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 ניתוח טכני למתחילים:

 איך לסחור כמו מקצוען?

מסחר הכללי  כלי העבודה ועל שיטת הניתוח הטכני,  

 שיכניסו אותך לשוק ויוציאו אותך ברווח

 

 

 ,  אייל גורביץמאת: 

, אין להעתיק, לצטט או לצלם קטעים  מנחה בורסה גרף בע"מקו כל הזכויות שמורות לחברת 
 ללא אישור מפורש מהחברה ו/או מהמחברים ממדריך זה 

www.bursagraph.co.il 

משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג  בכתוב במדריך זה אין לראות  

 שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.  

 .דיתעושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלע - כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו 

http://www.bursagraph.co.il/
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 להפיץ מדריך זה אלא באישור בכתב של חברת בורסה גרף מקבוצת קו מנחה  אין 

 

עניינים תוכן  

 ומסחר על הגרף / אייל גורביץ' חלק א' ניתוח טכני

 3עמ'  על השיטה וסדר הלימוד 

 7עמ'  כלי העבודה הבסיסיים 

 11עמ'  הנרות היפניים שיטת 

 18עמ'  מחזורי המסחר 

 20עמ'    הכר את המגמה 

 24עמ'  כללי המסחר הבסיסיים 

 

 31עמ'  ארגז כלים לשוק האג"ח / דרור גילאון בחלק 

 

 37עמ'  איך ממשיכים מכאן ' גחלק 
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 על השיטה וסדר הלימוד  -הניתוח הטכני  

משברים, קוראים יקרים, הם חלק בלתי נפרד מהחיים. ואם עדיין לא חוויתם אחד כזה אז  

נמנע ואין אפשרות אחרת. השאלה היא כיצד מתמודדים. חלק  הוא בדרך אליכם. זה בלתי 

קורסים תחת גלי המפולת, מוצאים את עצמם מרוששים ומותשים נפשית. אחרים יוצאים  

בזמן אך חוששים לחזור ואילו חלק אחר, קטן יחסית, מתנהל אחרת לגמרי. אני יכול לקחת 

רונה. לכל משבר סיבה  ועד למשבר הקו  1929-אתכם לסדרה ארוכה של משברים החל מ

אחרת. כל אחד החל מנקודה שונה אבל לכולם מכנה משותף : התנהלתם נכון או לא? .  

הסיבות למשבר אינן רלוונטיות. הן לא יובילו אתכם להחלטות טובות יותר מאל שקיבלתם  

בעבר. מה שכן יוביל אותכם לשם היא שיטת עבודה, דרך התנהלות, משנה סדורה בה תדעו  

תי לצאת ומה לעשות בעתות משבר. החלק הזה הוא, אולי, החשוב ביותר משום  בדיוק מ

שכולם יודעים להרוויח בשוק עולה )לפחות זה מה שמספרים( אבל מי שלא ידע להתמודד  

עם מצבי שוק מורכבים, יפסיד את כל מה שהרוויח ויותר.  אז בואו ללמוד כיצד לעשות את 

י הבטחות סרק, בלי קשקושים ובלי גימיקים שיווקיים.  זה נכון וטוב. יש דרך, יש שיטה. בל

 קורס ישר ולעניין. 

 בואו נתחיל  

שיטת הניתוח הטכני היא שיטה לקבלת החלטות במסחר במניות. מדובר בסופו של דבר  

בכלי עבודה. כזה שבידיים מיומנות יכול להיות יעיל ורווחי ובידיים שאינן מיומנות יכול להיות  

להבין את יתרונותיה של השיטה יש להכיר את חסרונותיה. בראש ובראשונה  הרסני. כדי 

 חייב תהליך הניתוח להתאפיין במספר מרכיבים: 

כדי השיטה תעבוד עבורך ותוכל לקבל בעזרתה את ההחלטות הנכונות,  – אובייקטיביות

ון  חייב תהליך הניתוח להיות אובייקטיבי. השיטה אינה סובלת פרשנויות אישיות. הרעי

המרכזי בניתוח הטכני הוא שעליך להוציא את עצמך )ואת האגו שלך( מהמרכז ולשים 

במקומם את השוק. אינך משפיע, אינך קובע, אינך שולט בנסיבות ואינך מכתיב דבר. אתה  

נכנע ומגיב לתכתיבי השוק. מסחר במניות משול בעיני לפעילות הנערכת כנגד הטבע :  

. כדי לשלוט בטבע שומה עליך לציית לחוקיו. כל גולש גלים או  גלישת גלים או דאייה אם תרצו

גולש על מצנח רחיפה יודע שהגלים או הרוח יכתיבו את יכולתו לפעול ואינו יכול להתנגד  

 להם. כך הוא הדבר בפעילות מול השוק. 
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ולפיה   האמרהתהליך הניתוח חייב להיות חד משמעי ואינו פתוח לפירושים.  – חד משמעיות

נתחים טכניים יראו את אותו הגרף בעיניים שונות היא זו שהופכת את השיטה לקריאה  שני מ

 בקפה. וזה מחזיר אותנו לסעיף הקודם. 

אחד מחוקי השיטה מחייב אחידות. כלומר, כל ניתוח אמור להיראות זהה ולא   – אחידות

מסתיים משנה לאיזה ממד זמן אתה מעוניין לסחור. הניתוח מתחיל תמיד מאותה נקודה ו

 באותה נקודה. לאורכו נעשה שימוש באותם כלים ובאותן ברירות מחדל. 

 

נפתלי מנדלוביץ' ז"ל טבע את המונח "זבובי מסך". אותם משקיעים )סליחה,  – יעילות 

סוחרים( שנצמדים למסך המחשב מוכנים להגיב לכל אירוע בורסאי. מדובר במתכון מצוין  

ך תתערפל התמונה הכללית. אחד הדברים החשובים  להפסדים. ככל שתביט מקרוב יותר כ

ביותר במסחר הוא לדעת מתי לא להגיב. בדיוק כמו בחיים. לכן, מסיבות טובות מאוד  

עבורכם שאבהיר במהלך תהליך הלימוד, הפעולות שנבצע תהיינה נקודתיות. רק בסיומה של 

חודש קלנדרי. במסחר תקופה. כלומר, במסחר לטווח ארוך קונים או מוכרים רק בסיומו של 

לטווח בינוני רק בסיומו של שבוע מסחר, ובמסחר לטווח קצר רק לקראת תום יום המסחר. 

 כך תדע להגיב בזמן הנכון, במקום הנכון וללא פעולות יתר. 

רבים המחזיקים מעצמם "סוחרים מקצועיים"  –אין לעשות שימוש בפקודות אוטומטיות 

טיות מבלי להבין שעל ידי שימוש בכך הם חורצים את  עושים שימוש בפקודות סטופ אוטומ

גורל העסקה. תירוצים לשימוש זה תשמע מהם ללא סוף. השכנוע הפנימי שלהם בנכונות  

הדבר כה גבוהה שהם עלולים גם לשכנע אותך. אלא שמדובר בפקודה מיותרת ומזיקה.  

