
 מתקדמתמסחר  סדנת 
 בחוזים עתידייםיומי מסחר 

 בוא ללמוד לחשוב ולהתנהג כמו המקצוענים
 ליצירת הכנסה יומית נוספת

 
 

 מטרת הקורס
 

 יסודות המסחר במוצרים ממונפים לשם יצירת הכנסה יומית 
 .יתרון המסחר בחוזים לעומת ניירות ערך אחרים 

 .כיצד ליצור הכנסה גבוה ביחס להון עצמי נמוך 
  הבנת כוחות השוק, התנהגות המחיר והמחזור ע"מ להבין כיצד חושב ומתנהל "הכסף

 החכם"
 כלים אסטרטגים וטקטיים המאפשרים הכנסה יומית הוגנת החל משעתיים עבודה ביום 
 הפעלת תוכנות מסחר וציטוט מתקדמות 

 ראשנקודות הכשל של הסוחר וכיצד להתמודד עמם ע"י בניית תוכניות עבודה מוגדרות מ 
 .תבניות, מודלים ושיטות מסחר בחוזים 

 .תרגול מסחר בזמן אמת לכל אורך הקורס 

 חלק מהשעורים יועברו כוובנרים 
 

 קהל יעד
 

 בעלי רקע בניתוח טכני 

 סוחרי חוזים ומניות המעוניינים לשפר את מיומנותם המסחרית 
 .כל מי שמעוניין ליצור הכנסה נוספת ללא תלות במיקום ג"ג 

 ן בתחום בו יכולת ההתקדמות לא מוגבלת ו/או מותנית.כל מי שמעניי 
 

 $5000$ ביום עם הון עצמי של 200-סוחר מיומן מתחיל יצור הכנסות יומיות ממוצעות של כ
 

 1שעור 
 )'הכרת עולם החוזים )סוגים, אפיון, בורסות נסחרות, בטחונות וכו 

  ונות ולצמצם את החסרונות(יתרונות, חסרונות )כיצד ניתן למנף את היתר ממונףהבנת המסחר 

 לימוד והפעלת תוכנות מסחר וציטוט גרפי 

 .הפעלת פקודות מסחר מתקדמות וכן פקודות מותנות לשם מימוש תוכניות עבודה וניהול סיכונים 

 תרגול 
 

 2שעור 
 הכרת מצבים אסט' בהם מצוי השוק בכל רגע ורגע לשם הכנת תוכניות עבודה ויישום טקטי 

 חר במומנטוםתבניות ומודלים למס 

 תרגול 
 

 3שעור 
 המשך תבניות ומודלים למסחר במומנטום 

 כלי מדידה מתקדמים ייחודיים לזיהוי המאזן 

 .תזמון כניסות/יציאות ומקסום פוזיציות 

 תרגול 
 

 4שעור 
  במומנטום/  ממשיך מגמהתבניות ומודלים למסחר 

 .חלקי היום השונים ומשמעותם, זמני היפוך והודעות כלכליות 

 תרגול 

 



 5שעור 
  ממשיכים במגמה בשילוב כלי תבניות ומודלים למסחרvol  מתקדמים 

 .חלקי היום השונים ומשמעותם, זמני היפוך והודעות כלכליות 

 היחס בין הפתיחה ויום המסחר הקודם 

 ?כיצד סוחרים ומרווחים כבר מהפתיחה 
 

 6שעור 
 תבניות ומודלים למסחר "הופך מגמה" / שינוי מומנטום 

 יכולת לזהות סיום של תהליך ותחילתו של האחר וכיצד לנצלו. 

 טת הכוח הנגדי.ביטול מימד הזמן לשם זיהוי נקודות היפוך ושלי 

 זיהוי כוחות שוק מקומיים וחיצוניים והשפעתם על השוק 

 מלכודת הקונים, מלכודת המוכרים 
 

 7שעור 
 המשךניות ומודלים למסחר "הופך מגמה" / תב 

 תרגול 

 הכרת פרופיל השוק והגדרות אסט' הנגזרות ממנו market Profile 

 הגדרת תרשים זרימה להתנהגות המחיר בעקבות המכרז הכפול 

 הכנה ליום מסחר 

 תרגול 

 8שעור 
  הכרת פרופיל השוק והגדרות אסט' הנגזרות ממנוmarket Profile 

 הגדרת תרשים זרימה להתנהגות המחיר בעקבות המכרז הכפול 

 הכנה ליום מסחר 
 

 
 9-10שעור 

יחד עם  בחדר המסחר על בורסת החוזים בשיקאגו (WEBINARאינטרנטיים) שיעורי תרגול
 זהר לייבוביץ'

 
 

 


