קורס " "Options Master PROבשוק האמריקאי
מרצה :מוטי כהן
מבוא
קורס זה נבנה על מנת לספק לבוגריו את הכלים המתקדמים ביותר למסחר
בנגזרים תוך התייחסות למסחר בכל מצב שוק שהוא .האסטרטגיות הכי אמינות
במסחר באופציות תגענה אליכם מדי שיעור תוך הפשטה ומימוש באמצעות
מערכת המסחר של אינטרקטיב ברוקרס .פרקטיקה נטו .בלי עיכובים ובלי
מריחות.
בשנים האחרונות בעקבות שדרוגים של הבורסות השונות בארה"ב נוספו כלים
מתקדמים שמאפשרים למקסם את התשואות בנכסים השונים גם למי שחשבון
המסחר שלו מוגבל ונמוך מ 10,000-דולר  .אופציות על מניות בוול-סטריט הינן
מכשיר פיננסי שיש להכירו היטב ולהבין את היתרונות והחסרונות שלו .במהלך
הקורס ניכנס מיד לפרקטיקה כמו כל הקורסים של מכללת בורסה גרף .אין צורך
במצגות מסורבלות ופורמולות לחישובים מורכבים.
הסיבות לסחור באופציות ?
●

●
●
●
●

מינוף מזומנים
שליטה על מניות ללא צורך באחזקתן בפועל
ניהול סיכונים ברמה הגבוהה ביותר
הגעה לתשואות שבמניות יהיה קשה מאוד להשיגן בפרק זמן קצר
מיועד גם לבעלי חשבון מסחר קטן

הקורס מיועד לסוחרי סווינג ומשקיעים בבורסה האמריקאית כאשר חלק
מהחומר ניתן למימוש גם באופציות מעוף .
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הקורס מועבר ע"י מוטי כהן ,סוחר מקצועי במניות ,מט"ח ואופציות .עיקר נסיונו
מגיע ממסחר בנגזרים שכוללים חוזים עתידיים ואופציות על מניות מדדים
וסחורות .הקורס יועבר בצורה פשוטה ונקייה מכל חישובים מתמטיים מסובכים.
האסטרטגיות שתלמדו בקורס תחשופנה אתכם לאופן שבו המשקיעים החכמים
עובדים ופועלים בוול-סטריט .גולת הכותרת של כל הקורסים שמוטי כהן מעביר
הינה ניהול סיכונים ברמה הגבוהה ביותר .אופציות על מניות דורשות את
התכונה הזו יותר מכל ולכן היו בטוחים שהקורס יועבר בצורה שלא הועברה עד
כה בישראל תוך שימוש בחומר המתקדם והרלוונטי ביותר לשוק האופציות.
תוכן הקורס
שיעור  - 1+2עסקאות קרדיט מול עסקאות דביט
● אופציות למתקדמים  -המושגים הכי חשובים
● מתי הזמן האידיאלי לכתוב אופציות
● הכנת סידורי מסכים בתוכנת המסחר לעבודה באופציות

שיעור  - 3אסטרטגיות שוריות
●
●
●
●

כתיבת אופציות פוט עירומות כתחליף לעסקת לונג
מכירת מרווחים עולים  -אסטרטגיה הגנתית חכמה
ניצול הניתוח הטכני לטובת האסטרטגיות הללו
דוגמאות ממערכת המסחר

שיעור  - 4אסטרטגיות דוביות
●
●
●
●

כתיבת אופציות קול עירומות כתחליף לעסקת שורט
מכירת מרווחים יורדים
מתי לסגור פוזיציה
דוגמאות ממערכת המסחר
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שיעור  - 5אסטרטגיות למסחר לשוק עומד
● אסטרטגיית האיירון קונדור
● מקסום האסטרטגיה במספר תנאי שוק
● דוגמאות ישירות ממערכת המסחר
שיעור  - 6בניית תיק השקעות באמצעות אופציות
● שימוש באופציות LEAPS
● דגשים בעבודה עם אופציות ארוכות
● גידורים חכמים
שיעור  - 7סיכום הקורס
● סיכום הקורס ומעבר על הנושאים החשובים
● בניית תוכנית מסחר מלאה הכוללת יעדים וביקורת
● גידור תיק השקעות בארה"ב באמצעות אופציות

פרטים נוספים
• הקורס יועבר באמצעות תוכנת וובינר בשידור חי או בהקלטות.
כל תלמיד יכול לצפות באמצעות המחשב או הטלפון מכל מקום.
• כל שיעור יימשך כשעה.
• ניתן יהיה לצפות בהקלטת כל שיעור לאחר סיומו.
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