט$25,0000.75

לעסקהדולר$1.5למניהסנט$35,0000.7

לעסקהדולר$1.5למניהסנט$50,0000.65

לעסקהדולר$1.5למניהסנט$75,0000.6

לעסקהדולר$1.5למניהסנט$100,0000.55

לעסקהדולר$1.5למניהסנט$150,000+0.5



colmex–פתיחת חשבון מסחר  pro

קבועות+שונותמסחרעלויות•

.פעמיותחדנוספותעמלותישנןעסקאותביצועעלהמסחרלעמלותמעבר•

פרייספיקס$40-משיכהעמלת•

עלותללא-500$עדחודשיתמשיכה•

LEVEL)אמתבזמןנתוניםעמלת• (לבורסהעמלה).חודשכל$15.1-(2

•

והמחאותהעברותשערלפימתבצעההמרהחישוב-שיקלימטבעהמרת*•

.נתוןרגעבכלהבנקבאתרישירותזאתלבדוקוניתןלאומיבנקשל•



שיעור 
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תרגול מערכת המסחר 

COLMEX PRO



"טריגר"–רעיון מסחר 

:מגדיר את נקודת הכניסה לעסקת לונג או לעסקת שורט

"מחיר הטריגר"סנט מעל : בלונג▪

"מחיר הטריגר"סנט מתחת : בשורט▪

!שהמניה חוצה את הטריגררק לאחרכניסה למניה תבוצע ▪

!מפעיל את תוכנית העבודה שלנו, מוציא לפועל? למה טריגר



טריגר לעסקאות לונג  

:מבטא רעיון מסחר ללונג( >" )גדול מ"סימן של ▪



:NAV<27.5–דוגמה לעסקת שורט 

:מבטא רעיון מסחר לשורט( <" )קטן מ"סימן של ▪



:NAV<27.5–דוגמה לעסקת שורט 



דגשיםחיסרוןיתרוןבמילים פשוטותפקודה

MARKET"מנייה בעלת  אי שליטה במחירביצוע מיידי"כאן ועכשיו

“Spread”   גבוה יכולה

לגרום לפגיעה 

משמעותית בביצוע

STOP-LIMIT" בין מחירX לבין מחירY"לדלג"המניה יכולה שליטה במחיר  "

(Spread)מעליכם 

הפקודה בה נשתמש  

כדי לתזמן כניסה  

לפוזיצייה

STOP"מסייעת לצד  "לא מוכן לספוג יותר

המנטאלי כשנצטרך  

לקבל את ההפסד

נשתמש בה כפקודת  -

הגנה

LIMIT"קניה במחיר מקסימאלי"

או

"מכירה במחיר מינימאלי"

ביצוע במחיר  

המבוקש או טוב  

יותר ממנו

אם המניה לא הגיעה  

ליעד שלכם אתם 

חשופים בצד השני

נשתמש בה למימוש  

רווח

RANGE"משלבת גם פקודת  "מה שבא קודם

רווח וגם פקודה  

. למימוש ההפסד

שילוב של  

LIMIT+STOP  .

נשתמש בה רק כאשר  -

אנחנו נמצאים בתוך  

פוזיציה קיימת

TRAILING"מאפשרת לנו לנעול  "סטופ נגרר

את  " לחלוב"רווחים ו

העסקה

תנודתיות המניה יכולה  

לזרוק אתכם החוצה  

ולהמשיך בכיוון הרצוי

נשתמש בה רק כאשר  

אנחנו נמצאים בתוך  

פוזיציה קיימת

סיכום ותרגול פקודות המסחר



שיעור 

5

מבוא לניתוח טכני 



:בשיעור היום

אבי הניתוח הטכני  –רלס דאו 'צ▪

ששת העקרונות  –הדאותיאוריית ▪

(מינורית/משנית/ראשית)מגמות ▪

תמיכה והתנגדות▪

פריצה ושבירה  ▪

Retest–בחינה מחדש ▪

תרגול בשילוב חדר מסחר▪



מבוא לניתוח טכני –רלס דאו 'צ

יוצר  , WSJמקים ועורך העיתון , (1851-1902)רלס דאו 'צ❖

.ונס הנמצא בשימוש גם כיום'מדד דאו ג

פרסם מאות מאמרי מערכת על התנהגות השווקים, כעורך❖

י  "סוכמה משנתו לשש נקודות עיקריות ע, לאחר מותו❖

ממשיכי דרכו

אף כי דאו עצמו  " )הדאותיאוריית "תיאוריה זו שנקראת ❖

(  ולא השתמש בה למסחר, מעולם לא טבע את המונח

מהווה את הבסיס לתורת הניתוח הטכני 

21-לתיאוריה מאמינים רבים גם במאה ה❖



ששת העקרונות–תיאוריית הדאו 

התנועה בשווקים מורכבת משלושה מקטעים1)

שורי או דובי; משכו בין פחות משנה למספר שנים–" מהלך הראשי"ה❖

מתקןמשכו בין עשרה ימים לשלושה חודשים והוא –" מהלך המשני"ה❖

.  מהמהלך הראשי33%-66%בין 

נחשב לתנועה קצרה בת שעות עד –" המינורי"או " המהלך הקצר"ה❖

.לחודש או יותר

תנועה עולה של מספר ימים  "–למשל : המהלכים יהיו משולבים❖

"במסגרת תיקון דובי למגמה ראשית עולה



:מהלך עליות מורכב משלושה מקטעים(  2
י בעלי עניין ומקורבים"שלב איסוף הסחורה ע❖

שלב הצטרפות הציבור ועליית המחיר  ❖

שלב פיזור הסחורה בשיא❖

ששת העקרונות–תיאוריית הדאו 



בתוכו כל חדשה או שמועה  (מתמחר)השוק מגלם (  3
מחירי המניות מגיבים במהירות לכל מידע חדש החשוף לכלל שחקני השוק  ❖

תיאוריית השוק היעיל  ❖

'  ארביטראז❖

ששת העקרונות–תיאוריית הדאו 



המדדים חייבים לאשר זה תנועתו של האחר(  4
מדד הרכבות נתפס כמדד החשוב ביותר משום שבאמצעות  , בעיניי דאו❖

הרכבת שונעה התוצרת אל הצרכנים

אם מדד התחבורה אינו תומך  ( ונס'דאו ג)לפיכך לא תתכן עליה במדד הראשי ❖

בכך

מפרסם עד היום גרף יומי של מדד התחבורה המכיל את חברות  WSJ-ה❖

ספנות ושילוח מטענים  , הרכבות הגדולות

ששת העקרונות–תיאוריית הדאו 



מחזורי המסחר מאששים את מגמות המחיר(  5
דאו האמין כי על מחזורי המסחר לתמוך בתנועה❖

אולם אם התנועה  , הרי שיש לכך הרבה סיבות, אם מחזורי המסחר נמוכים❖

ומסמנת  , "אמיתית"מתבצעת במחזורי מסחר גדולים הרי שהמגמה היא 

.המשכיות

ששת העקרונות–תיאוריית הדאו 



המגמה שרירה וקיימת כל עוד אין סימנים מובהקים לסיומה(  6

זמניים"רעשים"למרותנמשכתהמגמהכיבכתביוטעןדאו❖

התנועהדברשלשבסופוהרי,המגמהנגדלנועעלוליםשהשווקיםלמרות❖

אלותנודותבזמן"מהספקלהנות"למגמהלתתויש,ותשתלטתשובהקודמת

,חדשהמגמהשלבתחילתהאוזמניתבתנודהמדוברהאםלקבועקללא❖

עשוייםהםאולם,השאלהעםלהתמודדכליםלהציעמנסהטכניוהניתוח

שוניםמשקיעיםאצלאחרתלהתפרש

ששת העקרונות–תיאוריית הדאו 



Price Trend-המגמה 

לפי התיאוריה ברור כי תמיד יש לסחור עם המגמה❖

?כיצד מזהים מגמה❖

?מהו כיוון המגמה❖

?היכן נקודת סיום❖



הבסיס לכל עסקה-מגמה 

?

?

מגמה

נרצה לזהות את המגמה כדי להחליט האם כדאי לסחור בעסקת לונג או בעסקת שורט❖

יש לבחון את המגמה בפרק הזמן בו נחליט לסחור❖

וכן הלאה( המגמה התוך יומית)יש לבחון את המגמה קיצרת הטווח –בעסקה תוך יומית ❖



זיהוי מגמה עולה

גבוהכאשר כל שיא יהיה : מגמה עולה❖
.  מקודמוגבוהמקודמו וכל שפל 

עם  )מחזורי המסחר גבוהים בעליות ❖
ומחזורים נמוכים בירידות  ( המגמה

!הקונים שולטים במניה–( במימושים)

נחפש  , במניה הנמצאת במגמה עולה❖
.  רעיונות ללונג בלבד

שבירת השפל האחרון תאותת על סיום  ❖
מגמת העלייה

  .

