בואו להתקדם אל מאחורי הקלעים
של וול-סטריט :שיטת BookMap
לסחור עם
BookMap

שמי דור חברוני ,בן  ,30סוחר במניות בבורסה האמריקאית מזה  10שנים ,מתגורר
בזיכרון יעקב .מרצה ,אנליסט טכני ומנטור אישי .אני מתמחה בבורסה האמריקאית
ובשיטת  BookMapהייחודית אותה הבאתי לארץ.
המוטו שלי :למידה מקצועית ועבודה קשה מביאות תוצאות.
יש סוחרים שמתבססים על כלים שמרניים וישנים ,שפתוחים רק לסוחרים הפרטיים .הגופים
הגדולים כמו בתי ההשקעות ,הבנקים ,בתי הנוסטרו וקרנות ההשקעות משתמשים בכלים
חדשניים שטורפים את כל הקלפים ודוחקים את הסוחרים הפרטיים הצידה ,גם ברווחים.
כדי להשתלב בשוק ההון האמריקאי ולהסתכל למוסדיים בלבן של העיניים,
חייבים לעבוד במודלים ואסטרטגיות שמבוססות על תוכנות חדשניות!
אני מזמין אתכם להצטרף אלי לקורס דיגיטלי מרתק ומעמיק שמטרתו לעשות כסף
באמצעות מה שאני מכנה "קרני הרנטגן" של שוק ההון .מערכת  BookMapמאפשרת
לראות את ספר הפקודות שמתחת לפני השטח ,להבין מהן רמות התמיכה וההתנגדות
האמיתיות שממתינות לסוחרים ועל ידי כך לקפוץ על גבם של המוסדיים והמשקיעים
הגדולים ולקחת חלק קטן מנתח הרווחים שלהם בשבילכם.
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אודות הקורס
הקורס "לסחור עם  "BookMapכולל חמישה שיעורים פרקטיים ומרתקים
שמטרתם לגלות לסוחר היומי עולם חדש ,חבוי ומוסתר מעיני הסוחרים הרגילים.

לסחור עם
BookMap

בקורס נכיר את מערכת  ,BookMapשצוברת תאוצה בארה"ב ,באירופה ואפילו
בברזיל ובאמצעותה ניתן לראות את כל הפקודות של הקונים והמוכרים הגדולים
בזמן אמת ,מה שייתן לכם יתרון עצום על פני סוחרים אחרים בשיטות המקובלות.
רמות תמיכה והתנגדות ,נרות יפניים ,אסטרטגיות מסחר מבוססות ניתוח
טכני – כל אלו ייראו אחרת לגמרי עם קרני הרנטגן של .BookMap

מערכת  BookMapמאפשרת לנו הסוחרים לראות את כל סוגי הפקודות
הקיימות בבורסה בזמן אמת בכל הנכסים בשווקי העולם ולנצל את המידע הזה
בכדי לקנות ולמכור מניות במקום המדוייק ביותר ולייצר רווחים בסבירות גבוהה.
מערכת  BookMapיכולה לחשוף מידע שלא היה חשוף עד כה לסוחרים פרטיים,
מידע שלסוחרים המוסדיים היה יתרון עצום בזכותו.
מערכת  BookMapהינה המערכת היחידה שמאפשרת לסוחרים פרטיים
להרוויח לאורך זמן ולהפוך את המסחר להכנסה עיקרית.
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אודות הקורס
לסחור עם
BookMap

עם מה תצאו מהקורס?
• עם הידע מה קורה באמת מאחורי הקלעים ברמות התמיכה וההתנגדות ,עם
הנרות היפניים ובהיפוכי המגמה.
• עם כלים לניהול סיכונים קפדני ומקצועי הרבה יותר.
• עם יכולת לשלוט בהפסדים ולצמצם אותם למינימום האפשרי.
• עם האפשרות לסחור בצורה שקטה ורגועה יותר – גם זה חשוב!
• והכי חשוב – עם שיטה שמאפשרת להנות מרווחים בסיכון נמוך באמצעות
"קפיצה על הגב" של המשקיעים המוסדיים.
 BookMapמראה לך איך עושים את זה.
• עם חווית למידה אחרת ,נוחה ,מעניינת ואפקטיבית במיוחד.
למי מיועד הקורס?
הקורס מתאים לסוחרים יומיים בעלי ידע בסיסי בעולם הניתוח הטכני.
המסחר מתנהל בשוק האמריקאי במניות ובחוזים עתידיים.