תום התקופה יהיה  הסטופ בו אני עושה שימוש הוא מנטאלי. כלומר, בהגיעך למסך לקראת 

עליך לבחון את הדברים בכפוף ל"ארבעת סימני המכירה" עליהם ארחיב מיד. בהתקיים אחד  

 מהם, תחוסל העסקה.  
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 איסורים  

שתי שיטות מרכזיות לקבלת החלטות בחיים. לראשונה אני קורא "שיטת   –תוכנית מסחר 

תום סוייר". כשתום הגיע לגדר ולא ידע כיצד לעבור אותה, הוא הוריד את כובעו והשליכו  

מעבר לגדר. כעת היה מחוייב למצוא פתרון כיצד להחזירו. עניין סמבולי. קודם מתחייבים ורק 

ת הפתרון. זו שיטת העבודה של מרבית העוסקים בתחום )אלה שבסופו  לאחר מכן מוצאים א

 של דבר מפסידים(. ראשית דבר הם קונים ורק לאחר כן שוברים את הראש כיצד לצאת.  

 
את השיטה השנייה אני מכנה "שיטת הסוכן החשאי". ראשית דבר עליך למצוא דרכי מילוט  

ה אותה אני מלמד תדע לבנות תוכנית  ורק לאחר מכן להיכנס לעומק השטח. כלומר, בשיט 

מסחר : איזו מניה עליך לרכוש, לאיזה ממד זמן, איזה מחיר לשלם, באילו מרווחי זמן יהיה  

 עליך לבחון אותה, כיצד להגן על רווחים שנצברו ומתי לצאת. וכל זאת טרם ביצוע העסקה.  

מות מרכזיות : השיטה שאני מלמד בשנים האחרונות מתבססת על שלוש סכ – תשע שאלות

הראשונה נקראת "דרך האיסורים" והיא כוללת את כל מה שאסור לעשות במסחר בשווקים.  

מטרתה של הסכימה הזאת היא למנוע הפסדים שאינם מחויבי המציאות. הפסדים שכולנו  

מכירים. עסקאות שבוצעו ובדיעבד גרמו לנו לתפוס את הראש מתוך הבנה שנעשתה טעות  

היעשות. הסכמה השנייה נקראת "ארבעת סימני המכירה". בסכמה זו  שלא הייתה אמורה ל

תמצא ארבעה אירועים שבהתקיים אחד מהם יהיה עליך לחסל את העסקה. היצמדות  

 לסכמה זו תאפשר לך בכל רגע נתון לדעת מה עליך לעשות עם עסקה קיימת.  

ובי לכל  ". על ידי מענה חי שיטת תשע השאלותהסכימה השלישית והמרכזית נקראת "

השאלות תדע האם באפשרותך לרכוש מניה/מדד/מטבע/סחורה או שמא להימנע מכך. תוכל  

לדעת מה רמת הסיכון ומה הסיכוי הקיים. תוכל לדעת מה טווח הזמן הנכון למסחר )ארוך,  

בינוני או קצר( ועוד הרבה פריטי מידע חיוניים. כלומר, בתום תהליך הבדיקה תהיה בידך  

 דרת וברורה. תוכנית מסחר מסו
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השאלות הינן חד משמעיות, אינן נתונות לפרשנות אישית, הן אחידות ובינאריות. כלומר,  

התשובות לגביהן יכולות להיות "כן" או "לא". תשובה חיובית תאפשר לך להמשיך להתקדם  

 לקראת ביצוע עסקה. תשובה שלילית תחייב עצירה וחיפוש אחר מניה אחרת. 

השאלות מחולקות לשלושה סעיפים: ארבע שאלות מוקדשות לבדיקת המגמה, שכן שום 

עסקה לא תצלח אלא אם כן המגמה היא מגמת עלייה. שלוש השאלות שלאחר מכן מוקדשות  

לתיקון הטכני שבלעדיו בלתי אפשרי לפתוח עסקה, ושתי השאלות האחרונות מוקדשות  

דש המשקל הגבוה ביותר, ולתזמון המשקל  לעניין התזמון. כפי ששמתם לב למגמה מוק 

 הנמוך ביותר.  
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 כלי העבודה הבסיסיים 

 אייל גורביץ' 

הוא   ומכירה  קנייה  איתותי  לספק  שביכולתו  היחידי  העבודה  שיטות  הגרףכלי  מספר  ישנן   .

לרישום תנועת המחירים אם כי בתוך כל אלה ישנן שתיים מרכזיות : גרף העמודות וגרף הנרות. 

 בפרק זה אציג את שתי השיטות. 

)  -גרף עמודות   זה, כל    bar chart)גרף העמודות  הוא הגרף הבסיסי ביותר שקיים. בגרף 

עמודה מייצגת פרק זמן מסוים. למשל, בגרף חודשי כל עמודה תייצג חודש, בגרף שבועי תייצג 

לעשות שימוש    כל עמודה שבוע, ובגרף יומי תייצג כל עמודה יום מסחר בודד. כמובן שאפשר 

בגרף עמודות גם במהלך תוך יומי של השווקים. כל עמודה מכילה ארבעה פרמטרים : חלקה  

עמודה מתאר את המחיר הגבוה שנרשם בפרק הזמן העומד למבחן. חלקה   העליון של כל 

התחתון של כל עמודה מתאר את המחיר הנמוך שנרשם. שער הפתיחה מקבל את ביטויו על  

הפונה שמאלה ואילו שער הסגירה המבוטא על ידי צ'ופציק קטן לימין. תרשים  ידי צ'ופצ'יק קטן  

 מציג את גרף העמודות   7.1
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 :  35ת"א  מציג גרף עמודות חודשי של מדד הבא תרשים ה

 

 לגרף החודשי מספר מטרות עיקריות: 

 הגדרת את  המגמה ארוכת הטווח.   .1

 חודשים בממוצע( 8 – 3מתן איתותי קנייה ומכירה לטווח הארוך ) .2

 תמיכה בהחלטות המתקבלות בגרף השבועי והיומי.    .3
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   :35ת"א מציג גרף עמודות שבועי של מדד הבא תרשים ה

 

 לגרף השבועי מספר מטרות עיקריות:  

 הגדרת המגמה לטווח הבינוני.  .1

 שבועות בממוצע(   8 – 3מתן איתותי קנייה ומכירה לטווחים בינוניים )  .2

 תמיכה בתהליך קבלת ההחלטות המתקבל בגרף היומי .3
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 :35ת"א מציג גרף עמודות יומי של מדד הבא תרשים ה

 

כפי שאפשר לראות מתאר גרף זה פרק זמן קצר יותר של מספר חודשים. לגרף   

 :  היומי מספר מטרות עיקריות

 הגדרת המגמה לטווח הזמן הקצר. .1

 ימים בממוצע(.  8 – 3מתן איתותי קנייה ומכירה לפרקי זמן קצרים ) .2

 סיוע בתזמון עסקאות לטווחים ארוכים יותר בטכניקות שונות.   .3
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 שיטת הנרות היפניים 

 אייל גורביץ' 

הנר היפאני בנוי מאותם פרמטרים מהם בנוי גרף העמודות אלא שהתצוגה שונה. כאן מושם  

דגש על התהליך שעבר השוק בין שער הפתיחה לשער הסגירה. לגבי דידם של היפאניים. שני 

 השערים הללו הם החשובים ביותר שכן הם מביעים איתם מטען רגשי רב.  