Higher highs and higher lows



מגמה עולה

(שפל)קו תמיכה 

(שיא)קו התנגדות 

(שפל)קו תמיכה 

(שיא)קו התנגדות 

(שיא)קו התנגדות 

(שיא)קו התנגדות 

(שפל)קו תמיכה  (שפל)קו תמיכה 

(שיא)קו התנגדות 

שיא יורד

שפל עולה

שפל עולה

שפל עולה



דוגמה-מגמה עולה



דוגמה-מגמה עולה



זיהוי מגמה יורדת

מקודמו  נמוךכאשר כל שיא יהיה : מגמת ירידה❖
.  מקודמונמוךוכל שפל 

( עם המגמה)מחזורי המסחר גבוהים בירידות ❖
מימושי שורטים  )ומחזורים נמוכים בעליות 

!המוכרים שולטים במניה–( וציידי תחתיות

נחפש רעיונות  , במניה הנמצאת במגמה יורדת❖
.  לשורט בלבד

שבירת השיא האחרון תאותת על סיום מגמת  ❖
.הירידה

▪

Lower highs and lower lows



מגמה יורדת

(שפל)קו תמיכה 

(שפל)קו תמיכה 

(שפל)קו תמיכה 

(שיא)קו התנגדות (שיא)קו התנגדות 

שיא יורד

(שיא)קו התנגדות 

שיא יורד

(שיא)קו התנגדות 

שיא יורד

(שפל)קו תמיכה 

(שפל)קו תמיכה 

שפל יורד

שפל יורד

שפל יורד

שפל יורד



דוגמה-מגמה יורדת תוך יומית 



(דישדוש)מניה ללא מגמה 



תמיכה והתנגדות

צפויה להיתקל  , מניה המתקרבת שוב לשיא קודם

?  מיהם אותם מוכרים. מוכריםהתנגדותב

הקונים המאוכזבים אשר קנו בשיא הקודם❖

הקונים שקנו בשפל ומצפים להתנגדות  ❖

המצפים להתנגדות ולתיקוןשורטיסטים❖

התנגדות

התנגדות

תמיכההתנגדות



איתור קו התנגדות

!התסריט יחזור על עצמו, נצפה שכל פעם שהמניה תגיע לאותו אזור❖

עודף המוכרים בנקודת השיא יגרמו למניה לרדת ובין שתי נקודות שיא  ❖

קו התנגדותייווצר 

(Break out)פריצה  נתאר מצב בו מניה חוצה קו התנגדות בשם ❖

את קו ההתנגדות  זמן ארוך יותר ולאורך יותר פעמיםככל שמניה תבחן ❖

.כך קו ההתנגדות יהיה חזק יותר

אך אם בסופו  ; קטנים הסיכויים לפריצה, ככל שקו ההתנגדות חזק יותר❖

וזהו בדיוק , משמעותית יותרהיא תהיה –של דבר אכן תהיה פריצה 

!הדבר שנחפש בתור סוחרים טכניים



דוגמה לקו התנגדות

DIS>38

חמש נגיעות בקו ההתנגדות טרם הפריצה

? באיזה פקודה נשתמש על מנת להצטרף לפריצה



דוגמה לקו התנגדות

RDUS>70

נגיעה כפולה במספר  

$70.00( מאוד)העגול 

?מה יקרה לאחר מכן



דוגמה לקו התנגדות

המספר העגול משמש ▪

.כמחסום והמניה יורדת

ניסיון נוסף בסוף היום ▪

אבל כבר מאוחר מדי

...הטריגר עובר למחר▪



המשך-דוגמה לקו התנגדות 

!ההתנגדות נפרצת במהלך היום הבא



איתור קו תמיכה

!התסריט יחזור על עצמו, נצפה שכל פעם שהמניה תגיע לאותו אזור❖

עודף הקונים בנקודת השפל יגרמו למניה לעלות ובין שתי נקודות שפל  ❖

קו תמיכהייווצר 

(Break Down)שבירה  נתאר מצב בו מניה חוצה קו תמיכה בשם ❖

את קו התמיכה זמן ארוך יותר ולאורך יותר פעמיםככל שמניה תבחן ❖

.כך קו התמיכה יהיה חזק יותר

אך אם בסופו ; קטנים הסיכויים לשבירתו, ככל שקו התמיכה חזק יותר❖

משמעותית וחזקה יותרהיא תהיה –של דבר אכן תהיה שבירה 



דוגמה לקו תמיכה

נקודות204-תמיכה בשוק ב



טריגרים–איתותי פריצה ושבירה 



שימוש בתמיכה והתנגדות

נשתמש בקווי התמיכה וההתנגדות ככלי מרכזי בניתוח הטכני  
:  לפי הכללים הבאים

בפריצת קו התנגדות במגמה עולה: כניסה לעסקת לונג❖

בשבירת קו תמיכה במגמה יורדת: כניסה לעסקת שורט❖

מתחת לקו התמיכה האחרון  : מיקום הגנה לעסקת לונג❖

מעל קו ההתנגדות האחרון: מיקום הגנה לעסקת שורט❖

(  אם קיים)קו ההתנגדות הבא : יעד לעסקת לונג❖

קו התמיכה הבא: יעד לעסקת שורט❖

?באילו פקודות נרצה להשתמש בכל שלב



?מדוע מתרחשת פריצה

מניחים פקודות הגנה במחירים  " שורטיסטים"ה▪

מתוך השערה כי  , שונים מעל ההתנגדות

.סטופים" ענן"ונוצר , המניה תכשל ותרד

סיימו להיפטר מהמניות  " מאוכזבים"הקונים ה▪

המפסידות והמניה מצליחה לחצות לבסוף את  

.המספר העגול

מופעלות  !( שהן פקודות קניה)פקודות ההגנה ▪

...בזו אחר זו בדומה לכדור שלג

$50

50.1
50.05

50.03

50.01

50.02

50.04
50.07

50.06

!מעוניינים להצטרף ומניחים פקודות קניה משלהם מעל הקו" לונגיסטים"הגם ▪



לפת תפקידיםהח–תמיכה והתנגדות 

רמת התנגדות שנפרצה תשמש מעתה כרמת תמיכה, במגמת עלייה

רמת תמיכה שנשברה תשמש מעתה כרמת התנגדות, במגמת ירידה

?מדוע 

,  תמיכה/לאחר שקרתה השבירה

:נצפה כי התיקון ייעצר באותה רמה



Retest-חילוף התפקידים 

שהפך בינתיים  )מצב בו המניה חוזרת לבדוק את קו ההתנגדות ❖

בחינה מחדש–" Retest"נקרא , ולהיפך( לתמיכה

לאחר הבחינה נצפה להמשך התנועה המגמתית  ❖



Retest-דוגמה



Retest-דוגמה

רמות תמיכה  

שנפרצות במהלך  

העלייה חוזרות  

!ומשמשות כתמיכה



רעיון מסחר

.כל הסיבות בגללן בחרנו לפתוח פוזיציה:הגדרה❖

:  רעיון המסחר מתבסס על המגמה לאותו פרק זמן❖

.דקות1/2/5/15לעסקה תוך יומית נשתמש בגרף 

.  חודשי/ שבועי / לעסקת סווינג נשתמש בגרף יומי ❖

על פסיכולוגיית , רעיון המסחר מתבסס על הניתוח הטכני❖

...!50-50על אותו יתרון של קצת מעבר ל , ההמונים

.אין לקנות מניה ללא רעיון מסחר מובהק❖

?