לבוגרי קורסים במכללות אחרות שמכירים את הבסיס אבל רוצים לעלות לליגה אחרת.
לסוחרים שלמדו במקום אחר ורוצים להפוך לסוחרים מקצועיים.
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איך לומדים בקורס דיגיטלי ?
מסחר
בוול-סטריט

אנו בבורסה גרף נספק לכם חמישה כלים נהדרים שיאפשרו לכם
ללמוד ולהצליח באופן יעיל ואפילו כיפי:
שידורים חיים והקלטות:
מידי שבוע יתקיים שיעור בשידור חי (כשעה).
במהלך השיעור ניתן יהיה להעלות שאלות ולתקשר עם המרצה.
ניתן יהיה לצפות גם בהקלטת שתשלחנה מייד בתום כל שיעור.

סיכום שיעור
כולל מצגת וטקסט המסכם
את עיקרי השיעור.
הסיכום יינתן להורדה
באמצעות אתר הקורס.

קבוצת וואטסאפ
לתקשורת ישירה עם
הלומדים בקורס והמרצה
במהלך השבוע.
בונוס מיוחד
חודש ניסיון ללא תשלום
במערכת בורסה גרף.
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במצגת זו
להעתיק או
דבר אין
גרף –
בורסה
חושבקו
לחברת
שמורות
כל הזכויות
להשתמשההון
ראית בשוק
כזה עוד לא
הכל?
מנחהכבר
שמכיר
משקיע?
סוחר?

נושאי הלימוד (סילבוס)
לסחור עם
BookMap

מבוא :שבירת מיתוסים ויציאה מאזור הנוחות
• רמות תמיכה והתנגדות ,לא מה שחשבתם
• איך קופצים על הגב של הלוויתן (המוסדיים)
• האם אפשר לסמוך על נרות יפניים
• מבוא לניהול סיכונים קפדני
שיעור ראשון :מבוא למערכת BookMap
• הורדה והתקנה
• הטמעת ההגדרות
• חיבור לנתוני זמן אמת
• סביבת העבודה
• הכרות עם המערכת
• מתנדים
• דוגמאות
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שיעור שני :אסטרטגיות מסחר ושיטות עבודה עם BookMap
• למידה מעמיקה על שיטות המסחר
• אסטרטגיות מותאמות לBookMap -
• ניהול סיכונים
• פסיכולוגית מסחר
• מנטליות עבודה
• מודלים BookMap
שיעור שלישי :מודלים מתקדמים וסירקולציה עם השוק
• מודלים מתקדמים
• הבנת השוק וסירקולציית שוק עם המניה הנסחרת
• קבלת החלטות
• דוגמאות ועובדה שוטפת
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נושאי הלימוד (סילבוס)
לסחור עם
BookMap

שיעור רביעי :מבוא לחוזים עתידיים ,קריאת מדדי השוק
והבנת שוק עמוקה
• מהם חוזים עתידיים
• מבוא לחוזים עתידיים
• הגדרות מערכת לחוזים עתידיים
• חיבור לחוזים עתידיים
• מודלים מתקדמים
• פרופיל ווליום
• אסטרטגיות מסחר מבוססות חוזים עתידיים
שיעור חמישי :עבודה שוטפת – מסחר מקצועי
מפגש עבודה שוטפת – עבודה פרקטית
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נושאי הלימוד (סילבוס)
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הבהרה
המנוי לתוכנת  BookMapהינו בעלות חודשית של .$49
תשלום נוסף בגובה  $40בחודש לקבלת נתוני זמן אמת מלאים מהשוק האמריקאי.
לתלמידי הקורס ניתנת הטבה של חודש חינם במערכת  BookMapהמלאה שכוללת גם
נתוני זמן אמת.

במצגת זו
להעתיק או
דבר אין
גרף –
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הגיע הזמן לצאת לדרך!
שיטת
BookMap

בהצלחה בקורס
ובמסחר עם BookMap
להרשמה לקורס התקשרו 03-6388292
או שלחו מייל אל info@Bursagraph.co.il
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