צייד המניות
בואו ללמוד איך סוחרים נכון עם מוטי כהן
מבוא
מטרת הקורס הינה לסייע לכם בבניית תיק השקעות יציב והיררכי בעידן בו
האינפורמציה מציפה אותנו מכל עבר .הקורס יעסוק בסקטורים ותעשיות
בולטות  ,איתור מניות לפי גישות כלכליות וטכניות  ,בניית תוכנית השקעות
מלאה משלב איתור הנכס ועד ניהול הפוזיציה בתיק ההשקעות  ,מכשירי
השקעה  .ולסיום גידור תיק ההשקעות בעתות של חוסר יציבות .
קהל יעד
מיועד למשקיעים לטווח הבינוני והארוך בשוק הישראלי והאמריקאי בעלי ידע
ראשוני בשוק ההון המעוניינים לבנות תיק שרמת התחזוקה שלו תהיה כשעה
בחודש בלבד.
אופן העברת הקורס
הקורס יועבר באמצעות  – WEBINARשיעורים מקוונים בשידור חי .בנוסף
ניתן יהיה לצפות בהקלטות וליצור קשר עם מרצה הקורס באמצעות הדואר
האלקטרוני.
מרצה
מוטי כהן ,סוחר ומשקיע בבורסות ארה"ב יועץ בשירות האיתותים של בית
ההשקעות "אלומות" ומנהל את קבוצת הפייסבוק של בורסה גרף .מוטי משלב
טכני ופונדמנטלי תוך שימוש בשיטות המסחר והניתוח החדישות בשוק.
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מבנה הקורס
שיעור  :1צוללים פנימה
● תעשיות בולטות בשוק המקומי
● מעבר על הסקטורים המרכיבים את השוק האמריקאי.
●

עונתיות בשוק המניות

שיעור  :2-3דוחות כלכליים
● כיצד בנוי דו"ח של חברה ציבורית
● עשרת הפרמטרים החשובים ביותר לבחינה
● בניית יומן ניקוד לחברות
● חברות ערך מול חברות צמיחה

שיעור  :4-5איתור מניות
● שימוש בסורק מניות כלכלי
● שימוש בסורק מניות טכני
● מה קונים המיליארדרים?
● אחוז בעלי עניין וכיצד להשתמש במידע זה
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שיעור  :6כלי עזר למשקיע
● מעקב אחר פעילות מוסדיים
● המלצות אנליסטים הלכה למעשה
● תיק מעקב עם סטטיסטיקות חשובות

שיעור  :7-8ניהול סיכונים חכם
● ניהול כמויות  -מסחר במנות נכונות עפ"י תיק ההשקעות
● ניהול עסקה -מימוש רווחים ,קידום STOP LOSS
● ניתוח טכני בסיסי בניהול תיק השקעות לתקופה מינימלית של רבעון
● פיזור סיכונים בתיק על בסיס סקטורים ,אזורים גיאורפים ועוד
● זיהוי משברים פיננסיים ומענה באמצעות אופציות

שיעור  :9-10הנפקות ונדל"ן
● איך עובד שוק ההנפקות ועל מה להתמקד כדי לפעול בו
● מסחר בהנפקות
● בניית תיק השקעות לחברות חדשות
● נדלן בתיק ההשקעות – "ריטים" בארץ ובעולם
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