רעיון מסחר

מגמה



Ascending Triangle–פריצה של משולש מתכנס 

מגמת עליה✓

התכנסות מתחת לקו התנגדות✓

מחזור קטן בירידות וגדל בעליות✓

קו המגמה האלכסוני העולה  •

מחבר כמה שיותר שפלים עולים

מלמעלה מופיע קו התנגדות  •

המחבר לפחות שתי  , אופקי

נקודות

-במקום המפגש בין שני הקווים •

!  מתרחשת הפריצה



פריצת התנגדות והמשך התנועה  



Descending Triangle–שבירה של משולש מתכנס 

מגמת ירידה✓

התכנסות מעל לקו התמיכה✓

מחזור גדל בירידות וקטן בעליות✓

קו המגמה האלכסוני העולה  ❖

מחבר כמה שיותר שיאים יורדים

, מלמטה מופיע קו תמיכה אופקי❖

המחבר לפחות שתי נקודות

-במקום המפגש בין שני הקווים ❖

!  מתרחשת השבירה



שבירת התמיכה והמשך התנועה  



שיעור 

6

תבניות היפוך ותצורות 

טכניות 



:בשיעור היום

תיקון טכני וסיומו❖

תהליך היווצרותו של נר יפני❖

תבניות היפוך❖

רעיונות מסחר על תבניות היפוך❖

תצורות טכניות❖

תרגול פקודות מסחר❖



תיקון טכני וסיומו

מניה שעולה בקו ישר  אין

מגיע תיקון טכני, לאחר מהלך מגמתי❖

לפי  )התיקון הטכני הנכון יתקן , כזכור❖

%33-66 בין ( תורתו של דאו

מהמהלך

נרצה לראות איתות  , בסיום התיקון❖

לעצירה וחזרה למגמה המקורית

כיצד נוכל להעריך האם התיקון  ❖

? הסתיים 



תהליך היווצרות נר יפני



יום בחייו של נר יפני

יום של עליות  -נר ירוק ❖

זנב ארוך כלפי מטה❖

?מי ניצח ביום זה❖

?איך התנהל היום❖

...בואו נראה 



יום בחייו של נר יפני

הנר 

בסוף היום

10:30בוקר לא טוב השעה 

אנחנו יורדים



יום בחייו של נר יפני

הנר 

בסוף היום

11:30בוקר רע מאד השעה 

אנחנו ממשיכים לרדת



יום בחייו של נר יפני

הנר 

בסוף היום

12:00בוקר רע השעה 

אבל הנה מגיעים קונים



יום בחייו של נר יפני

הנר 

בסוף היום

14:00צהריים עם אופטימיות השעה 

.  מגיעים קונים נוספים

עם ... עדין יום אדום

הפסד קטן



יום בחייו של נר יפני

הנר 

בסוף היום

15:30יום של שינוי כיוון 

יום של עליות מחיר



יום בחייו של נר יפני

הנר 

בסוף היום

16:00יום של שינוי כיוון 

יום של עליות מחיר



תיקון טכני וסיומו

את ראשם( שוב)בסיום התיקון מופיע נר ירוק שמאותת כי הקונים מרימים ❖

נרצה לראות בנר הבא המשכיות ומעבר מעל הגבוה של הנר הקודם❖

יעד בשיא , סטופ מתחת לנמוך, במעבר הגבוה של הנר הקודם: Iכניסה ❖

.כניסה מעליו, לאחר סיום נר שלם המאשש חזרה למגמה: IIכניסה ❖

?מהו ההבדל בין שתי הכניסות והיתרון והחיסרון של כל אחת מהן



EngulfingMorning Star

Hammer/Tweezer 

bottom
Piercing 

Line

Morning 

Doji Star

רוורסל-תבניות היפוך 

:נרות העצירה שמגיעים בסיום התיקון יוצרים תבניות היפוך שכיחות

, (רעיון המסחר)יש לשים לב להבדל בין רוורסל עם כיוון המגמה ❖

!  כללי כפי שמופיע במדיה( היפוך)לבין רוורסל 



Risk Reward–יחס סיכוי סיכון 

.בוחן את כדאיות העסקה❖

. היחס בין הסיכון הדולרי לבין פוטנציאל התנועה האפשרי❖

תמיכה הבאה / נבחן את המרחק מנקודת הכניסה שלנו ועד לרמת ההתנגדות ❖

.המשתקפת בגרף

.לנו את יחס הסיכוי סיכוןיתן( הסיכון)הסטופפוטנציאל התנועה מול גודל ❖

מהו היחס  

?המינימאלי



הקושיעללנומספרלאהגרףכיאם,הגרףעליפהמצטייראמנם1:4שלסיכוןסיכוייחס❖

.שכזותנועהלספקלהלאפשרכדיהדרושהמנטאלי

במקרהלאחורותסתובבשלנומהיעד"נגיעהמרחק"תגיעהמניהבומצבייתכןמנגד❖

.מופסדתלעסקהתהפוךהיא–הגרועובמקרה,הטוב

,  ולקבל החלטות נבונות יותר ובעיקר סבלניות יותר" לשבת בנוח בכיסא"עסקה ללא סיכון תאפשר לנו 

!נשאף לנטרל את הסיכון בהקדם האפשרי-ולכן 

,1:1-כמות כשהמניה תגיע ל½ נממש 

:סיבות העומדות מאחורי גישה זו2כאשר ישנן 

גישה נטרול הסיכון–מימוש יעד ראשון 

הפסד/ בגזרת שורת הרווח בגזרת ההתמודדות מנטאלית

נטרול הסיכון בהכרח ישפיע על ההחלטות  

.שנקבל במהלך יום המסחר

הכמות שנותרה  ½ במקרה הגרוע וגם אם 

תצא בסטופ המקורי נהיה במצב של  

.הפסד מינימאלי" / ברייק איבן"



LONGדוגמא –יחס סיכוי סיכון 



SHORTדוגמא –יחס סיכוי סיכון 



Roll Up-סיום תיקון וחזרה למגמת עלייה 

{
{ סיכון

סיכוי



Roll Up-סיום תיקון וחזרה למגמת עלייה 

?מהו יחס הסיכוי סיכון בטריגר המסומן



Roll Up-סיום תיקון וחזרה למגמת עלייה 

S&P500-נרות היפוך שבועיים ב



Roll Over-סיום תיקון וחזרה למגמת ירידה 



י'סדרת מספרי פיבונאצ

מתמטיקאי איטלקי שהתפרסם בשל תרומתו למעבר לספירה ▪
הקרויה על שמו, העשרונית ובשל סדרת המספרים שגילה

י השתמש בסדרה כדי לתאר את מספר הצאצאים של זוג  'פיבונאצ▪
,  אם מניחים שכל זוג ארנבים שהגיע לגיל חודש, ארנבים אחד

ממליט מדי חודש זוג נוסף

1234567891011חודש

1123581321345589זוגות בוגרים

011235813213455זוגות חדשים

123581321345589144סך הכל

הוא סכום שני קודמיו( החל מן השלישי)כל איבר בסדרה 



כפרופורציות החוזרות בטבע  י'פיבונאצסידרת 



φ-י'פיבונאציחס 

י'פיבונאצמספרים עוקבים בסדרת 2חלוקה בין -יחס הזהב ❖

:שימושים במסחר❖

Roll Up / Roll Over: תיקון טכני במקרים של❖

61.8%, 50%, 38.2%: לתיקון הםי'פיבונאציחסי ❖

...כי הרבה סוחרים מאמינים שזה עובד? י'פיבונאצלמה ❖

...כלום! ?סטריטבוולולמניות 1,200מה לרעיון משנת ❖

אבל כאשר הרבה אנשים מאמינים שהשיטה עובדת ולכן קונים ומוכרים  

!זה עובד–לפיה 



תיקון טכני נכון יגרע  

61.8%-38.2%בין 

מהמהלך האחרון

מהלך , בדוגמה שלנו

מתוקן  URI-ירידות ב

לפני היפוך 38.2%

וחזרה למגמת הירידה

Fibonacci Retracement-י'פיבונאצתיקון 



תיקון טכני במהלך 

.  GMCRהעליות של 

לאחר התיקון המשך  

יעד . תנועה מעלה

רמת  –לסיום התנועה 

161.8%י 'פיבונאצ

Fibonacci Extension



Fibonacci Retracement-י 'תיקון פיבונאצ

:# KLAC1תיקון 

ממהלך העליות  50%

לאחר  ; בפתיחת היום

התיקון חזרה למגמת  

.העליה



:# KLAC2תיקון 

ממהלך העליות  50%

לאחר התיקון  ; השני

.חזרה למגמת העליה

נר ההיפוך הקצר על  

מאפשר  50%רמת 

!יחס סיכוי סיכון מצוין

Fibonacci Retracement-י 'תיקון פיבונאצ



 Price Patterns-תצורות טכניות 

תצורה טכנית היא התנהגות מחיר מוכרת שבדרך כלל מובילה  ❖
.  להמשך תנועת מחיר צפויה

התצורה היא ביטוי גרפי לפסיכולוגיית השוק❖

אפשרית בכל חלון זמן בהתאם לטווח המסחר הרצוי❖

יש לשלב כל תצורה עם המגמה ורעיון מסחר איכותי על מנת  ❖
! להגדיל את סיכויי ההצלחה

תצורה

רעיון מסחרי

מגמה



משפחות  –תצורות טכניות 

מורכבות משתי קבוצות❖
תצורות המשך❖

תצורות היפוך  ❖

משתלבות במגמה ומחזקות את תבנית  ההמשךתצורות ❖
!שבירה במידה ותצא לפועל/הפריצה

❖

משתלבות במגמה ומעידות על סיום  ההיפוךתצורות ❖
.אפשרי של תיקון המחירים וחזרה למגמה הראשית



ספל וידית–תצורות המשך –תצורות טכניות 

Cup&Handle))ספל וידית 

הן במישור הזמן והן במישור  , תצורה בה הקונים מגיעים כל פעם יותר ויותר מוקדם❖
.המחיר

.מרווח הזמנים שבין בחינות התנגדות למשנה הולך ומתקצר❖

.המניה מוצאת תמיכה כל פעם במחיר גבוה יותר ויותר❖



תוך יומי Cup & Handle

FSLR>41

מחזורי המסחר  

מזנקים בפריצת  

הטריגר



על הגרף היומי Cup & Handle

CBI>25

מחזורי המסחר  

גבוהים בעליות  

וקטנים בירידות



תוך יומי Cup & Handle

ISIS<40



דגל-תצורות המשך –תצורות טכניות 

לאחר תנועת  –Bull/Bear Flag))דובי /דגל שורי
.מחירים מהירה ומשמעותית צפוי להגיע תיקון

