קורס ניתוח טכני
 לא נדרש ידע קודם 

על הקורס
הקורס חושף בפני התלמידים את עולם הגרפים ואת שיטת הניתוח הטכני .הקורס מקנה שילוב
של ידע תיאורטי יחד עם פרקטיקה בפועל .הידע והתרגול המעשי הנרכשים בקורס מאפשרים
לבוגריו את הבנת המהות של הניתוח הטכני ,לבצע עסקאות בצורה מושכלת ולנהל תיק
השקעות ביעילות רבה על ידי שימוש בכלים הנלמדים כדי לקבל החלטות מושכלות בזמן המסחר
או בכניסה לכל השקעה.

קהל היעד
משקיעים וסוחרים ,חסרי ידע בניתוח טכני או בעלי ידע בסיסי בשוק ההון המעוניינים להיחשף
לתחום של הניתוח הטכני ולשלבו בקבלת ההחלטות שלהם בהשקעות מכל הסוגים ולכל טווחי
הזמן.

מרצה הקורס
דובי קורן ,בעל תואר ראשון בסטטיסטיקה מאוניברסיטת חיפה ,סוחר עצמאי במניות ונגזרים
בעל ותק של כעשור השוק ההון .הכרות מעמיקה בתחום שוק ההון הישראלי ,האמריקאי,
תעודות הסל ואופציות המעו"ף .מנהל פורומים באתר ספונסר מיום הקמת האתר בשנת .2005

מטרות הקורס





שיפור קבלת ההחלטות עצמאית בתיק האישי ובביטחון העצמי.
בקרה על הפסדים ורווחים.
הכרת שווקי מסחר עולמיים והאפשרויות ההשקעה בהם.
ניהול סיכונים נכון כדי למזער הפסדים ולהגדיל את הרווחים.

כל תלמיד מקבל:






שירות איתותים חינם למשך  3חודשים  -שווי ההטבה .₪ 450
תוכנה לניתוח טכני – למשך  3חודשים  -שווי ההטבה כ.₪ 150 -
אפשרות להשלמת/לחזרה על שיעורים.
אפשרות לפתיחת חשבון למסחר בבורסה בת"א ובארה"ב בתנאים מועדפים.
חוברת עם תכני הקורס.

היקף הקורס 6 :מפגשים שבועיים בני  3שעות מלאות -סה"כ  18שעות.
מיקום :מכללת האקר-יו – מגדי פז  ,1רחוב שהם  ,5מתחם הבורסה ,רמת גן.
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רמת גן 52520

סילבוס קורס ניתוח טכני
שיעור 1









מבוא לניתוח טכני.
סוגי גרפים  -גרף שערי סגירה ,גרף עמודות וגרף נרות יפניים.
יחסי סיכוי סיכון למסחר.
כללי מסחר בסיסיים.
קווי תמיכה והתנגדות ומסחר בדשדוש.
קווי מגמה עולים ויורדים.
מחזורי מסחר – יתרונות וחסרונות.
הסברים על תוכנת הספונסר צ'רטס וסטוק צ'רטס.

שיעור 2










תחתית כפולה ופסגה כפולה.
גאפים – פורץ ,המשך ,תשישות.
ניהול כספי – .Money Management
פסיכולוגיית המסחר.
ממוצע נע פשוט .SMA
ממוצע נע אקספוננציאלי .EMA
עבודה עם ממוצעים – ערכים מקובלים ,חצייה ,תמיכה והתנגדות.
רצועות בולינגר.
.Parabolic Sar

שיעור  3ו4 -










מתנד ה  - RSIמדד העוצמה היחסי.
סטיותDivergence -
מתנד ה  – MACDמדד חפיפה סטייה.
מתנד .ADX- Average directional index
מתנד הסטוכסטי – .Stochastic
.MFI – Money Flow Index
.OBV- On Balance Volume
CMF- Chaikin Money Flow
שילוב של מספר מתנדים בקבלת ההחלטות.

שיעור 5



תיקון טכני וסרגל פיבונצ'י.
תבניות צ'רטיסטיות :
 .1משולשים – סימטרי ,שוורי ודובי.
 .2יתדות – שוורית ודובית
 .3ראש וכתפיים וראש וכתפיים הפוכים.
 .4ספל וידית.
 .5דגלים ודגלונים.
 .6תחתית עגולה.
 .7באמפ אנד ראן.
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שיעור 6






תבניות בסיסיות בנרות היפניים.
תעודות הסל בישראל ואיך לסחור בהן נכון.
ריכוז טיפים למסחר.
חשיבות המשמעת ואופן קבלת החלטות.
סיכום הקורס ושאלות התלמידים.

ט.ל.ח -בכפוף לשינויים לפי תוכנית לימוד חדשה .2015
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