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 וניהול תיק השקעות עצמאי שקעות בשוק ההוןה - יסודות שוק ההוןקורס 

 יותשעות אקדמ 41מפגשים,  01

 

 

 :רקע

האפיקים את כלל באופן מעמיק קורס השקעות בשוק ההון הינו הקורס הבסיסי בשוק ההון. קורס זה סוקר 

 .שיטת הניתוח הטכני . חלק מהקורס מוקדש ללימודם הקיימים בשוק ההוןי הפיננסי

 

 הקורס בנוי משישה חלקים עיקריים:

וח הצגת שוק ההון הישראלי והעולמי, מושגים והגדרות, שיטות מסחר, זמני מסחר, פקודות מסחר, נית: 0חלק 

 דוחות פיננסיים והכרת השחקנים המרכזיים בשוק הישראלי והעולמי. 

יתרכז בהקניית ידע מעשי ותיאורטי באפיקים הסולידיים השונים אשר מאופיינים ברמת סיכון נמוכה, כגון: : 2 חלק

 אג"ח להמרה. ו אג"ח

מניות ואופציות קופות חסכון, אמנות, מקנה למשקיע ידע מעשי ותיאורטי בשוק תעודות הסל, קרנות נ :3חלק 

 מעו"ף. 

שיטת הניתוח הטכני אשר תשמש את המשקיע לזיהוי מגמות מניות באמצעות מקנה ידע מעשי ותיאורטי ב : 4חלק 

בשוק )מגמת עליה, ירידה ודשדוש(. שיטה זו הינה מתאימה לניתוח של כלל האפיקים הפיננסיים הקיימים בשוק 

 ההון.

  .שוק המט"ח והנגזרים הפיננסיים -שוק מרתק ועתיר הפוטנציאל ב : יעסוק5 חלק

 בעקרונות ובשלבים בבניית וניהול תיק ההשקעות העצמאי. יתרכז  :6חלק 

 

 טרת הקורס:מ

הקורס יעניק מטרת הקורס היא להכיר ולהבין את כלל אפיקי ההשקעה הקיימים בשוק  ההון הישראלי והעולמי. 

ל התפתחויות ש השפעותיהןוכן הבנת ראייה רחבה לגבי יתרונותיו וחסרונותיו של כל אפיק פיננסי  לסטודנט

כלים לבניית תיק השקעות עצמאי המתאים לאופיו, אישיותו הקורס יספק לתלמיד . לוכלכליות על אפיקים א

כמו כן הקורס יקנה למשתתפיו כלים לעבודה  ים השונים.יווקים הפיננסבש נים והסיכוייםתוך הבנת הסיכו ,ויכולותיו

 השקעות.טובה ויעילה יותר אל מול יועצי 

 

 למי מיועד הקורס:

 עיקריים:ם הקורס מיועד לשלושה קהלי 

באופן  םאת הונ ללנהולהכיר את כלל אפיקי ההשקעה הקיימים בשוק ההון  המעונייניםללא רקע בשוק ההון יחידים 

ליצור שפה משותפת עם יועצי ההשקעות ולהבין כיצד מנהלים תיק השקעות נים ללא רקע המעוניי  אנשים; עצמאי

תיק ניהול בלהעמיק ולהתמקצע  המעונייניםבלבד  בסיסי ובעלי ידע ; בבנקים ובבתי ההשקעותומנהלי התיקים 

 השקעות עצמאי.
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 הקורס תכני

 

 שוק ההון  עם תוכריחלק ראשון : ה

היא לתת הצצה לאופן שבו בנוי שוק ההון המקומי והאמריקאי. שיטות המסחר, זמני שון מטרתו של החלק הרא

 המסחר, הפקודות והגורמים המשפיעים, ניתוח דו"חות כספיים והכרת השחקנים המרכזיים. 