אך עשוי גם , התיקון עשוי להתרחש במחיר
:בציר הזמןלהתרחש 

לקראת רמות " מעכלים ומתגבשים"הקונים והמוכרים ❖
.שפל החדש/המחיר החדשות בסמוך לשיא

נרצה לצפות בהמשך   , לאחר מספר נרות של תיקון הצידה❖
!התנועה המגמתית

?...מדוע תיקון ממושך מדי עשוי לגרום לכישלון התצורה



דגל שורי

!שימו לב למחזור המסחר בפריצה



דגל שורי

!שימו לב למחזורי המסחר בפריצה

המשך תנועה  

,  מגמתית

התבססות על 

-קו התנגדות 

ופריצה



GS-דגל דובי 

GS<169.5



ראש וכתפיים–תבניות היפוך 

ראש וכתפיים
(Head & Shoulders)ראש וכתפיים 

קו הצווארומייצרת רעיון מסחר בשבירת , תבנית היפוך המבשרת על סיום המגמה❖

(.?כישלון בהשגת שיא חדש)הרמז להיפוך מתקבל כבר ביצירת הכתף הימנית ❖

.נצפה למהלך הזהה בגודלו למרחק שבין השיא לקו הבסיס, לאחר שבירת הקו❖

.לפני המשך התנועה" Retest"יתכן ונראה בחינה מחדש ❖



ראש וכתפיים הפוכים–תבניות היפוך 

(הקו האדום)ומייצרת רעיון מסחר בפריצת קו הצוואר , תבנית היפוך שמבשרת על סיום המגמה❖

(?כישלון בהשגת שפל חדש)הרמז להיפוך מתקבל כבר ביצירת הכתף הימנית ❖

.לפני המשך התנועה" Retest"יתכן ונראה בחינה מחדש ❖

נצפה למהלך הזהה בגודלו למרחק שבין השפל לקו הבסיס, לאחר פריצת הקו❖



ראש וכתפיים



ראש וכתפיים

(XLU)סקטור התשתיות -"ראש וכתפיים"



המשך התנועה –ראש וכתפיים 



Inverted Head and Shoulders



(תקרה כפולה)פסגה –תבניות היפוך 

קו הצווארומייצרת רעיון מסחר בשבירת , תבנית היפוך שמבשרת על סיום המגמה❖

!אולם התמיכה אינה מחזיקה מעמד ונשברת, C&Hנצפה להשלמת הידית בתבנית ❖

.לפני המשך התנועה" Retest"יתכן ונראה בחינה מחדש ❖

.מהלך התנועה הצפוי כמרחק בין השיאים לקו התמיכה לפחות❖

.על שם צורתה המזכירה את האות האנגליתM"תבנית "נקראת לפעמים בשם ❖

!התנועה לעיתים עשויה להיות חזקה מאוד❖



(תקרה כפולה)פסגה –תבניות היפוך 



(רצפה כפולה)תחתית –תבניות היפוך 

.הצווארקובפריצתמסחררעיוןומייצרת,המגמהסיוםעלשמבשרתהיפוךתבנית❖

מעמדמחזיקהאינהההתנגדותאולם,הפוכהC&Hבתבניתהידיתלהשלמתנצפה❖
!ונפרצת

.התנועההמשךלפני"Retest"מחדשבחינהונראהיתכן❖

.לפחותההתנגדותלקוהשפליםביןכמרחקהצפויהתנועהמהלך❖

.האנגליתהאותאתהמזכירהצורתהשםעלWתבנית"בשםלפעמיםנקראת❖



תחתית כפולה בגרף 

, S&P500-תוך יומי ב

.וסיום בשיא

(רצפה כפולה)תחתית –תבניות היפוך 



בגרף תוך  תחתית כפולה 

SINA:יומי במניית 

תמיכה שהופכת  ❖

להתנגדות במספר העגול

מה צפוי לקרות במפגש ❖

?$47-הבא ב

(רצפה כפולה)תחתית –תבניות היפוך 



(רצפה כפולה)תחתית –תבניות היפוך 



(Triple Top/Bottom)רצפה ותקרה משולשת 



משולש סימטרי

–כאשר נאתר שיאים יורדים ושפלים עולים ❖

הרי שנוצר משולש סימטרי

במפגש קווי המגמה נרצה לראות תנועה  ❖

מהותית לאחד הצדדים

לרוב התנועה תהיה עם כיוון המגמה  ❖

!השלטת



שיעור 

7

ניהול פוזיציה



:בשיעור היום

טבלה השוואתית-סוגי סוחרים ▪

חשיבות ניהול העסקה ▪

קביעת הגבלת הפסד▪

קביעת יעדים▪

בחינת סיכוי סיכון▪

בחירה מניה ויצירת רעיון שלם-תרגול ▪



משקיע פעילסוחר סווינגסוחר יומי

השקעת  

זמן

שלוש ביום-שעתיים

ימים בשבוע3לפחות 

מדי יום לפי מידת המעורבות

מציאת עסקאות/ 

סקירת מועדון  + כשעה בשבוע 

המשקיעים

כמות  

עסקאות

ביום3-10

כניסה בו זמנית למספר מניות

בשבוע1-3בשבוע2-6

מסך יחידמסך יחידמסכים2לפחות תשתית

הון  

התחלתי

דולר10,000לפחות 

1:4מינוף מקסימלי 

עשרות אלפי דולרים -אלפי 

1:2מינוף מקסימלי 

עשרות אלפי דולרים -אלפי 

1:2מינוף מקסימלי 

שיטת  

עבודה

בתוך יום  )מסחר תוך יומי 

טקטיקות מסחר  , (המסחר

מגוונות

ימים2-5כ "משך עסקה בד

עסקאות קלאסיות כמעט תמיד  

בכיוון המגמה

שבוע עד  -טווח קצר בינוני 

חודש פלוס

סוגי סוחרים

-אינטנסיביות              +           



הסטופקביעת -ניהול עסקה 

עוד טרם הכניסה למניה יש להגדיר מראש את נקודת היציאה  ❖

:  בהפסד

על מנת לקבוע את כמות המניות הנכונה לעסקה❖

על מנת להפחית לחץ פסיכולוגי תוך כדי העסקה❖

(  Risk / Reward)" סיכון לסיכוי"כדי לבחון אם מתקיים יחס ❖

.הולם

אולם רק  , הניהול משתנה בין עסקת סווינג לעסקה תוך יומית❖

חייב להיות ידוע וברור לכלהסטופ; בנקודות לקיחת רווח



מציאת נקודת קטיעת ההפסד

.  בנקודה הגיונית על סמך גרף המניהStop Loss-נמקם את ה

נרצה להיעזר בתמיכת קונים בעסקת לונג ובהתנגדות המוכרים 
:בעסקת שורט

מתחת לשפל משמעותי בנרות המסחר האחרונים: בעסקת לונג❖

מעל שיא משמעותי בנרות המסחר האחרונים: בעסקת שורט❖



תוך יומי-מציאת נקודת קטיעת ההפסד 

בדוגמה שלפנינו ישנן כמה  

:נקודות כניסה אפשריות

נרצה לאתר מקום בו הקונים ❖

חשבו את המחיר לאטרקטיבי 

ותמכו במניה

סנטים  2-3נמקם פקודת הגנה ❖

מתחת לתמיכה זו

נעזר ברמות תמיכה קודמות❖



עסקת סווינג-מציאת נקודת קטיעת ההפסד 

ישנן כמה כניסות לשורט בעסקת סווינג

על בסיס יומי  הסטופניתן לקדם את ❖

!כאשר המניה נעה בכיוון שלנו



הבדלים בניהול העסקה בין הסוחרים  

:משקיע לסוחר תוך יומי באופן לקיחת הרווחים ובניהול העסקה/קיים הבדל בין סוחר סווינג

