קורס ניתוח טכני מורחב  25 -שעות אקדמיות
 31מפגשים
מטרת הקורס:
בניית מודלים להשקעה על פי השיטה הטכנית בשווקי ההון בארץ ובעולם.
המודלים ישלבו מספר כלים אשר יעזרו למשקיע לקבל החלטות נכונות שמגבירות את סיכויי הצלחתו במסחר.
אסטרטגיות המסחר שנלמד יתאימו לשווקים עולים ולשווקים יורדים ,לטווחים ארוכים ,בינוניים וקצרים.
תלמדו לפעול רק כאשר יחס הסיכוי מול הסיכון פועל לטובתכם וכיצד לנהל את כספי ההשקעה ביעילות.

דרישות קדם וקהל יעד
הקורס מיועד לאנשים המעוניינים להרחיב את הידע שלהם בתחום שוק ההון ( מט"ח ,מעו"ף ,תעודות סל ,מניות ועוד).
הקורס אינו דורש ידע מוקדם להבנת השיטה הטכנית.

תכני הקורס

שיעור מס' 3
מבוא








הדרך להצלחה
הגדרת השיטה
סוגי הגרפים המקובלים
כללי המסחר הבסיסיים
הנחות יסוד של השיטה
הפסיכולוגיה של המסחר
המרכיבים הפסיכולוגיים המשפיעים על תהליך קבלת ההחלטות

התיאוריה של צ'ארלס דאו
 סקירה כללית של התיאוריה והתפתחותה
 הנחות היסוד
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שיעור מס' 5
סוגי המגמות בשווקים
 כיצד להגדיר מגמות ארוכות טווח
 כיצד להגדיר מגמות לטווח בינוני
איזו מגמה חשובה יותר למשקיע

שיעור מס' 1
ניתוח מחזורי המסחר
 חשיבותם של מחזורי המסחר
 זיהוי ירידות שהן לצורך עליה

שיעורים מס' 2 + 4
איתותי קנייה ומכירה בסיסיים

 כיצד מתפתחת מגמה
 מהי הנקודה הראשונית בה אפשר לבצע פעולת קנייה או מכירה ברמת סיכון נמוכה
 נלמד להגן על ההשקעה בצורה חכמה ולתת לרווחים להצטבר

שיעור מס' 6
אזורי תמיכה והתנגדות





הגדרה
תמיכות והתנגדויות מחליפות תפקידים
הפסיכולוגיה שמאחורי ההתנהגות
מדידת הפוטנציאל

שיעור מס' 7
קווי מגמה
 הגדרה
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אופן המתיחה
רמות הסיכון
מידת התלילות של קו המגמה כבסיס לקבלת החלטות
מידת הפוטנציאל הכרוך בקו המגמה
טכניקות בסיסיות של קנייה ומכירה
החלפת תפקידים ופריצת הקו
קביעת יעדי מחירים
קו הערוץ והשימוש בו כבסיס לקניה ומכירה

ימי היפוך ופערי מחירים
 כיצד לזהות ימי היפוך מגמה.
 פערי מחירים ( - (Gapsזיהויים והשימוש בהם.

שיעור מס' 8
תבניות היפוך
 ראש וכתפיים
 תקרה ותחתית משולשת
 תקרה ותחתית כפולה
תבניות התגבשות/המשכיות





משולשים  -סימטרי ,עולה ויורד
התבנית המתרחבת
דגלים ודגלונים
יתד

שיעור מס' 9
ממוצעים נעים
סקירה כללית של מושג הממוצע הנע ,הגדרתו ,ושילובו בתהליך קבלת ההחלטות.






הגדרתו ומטרתו של הממוצע הנע הבודד כמכשיר למתן איתותי קנייה ומכירה
סקירת סוגי הממוצעים הנעים השונים  -יתרונות וחסרונות
טכניקות קניה ומכירה על פי ממוצע נע אחד
טכניקות קניה ומכירה על פי שימוש בשני ממוצעים נעים
שימוש בשני ממוצעים נעים במטרה לאתר מהלכים חדים העומדים בפתח
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שיעור מס' 31
מדדי עוצמה ((Oscillators
סקירת נושא המתנד ומטרותיו .הצגת מספר סוגי מתנדים ואפשרויות השימוש בהם.








הגדרה
אינטרפרטציה כללית
מדד העוצמה היחסית RSI
מדד החפיפה סטייה MACD
רצועות בולינגר
Force Index
פארבוליק סאר Parabolic SAR

שיעור מס' 33
מדד התנועה הכיוונית
מדד התנועה הכיוונית נועד כדי להשלים את ההיבט של מדדי העוצמה למדד זה מספר תכונות ייחודיות המבדילות אותו
ממדדי עוצמה רגילים דוגמת  .MACD RSIביכולתו לסייע בהערכת רמות הסיכון המגולמות בהשקעה .מדד זה מחלק את
המגמה לשלושה חלקים כאשר מטרתו לסייע בקבלת החלטת השקעה באזור המתאפיין ברמת סיכון נמוכה .בנוסף מסוגל
מדד התנועה הכיוונית לספק איתותי קנייה ומכירה ולאשר איתותים המתקבלים מגישות אחרות.

שיעורים מס' 35-31
תורת הנרות היפניים Candlestick -
 שיטת הנרות היפניים קיימת מהמאה ה .76-מטרת השיטה היא ללמד את הסוחר לתזמן מוקדם יותר איתותי קנייה
ומכירה ,דבר שעשוי פעמים רבות למקסם את הרווח .בשיעורים נלמד את השיטה על תבניותיה
 המדד הסטוכסטי Stochastic Oscillator
 מודלים למסחר לטווחים שונים על בסיס התורה היפנית המשולבת בשיטות מערביות

בברכה והצלחה,
מאיר פרי
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