 

 0שיעור מס' 

 

   שלוקחות בו חלק רסותישראל והבובשוק ההון עם ת וכריה

  ההון: שוק הכסף, שוק ההון, שוק ראשוני, שוק משני.מאפייני שוק 

 .מושגי יסוד: ריבית, מדד המחירים לצרכן, מדד תשומות הבניה 

 .מהי בורסה, חשיבות הבורסה, תפקידם של חברי הבורסה 

 ?כיצד מנפיקים חברה בבורסה 

 .רשויות הפיקוח על שוק ההון 

 מחיר המניה, סוגי המניות הנסחרות בבורסה., מהי מניה 

 .מדדים בארץ 

  בישראלשוק ההון. 

 .היכרות ראשונית עם המכשירים הפיננסיים: מניה, אג"ח, כתב אופציה, קרנות נאמנות, תעודות סל 

 

 2שיעור מס' 

 

 הרצףשיטת המסחר בבורסת אחד העם + שיטת 

 .השחקנים בשוק ההון הישראלי 

 .מדדים נפוצים בישראל 

 :שיטת הרצף הנהוגה בישראל 

 .מאפייני השיטה 

 .שער פתיחה 

 .מסחר רציף 

 .שער סגירה 

 .סוגי הפקודות הקיימות בשוק 

 .הגבלות במסחר 

 .זמני המסחר בבורסת ישראל 

 מדדים נפוצים בעולם 

 .כיצד משפיע המסחר בעולם על הבורסה הישראלית 

 .כיצד קונים נייר ערך + עמלות 
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 .)קריאת גרפים )לא טכני 

 

 3יעור מס' ש

 

 תיאום שערים + הערכת שווי חברותמניות + דוחות כספיים + 

 :תיאום שערים במניות 

 .חלוקת דיבידנד 

 .מניות הטבה 

 .הנפקת זכויות 

 

 :דוחות כספיים 

 .השפעת גורמי שוק על מחיר המניה בטווח הקצר 

 .הערכת שווי חברות 

 .מכפיל רווח 

 .מכפיל הון 

 .הון עצמי 

 .תזרים מזומנים 

 .דיבידנד 

 .רווח/מכירות 

 .משקיע  לטווח רחוק 

 .משקיע לטווח קצר 

 .הודעות במערכות המאי"ה 

 .שימוש בתחזיות אנליסטים לקבלת החלטות השקעה 

 .מקורות מידע 

 אתרי אינטרנט נפוצים. 

 

  כלי השקעה סולידיים:  שניחלק 

 חלק ניכר מתיק השקעות הזה היא לערוך היכרות וללמד את אפיק ההשקעה הסולידי אשר מהוו מטרתו של חלק

 מציע רמת סיכון נמוכה יחסית, שקט נפשי ותשואה תואמת.ו סטנדרטי

 

 3יעור מס' ש

 

  ואג"ח  להמרה ג"חא

 .מהי אג"ח 

 .אג"ח השקעה סולידית סוגי אגרות החוב בישראל 
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   מהו אג"ח זבל( דירוג אג"חJUNK BONDS.) 

 .סיכונים בהשקעה באג"ח 

 .ערך מתואם 

 .תשואה שנתית לפדיון 

 .מח"מ 

 .מקדם תשואה 

 .כללי ההשקעה באג"ח 

   .מק"מ 

 

 

 ואופציות מעו"ף , חסכון פנסיוניחלק שלישי: תעודות סל, קרנות נאמנות

תעודות סל, קרנות  כגון העומדים לרשות המשקיעמטרתו של החלק השלישי היא היכרות עם כלים נוספים 

 ואופציות מעו"ף. , חסכון פנסיונינאמנות

 

 5שיעור מס. 

 

 וחסכון פנסיוני  קרנות הנאמנות, שוק תעודות הסל

 

 .תעודות סל 

  מדוע בכלל להשקיע במדד מניות? )מהם היתרונות של השקעה במדדים על פני בחירה אקטיבית של

 מניות?(.

 אפייניה.מהי תעודת סל ומהם מ 

 וכיצד סוחרים בה כיצד מחשבים אותה. 

  (מדדההבדלים בין תעודות סל העוקבות אחר אותו מדד )כיצד לבחור בין תעודות סל על אותו. 