סוחר סווינג לרוב לא נמצא ליד המחשב ולכן יגדיר את נקודות הרווח מראש  ❖

?באיזה פקודה נרצה להשתמש בכדי לקחת רווח בסווינג❖

?איפה נמקם את נקודות לקיחת הרווח❖

?ממה נרצה להיזהר❖

ולהרגיש מתי " עם האצבע על הדופק"לסוחר תוך יומי יש את הפריבילגיה להיות ❖

!המגמה היא עוצמתית יותר והעסקה עובדת טוב יותר

?באיזה פקודה נוכל להיעזר בלקיחת רווח תוך יומי כדי למקסם את הרווחים❖

ניתן לשאוף ליחס גבוה ולהיות ערים לסימני עצירה -סיכון /גמישות ביחס סיכוי❖

והיפוך

?  ממה נרצה להיזהר❖



-קביעת נקודות יציאה ברווח וניהול 

סווינג  
:על סוחר הסווינג לשאוב את המידע ולתכנן את העסקה בשימוש בגרף היומי

התנגדות היסטורית  /תוך התחשבות בתמיכה( סופי/פרשיאליעד )קביעת היעדים ❖

תאפשר עסקה ללא סיכוןהסטופוקידום פרשיאללקיחת ❖

!(לחנוק את המניה)להקפיד לא לקדם סטופ מוקדם מדי ❖

(לפחות1:2יש הדורשים )1:1.5סיכון לפחות /שמירה על יחס סיכוי❖

המקורית( היעד הסופי)המקורי לנקודת הסווינג הסטופהיחס הוא בין ❖

יומיים ולהיזהר מממוצעים נעים וממספרים עגוליםגאפיםיש לנצל תנועה בתוך ❖

החלטות מתקבלות בין יום ליום ולא במהלך היום. RANGEשימוש בפקודות ❖

נשאיר חלק אחרון ; לא נממש את כל הכמות!( איזה כיף)אם הגענו ליעד הסופי המתוכנן ❖

להמשך התנועה



ניהול עסקת סווינג

MBLY<47.72 

STOP 50.05

לאחר הכניסה המניה לא  

עושה כלום במשך יומיים

לאחר השבירה יש  

הזדמנות ללקיחת רווח  

$44באיזור 

לאחר ריטסט יש לקדם 

(  כניסה)47.5סטופ למעל 

Free Trade-כעת 

שילוב עם מגמת השוק



תוך -קביעת נקודות יציאה ברווח וניהול 

יומי  
: יומי ישאב את המידע מהגרף התוך יומי של המניה-הסוחר התוך

ועוד  הדייליגרף , הסקטור, תוך התחשבות במגמת השוק, קביעת היעדים דינאמית❖

תאפשר עסקה ללא סיכוןהסטופוקידום פרשיאללקיחת ❖

!(לחנוק את המניה)להקפיד לא לקדם סטופ מוקדם מדי ❖

(1:4או 1:2יש הדורשים )1:1סיכון לפחות /לקיחת רווח ראשון ביחס סיכוי❖

יומיים ולהיזהר ממספרים עגולים ומהודעות שוקגאפיםיש לנצל תנועה בתוך ❖

!החלטות מתקבלות בזמן אמת. Limit/Market/Trailingשימוש בפקודות ❖

ולהתנהל בסבלנות  נרצה לסחוט את התנועה עד תומה , היות ולא מוגדר מראש יעד סופי❖

לאחר תיקון במניההסטופקידום ;עם החלק האחרון

בסוף היום ניתן לשקול האם להשאיר חלק אחרון לסווינג❖



?מתי משאירים ליום הבא

.  כאשר כל העסקאות סגורות, לרוב סוחר תוך יומי מסיים את יום המסחר ללא מניות

נשקול " כמו שעון"במקרים מיוחדים כאשר ישנה עסקה תוך יומית שעובדת , עם זאת

:להשאיר חלק ליום המסחר הבא לפי הכללים הבאים

(שורט)או בנמוכות ( לונג)המניה מסיימת את יום המסחר ברמות הגבוהות ❖

מחר טרם הפתיחה/חות כספיים הערב"המניה לא מפרסמת דו❖

(כולל חג)לפני סוף שבוע ארוך ❖

כמות שלא תוכל לגרום נזק  )מהכמות המקורית 1/8או ¼ כמות המניות שנשארה היא ❖

!(גם אם המניה תפתח מחר נגדנו

נמנע מלהישאר במניה שנמצאת בכותרות ומתפרסמות בה חדשות דרמטיות לפרקים❖



Risk / Rewardיחס סיכון לסיכוי 

:הגדרה

.בסנטים, שלנוהסטופגודל = סיכון ❖

.בסנטים, פוטנציאל התנועה האפשרי= סיכוי ❖

.1:1= יחס מינימאלי רצוי ❖

.נבדוק היכן הייתה ההתנגדות האחרונה–בכניסה ללונג ❖

.נבדוק היכן הייתה התמיכה האחרונה–בכניסה לשורט ❖

.הסטופגודל / פוטנציאל התנועה = סיכוייחס סיכוי 



:דוגמא-יחס סיכון לסיכוי 

:Wלונג במניית 

.סנטים25= הסטופולכן גודל . 67.76= סטופ , 68.01= מחיר כניסה 

סנטים מנקודה  50ובמרחק של 68.50התנגדות אחרונה נמצאת במחיר 

.הכניסה

1:2 = 0.50/0.25= יחס סיכוי סיכון 



:דוגמא-יחס סיכון לסיכוי 

:HSICשורט במניית 

.סנטים60= הסטופולכן גודל , 78.50= סטופ , 77.90= מחיר כניסה 

דולרים מנקודה  2.3ובמרחק של 75.60נמצאת במחיר אחרונהתמיכה אחרונה 

.הכניסה

2.3/0.6= 3.8יחס סיכוי סיכון 



דגשים וכללי זהב  

מסחר עם מגמת המסחר של המניה בלבד❖

זיהוי רעיון מסחר איכותי❖

צירוף תצורה להגדלת סיכויי ההצלחה❖

קביעת נקודות יציאה טרם הכניסה בפועל❖

הקפדה על שעת הכניסה-( בעסקה תוך יומית)❖

הקפדה על כניסה לפוזיציה עם כיוון השוק❖

ונעילת רווחים  סטופיםקידום -הקפדה על ניהול פוזיציה ❖

שמירה על כמות מתאימה להפסד כספי קבוע❖

❖Risk / Reward  תקין

שיטתיות בעבודה❖



שיעור 

8

חברה/הודעות שוק



:בשיעור היום

הודעות מאקרו❖

חות חברות"דו❖



הודעות מאקרו בשוק  

מתפרסמים תדיר נתונים  ( כמו בישראל ובכל מדינה אחרת)ב "בארה
:כלכליים במגוון תחומים וביניהם

