בואו ללמוד איתי איך באמת
בונים תיק השקעות
בחירת מניות
לתיק מנצח

שמי רוני פסח ,בן  ,40נשוי לאורית ואב לשירי ועידו המקסימים .אני
מתגורר בפתח תקווה .משקיע וסוחר בשוק ההון כבר למעלה מ20-
שנה .המוטו שלי:
זה לא משנה מה יעשה השוק ,משנה מה אתה עושה עם זה.
אני מזמין אתכם להצטרף אלי לקורס דיגיטלי מרתק וחדשני
בישראל .בקורס תקבלו שורה של כלים במישור הפסיכולוגי
והמקצועי שישדרגו באופן משמעותי את הדרך שבה אתם בונים
ומנהלים את תיק ההשקעות בישראל או בוול-סטריט.
בסיום הקורס תדעו להרכיב נבחרת המניות הטובה ביותר
ותלמדו כיצד לקנות אותן במחיר הנכון והמתאים ביותר.

עם רוני פסח

למדו איתי מא' עד ת' איך בוחרים מניות לתיק שלכם

”

אודות הקורס

בחירת מניות
לתיק מנצח

הקורס "בחירת מניות לתיק מנצח"
כולל שני חלקים כל אחד בן  8שיעורים מרתקים
(סה"כ  16שיעורים).
בקורס נכיר לעומק את המושגים
חפיר כלכלי ,תזרים ,יחסים פיננסים ,שווי הוגן ,מרווח
ביטחון ועוד.

נעשה שימוש בכלים מהעולם הטכני והפונדמנטלי (כלכלי)
כדי ליישם הלכה למעשה את השיטות הפרקטיות
הנלמדות בקורס .בסיומו של הקורס תיק ההשקעות שלכם
יהיה בנוי באופן שיגדיל את התשואה ויצמצם את הסיכון.
עם רוני פסח

למדו איתי מא' עד ת' איך בוחרים מניות לתיק שלכם

”

אודות הקורס
בחירת מניות
לתיק מנצח

עם מה תצאו מהקורס?
• עם הידע כיצד לבחור את המניות שנכונות עבורכם.
• עם הבנת התנהגות והתנודתיות במניות.
• עם הידע איפה נכון לקנות.
• עם היכולת לחלק את אחוז החשיפה לפי סוג ההשקעה.
• עם הבנה מתי נכון לוותר על השקעה.
• עם כלים שיעזרו לכם לקבל החלטה.
• עם מתודה/שיטה/סכמה מאיתור ההשקעה ועד קניה.
• עם חווית למידה אחרת ,נוחה ,מעניינת ואפקטיבית במיוחד.

האם זה מתאים לי?
הקורס מתאים למתחילים וגם לוותיקים.
הקורס מקנה ומרחיב את הידע הבסיסי בעולם המושגים
הפונדמנטלי (כלכלי).
ומיועד לאלו שרוצים להבין טוב יותר את עולם ההשקעות.
עם רוני פסח

למדו איתי מא' עד ת' איך בוחרים מניות לתיק שלכם

”

”

איך לומדים בקורס דיגיטלי ?
בחירת מניות
לתיק מנצח

אנו בבורסה גרף נספק לכם ארבעה כלים נהדרים שיאפשרו לכם
ללמוד ולהצליח באופן יעיל ואפילו כיפי:
שידורים חיים והקלטות:
מידי שבוע יתקיים שיעור בשידור חי (כשעה).
במהלך השיעור ניתן יהיה להעלות שאלות ולתקשר עם המרצה.
ניתן יהיה לצפות גם בהקלטת שתשלחנה מייד בתום כל שיעור.

סיכום שיעור
כולל מצגת וטקסט המסכם
את עיקרי השיעור.
הסיכום יינתן להורדה
באמצעות אתר הקורס.

המדריך למשקיע
חוברת דיגיטלית הכוללת
רעיונות מרכזיים ,טיפים
ותשובות להמון שאלות.