עבה אותו אפשר לראות בתרשים המצורף נקרא  הנר היפאני מורכב משני חלקים : החלק ה

"הגוף". הגוף מייצג את התהליך שעבר השוק בין שער הפתיחה לשער הסגירה. גוף הנר יכול  

להיות ירוק או אדום. כאשר הגוף ירוק, המשמעות היא ששער הפתיחה גבוה משער הסגירה. 

נר ירוק  כלומר, שער הפתיחה מצוי בחלקו התחתון של הגוף ושער הסגירה בחל קו העליון. 

 פירושו שתקופת המסחר העומדת למבחן הייתה בשליטתם המוחלטת של הקונים. 

מאידך כאשר גוף הנר הוא אדום, המשמעות היא ששער הפתיחה גבוה משער הסגירה. בנר  

אדום שער הפתיחה מצוי בחלקו העליון של הגוף בעוד ששער הסגירה בחלקו התחתון. מטבע 

 ה מרמז על שליטתם של המוכרים. הדברים שצבע גוף כז

החלק השני בנר הן הצלליות. אותם קווים דקים הנמשכים מעל ומתחת לגוף. אלה החלקים 

 המייצגים את הגבוה היומי והנמוך היומי כפי שאפשר לראות בתרשים המצורף. 
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  יש לזכור שצבע הגוף אינו מעיד על עלייה או ירידה לעומת אתמול אלא על היחס שבין שער

הפתיחה לסגירה. בהחלט יתכנו לא מעט מצבים שבהם השוק ירשום עלייה לעומת אתמול אם 

 כי צבעו של הנר יהיה אדום.  

המציג את גרף הנרות היומי של גבעות יה"ש. הנר הבא  תרשים  הכדוגמה אפשר לראות את  

ת בעוד שנר אדום להפליא. הסיבה היא שאותה יחיד   20%-האמור מייצג עלייה יומית של כ

יום   במהלך  אך  הקודם,  הנר  של  הסגירה  לעומת  גבוה  במחיר  היום  את  פתחה  השתתפות 

עלייה של כ נמוך משער הפתיחה.   ושער הסגירה  מכירות  לחץ  עקב  נסוגה    20%-המסחר 

 מיוחסת להשוואה שבין שער הסגירה של הנר האמור לשער הסגירה של הנר שקדם לו.  

 

 עיקריים : מכאן אפשר ללמוד שני דברים 

עם נר ירוק ושליטה    5%עלייה בשיעור זהה בשתי מניות שונות יכול להתפרש אחרת. עלייה של   .1

של קונים אינה זהה לעלייה זהה המיוצגת על ידי נר אדום ושליטה של מוכרים. כלומר, טרם  

 בואנו לבחון האם המניה עלתה או ירדה, עלינו לבחון כיצד עלתה או ירדה. 

 



 

 

  
 13עמוד  –המדריך המלא למשקיע 

מפולת  עלייה   .2 או  ירידות  על  בהכרח  מעיד  הדבר  אין  חולשה.  משמעותה  אדום  נר  בשילוב 

 העומדת בפתח אם כי מדובר בסימן אזהררה שאין להקל בו ראש. 

כמו כן יתכנו לא מעט מצבים שבהם השוק ירשום ירידה לעומת אתמול אם כי צבעו של הנר  

 יהיה ירוק.  

רף הנרות היומי של מדד המעו"ף. הנר  המציג את ג הבא  תרשים  הכדוגמה אפשר לראות את  

בעוד שנר ירוק ומבטא שליטה של קונים. הסיבה היא   0.6%-האמור מייצג ירידה יומית של כ

שהמדד פתח את היום במחיר נמוך לעומת הסגירה של הנר הקודם אך במהלך יום המסחר  

כ של  ירידה  הפתיחה.   משער  גבוה  הסגירה  ושער  קניות  לחץ  עקב  השתפר   0.6%-מצבו 

 מיוחסת להשוואה שבין שער הסגירה של הנר האמור לשער הסגירה של הנר שקדם לו.  

 

 

בנוסף לשני סוגים אלו אליהם יש לתת את הדעת כבר מעתה, הרי שיש לשים לב לשני סוגים   

 נוספים שמשמעותם יכולה להיות גבוהה בתנאים מסוימים. 
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אני )כך  קונים"  של  "נר  מכנה  אני  הראשון  הנר  למונחים   את  להיכנס  טעם  ואין  אותו  מכנה 

מקצועיים בשלב זה(. נר של קונים הוא נר בעל גוף קטן )אדום או ירוק כאשר במקרה זה אין  

לצבע משמעות( המצוי בחלקו העליון של הנר. הצללית העליונה זניחה ואילו הצללית התחתונה 

 . בעמוד הבאשים ארוכה לפחות פי שניים מהגוף. אפשר לראות דוגמה תיאורטית בתר 
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נר זה משמעותי כאשר הוא מופיע לאחר מהלך ירידות. הוא מעיד על כניסתם של קונים וכאשר  

הוא מלווה במחזור מסחר גבוה הוא משמעותי יותר. במרבית המקרים הוא מציין, בהקשרים  

ן  רחבים יותר את סיומה של מגמת הירידה או מהלך ירידות. הוא יכול להופיע בכל ממד זמ 

 : ממחישים את הנאמר  . שלושת התרשימים הבאים()חודשי, שבועי או יומי
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הוא נר בעל גוף קטן )אדום או ירוק( המצוי    מוכריםנר של    "נר של מוכרים". הנר השני נקרא  

בחלקו התחתון של הנר. הצללית התחתונה זניחה ואילו הצללית העליונה ארוכה לפחות פי  

 .הבאשניים מהגוף. אפשר לראות דוגמה תיאורטית בתרשים 

 

רים  נר זה משמעותי כאשר הוא מופיע לאחר מגמת עלייה. הוא מעיד על יציאתם  של מוכ 

וכאשר הוא מלווה במחזור מסחר גבוה הוא משמעותי יותר ומעיד על יציאה של גופים מוסדיים.  

