קורס מסחר מקצועי בחוזים עתידיים
מרצה :מוטי כהן
בסיום הקורס תצא עם הכלים הבאים:
כיצד עובד הכסף החכם של השחקנים הגדולים
הכרת כוחות השוק לאורך כל יום המסחר
הכרת מערכת המסחר של אינטרקטיב ברוקרס
התבניות החכמות ביותר למסחר בחוזים עתידיים
תרגול המסחר והמודלים הנלמדים בזמן אמת לאורך כל הקורס

מבוא
קורס ייחודי זה עוסק בעולם החוזים העתידיים משלל סוגיו מבורסת החוזים העתידיים
בשיקגו .חוזים עתידיים הינם המוצר המקורי שעל פיו פותחו עולמות רבים אחרים בשוק
ההון .באמצעות חוזים עתידיים ניתן להיחשף למדדי המניות ,אגרות חוב ,מתכות ,סחורות
חקלאיות ועוד הרבה אפיקים אחרים .חוזים עתידיים  24שעות ביממה 5 ,ימים בשבוע.
הקורס זה יאפשר לך להתחיל לסחור עם חשבון מסחר צנוע של  5,000$בלבד ויתמקד
במסחר קצר טווח תוך כדי לימוד האסטרטגיות איתן המרצה עובד כבר  8שנים ברציפות!

קהל יעד
מיועד למשקיעים הרוצים לפעול בטווח הקצר בשוק האמריקאי בעלי ידע בסיסי בשוק ההון.

אופן העברת הקורס
הקורס יועבר באמצעות  – WEBINARשיעורים מקוונים בשידור חי .בנוסף ניתן יהיה לצפות
בהקלטות וליצור קשר עם מרצה הקורס באמצעות הדואר האלקטרוני.
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המרצה
מוטי כהן ,סוחר ומשקיע בבורסות ארה"ב ,מנהלת קבוצת הפייסבוק של בורסה גרף ויועץ
בשירות האיתותים של חברת אלומות .מוטי משלב טכני ופונדמנטלי תוך שימוש בשיטות
מסחר ניתוח וותיקות וחדשות .מוטי עוסק בשוק ההון למעלה מעשור.

סילבוס הקורס
שיעור  - 1היכרות
הכרת שוק החוזים החל מרמת המינוף והביטחונות ועד לרמת התנודתיות תוך שימוש
בדוגמאות גרפיות לפי הקטגוריות הבאות:
•

מדדי מניות ואגרות חוב

•

סחורות חקלאיות ואנרגיה

•

מתכות

שיעור  – 2שולחן העבודה של הסוחר
הפעלת תוכנת המסחר וכלים מתקדמים לצרכי עבודה שוטפת
● בניית שולחן עבודה במערכת המסחר
● הכרת כלים נוספים לתחילת עבודה
● בניית רשימת מעקב חכמה במערכת עצמה
שיעור  – 3יום המסחר
כיצד יום המסחר בנוי ?
● החוזים שכדאי להתמקד בכל חלק מהיום
● הודעות כלכליות
● זמני היפוך אופטימליים
שיעור  – 4ניתוח טכני מתקדם
ניתוח טכני מתקדם בשילוב אינדקטורים עוקבי מגמה :
● מדד תנועת הכסף
● מדד החפיפה סטייה  MACDעם הנתונים המותאמים
● גרף רנקו
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שיעור  - 5אסטרטגיות חלק א  -נרות יפניים
● שימוש בתבנית ייחודית לבחינת המומנטום
● בניית תכנית עבודה משלב האיתור ועד שלב הכניסה
● מסחר מעשי באסטרטגיה
שיעור  - 6אסטרטגיות חלק ב  -אזורי ביקוש והיצע
● נקודות מפתח לאזורי ביקוש והיצע
● עבודה עם אינטרוולים בינוניים
● בניית תכנית עבודה משלב האיתור ועד הכניסה
● מסחר מעשי באסטרטגיה
שיעור  - 7אסטרטגיות שלב ג  -מרקט פרופייל
● מה זה מרקט פרופייל ווליום ואיך זה עוזר למקצוענים?
● תבנית מתקדמת בשילוב כלים ייחודים להכרת המחזור
● בחינת המומנטום לפי הביד והאסק
שיעור  - 8איך הכול מתחבר יחד ?
● מעבר על האסטרטגיות שנלמדו בקורס
● בניית תכנית עבודה למסחר החל ממחר בבוקר
● טקטיקות לנטרול בעיות מנטליות

מידע כללי
● אורכו של כל שיעור :שעתיים נטו עם הפסקה של  10דקות בין שעה לשעה.
● במסגרת הקורס יינתנו שיעורי בית לצרכי משוב אישי.
● הקורס יתקיים בשעות המסחר ויוקלט כך שניתן יהיה לעבור על החומר.
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