עם רוני פסח

קבוצת טלגרם
לתקשורת ישירה עם
הלומדים בקורס והמרצה
במהלך השבוע.
בונוס מיוחד
חודש ניסיון במערכת בורסה
גרף.
הנחה מיוחדת לקורס ניהול
וגידור סיכונים בשוק ההון

להשתמש במצגת זו
לתיק או
להעתיק
בוחרים אין
בורסה גרף –
איתי קו
לחברת
כל הזכויות שמורות
שלכם
מניות
מנחהת' איך
מא' עד
למדו

נושאי הלימוד (סילבוס)
שיעור המבוא:

בחירת מניות
לתיק מנצח

עם רוני פסח

•
•
•
•

מהו חפיר כלכלי ()Economic Moat
מהן הדרכים בהן נזהה אותו?
התמונה הגדולה!
סינונים –  2סינונים שימושיים.
מה נלמד בקורס? הצגת הסילבוס ומבנה הקורס.

להשתמש במצגת זו
לתיק או
להעתיק
בוחרים אין
בורסה גרף –
איתי קו
לחברת
כל הזכויות שמורות
שלכם
מניות
מנחהת' איך
מא' עד
למדו

”

נושאי הלימוד (סילבוס)
חלק א'

בחירת מניות
לתיק מנצח

שיעור  :1הבסיס להשקעה טובה  -החפיר הכלכלי
• בסיס להשקעה נכונה (חפיר כלכלי)
• מהי נקודת השינה ואיך להתייחס אליה?
• על הקשר בין חפיר לנקודת השינה
• על הקשר של חפיר לתחרות וניתוח מתחרים
שיעור  :2הכרת מונחים פונדמנטליים (כלכליים)
הכרת מונחי יסוד והבנת המשמעות שלהן:
• מכפיל רווח
• מכפיל הון
• מכפיל מכירות
• מכפיל תזרים

עם רוני פסח

להשתמש במצגת זו
לתיק או
להעתיק
בוחרים אין
בורסה גרף –
איתי קו
לחברת
כל הזכויות שמורות
שלכם
מניות
מנחהת' איך
מא' עד
למדו

”

נושאי הלימוד (סילבוס)
בחירת מניות
לתיק מנצח

שיעור  :3הכרת מונחים פונדמנטליים (כלכליים)  -המשך
המשך הכרת מונחי יסוד והבנת המשמעות שלהן:
• יחס חוב להון ,יחס מינוף ,יחס שוטף ,יחס מהיר
• מרווחי רווח (רווח גולמי ,רווח תפעולי ,רווח נקי)
• מונחים נוספים
שיעור  :4סיווג סוגי ההשקעה וניהול הסיכון
• איך לזהות במספר פרמטרים את סוג ההשקעה?
• איך זה משפיע על אסטרטגית הכניסה והתמחור?
• איך הבחירה תשפיע על התיק?

עם רוני פסח

להשתמש במצגת זו
לתיק או
להעתיק
בוחרים אין
בורסה גרף –
איתי קו
לחברת
כל הזכויות שמורות
שלכם
מניות
מנחהת' איך
מא' עד
למדו

”

”

נושאי הלימוד (סילבוס)
בחירת מניות
לתיק מנצח

שיעור  :5קריאת גרף מחיר – ניתוח טכני
• זיהוי מגמה – ניתוח המגמה במספר ממדי זמן
• מחזורי מסחר וחשיבותם

שיעור  :6ניתוח טכני המשך
• תיקונים טכניים – רמות תמיכה והתנגדות
• שימוש בממוצעים נעים ומתנדים וכלים טכניים ומשמעותם
שיעור  :7ארבעת איתותי קניה – אייל גורביץ
• מתי קונים – עקרון התזמון וארבעת סימני הקנייה