 .סוגי תעודות סל 

 .אסטרטגיות מסחר בשילוב תעודות סל 

 .)תעודות סל בחסר )כמו שצוין במקבץ הקודם על תעודות סל בחסר 

  תעודות סל הן מוצר מושלם? מה צריך לקחת בחשבון כשמשקיעים בתעודות סל(.סיכום ודגשים )האם 

 .מהי קרן נאמנות 

 .מהו ההבדל בין קרן פטורה לחייבת 

 .מדד שארפ 

 .יתרונות וחסרונות בקרנות נאמנות 

 .מהו ההבדל בין תעודת סל לקרן נאמנות 

 .הצגת תוכנת בורסהגרף בנושא בחירת קרנות נאמנות 

  :קופות גמול וקרנות השתלמות.חסכון פנסיוני 
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  6 שיעור מס.

 

  WARRANTS-ו  OPTIONאופציות ונגזרים 

                                                                                                         .מאפייני שוק האופציות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Call. 

 Put. 

  בשוק ההון הישראלי )מעו"ף, דולר, יורו,מניות חו"ל(.סוגי האופציות הקיימות 

 .אופציות בכסף, בתוך הכסף ומחוץ לכסף 

 .גידור ניהול סיכונים תוך שימוש באופציות 

 .כתיבת/מכירת אופציות 

 .'אסטרטגיות שונות להשקעה באופציות אוכף וכו 

  בעזרת אופציות ואג"ח.)סטרקצ'רים( בניית פיקדונות מובנים 

  באופציות על מניות בארה"ב.שיטת המסחר 

 ?מהו כתב האופציה 

 .מתי עדיפה השקעה בכתב אופציה על פני מניה 

  אופציות על מניות בשוק הישראלי. –בונוס 

 

 

 חלק רביעי : החלק האסטרטגי

נניח את יסודות הקריאה הנכונה של מפת  ם,י ין ואת האפיקים הסולידיים והמנייתאחרי שלמדנו את מבנה שוק ההו

אפיקי ההשקעה הקיימים בשוק על בסיס כיצד למצוא את  השוק. כאן נבנה את היכולת לקבל החלטות מעשיות

 הטכני.הניתוח 

 

 7שיעור מס. 

 

 מבוא לניתוח טכני 

 הכרת פסיכולוגיית המסחר 

 האלמנטים הדרושים להצלחה בשוק ההון 

 .הגדרת שיטת הניתוח הטכני 

 .חוקי המסחר 

 ?כיצד נזהה את המגמה השולטת 
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 8שיעור מס. 

 

 קבלת ההחלטות  כיבתהלי ןת השוק ושילובומגמ - המשך ניתוח טכני

 .המגמות הקיימות ובחירת המגמה הנכונה להצלחה 

 .מבנה המחירים, המשכיותה וקיומה של מגמה השולטת 

 .זיהוי סיום של המגמה העכשווית 

 .התיקון הטכני ושימושו בתהליך קבלת ההחלטות 

 

 

  שוק המט"ח חלק חמישי:

 .הספקולטיבי ועתיר הפוטנציאלמטרת החלק החמישי הינה היכרות עם אפיק ההשקעה 

 

 9שיעור מס. 

 

 חהמט" שוק 

 .הכרת שוק המט"ח 

 .עקרונות המסחר במט"ח 

 .מינוף 

 .ניתוח טריידים 

  .מסחר מעשי מול תוכנת מסחר בזמן אמת 

 

 

 חלק שישי: ניהול תיק השקעות הלכה למעשה 

 בשיעור האחרון של הקורס יתבצע סיכום החומר הנלמד, שלבים ועקרונות לבניית תיק השקעות עצמאי.

 

 01שיעור מס. 

 

 ניהול תיק השקעות עצמאי + סיכום הקורס 

 .ניהול תיק השקעות עצמאי 

 .עקרונות בניהול תיק השקעות עצמאי 

 .שלבים בניהול התיק 

 .ניתוח מגמות וציפיות 

 .בניית תיק השקעות 

 .כללים לבניית תיק ההשקעות 

 .פיקדונות מובנים 

 ?כיצד בוחרים את מנהל ההשקעות 


