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"השלב הבא"ברוכים הבאים לקורס 
מתקדמים ומרחיבים את ארגז הכלים

התקדמו לשלב הבא במסחר–KAGI, RENKO ,IMPULSE SYSTEM, גלי אליוט

השלב
הבא

מלמד ומרצה  , שנה מורה25-אנליסט טכני ומזה למעלה מ, סוחר מקצועי, 'שמי אייל גורביץ
. בבנקים בבתי השקעות ובמכללות, באקדמיה

אחרי שהכרנו את יסודות הניתוח הטכני ובנינו  . אני מזמין אתכם להתקדם איתי לשלב הבא
.את שיטת תשע השאלות הגיע הזמן להרחיב את ארגז הכלים ולגוון אותו עם כלים מתקדמים

אותו העברתי בשנים ' הוא הרחבה של קורס מסחר עצמאי חלק ב"השלב הבא"הקורס 
בניתי אותו כקורס המשך לאור הצרכים של  . מפגשים10-הקורס מורכב מ. האחרונות

קריירה ותחביבים והם אינם מסוגלים לבלות את  , מרביתם בעלי משפחות. התלמידים שלי
הקורס מתאים לסוחרים וותיקים שלמדו איתי בעבר אבל גם למי שלמד . זמנם מול המחשב

.  את יסודות המסחר והניתוח הטכני בכוחות עצמו

שלי הוא שמסחר אמור להשתלב באורח החיים ולא להשתלט עליו ולכן דאגתי  האני מאמין 
.לזקק את החומר ולבנות אסטרטגיות ותהליכי קבלת החלטות שמתאימים לכל אחד

.   רק הדברים הרלוונטיים והפרקטיים ביותר נלמדים בקורס

.'אייל גורביץ, מצפה לראותכם בקורס
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אודות הקורס

הגיע הזמן לשדרג את ארגז הכלים ולהתקדם, אם אני יכול גם אתם יכולים

מיועד להכשרת הלומד להיכרות מעמיקה עם עולם המסחר בשוק ההון "השלב הבא"קורס 
שנות 25הקורס נבנה לאחר . ולהבנת מושגים וכלים מתקדמים בתחום הניתוח הטכני

שהמסחר בשוק ההון , ניסיון בהכשרת סוחרים ומשקיעים ומטרתו להכשיר את הלומדים
לסחור לטווחים קצרים או להשקיע לטווחים בינונים , איננו מכוון להיות עיסוקם המרכזי

.וארוכים במטרה לייצר מקור הכנסה נוסף

?  י מהקורס /עם מה תצא
נכון , עם יכולת קריאה טובה יותר של הגרף ומצבי שוק שיאפשרו לך להגיב מהר יותר1.

.  יותר וטוב יותר
להקטין סיכונים  , עם מגוון נוסף של סימני קנייה ומכירה שיאפשרו לך לשפר ביצועים2.

.   ולהגדיל סיכויים במצבי שוק שונים
מניה נחשבת זולה וכדאית לרכישה ומתי , לאחר גל ירידות או משבר, יכולת להבין מתי3.

.לא וכמובן כיצד עושים זאת נכון
.  לאלו יש פוטנציאל עליות מרשים וגם בהן יש לדעת לטפל נכונה-מניות מדשדשות 4.

להגדיל . סוחרים בעלי ידע  שמעוניינים לשפר ביצועים/הקורס מיועד למשקיעים
.להקטין סיכון ולהתנהל נכון יותר במצבי שוק שונים ומגוונים. סיכוי
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?"השלב הבא"איך לומדים בקורס 

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

אנו בבורסה גרף נספק לכם מגוון כלים נהדרים שיאפשרו לכם 
:יעיל ואפילו כיפי, באופן טכנולוגיללמוד 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

סיכום שיעור
כולל מצגת וטקסט המסכם 

.את עיקרי השיעור
הסיכום יינתן להורדה  
.באמצעות אתר הקורס

בונוס מיוחד
תוכנת בורסה גרף לסריקה וניתוח  

.טכני בזמן אמת
הרשאה ללא תשלום תינתן למי  

מנויים יזכו  . שאינו מנוי לתוכנה
.בהנחה מיוחדת בעת הרישום

שנה25מרצה אנליסט ומוביל את תחום הניתוח הטכני בישראל מזה ', אייל גורביץ
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תרגולים
תרגיל בסיומו של כל שיעור  

ומבחן מסכם הבוחן את 
הבנת החומר וגם את יישומו  

.על גרפים

סרטוני הדגמה
עשרות סרטוני הדגמה 

ליישום החומר הנלמד על 
דוגמאות מהשווקים בארץ  

.ל"ובחו
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(סילבוס)נושאי הלימוד 

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

MACDמדד החפיפה סטייה : שיעור ראשון
MACDמהו מדד החפיפה סטייה •
מדוע אינו משמש ככלי לקנייה ומכירה•
כיצד מאתרים בעזרתו מניות לקראת מהלך עליות חד•
כיצד מאתרים בעזרתו מניות לקראת מהלך ירידות חד•

עיקרון פערי המחירים: שיעור שני
החורים הללו שאתם רואים על הגרף מדי פעם הם פערי מחירים•
כאלה ואת כולם נגדיר ונלמד את תפקידם בתהליך קבלת ההחלטות5ישנם •
שמתרחשת בנקודת הקיצון של הרצפים  " אי ההיפוך"תופעה מעניינת היא •