ברמה האופרטיבית יש לו רק משמעות אחת: חיסול מיידי של הפוזיציה. הוא יכול להופיע בכל  

 ממחישים את הנכתב :  ממד זמן. שלושת התרשימים הבאים
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 אפריקה גרף שבועי ערב המפולת 

 

 חברה לישראל גרף חודשי. 
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 מחזורי המסחר

 אייל גורביץ' 

 

 מחזורי המסחר. הינה פיסת מידע נוספת בה משתמשים מנתחים טכניים 

נתון".  ידיים בערכים כספיים, ביום מסחר  מחזור המסחר מוגדר כ"כמות המניות שהחליפה 

מחזור המסחר מקבל ביטוי כקו אנכי בחלקו התחתון של הגרף מתחת לגרף המחירים. עמודה  

נפח מסחר נמוך. דוגמה טובה   -ארוכה יותר, תייצג נפח מסחר גדול יותר. עמודה קצרה יותר 

  בא.הלכך מוצגת בתרשים 
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 מספר תובנות לגבי מחזורי המסחר :

אין לסחור ואף לנתח מניה שמחזור המסחר היומי ממוצע בה קטן ממיליון שקלים ביום. האמרה   .1

 הידועה "בואך לשלום צאת בחלום" תופסת כאן היטב. 

צבעו של מחזור המסחר בה להקל על ההבנה לגבי מצבה של המניה. האם רשמה עלייה או  .2

ירידה לעומת הנר הקודם. כאשר מחזור המסחר ירוק משמעות הדבר היא שהמניה רשמה  

 עלייה. כאשר מחזור המסחר אדום המשמעות כמובן הפוכה.  

מחזור גבוה, מונח שיחזור על עצמו לא מעט פעמים במהלך הספר,    –מחזור הוא עניין יחסי   .3

פירושו גבוה יחסית למחזורים המצויים בסביבתו. מחזור גבוה הוא עניין ויזואלי ועליך להיות  

 משוכנע בכך. 
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 הכר את המגמה 

 אייל גורביץ' 

לא אחת מוצאים עצמם סוחרים, גם וותיקים, ספונים על המחשב ובוהים במבט זגוגי בגרף  

כלשהו במטרה לזהות את מה שהוא, לדעתי, נשמת אפה של השיטה וכנראה אחד המרכיבים  

החשובים שלה, שבלעדיו לא תצלח העסקה הבאה: המגמה. תיאוריות טכניות רבות קיימות  

קן פחות, כללי כניסה ויציאה שונים ומורכבים המתאימים לאופיים  היום. חלקן מורכבות יותר, חל

ונבנו במהלך השנים. אולם למען הפקת המיטב מכל   המגוון של הסוחרים השונים התפתחו 

אותם תיאוריות וטכניקות שונות, חזקה על הטכנאי שיואיל ויזהה את המגמה טרם יסתער על  

נעים    תוכנת המסחר. רבים מנסים את מזלם תוך שימוש עוצמה למיניהם, ממוצעים  במדדי 

ושאר כלים סטטיסטיים שמשקלם בתהליך קבלת ההחלטות זניח ולעיתים גם מיותר. קריאה  

נכונה של הגרף ושיפור מהותי בתהליך קבלת ההחלטות, מגיע אך ורק מתוך מיומנות גבוהה  

 בקריאת הגרף עצמו וזיהוי המגמה. 

 

 לשחות במעלה הנהר 

המגמה נושא  האינטלקטואליים,    הבנת  משאביו  את  להפנות  המתעתד  לכל  ביותר  נחוץ 

המנטאליים והכספיים לעיסוק בטכניקה. מטרתם הבלעדית של כל הכלים הטכניים מתמצה  

לקלישאות   פעם  מדי  נחשפים  אנו  עליה.  רכיבה  למטרת  המגמה  ומדידת  בזיהוי  ומתמקד 

ה היא חברתך" אולם אף פעם לא  המעלות חיוך כגון "לעולם תסחור בכיוון המגמה" או "המגמ

 עצרנו לבדוק מה באמת ערכן של קלישאות אלה ועד כמה חשובות המה. 
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אחד הדברים היותר חשובים במסחר בניירות ערך בכלל ובטכניקה בפרט, הוא היכולת לחתוך  

הפסדים ולהשאירם קטנים. למעשה, לייצר סטטיסטיקה ובמרכזה גבוה הרווח הממוצע לעסקה  

ממוצע לעסקה. רבים סבורים שכדי להצליח במסחר בניירות ערך שומה עליהם מההפסד ה

. בכך הם חוטאים לאמת ונסמכים על נתונים ורעיונות  50%-לייצר אחוזי הצלחה הגבוהים מ

שאינם נכונים. משום שאינך יכול להתחייב לגבי אחוזי ההצלחה בעשרת העסקאות הבאות,  

ביכולתך   שעליהם  הדברים  לגבי  ותן  התחייב  קטן  עדיין  כשהוא  ההפסד  את  חתוך  לשלוט. 

לרווחים לתפוח. ואם להיות ממוקד יותר, בחר רק עסקאות שיחס הסיכוי סיכון שלהן הוא חיובי.  

כלומר, פוטנציאל הרווח גדול במידה ניכרת מרמת הסיכון. כך, תיסלל הדרך למסחר רווחי ולא  

 יהיה עליך לחשוש מה יקרה אם תפסיד בעסקה. הבאה.

להפסד הכספי יכולות להיות השלכות מרחיקות לכת הן על רמת ההון העצמי והן על ביטחונו   

האיתותים   כנגד  קרובות  ולעיתים  אינטואיטיבית  לפעול  לו  לגרום  מכך  וכתוצאה  הסוחר  של 

הטכניים. לעיתים יהיה על הסוחר "לנסות" את השוק פעמים מספר כאשר כל עסקה תותיר  

 ה המוצלחת בה ירכב הסוחר על גבה של המגמה, יותיר רווח נאה. אחריה הפסד זעיר. העסק 

המסחר בכיוון המגמה מביא למסקנה חשובה מאוד. גם אם התזמון היה לקוי הרי שהסיכוי  

הקפד תמיד    -להפסד קטן. משול הדבר לשחייה בנהר עם כיוון הזרם או לחלופין נגדו. לכן  

 לסחור בכיוון המגמה. 
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 מהי מגמה

בכיוון   רצפים  סדרת  כיוון משייט השוק.  לאיזה  כלומר  כיוון השוק.  היא  כללי, המגמה  באופן 

מסוים וברור היוצרים תוואי מוגדר. אלא שהגדרות אלה אינן מזמנות פעולה אופרטיבית והן 

כלליות מדי. בשלב זה, דרושה הגדרה יותר ממצה ומדויקת שתאפשר בנית כלים אופרטיביים.  

ם בקו ישר, בדרך כלל. תנועתם בנויה מסדרת זיגזגים מעלה או מטה הנראים  שווקים לא נעי

כשיני משור, או סידרה של גלים עוקבים עם הבחנה ברורה בין נקודות שיא, לנקודות שפל. 

