הנדון  :סדנת מיומנויות מסחר
כמה פעמים תהית כיצד לא מכרת בזמן ומנעת הפסד של עשרות אחוזים?
כמה פעמים הפכה עסקה רווחית למפסידה ? כמה פעמים חשת שזה ממש לא
בשבילך ורק הגופים הגדולים יכולים להרוויח ? כמה פעמים רצית ללמוד איך עושים
את זה נכון ומקצועי ובסופו של דבר נמנעת מכך ?
אני שותף לתחושותייך ובסופו של דבר גם אני הרגשתי כך בעבר .אלא שלאחר שנים
ארוכות בתחום ולא מעט תלמידים שלמדו אצלי אני יכול לומר בוודאות שיש לי את
היכולת לענות עבורך על כל השאלות הללו.

אודות
אייל גורביץ – מנתח טכני וסוחר מקצועי מזה יותר מ 20-שנה.
עוסק במסחר עצמאי ומלמד מסחר בניירות ערך במסגרות רבות לרבות בנקים וגופים
מקצועיים אחרים .אייל עוסק מזה פרק זמן ארוך בהכשרת סוחרים ,הוא הראשון
בארץ שהחל ללמד ניתוח טכני באופן מסודר ומקצועי .אייל שותף בחברת בורסה גרף
מקבוצת קו מנחה שפיתחה תוכנה לניתוח טכני ומשמש כמנתח הטכני של אתר
ביזפורטל,

מדוע חשוב לעבור את הסדנה
האם אתם בטוחים בפעולות שלכם? הסדנה תקנה לכם ביטחון בביצוע הפעולות.
האם אתם עובדים יעיל? הסדנה תייעל לכם את תהליכי העבודה?
האם ההחלטות שלכם חד משמעיות? הסדנה תלמד אתכם להיות חד משמעיים
האם רשימות המעקב שלכם מסודרות? הסדנה תלמד אתכם לסדר רשימות מעקב.
היכן אתם סוחרים ומתי ? הסדנה תלמד מתי לסחור והיכן?
כלים טכניים? אילו כן ואילו לא ובמי להשתמש ומתי?
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למי הסדנא מתאימה ?
לבוגרי הקורס הבסיסי
לבוגרי הקורס המתקדם
לכל מי שיש לו רקע במסחר במניות

מפגש ראשון – יעיל חד משמעי ועקבי
איך מייעלים את העבודה ומפחיתים זמן מסך.
כיצד מקבלים החלטה חד משמעית וכמה כסף לשים.
רשימות המעקב .איך מתי וכמה.

מפגש שני – התנהלות ברגעי משבר ולחץ
לא .לא מדובר פה בטיפול זוגי .בעצם כן....אתה והמניה .השוק מתמוטט לך בידיים.
מה לעשות? לצאת? לחכות לסיום תקופה? להדק סטופים? למכור חצי? לקנות?
לפתוח שורטים? מבולבלים? אנחנו נעשה סדר בכל המגירות.

דווקא עכשיו ,לאחר מגמת עלייה כה ארוכה ,כאשר אנו לקראת תקופה
שעשויה להיות תנודתית במיוחד בשווקים  -זה הזמן לשפר את
מיומנויות המסחר.
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