סילבוס הקורס:
"אומנות ומיומנות המסחר בשוק ההון"
המפתח להשגת החלומות שלך מתחיל כאן  -הצטרף למסע המופלא בגילוי מכניקת
השוק
שיעור 1
• מכניזם השוק
• הגדרה ומיפוי השוק
• התנהגות המחיר
• בסיס והיפוכים

גם לך קורה שהשוק מתעתע בך? גלה איך להפיק מזה את המירב!
שיעור 2
• היפוכים – מתקדם
• “תולדות הזמן”
• תכנית עבודה – בניה ,תזמון והפעלה

נומרולוגיית השוק  -לומדים לקרוא את הסיפור מאחורי הגרפים:
שיעור 3
• פנימיות יחידת המחיר
• פגישת היכרות עם הכוחות הפועלים בשוק .מיקומם ומחשבתם

בואו לגלות כיצד להשתמש במכונת האמת של השוק ככלי תומך החלטות מסחר:
שיעור 4
• המחיר ‘מלך השוק’ ומחזור המסחר ‘מלכת השוק’
• זיהוי מתאם התנהגות בין מחיר לבין מחזור
• כלים מתקדמים לזיהוי סטיות
• אסטרטגיות וטקטיקות מסחר

גם לך קרה שכולם מדברים על תבניות ולך אין בגלל מושג מה זה? מהשיעור הזה
תצא מומחה!
שיעור 5
• בסיס התבניות ומשמעותם
• תבניות מתקדמות והעבודה איתן
• דשדוש -הגדרת סוגים שונים והעבודה תחת שוק מדשדש

תגלית :כך תחתוך הפסדים ותמקסם רווחים!
שיעור 6
• מימד הזמן במסחר swing
• עבודה DX33
• ניהול סיכונים וניהול כספים – Risk & Wealth Management
• בניית תיק וניהולו בפועל

מגלים את חדר הכושר המנטלי ומתחילים להתנהג כמו סוחרים מקצועיים:
שיעור 7
• הכרה  ,זיהוי וטיפול במימד המנטלי
• נטרול ארבעת סוגי הפחדים של הסוחרים בשוק
• שיטת  E.S.Pככלי עזר אישי

בואו לגלות איך לתפוס את המגמה ולהתנהל כמו השמות הגדולים ביותר!
שיעור 8
• אבולוציית המגמה
• שלבי התפתחות
• נקודת ה G-בשוק – מקסום רווחים במינימום זמן
• אסטרטגיות מסחר מתקדמות

כיצד להשתמש בתבניות ככלי תומך החלטה?
שיעור 9
• תבניות – חומרים מתקדמים
• היפוכים  /המשך מגמה
• התנהגות ‘מעל מגמה’
• ביצוע scale in / out

כך תמצאו את המניה המוצלחת ביותר
שיעור 10
• סורקים ,מסננים והעבודה איתם
• הכנות לקראת יום מסחר
• תרגול

פסיכולוגיית המסחר למתקדמים
שיעור 11
• האויבים שבפנים וכיצד לנצח אותם
• פסיכולוגיית המסחר – מתקדם

כל הנקודות כבר מתחברות לקו ,משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו
שיעור 12
• חיבור כל החומרים ומסחר בזמן אמת