 כיוונן של נקודות השיא והשפל מהווה את מגמת השוק.

 

כל נקודת שיא, להיות  מגמת עליה מוגדרת כ"סידרה עולה של נקודות שיא ונקודות שפל. על  

כלומר,   מקודמתה".  יותר  גבוהות  ברמות  להסתיים  שפל  נקודת  כל  ועל  מקודמתה  גבוהה 

והתהוותה של מגמת עלייה, מתמקדת במינימום   הדרישה הבסיסית ביותר למיסודה המלא 

עולות )או שתי נקודות שפל שאינן יורדות( ושתי נקודות שיא   הכרחי של  שתי נקודות שפל 

בנה מחירים מסוג זה, יאפשר נקיטת עמדה תוך שילוב המרכיב החשוב ביותר לצורכי  עולות. מ

 .  Stop Loss -מסחר 
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מגמת ירידה מוגדרת כ"סידרה יורדת של נקודות שיא ונקודות שפל". על כל נקודת שפל להיות נמוכה  

יותר מקודמתה ועל כל שיא להסתיים ברמות נמוכות יותר מאלה של קודמתה. הדרישה הבסיסית ביותר  

ושתי נקודות    להתהוותה וכינונה של מגמת ירידה מובהקת היא שתי נקודות שיא יורדות )או שאינן עולות(, 

 שפל יורדות. מבנה מסוג זה הוא האיתות האחרון והמוחלט ליציאה מן השוק.  

 

סוג המגמה השלישי, הוא למעשה ברירת מחדל, אשר בהנחה זהירה שורר בשוק כשליש מן  

הזמן הוא ה"דשדוש". אותה תקופת זמן בה מצויים כוחות הביקוש וההיצע בנקודת שיווי משקל  

ג מגמה זה, מאופיין בסדרה אופקית, פחות או יותר,  של נקודות שיא ונקודות  יחסית וזמנית. סו

מגוון   בחובה  טומנת  בוודאות,  משזוהתה  זה,  מסוג  מגמה  רמות.  אותן  סביב  המצויות  שפל 

 אפשרויות מסחר בסמוך לנקודות הקיצון שלה.  
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 כללי המסחר הבסיסיים 

 אייל גורביץ' 

שאפשר ללמוד אותו ככל תחום אחר והוא יכול, על ידי תרגול  מסחר בניירות ערך הוא תחום  

נכון, להפוך לטבע שני, כפי שנהיגה ברכב או כל פעולה אחרת הופכת להיות לאחר תרגול  

עיקש ומתמיד. גם כאן, כמו בכל תחום אחר יש כללי עשה ואל תעשה ופרק זה אפרט את  

 .עמוקים ומיותריםהכללים המרכזיים שראש ובראשונה ימנעו כניסה לבורות 

 

  סחור בכיוון המגמה

אולי הקלישאה השחוקה מכולן אך הנכונה מכולן. בסופו של דבר, מסחר בכיוון המגמה אמור  

על   לשמור  תוכל  המגמה  כיוון  עם  במסחר  חיובי.  סיכון  סיכוי  יחס  בעלות  עסקאות  להניב 

כלל זה נגזרים  ההפסדים קטנים ולא תיקלע למצבים בהם ההפסד יהיה בלתי נשלט. מתוך  

שני כללי משנה : הראשון ברור מאליו והוא אל תרכוש בעתות של מגמת ירידה. השני ברור 

פחות ומבטא טעויות חוזרות ונשנות המבוצעות על ידי המשקיע  הקטן ומובילות כמעט תמיד  

להפסדים כבדים : אל תמצע הפסדים. הנטייה להמשיך ולרכוש כאשר המניה ממשיכה לסגת  

מצטבר, הוא מתכון לפשיטת רגל בורסאית וליציאה פרמננטית מהמשחק. תמיד יקום  וההפסד  

 .זה שיאמר "עשיתי זאת והצליח לי". נכון, אבל על כל אחד כאלה ישנם מאה שפשטו רגל
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 קטע הפסדים בעודם קטנים 

אינם  עם השנים שבהם אני מלמד מסחר בניירות ערך, נוכחתי לגלות שלפחות חלק מתלמידי 

זקוקים לי כדי שאלמדם מתי לקנות. כלי העבודה הראשון, חלקם עושה זאת לא פחות טוב  

כדי   קטנים  בעודם  הפסדים  לקטיעת  הבסיסית  הטכניקה  בלימוד  די  שלעיתים  גיליתי  ממני. 

להעביר תיק מפסיד לרווח. ההבדל העיקרי בין סוחר מקצועי לסוחר שאינו מקצועי הוא המחיר  

ממה שמשלם   3לפי    2ות. הסוחר הלא מקצועי משלם עבור טעויותיו בין פי  המשולם עבור הטע 

 .המקצוען. וההבדל כאן הוא מהותי

 

 אל תהפוך עסקה רווחית לעסקה מפסידה

אחת מהטכניקות שספר זה מתיימר להציג ובהקדם האפשרי סבה סביב חיסולה של עסקה 

עסקה מתוך תקוות שווא ולפיהן  בעודה ברווח. המשקיע הלא מקצועי נוטה להחזקת יתר של ה

ככל שיחזיק יותר כך תעלה התשואה. אלא שחיסול עסקה הוא אחת מהטכניקות החשובות  

בקו   מדובר  הספר  מחבר  ומבחינת  מפסידה  לעסקה  תהפוך  לא  רווחית  עסקה  לפתח.  שיש 

 .אדום

  חוק החזירות

כל סוחר. סביב הר  נבנו מאות הרצון להרוויח הרבה ומהר, ביד ומיד, נמצא בעוכרי  צון הזה 

הפסדים. הרצון להיות סוחר מקצועי    –טכניקות ועשרות קורסים שמובילים רק למקום אחד  

הוא תהליך שאורך זמן, לעניות דעתי סביב שנתיים. ממש רכישת מקצוע. גם הנטייה להרוויח  

מכל מהלך שמבצע השוק או המניה או לרכוש בסכום גדול משמעותית מכפי יכולותיך, תהיה  

עוכריך וזו רק שאלה של זמן. בתחום הזה, כמו גם בחיים, אני מתחזקים עקב ויתור. ושומה  ב

 .עלינו לחזק את היכולת לוותר על עסקאות שאינן עונות על הקריטריונים שנבנה

 



 

 

  
 26עמוד  –המדריך המלא למשקיע 

 

 המנע ממסחר על בסיס טיפים 

יודע טוב  רובנו אוהבים טיפים. לא רק לקבל אלא גם לתת. יש לנו נטייה לחשוב שהאחר תמיד   