ריבית❖

אבטלה  /תעסוקה❖

צמיחה❖

דיור❖

סנטימנט ואמון צרכנים ❖

מכירות רשתות קמעונאיות❖

מדד המחירים לצרכן-אינפלציה ❖

מכירות רכבים❖

גז/מלאי נפט❖

י לשכות ממשלתיות  "הנתונים מתפרסמים בזמנים ידועים מראש ע
.כ גם תחזית"וכוללים בד



הודעות מאקרו בשוק  

:ההודעות מתפרסמות לפני ותוך כדי המסחר

לגאפיםעשויות לגרום -( ניו יורק09:30)הודעות שמתפרסמות לפני המסחר ❖

עשויות לגרום ( ואילך09:30)הודעות שמתפרסמות תוך כדי המסחר ❖

בסקטורים ספציפיים/לתנועות חדות בשוק

כך למשל  ; עלינו להתחשב בזמן פרסום ההודעה כדי שלא להיתפס לא מוכנים❖

כאשר חדשות מהותיות  09:59לא נרצה להיכנס לעסקה חדשה בשעה 

!תתפרסמנה דקה לאחר מכן

ר "יו)מסיבות עיתונאים של אנשי מפתח /עדויות/חלק מההודעות הן נאומים❖

כך שההשפעה עשויה להיות מתמשכת ולא  ( שר האוצר/נשיא/הבנק המרכזי

נקודתית

השוק עשוי לשנות כיוונו ולהחליף מגמה, הודעהפירסוםלאחר ❖



FINVIZהודעות מאקרו בשוק באתר 



INVESTINGהודעות מאקרו בשוק באתר 



הודעות מאקרו בולטות

.  מסויימיםחלק מההודעות ישפיעו בצורה ספציפית על מניות מסקטורים 

.נרצה להכיר זאת מתוך שאיפה להצטרף למומנטום שיתגבש

מתי  באנגליתשם הנתון

?מתפרסם

סל  תעודות?על מי משפיע

רלוונטיות

,  מניות משופעות

לדוגמה

Retailמכירות קמעונאיות Sales8:30 ET 

around the 

13th of the 

month

–הקמעונאות חברות

כלי  , הנעלה, הלבשה

'בית וכו

XRT (XLY)COH UA LULU  

BBBY M URBN 

DKS KSS  TGT

KORS ANF JWN

 Crude Oilנפט  מלאי

Inventories

רביעימדי

ET10:30

USOהאנרגיהסקטור XLE 

XOP

NOVRIG OXY 

NBL HP EOG CLR 

APC 

/  בתיםמכירות

התחלות בניה

Home sales

Housing starts

NAHB INDEX

שבוע עבור  מדי

/  בתים קיימים

חדשים 

,ן"סקטור הדיור והנדל

הקבלנים וחנויות  

הציוד לבית

IYR XHB ITBTOL KBH LEN DHI 

PHM RYL OC HD 

LOW 

Natural Gasהגז הטבעימלאי

Inventories

חמישימדי

ET10:30

סקטור האנרגיה עם  

דגש על חברות

שמתמחות בגז טבעי  

UNGSWN DVN OKE 

LNG GLNG 

אולם הן משפיעות בצורה  , ואף מרכזיות יותר, קיימות שלל הודעות נוספות❖

!רחבה ולא נקודתית



Nonfarm Payrolls-הודעות תעסוקה 

.מספר המשרות שנוצרו בשוק העבודה האמריקאי בחודש החולף

.  קיטון במספר המועסקים/מציג את הגידול

.ולהיפך, גידול יעיד על התרחבות הפעילות הכלכלית

.ביום שישי לפני פתיחת המסחרתמיד, מתפרסם אחת לחודש❖

.מתפרסם יחד עם נתון האבטלה ❖

.בשוק בגלל תנועה חדה במסחר המוקדםגאפכמעט תמיד יוצר ❖

צפויה לייצר מומנטום אליו נשאף  SP&500(SPY )-תעודת הסל העוקבת אחר מדד ה❖

.להצטרף

.נתון מהותי בקביעת מצבה וחוסנה הפיננסי של האומה ❖



ח התעסוקה"לצד פרסום דו( SPY)עסקה על השוק 

.פרסום הנתון–15:30השעה 

.הנתון עולה על התחזיות

!מגיב בחיוב כבר במסחר המוקדם( SPY)השוק 



.פתיחת המסחר–16:30השעה 

!0.5%של למעלה מבגאפהשוק פותח 

”Gap And Go“כניסה באסטרטגיית 

.סטופ מתחתיו–ראשון ' דק5כניסה מעל הגבוה של נר 

ח התעסוקה"לצד פרסום דו( SPY)עסקה על השוק 



Nonfarm Payrolls-הודעות תעסוקה 

2015אוקטובר וגאפתנועה במסחר המוקדם -ח תעסוקה "דו

טרם פירסום ההודעה  

השוק נמצא בעליות של 

0.5%-כ

עם פרסום ההודעה  

השוק צונח תוך דקות  

ופותח את היום 2%ב 

!1.5%בגאפ דאון של 



Nonfarm Payrolls-הודעות תעסוקה 

לאחר הפרסום2015תנועה תוך יומית אוקטובר -ח תעסוקה "דו

הופך  1.5%-דאון של כגאפ

!1.5%לעליות שערים של 

??כיצד



הודעת הריבית

.  מה שהופך את ההחלטה למשמעותית ביותר ביומן הכלכלי, הריבית היא מחיר הכסף❖

שיעור הריבית הוא העיקרי בו משתמש הבנק המרכזי האמריקאי לניהול המדיניות  ❖

.המוניטארית

פעמים בשנה מתכנסים בכירי הבנק המרכזי לישיבה בת יומיים בסופה יקבעו את שיעור  8❖

.הריבית החדשה או שתישאר ללא שינוי

הורדת הריבית תמריץ את הפעילות העסקית במשק ואמורה לגרום לעליית מחירי המניות  ❖

.  ולהיפך

בגלל הנאום המתלווה  , תנועת השוק לא תהיה חד כיוונית אלא תתבצע בשינויי כיוון חדים❖

.אליה

גם אם הכיוון  , כמעט כל טרייד" תעיף בסטופ"התנודתיות בזמן ההודעה *  

!  הסופי של השוק יהיה זהה לכיוון שבחרתם מלכתחילה



הודעת הריבית

:התנודתיות בעת הודעת ריבית

טווח הדישדוש והציפייה 



הודעת הריבית

:השפעת הודעת הריבית בימים שלאחר מכן

על הגרף היומיShooting Starנר 

!בפרק זמן של שבוע וחצי5%מוביל לירידות של למעלה מ 



חות רבעוניים"דו-הודעות חברות 

.  כל חברה ציבורית מחויבת לדווח מדי רבעון על ביצועיה

:הפסד/ ח רווח"דוח החשוב ביותר נקרא "הדו
הפסידה/החברהכמה;(EPS)למניהרווחשלבצורההרווחנתוןאתמעבירההחברה❖

.שחלףברבעון

.הצמיחהותחזיותההכנסותבשורתגםמתמקדיםהמשקיעים❖

שליליאפקט-הבאלרבעוןתחזיותמנמיכההחברהאךרווחמראיםחות"הדולפעמים❖

.(ההפוךהמצבגםכמובןיתכן)!מאוד

להימנעירצוסווינגסוחריבעוד;ענייןמרכזתהחברההדיווחביום-חות"הדוחשיבות❖

כדיחות"הדוביוםמניהלחפשדווקאירצוהיוםסוחרי,לדווחשצפויהבמניהמלהישאר

!בתנועהלהשתתף

!בגאפלפתוחצפויהחות"הדוביוםהמניה❖



FINVIZאיתור רשימת מדווחות באתר 

לקבלת רשימת מניות  

:מדווחות עבור מועד נבחר



FINVIZח חברה באתר "איתור תאריך דו

לקבלת מועד מדויק עבור חברה  

:ספציפית

מזינים את סימול המניה  ❖

ונכנסים לדף שלה

;  Earningsמאתרים ❖

בסיום 13.10במקרה שלנו 

.המסחר

AMC = After Market Close

BMO  = Before Market Open
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איתור רעיונות מסחר

FINVIZאתר 



:בשיעור היום

FINVIZאיתור מניות באתר ▪



רישום ראשוני–FINVIZאתר 



איתור מניות

כדי לאתר מניות  FINVIZ.COMנשתמש בסורק המניות של ❖

:שעונות לחתכים הנדרשים

.חות כספיים ועוד"תאריך דו, סקטור, טווח תנועה יומי, מחזור ממוצע, מחיר

.תוכנת האיתור תאתר את המניות המתאימות על הגרף היומי❖

.נוכל לאתר רעיונות מסחר לעסקאות לונג ושורט ❖

יש להקפיד לא להזין יותר מדי קריטריונים ולקבל פחות מדי תוצאות  ❖
(.עדיף לראות יותר מניות מאשר לחפש את התצורה המושלמת)



Finviz.comסריקת מניות עם 

כניסה לסורק
סריקה לפי קריטריונים

פונדמנטלי/טכני/תיאור המניה

רשימת המניות שעונות לקריטריונים המבוקשים



בתי חולים–איתור מניות מסקטור מסוים 

:עם מחזור ממוצע ומחיר מתאימים, לחיפוש מניות מסקטור מסוים

לפי מחזור המסחר, מיון התוצאות



איתור מניות הקרובות לשפל שנתי

לפי מחזור המסחר, מיון התוצאות

$10מחיר מעל 

ביום$0.75טווח תנועה ממוצע לפחות 

מחזור ממוצע לפחות מיליון מניות ביום

שבועות52משפל 5%מרחק של עד 



"רגע לפני הפריצה"



"רגע לפני השבירה"



Finviz.comסריקת מניות עם 
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מתנדים



