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בואו ללמוד איתי איך באמת מנהלים 
תיק השקעות

ונהלו את התיק שלכם לבד1למדו איתי את חוק מספר , די לשלטון מנהלי ההשקעות

גידור וניהול 
סיכונים  

נשוי לאורית ואב לשירי ועידו  , 40בן ,שמי רוני פסח
משקיע וסוחר בשוק  . אני מתגורר בפתח תקווה. המקסימים

: המוטו שלי. שנה20-ההון כבר למעלה מ
.משנה מה אתה עושה עם זה, זה לא משנה מה יעשה השוק

".  נכונות"כדי להצליח בשוק ההון לא מספיק למצוא את המניות ה
לגוון בין  , לפזר את ההשקעות. החוכמה היא לנהל את התיק

לחלק את ההון באופן הגיוני ומושכל וגם להשתמש , הסקטורים
.מכיוון שבסוף גם הירידות תגענה, בהגנות

מרתק וחדשני אני מזמין אתכם להצטרף אלי לקורס דיגיטלי
בקורס תקבלו שורה של כלים במישור הפסיכולוגי  . בישראל

והמקצועי שישדרגו באופן משמעותי את הדרך שבה אתם בונים  
.סטריט-ומנהלים את תיק ההשקעות בישראל או בוול

עם רוני פסח



”

אודות הקורס

ונהלו את התיק שלכם לבד1למדו איתי את חוק מספר , די לשלטון מנהלי ההשקעות

שיעורים מרתקים10כולל קורס גידור וניהול סיכונים
שיובילו אתכם בתהליך למידה דיגיטלי ומעמיק אל דרך 

שונה ומקצועית שבה תנהלו טוב יותר את תיק ההשקעות 
.שלכם

ניהול , מינוף, נכיר לעומק את המושגים פיזורבקורס 
.מרווח ביטחון ועוד, שווי הוגן, סיכונים
( כלכלי)שימוש בכלים מהעולם הטכני והפונדמנטלי נעשה 

כדי ליישם הלכה למעשה את השיטות הפרקטיות  
בסיומו של הקורס תיק ההשקעות שלכם  . הנלמדות בקורס

יהיה בנוי באופן שיגדיל את התשואה ויצמצם את הסיכון 
.ובעיקר יגן על הרווחים

עם רוני פסח

גידור וניהול 
סיכונים  



”

אודות הקורס

ונהלו את התיק שלכם לבד1למדו איתי את חוק מספר , די לשלטון מנהלי ההשקעות

?  עם מה תצאו מהקורס
.עם הידע כיצד ליצור פיזור נכון בתיק ההשקעות•
.מזומן או מינוף–עם כלים שיעזרו לכם לקבל החלטה •
.עם היכולת לחלק את אחוז החשיפה לפי סוג ההשקעה•
.עם יכולת להגן על התיק בתבונה•
תוכל לשדרגעם קובץ אקסל ייחודי שפיתחתי באמצעותו •

.את היכולות האישיות שלך בניהול התיק
טאוןעם היכרות שיטתו של גורו ההשקעות פיל •

".1חוק מספר "מחבר הספר 
.מעניינת ואפקטיבית במיוחד, נוחה, אחרתעם חווית למידה •

?האם זה מתאים לי
הקורס מיועד למשקיעים בעלי ידע בסיסי בניתוח טכני ובעולם  

(.כלכלי)המושגים הפונדמנטלי 
?  איך אדע האם אני מתאים לקורס

עם רוני פסח

גידור וניהול 
סיכונים  



”

?איך לומדים בקורס דיגיטלי 

אין להעתיק או להשתמש במצגת זו–כל הזכויות שמורות לחברת קו מנחה בורסה גרף 

אנו בבורסה גרף נספק לכם ארבעה כלים נהדרים שיאפשרו לכם  
:באופן יעיל ואפילו כיפיללמוד ולהצליח

:שידורים חיים והקלטות
(.כשעה)מידי שבוע יתקיים שיעור בשידור חי 

.במהלך השיעור ניתן יהיה להעלות שאלות ולתקשר עם המרצה
.ניתן יהיה לצפות גם בהקלטת שתשלחנה מייד בתום כל שיעור

טלגרםקבוצת 
לתקשורת ישירה עם 

הלומדים בקורס והמרצה 
.במהלך השבוע

סיכום שיעור
כולל מצגת וטקסט המסכם 

.את עיקרי השיעור
הסיכום יינתן להורדה  
.באמצעות אתר הקורס

המדריך למשקיע
חוברת דיגיטלית הכוללת  

טיפים , רעיונות מרכזיים
.ותשובות להמון שאלות

ונהלו את התיק שלכם לבד1למדו איתי את חוק מספר , די לשלטון מנהלי ההשקעות עם רוני פסח

בונוס מיוחד
חודש ניסיון במערכת בורסה 

.גרף
קובץ אקסל ייחודי לניהול התיק

VIX-שיעור מיוחד למסחר ב

גידור וניהול 
סיכונים  



”

