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 מסחר ממונף במניות מדדים וסחורות 

 סילבוס קורס 

 

 מבוא  

 

לאנשים רבים ישנה   אופציות הן בראש ובראשונה מכשיר פיננסי להגנה על תיקי השקעות.

הכסף. למען האמת בכל  שבו נשרף זהו מקום על פיה קונספציה מוטעית על שוק האופציות 

 חכם. ובאופן לא נכס בשוק ההון יש את הסיכוי לשרוף את הכסף אם פועלים בו לא נכון 

אופציות הן המכשיר המתקדם והחכם ביותר לפעול בשוק ההון ודווקא במסחר  תתפלאו אך 

על אופציות ניתן למקסם את התשואות בצורה שבמסחר ישיר על מניות יהיה קשה עד בלתי 

 להשיג.   אפשרי

 

בשנים האחרונות בעקבות שדרוגים של הבורסות השונות בארה"ב נוספו כלים מתקדמים  

למקסם את התשואות בנכסים השונים גם למי שחשבון המסחר שלו מוגבל   םשמאפשרי

מכשיר פיננסי שיש להכירו היטב ולהבין  הן סטריט -אופציות על מניות בוול $. 10,000ונמוך מ

אין צורך במצגות , נות שלו. במהלך הקורס אנו ניכנס מיד לפרקטיקהאת היתרונות והחסרו

 מסורבלות ופורמולות לחישובים מורכבים.  

 

 הסיבות לסחור באופציות ? 

 

 מינוף מזומנים  ●

 שליטה על מניות ללא צורך באחזקתן בפועל  ●

 ניהול סיכונים ברמה הגבוהה ביותר   ●

 הגעה לתשואות שבמניות יהיה קשה מאוד להשיגן בפרק זמן קצר .  ●

 מיועד גם לבעלי חשבון מסחר קטן   ●

 

 הקורס מתאים גם לסוחרי יום וגם לסוחרי סווינג בבורסה האמריקאית 
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 המרצה בקורס 

 

סיונו מגיע ממסחר  יהקורס מועבר ע"י מוטי כהן סוחר מקצועי במניות מטח ואופציות. עיקר נ

בנגזרים שכוללים חוזים עתידיים ואופציות על מניות מדדים וסחורות. הקורס יועבר בצורה  

לפתוח לכם שתילמדנה יוכלו פשוטה ונקייה מכל חישובים מתמטיים מסובכים. האסטרטגיות 

.  גולת הכותרת של שוק האמריקאיחלון לצורה שבה המשקיעים החכמים עובדים ופועלים ב

הקורסים שמוטי כהן מעביר היא ניהול סיכונים ברמה הגבוהה ביותר. אופציות על מניות כל 

דורשות את התכונה הזו יותר מכל ולכן היו בטוחים שהקורס יועבר בצורה שלא הועברה עד  

 כה בישראל תוך שימוש בחומר המתקדם והרלוונטי ביותר לשוק האופציות .  

 

 תוכן הקורס  

 

 מתחילים אופציות ל - 1שיעור 

 

 דלתא ועוד(  CALL. PUT, פרמיה, מושגי יסוד בשפת האופציות )סטרייק ●

 (   OPTION CHAINהכרת טבלת האופציות )  ●

  זה בדיוק?מה  -מחוץ לכסף , בתוך הכסף, בכסף המושגים: ●

 כלים למעקב וניהול אופציות בשוק האמריקאי   ●

 

 פקיעות  - 2שיעור 

 

 פקיעות שבועיות מול פקיעות חודשיות   ●

 תבניות טכניות מועדפות למסחר באופציות   ●

 ימים מועדפים למסחר באופציות שבועיות   ●

 

 מסחר קצר באופציות   - 3שיעור 

 

 בניית רשימות מעקב ממוקדות אופציות   ●

 מסחר באופציות ערומות + דוגמאות חיות   ●

 אינדיקטורים טכניים יעילים למסחר באופציות   ●

 סחר יומי מול מסחר סווינג מ ●
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 עונת הדוחות   - 4שיעור 

 

 חות  "שימוש באופציות בעונת הדו ●

 חות מתקדם לאיתור הזדמנויות "הכרת מנוע דו ●

 שימוש באופציות לצורך בניית תיק השקעות   ●

 

 

 אופציות מעו"ף בבורסת ת"א  – 5שיעור 

 

זה לא סוד שבשוק המעוף המוסדיים שולטים ומסיטים את הכסף בהתאם לפקיעות שהם  

רואים לנכון. בשיעור נלמד כיצד יודעים את הכיוון של המוסדיים ומהן הפקיעות הרלוונטיות 

מדד   למקם את הפוזיציות שלהן. כמו כן נעסוק בקורלציה שבין שיכולות לעזור לסוחרי המעוף

 .מה היא משפיעה על התנהגות השוקוכ 35הדאקס למדד תא 

 

 עסקאות קרדיט מול עסקאות דביט  – 6-7שיעור 

 

 המושגים הכי חשובים   –אופציות למתקדמים  •

 מתי הזמן האידיאלי לכתוב אופציות  •

 הכנת סידורי מסכים בתוכנת המסחר לעבודה באופציות •

 אסטרטגיות שוריות  – 8שיעור 

 

 LONGעירומות כתחליף לעסקת  PUTכתיבת אופציות  •

 אסטרטגיה הגנתית חכמה   –מכירת מרווחים עולים  •

 ניצול הניתוח הטכני לטובת האסטרטגיות הללו •

 דוגמאות ממערכת המסחר  •

 אסטרטגיות דוביות  – 9שיעור 

 

 כתיבת אופציות קול עירומות כתחליף לעסקת שורט  •

 מכירת מרווחים יורדים  •

 מתי לסגור פוזיציה •

 דוגמאות ממערכת המסחר  •

 אסטרטגיות לשוק עומד – 10שיעור 

 

 אסטרטגיית האיירון קונדור  •
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 מקסום האסטרטגיה במספר תנאי שוק  •

 דוגמאות ישירות ממערכת המסחר  •

 בניית תיק השקעות באמצעות אופציות  – 11שיעור 

 

 LEAPSשימוש באופציות  •

 דגשים בעבודה עם אופציות ארוכות •

 גידורים חכמים  •

 

 סיכום הקורס  – 12שיעור 

 

 סיכום הקורס ומעבר על הנושאים החשובים  •

 בניית תוכנית מסחר מלאה הכוללת יעדים וביקורת  •

 גידור תיק השקעות בארה"ב באמצעות אופציות  •
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