.ומשתלבת היטב בפיתוח הייחודי שלי

התקדמו לשלב הבא במסחר–KAGI, RENKO ,IMPULSE SYSTEM, גלי אליוט
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(סילבוס)נושאי הלימוד 

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

איתותי מכירה על בסיס תבניות יפניות: שיעור שלישי
נלמד את החשובות שבהן-תבניות בשיטת הנרות היפאניים 60-למעלה מ•
שילוב איתותי קנייה עם התבניות•
נלמד שורה של איתותי מכירה שיאפשרו לכם למכור לפני שבירת הרצף העולה•
לצאת מהקורס עם מגוון נוסף של איתותי מכירה: המטרה•
כיצד בוחרים את ממד הזמן הנכון למסחר•

(Impulse)שיטת אימפולס: שיעור רביעי
מגמה ומומנטום שלובים זה בזה•
כיצד מאתרים בעזרת שני כלים פשוטים את המגמה והמומנטום•
מתי הן בסנכרון מלא וכיצד הדבר משפיע על קבלת ההחלטות שלנו•
מה עושים כאשר שניהם אינם מסונכרנים וכיצד זה נראה על הגרף •

הגיע הזמן לשדרג את ארגז הכלים ולהתקדם, אם אני יכול גם אתם יכולים
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(סילבוס)נושאי הלימוד 

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

( Force index)פורס אינדקס  : שיעור חמישי
אחד מהכלים הבודדים שמשלבים את התנהגות השוק ומחזורי המסחר•
כיצד מזהים את חזרתם של הקונים והמוכרים לשוק•
כיצד משתמשים בכלי זה לקבלת איתותי קנייה ומכירה•

Renko)רנקושיטת : שיעור שישי Chart)
צורת רישום שונה וייחודית  •
מרכיב המחיר מתבסס על תנועת מחירים בעלת גודל זהה ונראית כמו לבני בניין•
יתרונה הגדול ביכולת לזהות מגמה ורצפים ובסינון רעשי רקע•
היא תחבור לשיטת הנרות היפאניים ככלי נוסף להבנת מצבי שוק וקבלת החלטות•

התקדמו לשלב הבא במסחר–KAGI, RENKO ,IMPULSE SYSTEM, גלי אליוט
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(סילבוס)נושאי הלימוד 

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

Heikin)אשי -הייקן: שיעור שביעי Ashi)
גרף יפני נוסף שמטרתו לאפשר הסתכלות מזווית אחרת על הנעשה בשווקים וקבלת 

.נבין גם את חסרונות השיטה. החלטות רגועה ומושכלת יותר

תיאוריית גלי אליוט: שיעור שמיני
.נלסון אליוטראלףשנה על ידי 100-תיאוריה ייחודית שנוסדה לפני למעלה מ

. GPSסוג של . היא יכולה להיות מוגדרת כמפת הדרכים של השוק
שמונה גלים מרכיבים שוק , לזהות מגמות ותיקונים במטרה לחזות את המהלך הבא: מטרתה

.ושלושה גלים מרכיבים שוק דובישוורי
נלמד את עקרונותיה הבסיסיים כמו גם את חסרונותיה ונבין מתי ספירת הגלים יכולה 

.להועיל

שנה25מרצה אנליסט ומוביל את תחום הניתוח הטכני בישראל מזה ', אייל גורביץ

השלב
הבא



”

(סילבוס)נושאי הלימוד 

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

התנהלות בתנאי משבר: שיעור תשיעי
מתי מניה נחשבת זולה כיצד ומתי מתזמנים לתוך גל ירידות

מניות מדשדשות וסיכום הקורס: שיעור עשירי
כיצד מזהים מניה מדשדשת•
כיצד מגדירים את גבולות הדשדוש•
כיצד מחשבים את פוטנציאל הרווח•
מתי קונים•

הגיע הזמן לשדרג את ארגז הכלים ולהתקדם, אם אני יכול גם אתם יכולים
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תוכנת בורסה גרף

הגיע הזמן לשדרג את ארגז הכלים ולהתקדם, אם אני יכול גם אתם יכולים

?האם חייבים להשתמש בה כדי ליישם את הנלמד בקורס 

.לא חייבים! קודם כל לא
את החומר הנלמד בקורס ואסטרטגיות המסחר ניתן ליישם 

באמצעות כל תוכנה או אתר המספקים גרף נרות כמקובל בתחום  
.הניתוח הטכני

עיקרון הרצפים מובנה ובנוי בבורסה גרף באופן שקל מאוד , עם זאת
גם נקודות השפל . לזהות אותו וניתן לעשות זאת בלחיצת כפתור
בתוכנות אחרות צריך . והשיא מופיעות באופן אוטומטי בבורסה גרף

.לאתר אותן באופן עצמאי

זכאי לשימוש ללא תשלום לתוכנת  , כל סטודנט בקורס שאיננו מנוי לבורסה גרף
.בורסה גרף או למערכת בורסה גרף אונליין במהלך תקופת הקורס

.מנויים קיימים לבורסה גרף יקבלו הנחה ברכישת הקורס
.מלא את פרטיך ותקבל שם משתמש וסיסמא להתנסות, לקישור שכאןהיכנס 
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http://bursagraph.bizportal.co.il/download.shtml


!הגיע הזמן לצאת לדרך

התקדמו לשלב הבא במסחר–HASHI, RENKO ,IMPULSE SYSTEM, גלי אליוט

בהצלחה בקורס 
ובמסחר בשוק ההון

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