:בשיעור היום

ממוצעים נעים❖

בולינגררצועות ❖

❖VWAP

❖PIVOT POINTS



Indicators–מתנדים 

מתנדים הינם כלי עזר טכניים אשר מחושבים מתמטית ומופיעים על ❖

הגרף

:המתנדים מתחלקים לשתי קבוצות❖

:מתנדים על גרף המחירים❖

ועודVWAP, ר'בולינגרצועות , ממוצעים נעים❖

:מתחת לגרף המחירים/מתנדים מעל❖

RSI ,MACD, מחזור❖

שלפיו נקבל החלטה  , "מקרא"–מתנדים אלו באים עם סט כללי עבודה ❖

! ונרצה להתחשב בכך, המתנדים משמשים קבוצות סוחרים ומשקיעים שמקבלים החלטות לפיהם



Indicators–מתנדים 

!כלי העזר יכולים לתמוך בהחלטה ולחזק אותה, את ההחלטות נקבל לפי גרף המחירים



Moving Averages–ממוצעים נעים 

מתנד שנועד לעזר לנו להגדיר את תקינות המגמה  ❖

.  ולהתריע על שינוי כוון אפשרי

הממוצע הנע מחושב לפי ממוצע מחירי הסגירה בתקופה  ❖

.והוא מופיע על הגרף כקו רציף, מוגדרת

הרי שהוא  , היות והממוצע מחושב על סמך נרות העבר❖

,  (מגיב לאט לשינויי כיוון מהירים)נחשב כמתנד מאחר 

ויעילותו במסחר תוך יומי נמוכה באופן יחסי לכלים אחרים  



ימים5דוגמה לחישוב ממוצע נע של 



סוגי ממוצעים נעים

MA  =  SMA-ממוצע נע רגיל ❖

❖(Simple Moving average )–ממוצע מתמטי רגיל

EMA–אקספוננציאליממוצע נע ❖

❖(Exponential Moving Av. )–  ממוצע הנותן עדיפות לימי המסחר

.  האחרונים מתוך הנחה שהם בעלי חשיבות גבוהה יותר

שני ממוצעים מחושבים על  ❖

אולם  , תקופה זהה

האקספוננציאליהממוצע 

!מגיב מהר יותר לנפילה



הממוצעים בהם נשתמש

ישנם ערכים מוסכמים של ממוצעים בהם מקובל להשתמש על הגרף 

:שבועי/היומי

❖20 EMA-הטווח הקצר

❖50 EMA-הטווח הבינוני

❖200 MA -הטווח הארוך

בשיטה הטכנית יש להשתמש בכלים בהם משתמשים רוב  *

!בערכים הללורקהסוחרים ולכן רצוי להשתמש 



ANAC-מגמת עליה –ממוצעים נעים 

!?ממשיך לעלות200כיצד ממוצע 

200מעל ממוצע 50מעל ממוצע 20ממוצע 



CRK-מגמת ירידה –ממוצעים נעים 

200מתחת ממוצע 50מתחת ממוצע 20ממוצע 



"פסי רכבת"רכיבה ו-ממוצעים נעים 

רכיבה על ממוצעים  

יום50-יום ול20-נעים ל

מתי הממוצעים  

?מתקרבים ומתרחקים



הצטלבות-ממוצעים נעים 

אחד השימושים העיקריים בממוצעים הנעים הוא בחינת המצבים בהם ❖

הממוצע הקצר יחצה את  , מטבע הדברים. מתרחשת חציה של ממוצעים

!הממוצע הארוך ויאותת על שינוי מגמה אפשרי

קניה?מהו החיסרון באיתות החציה

מכירה



הצטלבות-ממוצעים נעים 



Death Cross-ממוצעים נעים 

צלב המוות מתאר מצב שבו המגמה הראשית של המניה הופכת לדובית



סיכום ממוצעים נעים

❖20 EMA 50מעל EMA–הסדר הנכון למניה במגמת עליה

❖50 EMA20מעל EMA -הסדר הנכון למניה במגמת ירידה

❖200 MA-בעל משמעות גבוהה מאוד להתנגדות או תמיכה

!שינוי אפשרי של מגמה-של ממוצעים "  חציה"❖

מגמת עליה תקינה  –20/50-של המניה על ה" רכיבה"❖

מגמה מתמשכת-מקבילים " פסי רכבת"❖

המגמה מתחזקת-מתרחקים " פסי רכבת"❖

המגמה נחלשת-מתקרבים " פסי רכבת"❖



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'רצועות בולינג

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



VWAP

.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



- VWAPהתנגדות מוכרים ב-GRUB

-במגמת הירידה ה❖

VWAP  משמש

כהתנגדות לאחר תיקון  

.מחירים

המוכרים תופסים  ❖

שליטה ומייצרים  

באיזורהתנגדות ברורה 

.VWAP-ה

כניסה מתחת לטווח  ❖

ההתנגדות הקצר 

המסחר הקצר אפשרה  

סיכוי משובח  /יחס סיכון

ותנועה עד לרמות  

.הנמוכות בסוף היום



- VWAP מנייתBTU

נר פטיש וחזרה  ❖

,  למגמת עליה

מתקבל חיזוק  

לעסקה בדמות  

 VWAP-תמיכה ב

!  העולה



גביעלוהתנגדותתמיכהקווילהתוותשנועדמתמטיכליהןהפיבוטנקודות

:המחירגרף

.70-הבשנותעתידייםחוזיםסוחריידיעלפותח❖

.הקודםהמסחריוםערכילפימחושביםהקווים❖

ככל,לעסקהוהפסדרווחיעדיתכנוןבעתלעזרבקוויםלהשתמשניתן❖

.והתנגדותתמיכה

אוכך.מתחתיושורטועסקאות,הפיבוטמעללונגעסקאותלפתוחנעדיף❖

!ביותרמשמעותיתבפריצהאובשבירהאםביןהפיבוטשלחציה,כך

פיבוטנקודות 



פיבוטנקודות 

COLMEXכיוונון והשמה בתוכנת המסחר 



דוגמה-פיבוטנקודות 



דוגמה-פיבוטנקודות 

והמשך המגמה לאחר  , בתצורת ספל וידיתR1פריצה של רמת 

2Rנקודת הפיבוט הבאה –יעד למימוש . ריטסט
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זיהוי פעילות מוסדיים

בוטומינג

כללי סכנה

יומן מסחר



זיהוי פעילות מוסדיים  ❖

בוטומינג❖

יומן מסחר❖

!כללי סכנה❖

:בשיעור היום



המוסדיים אחראיים למרבית הפעילות  
בשווקים

התחקות אחרי פעילות המוסדיים יכול לספר  ❖
,  לנו מי מחזיק במושכות במניה

!ואליו נרצה להצטרף❖

עליהם לשנע כמות –המאפיין של המוסדיים ❖
ניתן  . עבור לקוחותיהם( מניות)גדולה של כסף 

התנגדות כאשר  /להבחין בהם באזורי תמיכה
...  הם אוספים או מפזרים סחורה

?איך נוכל לזהות אותם ❖

פעילות מוסדיים 



:מסחר במניה שמחירה נפל בצורה משמעותית בזמן קצר

נצפה לתיקון כלפי מעלה כאשר המניה מגיעה למחיר , לאחר ירידה חדה❖

"ציידי התחתיות"אטרקטיבי ומושכת את 

!סיכוי מצוין/אך מאפשר יחס סיכון, המסחר הוא בניגוד למגמה❖

כדי לתזמן כניסה בעמודת היפוך מוכרת  ר'בולינגברצועות להעזרניתן ❖

(בדרך כלל נר פטיש)

בוטומינג



,  כמות¾ של ( פרשיאל)נעדיף לממש חלק הבוטומינגבמסחר במנייה בטקטיקת ❖

.  משום שהמסחר הוא נגד המגמה

.המגמה תמשיך מטה, קיים סיכוי סביר כי לאחר הקפיצה❖

!יש להקפיד על כניסה רק מעל הגבוה של נר העצירה❖

ולתכנן את רעיון  ( שבועי, יומי, תוך יומי)בכל גרף שהוא הבוטומינגניתן למצוא את ❖

!  המסחר בהתאם

כללים  –בוטומינג

נרצה לראות נפילה במחזור  

מהרגיל כדי גבוה משמעותית 

.  להגדיל את סיכויי ההצלחה

?  מדוע



-פתיחת השוק ב❖ Gap  (0.8%מעל )משמעותי

נאום / הודעות חברה /מסחר בעת הודעות שוק ❖

האחרונות ליום המסחר/מסחר בדקות הראשונות ❖

מחזורים נמוכים/קונים למוכרים גדול מדי בין( Spread)מרווח ❖

...רדיפה אחרי מניה❖

! מהסיבות הלא נכונות...מסחר חוזר באותה מניה❖

?כללים נוספים❖

!כללי סכנה



:  השאלה הנפוצה ביותר בתחילת הדרך היא

?מהי אסטרטגיית המסחר היעילה והנכונה יותר בעבורי

:התשובה

"מספר האסטרטגיות–כמספר הסוחרים "

"ישנן יותר ממיליון דרכים להרוויח מיליון דולר"

?למה הכוונה

!הנשק הסודי של הסוחר–יומן מסחר 



.  אסטרטגיית המסחר היא נגזרת ישירה לאופי שלנו כבני אדם•

.חלקינו מתמודדים יפה עם דחיית סיפוקים וחלקינו פחות•

.וחלקנו יעדיפו רגליים על הקרקע" אסקטרים"חלקינו חובבי •

החוויה אותה תחוו במהלך המסחר בשוק ההון תשפיע על כל אחד  •

.מכם בדרך אחרת

!לעולם לא תהיה אחידה–נקודת המבט שלנו בכל נושא שהוא •

?אז איך יומן המסחר עוזר לנו להתמודד•

!הנשק הסודי של הסוחר–יומן מסחר 



ביצועים לפי זמן–יומן מסחר 

:בדוגמא שלפניכם המסקנה ברורה

ככל שיום המסחר מתקדם אחוז ההצלחה של 

!עולה-אותו סוחר 

? האם זה המצב גם אצלך



ביצועים אסטרטגיות–יומן מסחר 

:בדוגמא שלפניכם המסקנה ברורה

" פריצה"על הסוחור להפחית בעסקאות מסוג 

"ריוורסל"ולהתמקד בעסקאות מסוג 

☺חבל שאין יותר–IPOהנפקות 

? האם זה המצב גם אצלך



גרף ביצועים–יומן מסחר 

.  הפסד בכל יום ויום ייתן לנו את גרף הביצועים/ חיבור של הרווח 

.כל נקודה על הגרף מציינת את מצב החשבון בסוף כל יום

על גרף הביצועים נסתכל בדיוק כמו שאנחנו מסתכלים על מניה  

רגילה בשאיפה מתמדת לגבש ולשמור על מגמת עלייה

הסוחר רווחי ועקבי כאשר ההפסדים  –במקרה הזה 

!פרופורציונאליים ביחס לתנועה הכוללת

? האם זה המצב גם אצלך
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תעודות סל

