
 הקורס אודות
 תוך נכון כספי ניהול ,סיכונים לניהול ככלי הטכני הניתוח עולם את התלמידים בפני חושף הקורס

  כללי הקניית כולל הקורס .השווקים והתנהגות המסחר של פסיכולוגיה ,מניות של כלכלי לרקע התייחסות

  את לבוגריו מאפשרים בקורס הנרכשים והכלים הידע .יישומית עבודה ומתודולוגיית בסיסיים מסחר

 .רבה ביעילות השקעות תיק וניהול מושכלת בצורה עסקאות ביצוע ,הטכני הניתוח של המהות הבנת

 הקורס מרצה
  ותק עם ונגזרים במניות עצמאי סוחר .חיפה מאוניברסיטת בסטטיסטיקה ראשון תואר בוגר ,קורן דובי

  ההון עם מעמיקה הכרות בעל .שנים 8-כ ההון שוק בנושא ומרצה ההון בשוק ניסיון שנות 18 של
 .ונגזרים ח"אג ,הסל תעודות ,האמריקאי ,הישראלי

 

 היעד קהל
  שחסרים ומרגישים שלהם ההשקעות מתיק כחלק מניות ומחזיקים רכשו אשר במניות וסוחרים משקיעים

  ולשלבו הטכני הניתוח של לתחום להיחשף המעוניינים משקיעים | סיכונים בניהול וידע כלים להם
 .הזמן טווחי ולכל הסוגים מכל בהשקעות ההחלטות בקבלת

 הקורס מטרות
האישי התיק בניהול העצמאית ההחלטות קבלת שיפור. 
סיכונים וניהול בסיסיים מסחר כללי לימוד י"ע ורווחים הפסדים על בקרה. 
בהם ההשקעה ואפשרויות עולמיים מסחר שוקי הכרת. 
נכון כספי ניהול. 

 ההון בשוק עצמאי מסחר | טכני ניתוח קורס



 הקורס מבנה |

 ההון בשוק עצמאי מסחר | טכני ניתוח קורס

 טכני לניתוח מבוא | 1 מפגש
  | יפניים נרות וגרף עמודות גרף ,סגירה שערי גרף - גרפים סוגי | טכני בניתוח יסוד ומושגי עבודה מתודולוגיית

  וצורת טכני לניתוח בתוכנה השימוש אופן | (ויורדים עולים) מגמה קווי | בדשדוש ומסחר והתנגדות תמיכה קווי

 .נכונה ניתוח

 

 טכניים לאינדיקטורים ומבוא המחיר משמעות|  2 מפגש
  וממוצע (SMA) פשוט נע ממוצע | Money Management - כספי ניהול | תשישות ,המשך ,פורץ - גאפים סוגי

 .בולינגר רצועות | (EMA) מעריכי נע

 

 החלטה תומכי כלים - טכניים אינדיקטורים|  3-4 מפגש
 ADX  Average -מתנד | סטייה חפיפה מדד - MACD ה מתנד | היחסי העוצמה מדד - RSI ה מתנד

directional index | סטוכסטי מתנד -  Stochastic| הכסף זרימת מד מתנד - CMF | OBV - On Balance 
Volume  | MFI – Money Flow Index. 

 

 טכני בניתוח מתקדמות תבניות|  5 מפגש
  שורי ,סימטרי - משולשים .2 .כפולה ופסגה כפולה תחתית .1 :רטיסטיות'צ תבניות | י'פיבונצ וסרגל טכני תיקון

 .ודובי שורי – יתדות .6 .ודגלונים דגלים .5 וידית ספל .4 .הפוכים וכתפיים וראש וכתפיים ראש .3 .ודובי

 

 זמן לאורך מוצלח עצמאי מסחר|  6 מפגש
  | ב"בארה הגדולות המניות עם הכרות | שבועית עבודה תוכנית - ב"בארה דוחות ביומן ושימוש מניות איתור

  סל קרנות | היפניים בנרות בסיסיות תבניות | החלטות וקבלת סיכונים בניהול דגשים | למסחר טיפים ריכוז

 .הקורס סיכום | במדדים ומסחר

 

 


