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?מה קורה שם מאחורי הקלעים, וול סטריט

במערכת הבנקאות–המפתח להבנת השווקים נמצא במקום אחד 

הסודות של
וול סטריט

.  אנליסט החיי את וול סטריט בעשור האחרון, עמית נעם טלשמי 
. ב"מערכת הבנקאות בארה-בשנים האחרונות נחשפתי לתחום מרתק 

כך גיליתי שוול סטריט הרבה יותר קלה להבנה  , ככל שהתעמקתי בנושא
המפתח להבנת  המוטו שלי הוא ש. ממה שרוב האנשים חושבים

.בבנקים–השווקים נמצא במקום אחד 

הם עוסקים . רוב המשקיעים בשווקים בעולם מפספסים את התמונה הגדולה
בחיפוש אחר הסיבוב הבא במניה כזו או אחרת ובדרך לא מודעים לכוחות הגדולים  

הנתונים והמידע חשופים ושקופים וכל שנותר  . שפועלים באופן שיטתי בשווקים
שמשקללים גם את שיטות עבודה וכללי מסחר למשקיע הקטן הוא להכיר 

.בוול סטריטההיררכיה של הכסףהתובנות מניתוח 

שמטרתו להפוך קורס דיגיטלי מרתק ומעמיקאני מזמין אתכם להצטרף אלי ל
.את הסודות של וול סטריט לכללי עבודה והשקעה בבורסה

כדי להכיר את הצדדים  , ללא כל ידע מקדים נדרש, אקח אתכם צעד אחר צעד
.הפרקטיים והמקצועיים של השקעות בוול סטריט, הכלכליים

עמית נעם טל



”

אודות הקורס

במערכת הבנקאות–המפתח להבנת השווקים נמצא במקום אחד 

,  ישדרג באופן מהותי את יכולת הניתוחהקורס הסודות של וול סטריט 
.ב וגם בישראל"ההבנה וכפועל יוצא ההשקעה בשווקי ההון בארה

,  כלכליסייקל: בקורס תיחשף לשורה של מושגים מקצועיים ומרתקים
מערכת , מאזני החברות, ההיררכיה של הכסף, מערכת בנקאות הצללים

.ח ומאזני הפד"עקומת אג, דילרים וחשיבותם בשווקים, דולר-היורו

בקורס נהפוך את המושגים הללו גם לכללים פרקטיים ושיטות עבודה  
חשוב להבין מה  , ימי הקורונה, דווקא בימים אלו. לניתוח סקטורים שווקים

בדיוק מתרחש בשווקים בחסות הבנק האמריקאי ומהם התרחישים  
.להמשך במשבר הזה או במשברים הבאים

הסודות של
וול סטריט

עמית נעם טל



”

אודות הקורס

כלל מספר אחד שיקפיץ את התיק שלך לליגה של הגדולים–הסייקללסחור עם 

מטרות הקורס

היכרות עם כלים וטכניקות יוצאות דופן להבנת כיוון השווקים  •
.ב ובעולם"בארה

ח והסחורות ושוק המניות "לימוד עם כלים לניתוח שווקי מט•
.האמריקאי

הקניית יכולת לבחירת הסקטור הנכון להשקעה ומסחר בכל •
תקופה

?כיצד משלבים ובאיזה אופן–שילוב טכני וכלכלי •

?למי מיועד הקורס

הקורס מתאים לבעלי ידע בסיסי ביותר בשוק ההון אשר מעוניינים  
לשפר את יכולת המסחר וההשקעות כדי לייצר הכנסה שוטפת 

.בטווח הקצר והארוך גם יחד

הסודות של
וול סטריט

עמית נעם טל



”

?איך לומדים בקורס דיגיטלי 

אין להעתיק או להשתמש במצגת זו–כל הזכויות שמורות לחברת קו מנחה בורסה גרף 

אנו בבורסה גרף נספק לכם ארבעה כלים נהדרים שיאפשרו לכם  
:באופן יעיל ואפילו כיפיללמוד ולהצליח

:שידורים חיים והקלטות
(.כשעה)מידי שבוע יתקיים שיעור בשידור חי 

.במהלך השיעור ניתן יהיה להעלות שאלות ולתקשר עם המרצה
.ניתן יהיה לצפות גם בהקלטת שתשלחנה מייד בתום כל שיעור