מסחר סווינג



.הפוכה/ ממונפת / תעודת סל מחקה ❖

.שערי מטבעות/ סחורות / ח "אג/ תעודות סל למניות ❖

.אסטרטגיות בסיסיות–מסחר בסווינג ❖

:בשיעור היום



-–תעודות סל  Exchange Traded  Funds ETF

,  כסל מוצרים פיננסיים, נייר ערך המונפק על ידי בורסה או גוף פיננסי

...(.ועוד,  סחורות, שערי מטבעות, מדדים)ומחקה את ביצועי נכס הבסיס 

במסחר רציף, תעודות הסל נסחרות בבורסה כמו מניות❖

:  מאפשרת למשקיע לעקוב אחר נכס בסיס כגון❖

,  מדדי מניות▪

מדדי איגרות חוב▪

שערי מטבע חוץ ▪

סחורות▪

מקנה למשקיע החזקה עקיפה או את הערך הכספי של סך רכיבי נכס הבסיס אחריו  ❖

.היא עוקבת

.מחירה של תעודת סל נגזר ממחיר נכס הבסיס אליו היא צמודה❖

.  בו בין היתר מפורטת נוסחת ההשקעה בתעודה, הנפקת תעודת סל מחייבת תשקיף❖



FXI-דוגמה –תעודת סל 

לתיאור ולמדיניות ההשקעה , שימו לב לסימול



FXI-דוגמה –תעודת סל 

ביצועי המדד  

:בשנתיים האחרונות

תשואה חיובית או  

?   שלילית



הרכב-סוגי תעודת סל 

:  תעודת סל מניות❖
!חלקן חשופות לשינויי שער מטבע חוץ.  עוקבות אחר מדדי מניות שונים❖

:תעודת סל אגרות חוב❖
(.וקונצרניותממשלתיות ) עוקבות אחר מדדי אגרות חוב שונים ❖

:תעודת סל סחורות❖
,  (נכס הבסיס הוא לרוב חוזים עתידיים)עוקבות אחר מחירי סחורות שונות ❖

.חשופות לשער הדולר

:תעודת סל מטבע חוץ❖
מחירן משקף את שער המטבע  , עוקבות אחר שערי מטבע ונושאות ריבית❖

.הרציף בתוספת ריבית



סוגים שונים–תעודת סל 

:תעודת סל מורכבת
(.י נוסחה קבועה מראש "עפ) נכסי בסיס קבועים או משתנים . עוקבות אחר מספר נכסי בסיס

עוקבות בצורה הפוכה אחר נכס הבסיס משמשות  ( :שורט)תעודת סל בחסר 

.לגידור או לרווח מירידות

:תעודת סל ממונפת
מתורגמת בתעודה זו לתנועה של     , תנועה של אחוז במדד. עוקבות אחר מדד כלשהו במינוף

משמשת כמעט באופן בלעדי למסחר תוך יומי. שניים או שלושה אחוזים



Finviz.com-מפת החום מ–תעודות סל 



:בדקו את עצמכם וסמנו את התשובה הנכונה
ממונפת הפוכה/ ממונפת / מחקה –SPYתעודת סל 

ממונפת הפוכה/ ממונפת / מחקה -SSOתעודת סל 

ממונפת הפוכה/ ממונפת / מחקה –UPROתעודת סל 

ממונפת הפוכה/ ממונפת / מחקה –SPXUתעודת סל 

סמנו את התשובה הנכונה–תעודת סל 



תעודות סל נפוצות  



יתרונות ההשקעה בתעודות סל 

.המשקיע מפזר את הסיכון בין מספר נכסים–פיזור סיכונים ❖

.המשקיע יכול להשקיע במגוון מוצרים רחב–ההשקעה מגוונת ❖

.בעמלת רכישה אחת המשקיע רוכש מגוון מוצרים–עלויות זולות ❖

.זכות קבלת דיווידנד–דיווידנד ❖

.יכולת לקנות ולמכור בכל שעות המסחר–נזילות גבוהה ❖

".ברבורים שחורים"הגנה מפני תקופות שפל ו–(שורט)תעודות סל הפוכות ❖

.אין צורך בבקיאות רבה בהשקעות–מתאים לחסרי בקיאות בשוק ההון ❖

.מעקב פשוט אחר ביצועי המדד❖

.אפשרות לשימוש במינוף❖

.אפשרות לביצוע אסטרטגיות השקעה מגוונות❖



דגשים ודוגמאות–עסקאות סווינג 

הסיכון העיקרי בעסקת סווינג היא העובדה שאנחנו חשופים לפערי המחירים  ❖

(.גאפים)

הודעות חשובות של החברה בזמן שהמסחר סגור יכולות לגרום  / פרסום דוחות ❖

.משמעותי ביום שלאחר מכןלגאפ

פרסום דוחות ועליהן  / מעבר להיבט הטכני עלינו לקחת בחשבון הודעות חשובות ❖

.לבסס את העסקה שלנו

/ חדשות )השאיפה היא לראות מניה שמגבשת מגמה כשיש הצדקה לתנועה ❖

.ולא נסתפק בהיבט הטכני( דוחות



דגשים ודוגמאות–עסקאות סווינג 



סחורות–עסקאות סווינג 
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הנפקות



הנפקות

תהליך גיוס הכסף של חברה פרטית  -" הנפקה"למדנו את המושג 2בשיעור 
:על ידי הנפקת מניות ראשונית לציבור

החתמים משווקים את הסחורה לקרנות הגדולות ולציבור המקורבים❖

חתמים מהשורה  . בנקי ההשקעות שמובילים את התהליך–החתמים ❖
(?מדוע)הראשונה מעידים כי מדובר על חברה רצינית בעלת פוטנציאל 

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❖



לוח הנפקות עתידיות  

שם החברה❖

סימול❖

החתמים המלווים את ההנפקה❖

טווח מחירים❖

כ תמורה"סה❖

תאריך הנפקה צפוי❖

https://www.iposcoop.com/ipo-calendar/



צפייה בהיסטוריית הנפקות



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 



ABLXהנפקת 



EVBGהנפקת 
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אימון מנטאלי

הצבת יעדים וכללים 



הסוד להצלחה-אימון מנטלי 

10%נקודות טכניות , כניסה❖

30%ניהול כספי ❖

60%פסיכולוגיה אישית מוצלחת ❖

...10%-רוב הסוחרים מתמקדים ב



שלבי התפתחות מחובב למקצוען

"!מכה"לעשות , המטרה של סוחר חובב היא להתעשר מהר❖

איתומסחר נכון יביא . סוחר טוב צריך להתמקד במסחר נכון❖

.את ההצלחה

המטרה הראשונה היא הישרדות לטווח ארוך❖

המטרה השנייה היא צמיחה עקבית של ההון❖

המטרה השלישית והאחרונה עשיית רווחים גבוהים❖

!רוב הסוחרים צריכים לעבור את שלושת השלבים❖



הדרך להצלחה

?לאן רוצה להגיע–הגדרת מטרות מוגדרות ❖

עבודה ועמידה ביעדיםתוכניתבניית ❖

התנסות מעשית! הקורס הזה–רכישת ידע ❖

כתיבת יומן ביצועים והסקת מסקנות לאחר כל יום מסחר❖

!שימור וחיזוק פעולות מסחר מצליחות, תיקון טעויות❖



כללי ברזל

מסחר עם המגמה❖

כניסה בנקודות טכניות ברורות❖

לצאת מהר ממניות מפסידות❖

לא לצאת מהר מידי ממניות מנצחות❖

מסחר בסכומים מותאמים אישית❖

(Over trading" )פעילות יתר"להימנע ❖

לא לסחור על פי שמועות❖

לא לסחור בחדשות❖

לא לסחור בדקות המסחר הראשונות❖



תכונות של סוחרים מקצועיים  

התמדה❖

בקרה עצמית❖

אחריות אישית❖

משמעת עצמית  ❖

עקביות  ❖

יכולת לעבוד תחת לחץ ❖

מיקוד וריכוז❖



תירוצים נפוצים של סוחר מפסיד

!רק הפעם( Average down" )אמצע"אני ❖

הגרפים אינם חשובים❖

Actionאני צריך עוד !!! משעמם לי❖

...מניות תמיד חוזרות❖

יש לה מוצרים טובים והנהלה טובה❖

השוק תמיד עולה בטווח הארוך❖

לא הייתי מוכן לסבול הפסד❖

...במקרה לא היה לי היום מזל❖



החטאים הבולטים

כל הפסד  –הכישלון לממש הפסדים קטנים ❖

....גדול היה פעם הפסד קטן

ספירת כסף תוך כדי המסחר❖

הצורך לדעת יותר מידי❖

ביטחון עצמי גבוה יתר על המידה❖

הצלחה בדרך הלא נכונה❖

התעקשות על ההיגיון❖



התמודדות עם הפסד

כל יום הוא יום חדש/ כל פעולת מסחר הוא פעולה חדשה ❖

200$לא חייבת לך " אפל"❖

קבע לעצמך גבול יומי להפסד ולרווח❖

...הלימוד לעולם לא מסתיים❖



!בהצלחה

www.megamot.co.il