עם רוני פסח

בונוס
מיוחד

להשתמש במצגת זו
לתיק או
להעתיק
בוחרים אין
בורסה גרף –
איתי קו
לחברת
כל הזכויות שמורות
שלכם
מניות
מנחהת' איך
מא' עד
למדו

נושאי הלימוד (סילבוס)
בחירת מניות
לתיק מנצח

שיעור  :8אג"ח ופרמיית הסיכון
• עקרונות האג"ח
• מהי פרמיית הסיכון הנגזרת מאג"ח? כיצד היא מחושבת?
• איך להשתמש בפרמיית הסיכון לניתוח שוק ולניתוח מניות?
חלק ב'

שיעור  :9איסוף רעיונות להשקעה וסינונים
• מקורות לאיסוף רעיונות להשקעה
• סינונים ,מה לחפש?
• איך לעבוד נכון עם מסנני מניות?

עם רוני פסח

להשתמש במצגת זו
לתיק או
להעתיק
בוחרים אין
בורסה גרף –
איתי קו
לחברת
כל הזכויות שמורות
שלכם
מניות
מנחהת' איך
מא' עד
למדו

”

נושאי הלימוד (סילבוס)
בחירת מניות
לתיק מנצח

שיעור  :10הקשר שבין ניתוח טכני לנתונים כלכליים
קריאת הגרף והבנת המחיר והתנועה ביחס לרמות מחיר
משמעותיות והודעות (דוחות ,שיחות וועידה והודעות נוספות)

שיעור  : 11ניתוח כלכלי למניות
• ניתוח החפיר הכלכלי  -מתחרים ותחרות
• צמיחה ורווחיות
• יציבות פיננסית ,חוב ומינוף
שיעור  :12ניתוח כלכלי  -התמונה המלאה
• דיבידנד וBuyBack-
• השקעות החברה
• איכות הנהלה
• אג"ח

עם רוני פסח

להשתמש במצגת זו
לתיק או
להעתיק
בוחרים אין
בורסה גרף –
איתי קו
לחברת
כל הזכויות שמורות
שלכם
מניות
מנחהת' איך
מא' עד
למדו

”

נושאי הלימוד (סילבוס)
בחירת מניות
לתיק מנצח

שיעור  :13ניתוח כלכלי  -זרימת הכסף
• סנטימנט השוק והמלצות אנליסטים
• פעולות המוסדיים ובעלי עניין
שיעור  :14קביעת השווי ההוגן
• קביעת מחיר השווי ההוגן לפי:
• שיטת המכפילים
• שיטת משקיעי הערך
• DCF

שיעור  : 15אסטרטגיות כניסה להשקעה
• שילוב התמחור והגרף
• קביעת אסטרטגיית כניסה
• קביעת תחנות איסוף
עם רוני פסח

למדו איתי מא' עד ת' איך בוחרים מניות לתיק שלכם

”

”

נושאי הלימוד (סילבוס)
בחירת מניות
לתיק מנצח

שיעור  : 16סיכום
• הסבר קצר על ניהול סיכונים בתיק ההשקעות
• נעבור על החומר בסיכומים ותובנות ונוודא שכל הפרקים
מתחברים
• נייעל תהליכי עבודה ונתאים אותם לטווחי מעקבים שונים
• וזה בדיוק הזמן לעשות סדר אחרון בכמות המידע המטורפת
שקיבלתם!

ביצוע

• שיעור 15

עם רוני פסח

תמחור

• שיעור 12
• שיעור 13
• שיעור 14

איתור השקעות

• שיעור 9
• שיעור 10
• שיעור 11

הגיע הזמן לצאת לדרך!
בחירת מניות
לתיק מנצח

בהצלחה בקורס
ובבניית התיק המושלם
להרשמה לקורס התקשרו 03-6388292
שלחו הודעות וואטסאפ אל 052-447-6645
או שלחו מייל אל info@Bursagraph.co.il

עם רוני פסח