לא צריך לחשוב והתחושה היא שהנה מגיע    -יותר. לטיפ המצוי יש צד מפתה אך גם מסוכן  

הכסף הקל. לגבי דידו של מקבל הטיפ מסחר בניירות ערך מסתכם בקנייה בלבד. מבחינתו,  

מישהו אחר כבר יעשה את העבודה השחורה. מקבל הטיפ מסתער על ההזדמנות כמוצא שלל  

הוא ש "אין  רב. העניין   : השיעורים הבסיסיים של החיים  אחד  לא הפנימו את  וטובים  רבים 

  ."ארוחות חינם

 

האמת אודות מהותו וטיבו של הטיפ שונה בתכלית השינוי ממה שהיא     -מהותו וטיבו של הטיפ  

מצטיירת בעיני רבים. פתיחת פוזיציה הנסמכת על טיפ משמעותה ביסוס קבלת ההחלטה על  

מנא לצלן על חמדנות. משמעה כניסה לשוק על בסיס מוטעה. הבסיס הנכון  תיקווה, פחד או רח

חייב להיות מגובה בראיות ובסיבות מוצקות השלובות בתוכנית פעולה המותווית מראש. אחת 

מן הצרות המתרגשות ובאות  על משקיע המנסה לבסס את בניית הונו )או שמא נאמר חיסולו 

ותה של תיקווה בלתי פוסקת המקננת בלבו מאותה  השיטתי( על טיפים, מקבלת ביטוי בדמ

נקודה בה החל השוק לנוע כנגד רצונו של ידידנו. הוא תלוי בנותן הטיפ. במקום לחתוך בהפסד  

יושב המשקיע הלא ממולח ומתפלל   זעיר ולטפל בהונו כפי שצוללן מטפל באספקת האוויר, 

ו עולם שמנייתו האהובה תחזור לפחות לשער הקנייה,  יותר, כדי שיוכר  לבורא  יותר אז  אם 

 .להיפטר ממנה ללא נזק רציני. צריך לדאוג גם לאגו

לטיפ צורות שונות ואיכויות שונות ופעמים רבות הוא עטוף בצלופן מרשרש המקנה לו מראה 

מכובד. לעיתים, הטיפ הופך לכזה על ידי המקבל ולא על ידי הנותן אבל זה כבר סיפור אחר  

אף אחד לא ממש הצליח להתקדם בעשותו דבר הנאמר לו על ידי    ומורכב. בסופו של דבר,

 .האחר 
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וכזה לא מצליח את מי מאשימים ? בוודאי. הרי מרבית מקבלי הטיפים    -מצאנו את האשמים  

אינם מוכנים לשאת באחריות על הפסד שגרמו במו ידיהם. וכך מתגלגלת האשמה לפתחו של 

העניין. "הפסדתי בגללו הרבה כסף" הוא משפט שתשמע  הספק, נקרא לו לצורך  –נותן הטיפ 

לא מעט פעמים. אלא שמשפט זה מבטא יותר מכל את חוסר רצונו ויכולתו של מקבל הטיפ  

לקחת אחריות ולהודות שמה שבעצם דפק אותו זו המנטאליות שלו. הרצון לעשות כסף קל  

ל שלרבים אין ממנו מוצא.  וחוסר הנכונות להתאמץ כדי לדאוג לפרנסתו.. וכאן נכנסים למעג

ולחפש  לשוב  לרבים  גורם  כפיך,  יציר  בכישלון שהוא  ולהודות  היכולת לקחת אחריות  חוסר 

 .טיפים חמים והמעגל לעולם לא ייפרץ

כל טיפ, שמועה או מידע המוביל לפעולה חייב להיבדק שנית לאור    -אז מה לעשות עם זה  

לך לקנות? תבדוק. פשוט. אם זה מתאים   מערכת השיקולים של מקבל ההחלטה. כלומר, אמרו

תוכנית מספר  בנה  אחריות.  קח  זה.  על  לך  הנכונה מבחינתך,  שזו ההחלטה  לך  וברור  לך 

שכוללת לא רק את פעולת הקנייה עצמה כי אם גם חיתוך הפסד. בסופו של דבר, אף אחד לא  

  .ישלם על ההפסדים שלך 

 חלק את הונך העצמי למנות 

אינו קם ונופל על שיטה בלבד, כלכלית או טכנית, הוא נסמך גם על פיזור  מסחר בניירות ערך  

סיכונים המתבטא בין היתר בהקצאת הון עצמי למסחר במניות וחלוקתו למנות. עבור המשקיע  

 מנות שוות, דבר שיודגש בהמשך. 15 – 10הפרטי, כל כמות בין 
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 . אל תמכור או תקנה רק כי המניה עלתה או ירדה "מספיק"

הבעיה המרכזית כאן היא בראש ובראשונה המילה "מספיק". מונח סובייקטיבי לחלוטין וברוב  

המקרים גם מטעה. אין מטרתו של סעיף זה להפוך אותך לחזיר בוגר כי אם לנסות ולהעלות 

לתודעה את הצורך הבלתי מתפשר בשורה על קריטריונים אובייקטיביים שיקבעו עבורנו מהו  

נו מספיק". ההחלטות אמורות להתבסס על תהליך קבלת החלטות ולא על  "מספיק" ומה "אי

 גחמות או תחושות בטן שבסופו של דבר מובילות לקלקול קיבה.  
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מהן להרוויח  ניתן  וכיצד  חוב  איגרות  /    מהן 
 דרור גילאון 

 

להרוויח מהן  מדברים על איגרות חוב הוא מהן וכיצד ניתן  לדעת כשאנו הדבר הראשון שחשוב  

כסף. איגרת חוב היא סוג של הלוואה שנלקחת לרוב על ידי הממשלה או חברות תמורת ריבית.   

 מי שרוכש את איגרת החוב הוא המלווה והמנפיק הוא הלווה. 

מפגש בין  , כאן ישנו  בדיוק כפי שבשוק הנדל"ן בעל הבית הוא המשכיר והדייר הוא השוכר 

יעים שיש להם כסף ומחפשים אפיקי השקעה שיניבו להם  גופים גדולים שזקוקים לכסף למשק

רווחים. כמובן שאנו כמשקיעים נדרוש פיצוי גבוה יותר ככל שאנחנו מלווים למנפיק מסוכן יותר.  

לכן אם נשקיע באיגרת חוב של חברה נדרוש תמורה גבוהה יותר לעומת השקעה באיגרת חוב  

 של המדינה. 

חלקם מנוסח בתשקיף שהוא סוג  .  סיים שחשוב להכיר בכל איגרת חוב יש כמה מושגים בסי

בכל   נקבל  קופון  או  ריבית  איזו  למשל  למשקיעים.   החוב  איגרת  של  המנפיק  בין  חוזה  של 

תקופה, האם היא מוצמדת למדד או שמה היא שקלית קבועה או בריבית משתנה. מהי תדירות  

קופון וריבית זה אותו ה ומתי נקבל החזרי קרן. אגב,  נוהגים לכנות את  הריבית  דבר. בשוק 

 תשלום הריבית כתשלום קופון.  
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המושג תקופת השקעה מלמד מתי אנו אמורים לקבל את כספנו בחזרה, כלומר את מלוא הקרן.  

