
 :סילבוס הקורס

 ארה"במניות  –י מסחר תוך יומ

  

 -1שיעור 

 -Trading Dayה ומסחר-Swing ה מסחר בידול ▪

 מצליחה לעסקה צעדים 5 -עבודה מתווה ▪

  והמניות השוק  קורלציות – תוצאות למינוף וניצול הקשר הבנה ▪

 
 -2שיעור 

 ראשונה ממעלה חשוב אסטרטגי ככלי התנועה של כוחה ▪

 לקראתנו  המגיעים וסיכונים הזדמנויות לזיהוי ככלי שוק, רדאר בניית ▪

 עמדות וניהול תזמון רדאר, בעזרת מניות איתור רדאר, אסטרטגיות ▪
  

 
 -3שיעור 

 מכך הנובעות והמשמעות המחיר חיות שלבי ▪

 היומי במסחר מסחר תבניות ▪

 הזדמנות והגדרת לזיהוי ככלי והשלבים, הזמנים פירוט ▪

 והמניה השוק "מגיל" עיםהנוב המסחר ימי סוגי ▪

  

 
 -4שיעור 

 במחיר השולטים והצדדים המסחר מחזורי להבנת מתקדמים כלים ▪

 אופקי ומחזור אנכי מחזור – והתנגדות תמיכה לזיהוי מתקדמים כלים ▪

 (עבודה )רשימות הנוכחי המסחר יום לקראת עבודה ותכנית מערך הכנת ▪

  . מתקדמות חיפוש הגדרת בסורקים, שימוש ▪

 
 -5שיעור 

 מסכים מרובת עבודה עמדה הכנת – העמדה של ארגונומי ארגון ▪

 ואיכותית יעילה מסחר כסביבת במסמכים האינפורמציה חלוקת ▪

 מהן הנובעות מסחר טקטיקות השפעתם, וסוגים, זמנים כלכליות, הודעות ▪

 
 -6שיעור 

 במבצע החיילים תפקידי ניהול, סוגי יעדים, סיכונים, ניהול ▪

 הפוזיציות סוגיל התנהלות טקטיקות התאמת ▪

  : Range , OCO , then & If.בהן נשתמש ומתי היכן – מתקדמות מסחר פקודות ▪

 
 – 7שיעור 



   )Sale & Time , II Level (מתקדמים מסחר בכלי ושימוש הכרה ▪

  ,T&S Montage.על מסחר תבניות הכרת השוק, כוחות ניתור ▪

 -ECN .ו שוק עושי וניצול הכרה ▪

 
 – 8שיעור 

 .היום בתוך אגרסיבי למסחר וניצולו היום סוג לניתור-MP ה עקרונות ▪

  Action Price .היום במהלך והתפתחותו המסחר הבנת ▪

 סוגי בכל מסחר )כולל הפתיחה מסוגי הנובעות וטקטיקות הפתיחה סוגי הבנת ▪

 )הפערים

  

 
 – 9שיעור 

 ביום עונה לכל אסטרטגיות מאפיינים, שעות עבודה, לעונות היום חלוקת ▪

 (חלקית ממשרה )משכרות משמרת לכל הזדמנות והגדרות טקטיקות ▪

  

 
 – 10שיעור 

 אמת זמן רדארים ותכנות והגדרה שימוש ▪

 החוצה והרחבתו יומי תוך מסחר תיק בניית ▪

  הנלמד המכלול מתוך מסחר ביצוע ▪
 


