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 קיץ למסחר עם מדדי המומנטום המובחריםסדנת 

 

 2019יולי 
 

ולכל אחד מהם מליצי יושר. מדדי מומנטום עם השנים התווספו לגישה הטכנית לא מעט 

להצלחתנו מהם הופכת את הצורך להכירם למאתגר ולהכרחי  עשרותהעובדה שיש 

שבהם לשלוש קבוצות: המובחרים . בסדנה החדשה שבנינו עבורכם קיבצנו את במסחר

. נציג את המעניינים והחשובים ונראה מתי בדיוק קיצוןומדדי תזמון , מדדי מגמהמדדי 

 הם יעניקו לכם את הערך המוסף לעסקה הבאה.

 

 המרצה אודות
 שנה.  25-מנתח טכני וסוחר מקצועי מזה יותר מ –גורביץ  אייל

עוסק במסחר עצמאי ומלמד מסחר בניירות ערך במסגרות רבות לרבות בנקים וגופים 

 מקצועיים אחרים. 

אייל עוסק מזה פרק זמן ארוך בהכשרת סוחרים, הוא הראשון בארץ שהחל ללמד 

 ניתוח טכני באופן מסודר ומקצועי. 

משמש  גרף מקבוצת קו מנחה שפיתחה תוכנה לניתוח טכני.  רסהשותף בחברת בו

 .כמנתח הטכני של אתר ביזפורטל

 

 קהל היעד
 בוגרי הקורס הבסיסי

 בוגרי הקורס המתקדם

 כל מי שיש לו רקע במסחר במניות
 

לזהות טוב יותר את המגמה לסנן טוב יותר את העסקאות הרלבנטיות

לתזמן טוב ונכון יותר את העסקאות לזהות טוב יותר מצבי קיצון

ה רוצה לדעת  /האם את
?כיצד 
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 פירוט הנושאים בסדנא –סילבוס 
 

 מדדי מגמה   -מפגש ראשון  

 

 הסבירות ולפיה גם הנר הבא יהיה חיוביעד כמה המגמה חזקה ומה   -קרני אלדר  •

 מסייע לזהות מצבי קיצון ומצבי רגיעה לפני התפרצות.  –מדד התנועה הכיוונית  •

 האם המגמה באמת חזקה כפי שהיא נראית?  –מדד העוצמה היחסית  •

 
 עם המדדים: קרני אלדר ומדד התנועה הכיוונית. 35בתמונה: גרף מדד ת"א 

 

 

 צבי קיצון תזמון ומ  -מפגש שני  

 
כיצד לכדנו בעזרתה את גל העליות של יוני במניות   – MACDהיסטוגרמת  •

 .הקנאביס

 סייעו לזהות בזמן את הפריצה בזהב. – 5/10שימוש בממוצעים נעים  •

מסייע לזהות במהלך תיקון  –פורס אינדקס ככלי לזיהוי לחצי קניות ומכירות  •

 את כמות המוכרים

 

 באתר בורסה גרף –ועלויות  מדויקיםפרטים נוספים על תאריכים 

 
 האינטרנטית אשמח  לפגוש אתכם בסדנא

 אייל גורביץ

http://www.bursagraph.co.il/
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