התקופה לפדיון משתנה כל הזמן והיא כמובן מתקצרת ככל שאנו מתקרבים בציר הזמן למועד  

החזר ההלוואה המלא מצד המנפיק. בניגוד לפיקדונות שעולים באופן לינארי מהרגע שהפקדנו  

 באיגרות חוב יש אפשרות ליהנות מרווחי הון או לסבול מהפסדי הון.  עד לסיום התקופה, 

כשאני מחזיק אג"ח סביר שבמהלך התקופה האיגרת תעלה או תרד ביחס להשקעתי המקורית.  

השילוב בין הריבית השוטפת לרווחי או הפסדי הון הם אלו שמרכיבים את התשואה. כלומר, 

ריבית, באיגרות חוב ישנם שני מימדים שקובעים  בניגוד לפיקדון שבו יש לנו רק את מימד ה 

 הפסדי ההון.   /מימד הריבית ומימד רווחי  -את הרווח 
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 אג"ח כנדל"ן מניב 

הרבה מאוד אנשים אוהבים להשקיע בנדל"ן היות והוא מספק לה תזרים חודשי/רבעוני קבוע  

ויציב למדי. החלק הפחות נעים הוא ההתעסקות עם מציאת הדיירים הנכונים בזמן והתחזוקה  

של הנכס. שוק האג"ח יכול להוות תחליף לנדל"ן מניב רק ללא ההתעסקויות המעיקות שזה  

 ן את קווי הדמיון בין נדל"ן מניב לאיגרות חוב.  עתה ציינו. בואו נבי

מכנים  שאותו  למשקיעים  קבוע  תקופתי  סכום  מחלקת  חוב  איגרת  גם  מניב,  לנדל"ן  בדומה 

ריבית. תדירות החלוקה משתנה מאיגרת חוב אחת לשנייה אך לרוב החלוקות הן רבעוניות,  

של איגרת החוב דינאמי והוא   חצי שנתיות או שנתיות. בנוסף, בדומה לנדל"ן מניב, גם המחיר 

 יכול לעלות או לרדת. בואו נמחיש זאת בדוגמה:

עליה   לקבל  שתוכלו  יודעים  ואתם  שקלים  וחצי  במיליון  דירה  שרכשתם  שקלים   4000נניח 

 ! זהו אנשים לא יכולים לשלם יותר מזה  -  בחודש ושאין אפשרות לעלות את שכר הדירה יותר 

 הדירה עוד קצת, הצעירים יחזרו לגור אצל ההורים.אתם גם יודעים שאם תעלו את שכר 

 .  X 12 4,000שקלים שהם  48,000תחת הנחות אלו ההכנסה השנתית שלכם תהיה 

( נניח שבסוף השנה השלישית, לאחר קבלת מלוא שכר הדירה  שנים(,    X  3  48,000עכשיו 

 .  מיליון שקלים 1.5תחליטו למכור אותה באותו מחיר שבו רכשתם אותה, כלומר 

מיליון    1.5אלף שקלים שהם שכ"ד והמכירה שתכניס לכם    48שימו לב שבשנה זו התזרים הוא  

 שקלים נוספים. 

 ?  תדעו מה התשואה שלכם עבור הדירהאיך אז 

אלך שקלים, חלקי    48החישוב המקובל הוא לקחת את שכר הדירה השנתי, במקרה שלנו  

 צי שקלים. מחיר הרכישה, שבדוגמה הנוכחית עמד על מיליון וח

 3.2%התשואה המתקבלת בחישוב היא  

עכשיו בואו נניח שבשל עליית ריבית במשק, דורשים עכשיו המשקיעים תשואה גבוהה יותר  

 .  3.5%עבור הדירות באזור, נניח 
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אתם יודעים שיש קשר הדוק בין מחירי הנדל"ן לריבית במשק. ברור שככל שניתן לקבל יותר  

על פיקדון בבנק   8%לפחות אטרקטיבי. למשל אם אפשר היה לקבל    על פיקדונות הנדל"ן הופך 

פחות מוטיבציה להשקיע בנדל"ן אלא אם הוא היה מגלם תשואה כזו שהיא    םמן הסתם היה לכ

 כבר באזור השמונה אחוזים פלוס.

אז נניח שהריבית במשק עלתה ועכשיו המשקיעים רוצים לקבל תשואה יותר גבוהה אבל רגע,  

אי אפשר לגעת, לאנשים אין יותר    ?  ת בשכר הדירה את זה סיכמנו, אתם זוכריםאי אפשר לגע 

אז מה אפשר לעשות בכדי     ☺כסף, אלו המשכורות שלהם, הם יחזרו להורים אם תעלו...!  

 ?3.5%לקנות דירה שתניב לנו 

יודעים מהו המחיר שיניב לנו את התשואה   ואיך  יותר  זול  נכון, צריכים לקנות אותה במחיר 

 מיוחלת? ה

 פותרים את המשוואה הפשוטה הבאה:

אלף שקלים כל שנה ואת זה צריך לחלק במחיר הרכישה שכרגע    48אנחנו יודעים שניתן לקבל  

 .3.5%כך שנקבל  Xהוא 

48,000

𝑥
= 3.5% 

 שקלים.   1,371,430זוהי משוואה עם נעלם אחד שהפתרון שלה הוא 

בהנחה שתמשיכו לקבל   3.5%נתית של  כלומר, רכישת דירה בסכום זה תעניק לכם תשואה ש

 אלף שקלים בשנה.   48שקלים בחודש או  4000שכר דירה של 
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ואז   שקלים  וחצי  במיליון  במקור  שרכשתם  הדירה  את  מחזיקים  הייתם  אם  קורה  היה  מה 

 התשואות הנדרשות על דירות היו עולות? 

שהייתם מוכרים אחרי שלוש שנים במקרה הזה, ברור לנו שערך הדירה היה יורד ואז בהנחה 

 התשואה שלכם הייתה מחושבת כך:

 על המכירה. 1,371,430אלף שקלים למשך שנתיים ובשנה השלישית הייתם מקבלים  48

 שקלים.   1,419,430אלף שקלים שכר דירה. כלומר תשלום שנתי כולל של  48פלוס 

48,000+ 48,000 + (48,000 + 1,371,430) 

 

 בולים ונראה את התשואה: אז בואו נסכום את התק 

 .3אלף כפול   48< - 144,000סה"כ הכנסות שכר דירה: 

  1,371,430  -אבל היה גם הפסד הון הרי רכשתם את הדירה במיליון וחצי שקלים ומכרתם ב

 בלבד.  

