הדרך שלך להצלחה
במסחר בשוק ההון
מתחילה עכשיו

REPRESENT: Smart Trade

מכללת בוטיק למסחר והשקעות בשוק ההון.
ב  Smart Tradeמאמינים בחופש כלכלי לכולם ויודעים שמסחר והשקעות בשוק ההון הם בין
הדברים הבודדים שמאפשרים לזה לקרות.
מעבר למסך שלך ,קיים עולם שלם של הזדמנויות :מניות שנסחרות במחיר נמוך מהשווי שלהן,
מטבעות קריפטו שעומדים להתפוצץ ועוד מגוון הזדמנויות לצמיחה כלכלית  -שרק לחיצה נכונה
על כפתור במערכת המסחר מפרידה בינך לבינן.
עם צוות מיומן ומרצים-משקיעים מהשורה הראשונה ,ב  Smart Tradeעובדים בלי הפסקה כדי
ללמד את כל מי שרוצה להתקדם מבחינה פיננסית ללחוץ על הכפתור הנכון ,בזמן הנכון ולהיכנס
לעוד עסקה מוצלחת.

It's time to

#BE_A_SMARTRADER

ללמוד מסחר בשוק ההון
בקורס מקצועי אחד
כדי להתחיל את המסע שלך לחופש כלכלי ,קורס ניהול תיק השקעות עצמאי מתאים לך בדיוק;
קורס מקצועי ,בקבוצות קטנות ,ליווי אישי ובמחיר אטרקטיבי ששמור רק לתושבי המועצה
האזורית זבולון והסביבה.

למי הקורס מתאים?
שאפתנים ללא רקע בשוק ההון
גם אם אין לך ניסיון או רקע בשוק ההון בכלל ויש לך שאיפה להתפתח כלכלית,
הקורס יקח אותך עד לנקודה שבה יש לך יכולת להרוויח ממסחר בשוק ההון.
משקיעים וסוחרים בתחילת הדרך
אם למדת קצת בעצמך או אפילו התחלת לקנות מניות פה ושם ,הקורס ילמד אותך איך
לעשות את זה כמו שצריך ולמקסם את הרווחים שלך.

הקורס במספרים
שיעורי הכנה מוקלטים שיכינו אתכם לקורס )שעה(
 10מפגשים שיתקיימו במתחם  Multi-Spaceזבולון )שלוש שעות למפגש(
שיעורי "סוף קורס" מוקלטים שישאירו אתכם ממוקדים וישפרו את הביצועים שלכם )שעתיים(

רוצה לדעת מה מחכה לך?

ידע תיאורטי-פרקטי
בשלב הראשון נעניק לך את כל הידע התיאורטי שדרוש לך לצורך מסחר חכם בשוק ההון.
נכיר את כל מושגי היסוד ,סוגי הנכסים הפיננסים ואת הגורמים המשפיעים על שוק
ההון והדרך לנצל אותם לטובתך הכלכלית.
מתיאוריה לפרקטיקה
בשלב השני נלמד אותך ליישם בפועל את כל הידע התיאורטי.
נתרגל מערכות מסחר ,איך מתפעלים אותן ונכיר לך את הדרך האולטימטיבית לסחור
בבורסה עם סיכון מינימלי.
מסחר חכם  -מקסימום רווחים
נלמד אותך איך לנתח מניות וניירות ערך נוספים ,איך לזהות נקודת כניסה אידאליות
לעסקה ומתי כדאי לצאת ממנה.
נתרגל יחד איתך עסקאות בחשבון "דמו" )חשבון שמדמה את המסחר האמיתי
בבורסה ,עם כסף וירטואלי( ,כדי שיהיה לך את כל הביטחון שצריך כדי להתחיל
להשקיע כסף אמיתי.
ליווי אישי כל הדרך להצלחה
במהלך הקורס ,הצוות המקצועי שלנו ילווה אותך כדי לוודא שהכל הולך לפי התוכנית
והמיומנות שלך משתפרת  -הכל כדי להוביל אותך להצלחה.

פירוט השיעורים בקורס
מפגש  ; 1לומדים להכיר את שוק ההון
מה זה שוק ההון ,מניות ואיזה סוגי ניירות ערך קיימים?
מי הם ה"ברוקרים" ,איזה שיטות מסחר קיימות ואיך הבורסה עובדת?

מפגש  ; 2מחממים מנועים
מה זה "לונג" ואיך אפשר להרוויח גם שמחיר של מניה יורד?
נלמד איזה פקודות מסחר קיימות ,נכיר מערכת מסחר ונתרגל פקודות קניה ומכירה של מניות

מפגש  ; 3הבורסה הישראלית ,וול סטריט ומבוא למסחר במניות
מה ההבדל בין הבורסה הישראלית לבורסה בארה"ב )"וול סטריט"( ובאיזה שעות אפשר לסחור בהן?
נלמד איזה סוגי גרפים קיימים ואת התיאוריה הבסיסית של ניתוח טכני למסחר במניות

מפגש  ; 4ניתוח טכני
נכיר לעומק כלים לניתוח טכני ונלמד איך אפשר לנצל אותם כדי להצליח בעסקאות
נדע איזה מערכות למסחר במניות קיימות ואיך בוחרים מערכת מסחר

מפגש  ; 5יישור קו ואיתור עסקאות ששוות זהב
נחזור על החומר הנלמד ונוודא שלא החמצתם דבר
נלמד את תהליך סריקת המניות החכם שלנו לאיתור "מניות זהב" ואת רשימת חוקי הברזל במסחר בשוק ההון

מפגש  ; 6מתיאוריה לפרקטיקה
נכיר את סוגי הנכסים הפיננסיים לעומק :אג"ח ,חוזים עתידיים ,אופציות וסחורות
נלמד איך מעריכים שווי של מניות לטובת השקעות לטווח ארוך על ידי הכרת הדוחות הכספיים
ונתונים פונדמנטליים של החברות

מפגש  ; 7מתחילים לסחור בחשבון אישי ,במערכת מסחר מתקדמת
מקבלים חשבון דמו אישי ומתחילים לסחור עם כסף "וירטואלי" )כסף מדומה(
ננתח עסקאות ,נקנה ונמכור מניות ,נלמד מטעויות ונתחיל להבין איך זה לסחור במניות

מפגש  ; 8תרגול פרקטיקת מסחר והערכת שווי חברות
מדדים  -ההשקעה הפסיבית הכי פשוטה לטווח ארוך
נכיר אסטרטגיית השקעות שלא דורשת ממך לעשות דבר מעבר לקנות ולחכות ומומלצת על ידי מומחי
ההשקעות בעולם.
נכיר את סוגי המדדים השונים ונלמד איך לייצר תיק מבוסס מדדים שיקל לנו את החיים וייצור לנו עתיד
פיננסי בטוח.

מפגש  ; 9ניתוח טכני מתקדם
תוך כדי שמתרגלים עסקאות נלמד להכיר את מוצרי החיסכון החשובים ביותר שלנו )פנסיה גמל
והשתלמות(
וניתן דגש על מהלכים ניהוליים שיחסכו לכם הרבה כסף במיסים לאורך השנים

מפגש  ; 10מסחר מעשי מתקדם
עכשיו כשאתם כבר יודעים איך לסחור בשוק ההון  -זה הזמן לשלב את כל מה שלמדנו לתוך
סשן אחד של מסחר מעשי מתקדם
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