קורס מומנטום טריידר SWING
ארה"ב/ישראל
מרצה :מוטי כהן
ניתוח טכני מותאם למסחר סווינג.
אסטרטגיית מסחר סווינג ייעודית למניות ביומד וקנאביס
שתי אסטרטגיות עוצמתיות ללונג ושורט
כיצד לסרוק את המניות הכי טובות לתנועה המבוקשת
ניהול סיכונים  ,ניהול עסקה וניהול חשבון
תרגול המסחר והמודלים הנלמדים בזמן אמת
מבוא
שנת  2019הוגדרה על ידי כל המומחים כשנה שצפויה להיות תנודתית .במצב שוק תנודתי
מסחר קצר הוא מועדף מאחר וכל הציפיות במסחר קצר הן "לגנוב" תנועה קצרה ולהמשיך
למניה הבאה .זו הסיבה שבבורסה גרף בנינו את ההכשרה הייעודית על מנת לשלוט בכל
הכלים הדרושים להצלחה בשוק הנוכחי.
חודש ינואר היה נהדר לקביעה זו שכן מניות כמו פייפל פייסבוק ובואינג ביצעו תיקון
משמעותי ועלו בעשרות אחוזים במצטבר כאשר כניסה למניות אלו התקיימה לפי שיטת
המומנטום שנלמדת בקורס .בלי סודות ובלי קורסים מתקדמים  -הכול במקום אחד בתכנית
אחת מרוכזת.
קורס מומנטום טריידר ייתן לך את הכלים להיות סוחר מומנטום מקצועי בשוק ההון.
בתום ההכשרה תוכל לסחור במניות בישראל ובארה"ב באמצעות גרפים יומיים ושבועיים
ללא מסחר תוך יומי וללא אחזקה שתארך יותר משבועיים.
הקורס יאפשר לך להתחיל לסחור ולייצר הכנסה נוספת תוך כדי לימוד האסטרטגיות איתן
המרצה עובד כבר  8שנים ברציפות!

קהל יעד
מיועד למשקיעים הרוצים לפעול בטווח הקצר בשוק האמריקאי והישראלי 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 1
ניתוח טכני ייעודי למומנטום טריידינג
●  3אינדיקטורים שחובה לעבוד איתם
● מסחר מגמה בתלת מימד
● בניית שולחן עבודה במערכת הגרפים
שיעור 2
סריקת מניות חמות למסחר סווינג קצר טווח בישראל וארה"ב
● איתור מניות המומנטום לשבוע הקרוב
● שימוש בהתראות חכמות
● קנאביס וביומד  -על מה להתמקד
שיעור 3
בניית מערך קורלציות ושימוש במפת החום של השוק
● איך בונים מערך קורלציות למסחר סווינג
● שימוש ביומן כלכלי
● דוגמאות ורעיונות לשבוע הקרוב
שיעור 4
אסטרטגיות מסחר בפריצות:
●
●
●
●

 3תבניות אידיאליות למסחר breakouts
מעקב חכם אחר אזורי ביקוש והיצע
מתי לשדר פקודה לאחר קבלת התראה חכמה לכניסה
דוגמאות בזמן אמת
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שיעור 5
אסטרטגיות מסחר בגאפים:
● אישור הגאפ בנתונים כלכליים משמעותיים
● בניית רשימת מעקב מותנית גאפים
● מסחר מעשי באסטרטגיה
שיעור 6
לאונרדו פיבונאצ'י מגיע לקורס:
● עבודה עם סרגל פיבונאצ'י מורחב
● עבודה עם מניפת פיבונאצ'י
● יעדים וסטופים לפי פיבונאצ'י
שיעור 7
כלים מתקדמים לסוחרי סווינג בשוק האמריקאי:
● גרף רנקו  -הסוד הגדול של המנתחים הטכנים
● שימוש בכלי העונתיות לעסקאות קצרות
● רמות פיבוט למתקדמים
שיעור 8
איך הכול מתחבר יחד ?
● מעבר על האסטרטגיות שנלמדו בקורס
● בניית תכנית עבודה למסחר החל ממחר בבוקר
● טקטיקות לנטרול בעיות מנטליות
מידע כללי
● במסגרת הקורס יינתנו שיעורי בית לצרכי משוב אישי
● במסגרת הקורס תהיה זכאי לתוכנת בורסה גרף ללא עלות.
● ניתן יהיה לחזור על הקורס במשך שנה ללא הגבלה .
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