 שקלים.  128,570זה מסתכם בהפסד הוני של 

144,000 − 128,570 = 15,430 

 שקלים. 15,430כלומר, הרווחתם בסה"כ 
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 . 1.03%-נחלק את הרווח בעלות הדירה נראה שהתשואה הכוללת הסתכמה ב אם

15,430

1,500,000
= 1.03 

 מדובר בתשואה כוללת, לשלוש שנים לא לשנה!

 אם היינו רוצים להפוך את התשואה הזו למונחים שנתיים היינו עושים את התרגיל הבא: 

(1 + 1.03%)
1
3 − 1 = 0.34% 

 מקבלים לפני שהשתנו התשואות הנדרשות בשוק.לשנה שהיינו    3.2%זאת לעומת תשואה של  

שהתשואות   שומעים  או  קוראים  כשאתם  חוב.  באיגרות  עליו  שמדברים  המנגנון  בדיוק  זה 

באיגרות החוב עלו, זה אומר שהמחירים ירדו. באיגרות חוב כמו בנדל"ן, יש קשר הפוך בין  

 המחיר לתשואה.  

 

 ככל שתרכשו את איגרת החוב במחירים נמוכים יותר, כך התשואה שלכם תהיה גבוהה יותר.  

מצד שני, ככל שאתם כבר מחזיקים באג"ח והתשואות יעלו, כך זה אומר שהמחיר ירד ואתם  

תסבלו מהפסדי הון. לכן, אם אתם כבר מחזיקים באיגרת חוב, אתכם רוצים שהתשואות יירדו,  

 וויחו.  המחיר יעלה ואתם תר 

הגורמים   ומהם  תשואות  לירידת  שמובילים  והמקרו  המיקרו  גורמי  מהם  להבין  צריך  עכשיו 

שמובילים לעליית תשואות. אחרי שתבינו את זה, ארצה שתדעו באיזה סוג של איגרות החוב  

על כל אלה ועוד דברים רבים אחרים   תרוויחו הכי הרבה בכל אחד ממצבי העולם השונים. 

  יעים.  למשק  Mastersבקורס אג"ח 



 

 

  
 36עמוד  –המדריך המלא למשקיע 

 אז איך ממשיכים מכאן  

 שלך ?הראשונות  בדרך לעסקאות  

 

DEMOחשבון 

.או באתר אינטרנט העוסק בשוק ההון( אם כבר יש לך)במערכת מסחר DEMOחשבון פתח •

.מסחר בזמן אמיתי ולא להתפתות עדיין למסחר בכסף אמיתילתרגלהמטרה הינה •

היכנס לכתובת . בקלות ובמהירותDEMOמערכת בורסה גרף מציעה אפשרות לפתוח חשבון •
http://bursagraph.bizportal.co.il/chart.shtml.

קורס

!  לקורס אחדהירשם •

זה יכול להיות תשע השאלות להיכרות עם שיטת . בחר לך את הקורס המעניין והמתאים ביותר•
ובניית תיק אישי עם מוטי כהן אם ברצונך  Stock Pickingזה יכול להיות . 'המסחר של אייל גורביץ

בתהליך למידה מסודר ועקבי  העיקר להיות . זה יכול להיות כל קורס אחר. לשלב טכני וכלכלי
.ידע ושיטה לקבלת החלטות, ולהתחיל לפתח מיומנויות

עדיף קורס אחד מקצועי ורציני וללכת  . אל תזגזג בין קורסים שונים או בין ערוצי יוטיוב באינטרנט•
.י כאן/לרשימת הקורסים של בורסה גרף לחץ. איתו עד הסוף

אתרים

.כתבות ורעיונות והקפד לבקר בהם מידי שבוע, המספקים ניתוחיםאתר או שניים בחר לך •

.  MorningStar ,seekingalpha ,gurufocusלמשל . רצוי שיהיה זה גם אתר באנגלית•

,  מידי שבוע ולקרוא רעיונות השקעהבאתרים ביזפורטל ובורסה גרף אנו מזמינים אותך לבקר •
.סקירות וכתבות של המומחים שלנו

קבוצות הפייסבוק והוואטסאפ הם בדיוק הדרך הנכונה  . שלא להציף את עצמך במידעחשוב •
...ללכת לאיבוד ולהשתגע

סביבת עבודה

לאו דווקא  , סביבת עבודה היא תוכנה או אתר. והתחל לעבודה איתהסביבת עבודה בחר לך •
.סריקות ויומן לתיעוד עסקאות ורעיונות, למסחר אלא כזה המאפשר בניית רשימת מעקב

כל אלו הן  -ניהול יומן לתיעוד כל עסקה מוצלחת או כושלת, עדכונה, רשימת מעקבבניית •
.המפתח לעבודה שיטתית ולהצלחה במסחר

.אשר יספקו לך סביבה שכזוONLINEבאתר בורסה גרף תוכל למצוא את התוכנה ואת מערכת •

חשבון מסחר

!פתח חשבון מסחר.. ולבסוף•

ב  "אנו ממליצים לפתוח חשבון בברוקר המפוקח על ידי רשות ניירות ערך בישראל או בארה•
.וכמובן לבדוק באופן יסודי את עמלות המסחר על מנת לקבל תנאים נוחים

.לחצו לפרטים. חברת אינטראקטיב ישראל מספקת סביבת מסחר אטרקטיבית לשוק האמריקאי•

http://bursagraph.bizportal.co.il/chart.shtml
http://bursagraph.bizportal.co.il/Courses.shtml?bizportalW=
http://www.bursagraph.co.il
http://bursagraph.bizportal.co.il/download.shtml
http://landing1.betrader.co.il/579efaf3bb92c.htm
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 רוצה עוד ???

 הקשורים לתכני המדריך לינקים מעניינים

 

 אתר ביזפורטל פורטל חדשות שוק ההון כלכלה ונתוני בורסה 

 רשימת הקורסים של בורסה גרף 

 )כולל שיעור ראשון חינם(  עוד על שיטת תשע השאלות והקורס של אייל גורביץ'

 קורס למסחר לטווחים קצרים  –לסחור בוול סטריט עם דור חברוני 

 הורדה והדרכה  –מערכות בורסה גרף  

 סריקת מניות והזדמנויות קנייה ומכירה 

 לחצו כאן לצפייה בשיעור עם דרור גילאון 

   וטיוב שלנוערוץ הי

 

 

 

 

 

 

http://www.bizportal.co.il/
http://bursagraph.bizportal.co.il/Courses.shtml?bizportalW=
http://www.bursagraph.co.il/Bursagraph_course2020.shtml
https://study.bursagraph.co.il/courses/wall-street-course/
http://bursagraph.bizportal.co.il/download.shtml
http://bursagraph.bizportal.co.il/Bursagraph_Top.shtml?bizportalW=
https://goo.gl/qa7LGa
https://www.youtube.com/user/bursagraph
https://www.youtube.com/user/bursagraph
https://www.youtube.com/user/bursagraph