(סילבוס)נושאי הלימוד 

אין להעתיק או להשתמש במצגת זו–כל הזכויות שמורות לחברת קו מנחה בורסה גרף  ונהלו את התיק שלכם לבד1למדו איתי את חוק מספר , די לשלטון מנהלי ההשקעות עם רוני פסח

ניפוץ מיתוסים בניהול התיק האישי: מבוא
זה לא מספיק" נכונות"מדוע למצוא את המניות ה•
(לא במניות: רמז)היכן נמצאים הרווחים •
מינוף, הגנות, פיזור: על קצה המזלג•
?על מהו הקשר שבין מודלים כלכליים למניות ואיך זה עוזר לנו•
?סוגי חברות וכיצד נזהה אותם4•
-דרך ניהול התיק כדרכם של המשקיעים הגדולים •

פיל טאון" 1חוק מספר "שיטתו של המשקיע ומחבר הספר 
'טעימה משיטתו של אייל גורביץ–סימני המכירה ! מיוחד •

גידור וניהול 
סיכונים  



”

(סילבוס)נושאי הלימוד 

אין להעתיק או להשתמש במצגת זו–כל הזכויות שמורות לחברת קו מנחה בורסה גרף  ונהלו את התיק שלכם לבד1למדו איתי את חוק מספר , די לשלטון מנהלי ההשקעות עם רוני פסח

פיזור: ראשוןשיעור 
מהי ואיך להתייחס אליה, נקודת השינה•
?פיזור נכון מהו•
על הקשר שבין סוג ההשקעה לפיזור•
,היכרות מעמיקה עם קובץ האקסל הייחודי שלי•

שיעזור לך לקבל את ההחלטות הנכונות בבחירת הפיזור

סיווג סוגי ההשקעה: שני שיעור 
מודלים כלכליים פשוטים והקשר שלהם למניות•
:סוגי חברות4•

?פרמטרים3איך לזהות ב •
?איך זה משפיע על בחירת הפיזור•
?איך זה משפיע על התיק•

גידור וניהול 
סיכונים  



”

(סילבוס)נושאי הלימוד 

אין להעתיק או להשתמש במצגת זו–כל הזכויות שמורות לחברת קו מנחה בורסה גרף  ונהלו את התיק שלכם לבד1למדו איתי את חוק מספר , די לשלטון מנהלי ההשקעות עם רוני פסח

"משחק הכמויות": שיעור שלישי
.מונחי יסוד•
.תמחור על קצה המזלג•
?" לשחק על כמויות"כיצד נכון •
?מהי שיטת מיצוע ערך •
?כמה ולמה , מתי נחשוב לממש•

מינוף: שיעור רביעי
השימוש במינוף ומשמעותו? מהו באמת מינוף•
?ואיך לחשב את המינוף האישי? האם אני ממונף•

!מחשבון מינוף לפי רמות סיכון–מיוחד•

סימני המכירה 4: שיעור חמישי 
גורביץשיעור מיוחד בהנחיית אייל •

גידור וניהול 
סיכונים  



”

(סילבוס)נושאי הלימוד 
המעקב היעיל: שישי שיעור 

.על הקשר של שווי הוגן למעקב אחר התיק•
"1חוק מספר "שיטת פיל טאון מחבר הספר •
שילובים בקבלת החלטה, פנים למעקב3•

ההגנה האקטיבית: שיעור שביעי 
?מתי דרושה פעילות הגנתית אקטיבית לתיק•
:קריאת השוק מזווית אחרת•

פסיכולוגית שוק•
הודעות וציפיות•
ברבורים שחורים•
התנהלות במצבים של אירועים חריגים ובלתי צפויים•

עם רוני פסח

גידור וניהול 
סיכונים  
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(סילבוס)נושאי הלימוד 
בחירת ההגנות: שיעור שמיני

מהן ההגנות האפקטיביות והפשוטות ביותר•
?באיזה הגנה נכון לבחור ומתי•
?כיצד נחשב האם ההגנה מסייעת או פוגעת בתשואה•

סיכום: שיעור תשיעי
:שאלות כמובן עולות בכל שיעור אבל

נעבור על החומר בסיכומים ותובנות ונוודא שכל הפרקים •
.  מתחברים

נייעל תהליכי עבודה ונתאים אותם לטווחי מעקבים שונים•
אחרון בכמות המידע המטורפת סדרלעשותוזה בדיוק הזמן •

!שקיבלתם

VIX-שיעור מסחר על מדד הפחד ה : עשירי שיעור 
קריאת מפת מדד הפחד בצורה נכונה•
VIXהגנה באמצעות מסחר על ה •

עם רוני פסח

גידור וניהול 
סיכונים  

בונוס  
מיוחד



!הגיע הזמן לצאת לדרך

בהצלחה בקורס ובבניית  
התיק המושלם

03-6388292להרשמה לקורס התקשרו 
info@Bursagraph.co.ilאו שלחו מייל אל 

ונהלו את התיק שלכם לבד1למדו איתי את חוק מספר , די לשלטון מנהלי ההשקעות עם רוני פסח

גידור וניהול 
סיכונים  

mailto:info@Bursagraph.co.il?subject=הרשמה%20לקורס%20גידור%20וניהול%20סיכונים

