דווקא עכשיו ,מסחר בוול-סטריט.
מסחר
בוול-סטריט

שמי דור חברוני ,בן  ,30סוחר במניות בבורסה האמריקאית מזה  10שנים,
מתגורר בזיכרון יעקב .מרצה ,אנליסט טכני ומנטור אישי .אני מתמחה
בבורסה האמריקאית ובשיטת  BookMapהייחודית אותה הבאתי לארץ.
המוטו שלי :למידה מקצועית ועבודה קשה מביאות תוצאות.

המסחר בשוק ההון הוא מקצוע לכל דבר ועיניין ,בכדי להצליח במקצוע
צריך השקעה ,למידה ותרגול.
בנוסף הוא טומן בחובו בלי סוף הזדמנויות .רווחים אגב ,אפשר לעשות
בעליות אבל גם בירידות ,גם במהלך היום (מסחר יומי) וכמובן לטווח ארוך.
אני מזמין אתכם להצטרף אלי לקורס דיגיטלי מרתק ומעמיק שמטרתו
ללמד אתכם איך עושים כסף ממסחר בשוק ההון האמריקאי.
אקח אתכם צעד אחר צעד ,ללא כל ידע מקדים נדרש ,כדי להכיר את
הצדדים הפסיכולוגיים ,הפרקטיים והמקצועיים של המסחר.
מביצוע פקודה ,דרך ניתוח הגרף ועד מימוש הרווחים בתיק ההשקעות.
עם דור חברוני

הצטרפו אלי ואל יותר מ 2000-סוחרים ישראלים שהכשרתי ב 4-השנים האחרונות

”

אודות הקורס
מסחר
בוול-סטריט

הקורס מסחר בוול-סטריט מביא אותך מנקודת הבסיס של שוק
ההון ועד לרמה הגבוהה ביותר! למידה של כל שיטות המסחר :מסחר
יומי ,מסחר לטווח בינוני דינמי והשקעות לטווח ארוך.
הקורס מתקיים כבר יותר מ 4-שנים בהצלחה רבה והכשיר מעל 2000
ישראלים בשיטות היחודיות שלי.
בקורס נלמד נושאים ואסטרטגיות שלא ניתן למצוא בחינם ברשת ושאף
גוף אחר בארץ לא מלמד אותם.
אחוזי ההצלחה של תלמידים בקורס גבוהים במיוחד ותלמידי הקורס
יוצאים עם ידע מעשי ופרקטי ליצירת הכנסה נוספת או עיקרית בשוק
ההון .הקורס בעיקרו לא תאורתי ומלמד ידע מעשי ותוכנית עבודה
פרקטית ליישום במסחר.
אני מכיר ויודע מה מלמדות המכללות האחרות בישראל .אני מתחייב בפניכם
שכל החומר הזה קיים גם בקורס שלנו .בנוסף תלמדו אצלנו חומר אחר ,מתקדם
יותר וייחודי.
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אודות הקורס
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עם מה תצאו מהקורס?
• עם הידע הבסיסי והראשוני על שוק ההון – מה זה בורסה ,מניה ומושגי יסוד.
• עם כלים לביצוע המסחר באמצעות מערכת מסחר הלכה למעשה.
• עם יכולת לנתח גרף ולהבין את המגמה ,את הסיכוי מול הסיכון.
• עם האפשרות להשתמש באסטרטגיות אוטומטיות דוגמא .Stop Loss
• עם כלים מתקדמים לניתוח טכני שאיתם תוכלו להתפתח.
• עם חווית למידה אחרת ,נוחה ,מעניינת ואפקטיבית במיוחד.
למי מיועד הקורס?
הקורס מתאים לחסרי ידע בשוק ההון אשר מעוניינים להיכנס לתחום המסחר כדי
לייצר הכנסה שוטפת .הקורס עוסק במסחר ובהשקעות בכל טווחי הזמן וכל לומד
יוכל להתאים את השיטות לטווח המסחר המתאים לו.
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איך לומדים בקורס דיגיטלי ?
מסחר
בוול-סטריט

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.