וואטסאפקבוצת 
לתקשורת ישירה עם 

הלומדים בקורס והמרצה 
.במהלך השבוע

סיכום שיעור
כולל מצגת וטקסט המסכם 

.את עיקרי השיעור
הסיכום יינתן להורדה  
.באמצעות אתר הקורס

בונוס מיוחד
חודש ניסיון ללא תשלום 

.במערכת בורסה גרף

כלל מספר אחד שיקפיץ את התיק שלך לליגה של הגדולים–הסייקללסחור עם 

הסודות של
וול סטריט

עמית נעם טל



”

(סילבוס)נושאי הלימוד 

אין להעתיק או להשתמש במצגת זו–כל הזכויות שמורות לחברת קו מנחה בורסה גרף 

הסודות של וול סטריט נחשפים: מבוא
?מדוע חשוב להכיר מקרוב את המערכת הפיננסית•
?האם אפשר לחזות אותה, התנודתיות בשוק•

מהשנים האחרונותCase Studies-דוגמאות ו
איך אפשר היה להבין כבר במחצית השנייה של –דלק קבוצה •

שהקריסה מתקרבת2019
על קצה המזלג–הסייקללהשקיע עם : 1כלל מספר •

(9הרחבה בשיעור )
"הסודות של וול סטריט"הצגת הקורס •

כלל מספר אחד שיקפיץ את התיק שלך לליגה של הגדולים–הסייקללסחור עם 

הסודות של
וול סטריט

עמית נעם טל



”

(סילבוס)נושאי הלימוד 

אין להעתיק או להשתמש במצגת זו–כל הזכויות שמורות לחברת קו מנחה בורסה גרף 

בניית אינטואיציה–התמונה הגדולה : 1שיעור 
!(  לא)? האם האם כל כך מסובכת? מהי כלכלה ואיך היא עובדת•
•Economic cycle– התמונה "מדוע חשוב למשקיעים להכיר את

הכלכליים וכיצד הם צריכים להשפיע על הסייקליםסוגי , "הגדולה
קבלת ההחלטות של בעלי החברות 

?  האם ניתן לשנות אותו-כלכלי סייקלהגורמים המשפיעים על •
תפקיד הכסף בעידן המודרני•
מבוא למערכת הבנקאית בעידן הגלובליזציה•
ההיסטוריה סביב התפתחות המערכת הבנקאית•
ב יכול לערער "כיצד אירוע שמתרחש במערכת הבנקאית בארה•

.כלכלה בצד השנים העולםמיידיבאופן 
דוגמאות מהשנים האחרונות ומה ניתן ללמוד מהם בנוגע  

?להשקעות
השלב הבא של עולם הבנקאות-" בנקאות הצללים"מערכת •

כלל מספר אחד שיקפיץ את התיק שלך לליגה של הגדולים–הסייקללסחור עם 

הסודות של
וול סטריט

עמית נעם טל



”

(סילבוס)נושאי הלימוד 

אין להעתיק או להשתמש במצגת זו–כל הזכויות שמורות לחברת קו מנחה בורסה גרף 

הבסיס: 2שיעור 
המחירים לכסף והמשמעות שלהם4•
ההיררכיה של הכסף•
ההיררכיה של מאזנים•
–מה קורה בהתרחבות כלכלית ובהתכווצות כלכלית •

תופעת המחסור ותופעת האלסטיות של המערכת הפיננסית
היסטוריה של –ב "ההיסטוריה של המערכת הבנקאות בארה

מלחמה

לחפש בכל פעם את המניה ואת העסקה הבאה זה נחמד השאלה האם זה מקצועי

הסודות של
וול סטריט

עמית נעם טל



”

(סילבוס)נושאי הלימוד 

אין להעתיק או להשתמש במצגת זו–כל הזכויות שמורות לחברת קו מנחה בורסה גרף 

הבנקים כמערכת סליקה: 3שיעור 
סיטואציה של בנק אחד במערכת•
סיטואציה של מספר בנקים במערכת•
נזילות מול סולבנטיות במערכת הבנקאית  •
, FRA/OIS, שוק הריפו: שוקי המימון הבנקאי•

EURODOLLAR-מערכת ה
כיצד ניתן להעריך את השווקים באמצעות הסתכלות על שווקים  •

!ללמוד לחשוב כמו בנקאים? אלו

לחפש בכל פעם את המניה ואת העסקה הבאה זה נחמד השאלה האם זה מקצועי

הסודות של
וול סטריט

עמית נעם טל

המשך-הבנקים כמערכת סליקה : 4שיעור 
EURODOLLAR-מערכת ה, FRA/OIS-שוק המימון הבנקאי 

כיצד ניתן לדעת על כיוון השווקים על סמך הסתכלות על שווקים  
!ללמוד לחשוב כמו בנקאים? אלו



