"שיטת תשע השאלות – השלב הבא"

קורס מתקדם במסחר בניירות ערך
על הקורס ומטרתו
קורס ההמשך וההשלמה ל"מסחר בניירות ערך" הוא קורס בעל ערך מוסף אמיתי .הערך
המוסף יקבל את ביטויו במספר מישורים  :ראשית ,מתנד רב חשיבות .שנית ,הוספת ממד
זמן למסחר (תוך יומי) בשיטה פרי פיתוחו של אייל גורביץ .שלישית הבנה מעמיקה יותר
של תבניות הנרות היפאניים .ולקינוח טכניקה מעשית לניצול הזדמנויות המערבת את
הגרף הרבעוני והיומי כאחד.

למי מיועד הקורס
הקורס מיועד לבוגרי "שיטת תשע השאלות" ולכל סוחר/משקיע בעל ידע טכני מוצק המעוניין
להרחיב את מגוון ההזדמנויות הקיימות.

אודות
אייל גורביץ – מנתח טכני וסוחר מקצועי מזה  25שנה .עוסק במסחר עצמאי ומלמד מסחר
בניירות ערך במסגרות רבות לרבות בנקים וגופים מקצועיים אחרים .אייל עוסק מזה פרק זמן
ארוך בהכשרת סוחרים .אייל הוא הראשון בארץ שהחל ללמד ניתוח טכני באופן מסודר
ומקצועי .שותף בחברת בורסהגרף מקבוצת קו מנחה שפיתחה את תוכנת הניתוח הטכני
הראשונה והמתקדמת בישראל .משמש כמנתח הטכני של אתר ביזפורטל ,בעל טור קבוע
בעיתון מעריב ומייעץ לבתי השקעה מובילים בארץ .לאייל פינות קבועות בתוכנית "חשבון
פתוח" בערוץ הכנסת ובתוכנית "לילה כלכלי" בערוץ .10
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נושאי הלימוד
 .1מדד MACD
א .כיצד מחושב המדד
ב .שימושי המדד
ג .כיצד המדד משתלב בשיטת תשע השאלות

 .2מסחר תוך יומי
א .כיצד לזהות את המניות בעלות הסיכוי הגבוה ביותר לעלות ביום המסחר הבא
ב .היכן למקם את הוראות הקנייה.
ג .היכן למקם הוראות לקטיעת הפסד.
ד .מתי למכור.
 .3ניצול הזדמנויות
א .מתי התרסקות שווה הזדמנות.
ב .כיצד מאתרים את המניות הרלוונטיות.
ג .לאיזה טווח פועלים.
ד .כיצד בונים תוכנית מסחר.
 .4שיטת הנרות היפאניים
א .מהי תבנית.
ב .אילו תבניות זקוקות לאישור ואילו לא.
ג .זיהוי התבניות בעזרת תוכנת בורסה גרף.
ד .מתי יש לעשות שימוש ומתי להימנע.
ה .תבניות בסיסיות – זיהוי נכון ושימוש.
ו .תבניות מורכבות – זיהוי נכון ושימוש.
ז .הטמעה בשיטת תשע השאלות.
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 .5פרקטיקה
א .ניתוח שוק.
ב .קביעת אסטרטגיה עבודה לתקופה הקרובה.
ג .בחירת המניות הנכונות.
ד .בניית תוכנית מסחר עבור כל מניה נבחרת.

פרטים נוספים


הקורס יועבר באמצעות תוכנת וובינר בשידור חי.
כל תלמיד יכול לצפות באמצעות המחשב או הטלפון מכל מקום.



הקלטות ניתן יהיה לקבל בכל בוקר שלמחרת המפגש המשודר.



ניתן יהיה לצפות בהקלטת כל שיעור לאחר סיומו.
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