קבוצת וואטסאפ
לתקשורת ישירה עם
הלומדים בקורס והמרצה
במהלך השבוע.
בונוס מיוחד
חודש ניסיון ללא תשלום
במערכת בורסה גרף.
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במצגת זו
להשתמש
ישראלים אין
בורסה גרף –
מנחה
לחברת -קו
כל הזכויות
האחרונות
או השנים
להעתיקב4-
שהכשרתי
סוחרים
2000
שמורות יותר מ
הצטרפו אלי ואל

נושאי הלימוד (סילבוס)
מסחר
בוול-סטריט

מבוא :מסחר בוול-סטריט ,יוצאים לדרך
• מהו המסחר בוול סטריט ואיך ניתן להרוויח ממנו?
• למי המסחר בוול סטריט מתאים?
• טעימה מניתוח גרפי ואיך ניתן לדעת שמניה במגמת עליה
• חשיפה חד פעמית של אחת מאסטרטגיות המסחר שלי
שיעור ראשון :מבוא לשוק ההון האמריקאי
• מושגי יסוד
• כיצד פועלת הבורסה ואיך נקבע המחיר
• נרות יפנים בסיס
• הכרת כלי עזר
• סוגי עסקאות – שורט ולונג
• הכרת מערכת איתור המניות
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נושאי הלימוד (סילבוס)
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שיעור שני :ניתוח טכני וגרפים
• נרות יפנים מתקדם
• מהו ריברסל
• סוגי תבניות ונרות היפוך
• מהם רעיונות מסחר
• מהי מגמה וסוגי מגמות
• טריגרים
• מהם גאפים ומדוע הם נוצרים
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שיעור שלישי :הכרת מערכת המסחר ופקודות מסחר
• הכרת הברוקר
• למידת פקודות מסחר
• תרגול פקודות מסחר
• למידה על חלוניות המערכת
• הרכבת מערכת המסחר וסידורה
• הכרת סורק המניות במערכת
• דוגמא לתזוזת הגרפים בזמן אמת
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שיעור רביעי :ניתוח טכני מתקדם
• ריברסל מתקדם
• ניהול סיכונים בסיסי – סיכוי/סיכון
• סרגל פיבונצ'י
• ממוצעים נעים
• נקודות פיבוט
• גאפים למתקדמים
• מתנד המוסדיים הVWAP -
• גלי אליוט ותבניות משמעותיות
• מתנדים RSI :וMACD -
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שיעור חמישי :אסטרטגיות מסחר וניהול סיכונים
• הצגת אסטרטגיות המסחר
• למידת אסטרטגיות המסחר
• הגדרת הסטופ-לוס
• סוגי חישובי סטופ-לוס
• התייחסות למספרים עגולים
• קידומי סטופ-לוס ומזעור ההפסד
• חישוב תוחלת רווח לאסטרטגיות
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נושאי הלימוד (סילבוס)
מסחר
בוול-סטריט

עם דור חברוני

שיעור שישי :פסיכולוגיות ומנטליות מסחר
• גאפ אנד גו לונג ושורט ()GAP&GO
• הכנת יום המסחר בצורה מקצועית
• נקודות פסיכולוגיות חשובות ,נקודות הפלא במסחר
• עבודה על סורק המניות ושמירת סינונים חשובים
•  LEVEL 2והצגת מערכת בוקמאפ ()BookMap
• הכנת יומן מעקב דיגיטלי
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שיעור שביעי :סיכום אסטרטגיות מסחר,
מציאת מניות והכנה ליום המסחר
• שלבים ודגשים סופיים בכל ששת האסטרטגיות:
• מציאת מניות ללונג ולשורט
• ניתוח המניה לפי האסטרטגיה והבנה של המבנה הפסיכולוגי
• בדיקת נתונים פונדומנטליים
• מציאת איזורים איכותיים ותיכנון טריגרים
• לימוד אסטרטגיות נוספות
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הגיע הזמן לצאת לדרך!
מסחר
בוול-סטריט

בהצלחה בקורס
ובמסחר בוול-סטריט
להרשמה לקורס לחצו כאן
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