”

(סילבוס)נושאי הלימוד 

אין להעתיק או להשתמש במצגת זו–כל הזכויות שמורות לחברת קו מנחה בורסה גרף 

הבנקים כדילרים: 5שיעור 
דילר וחשיבותו בשוק•
?מה הסיכונים של דילר וכיצד הוא מתמודד עם סיכונים אלו•
עוקב אחר הפוזיציות שלהם ' ומדוע הפדPRIMARY DEALER-ה•

באופן שבועי

לחפש בכל פעם את המניה ואת העסקה הבאה זה נחמד השאלה האם זה מקצועי

הסודות של
וול סטריט

עמית נעם טל

מיתון: 6שיעור 
.התפקיד הקריטי שלהן בהתנהלות הכלכלה–ח"האגעקומות •

הצליח  ח"האגשמבוסס על עקומת ' כיצד ייתכן שהמודל של הפד
המיתונים האחרונים7לחזות במדויק את 

!  כלל לא? מקריות



”

(סילבוס)נושאי הלימוד 

אין להעתיק או להשתמש במצגת זו–כל הזכויות שמורות לחברת קו מנחה בורסה גרף 

בנקאות הצללים: 7שיעור 
הדור הבא של עולם הבנקאות-הכרת המושג בנקאות הצללים •
מה המשמעות של היווצרות בנקאות הצללים והאם מדובר בגורם  •

? סיכון משמעותית למערכת
רגולציה על הבנקים מול הרגולציה על שוק בנקאות הצללים•

מושגים שחובה להכיר–הכלכלי הסייקל, בנקאות הצללים, ההיררכיה של הכסף

הסודות של
וול סטריט

עמית נעם טל

אנטומיה של משבר: 8שיעור 
?  (2020-ו2008)מהם האירועים שהובילו למשברים האחרונים •
כיצד המבנה של המערכת הבנקאית החמיר את הבעיה בשווקים  •

וכיצד הבנקים המרכזיים פתרו את המשבר האחרון
האם הפרמטרים הישנים להערכות שווי של חברות איבדו את •

?חשיבותם בעקבות צעדים אלו
ב יכולה לחזור לקצבי  "האם ארה–המלכודת היפנית !חדש•

?הצמיחה הקודמים



”

(סילבוס)נושאי הלימוד 

אין להעתיק או להשתמש במצגת זו–כל הזכויות שמורות לחברת קו מנחה בורסה גרף 

הסייקלוהשקעה עם קריאת מאזן הפד : 9שיעור 
הפכו לשחקנים הראשיים בשווקים  ' הבנקים המרכזיים ובפרט הפד

לכן חשוב לדעת לקרוא את השינויים במאזן הבנק  , הפיננסים
(.השחקן הגדול בשוק)והתחזיות של משרד האוצר האמריקני  

הבנת הפעולות של הבנקים המרכזיים תאפשר לנו לפעול עם 
.הכלכלי ולשפר משמעותית את הסיכוי להצלחה בהשקעותהסייקל

מהן ההקלות שנתנו בשנה  –יחסים פיננסים של הבנקים ! חדש
?האחרונה ומתי הן אמורות להסתיים

מושגים שחובה להכיר–הכלכלי הסייקל, בנקאות הצללים, ההיררכיה של הכסף

הסודות של
וול סטריט

עמית נעם טל



”

(סילבוס)נושאי הלימוד 

אין להעתיק או להשתמש במצגת זו–כל הזכויות שמורות לחברת קו מנחה בורסה גרף  מושגים שחובה להכיר–הכלכלי הסייקל, בנקאות הצללים, ההיררכיה של הכסף

הסודות של
וול סטריט

עמית נעם טל

וסיכוםהאתגרים לשנים הבאות : 10שיעור 

החשיבות של עקמומיות  -ח"האגשוק עלהרחבה על ! חדש•
המנצחיםהעקומה לבחירת הסקטורים 

וכיצד הוא משתלב עם פעילות הפדשוק האופציות !חדש•

?  יכול להמשיך לתמוך בשווקים' הפדהאם -הקורס סיכום •
?  המשמעות של מטבע רזרבהמה 

?  לשנים הבאותהאתגרים 



!הגיע הזמן לצאת לדרך

בהצלחה בקורס 
סטריט-ובמסחר בוול

להרשמה לקורס לחצו כאן

הסודות של
וול סטריט

עמית נעם טל

https://bizportal.activetrail.biz/bursagraph_wstsecrets_01

