איתן רותם – יתרונות השקעה בוול-סטריט

תוכנית הלימודים – קורס הטריידר 1-2-3
שיעור מבוא:
הבנה של הסביבה בשוק ההון .מי נגד מי .תיאוריית דאו .תמרון היפוך התפקידים.

שבוע :1
קופסת דארווס  :איך תזהה את נקודת הכניסה הנכונה לנכסים מניבים ,ושגם תסנן החוצה
נכסים רעים

שבוע :2
הדרכה טכנית" :איך להוריד ולשחק בקלות עם "?ProRealTime
בשיעור זה רוכשים מיומנות בסיסית בתוכנית האנליטית.
כמו כן ,מקבלים היכרות עם רעיון הנרות היפניים בגרף ,והצגת הנתונים במימדי זמן שונים )יומי,
שבועי ,חודשי( ומשמעותה.

שבוע :3
תבנית  : 1-2-3איך לתפוס טרמפ על "מידע פנים חוקי לגמרי" )וסודי ביותר( של בעלי החברות,
ובדיוק איך לנצל אותו.

שבוע :4
קניון ההזדמנויות נפתח! איך לנצל עד תום את ההזדמנויות שמופיעות על הראדאר שלך בכל
סופ"ש!
בשיעור זה לומדים לעבוד עם סורק המניות ) (screenerולהפיק ממנו את המניות שעומדות
לזנק באופן משמעותי ,או שרק נמצאות בתחילת הזינוק ועדיין אפשר להצטרף אליהן.
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שבוע :5
שיטת האקזיט  :איך להפוך את הנכסים המניבים לכסף בבנק ,ולא להשאיר כסף על השולחן!

שבוע :6
שיטת השיגור  :פקודה אחת ששמה את כל עבודת האקזיט על טייס אוטומטי כך שלעולם לא
תבזבז אפילו שניה מול המסך בזמן המסחר!

שבוע :7
השורט הגדול  :איך לעשות כסף גדול במפולת מניות  -עוד דבר שיבדיל בינך לבין העדר!

שבוע :8
סייקל המסחר  :לזהות נכון את הזרם החזק ביותר של כלל השוק ,ולשחות איתו ,ולעולם לא
נגדו!

שבוע :9
מידע יקר מפז ובחינם  :איך לנצל בחוכמה מידע מסוים שזורם חופשי

שבוע :10
אומנות מזעור סיכונים  :איך להכפיל כוח בנכסים מניבים טובים ,ולחתוך נכסים רעים כשהם
קטנים .צ'ק ליסט של כל השיטה.
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שיעורי בונוס
שיעור בונוס " :1אתה האויב הכי גדול שלך ...אלא אם כן אתה תשלוט בו!"
בשיעור זה לומדים על המלכודות המנטליות האורבות לכל המשקיעים והסוחרים ,ואיך לעקוף
אותן.
רעיונות מרכזיים :מודעות להטיות התנהגותיות חוסכת טעויות יקרות ומביאה לתחושת שליטה
אמיתית .שליטה עצמית בכל תרחיש ,במקום אשליה של שליטה שמתפוגגת בתרחיש רע.

שיעור בונוס " :2תציית לתובנות האלה של גדולי הסוחרים בכל הזמנים  -ואתה פשוט לא תוכל
להיכשל!"
בשיעור זה לומדים להכיר איך חושבים המשקיעים והטריידרים הגדולים ביותר בעולם ,ובמה
צורת מחשבה זו מבדילה בינן לשאר העולם .מטרת השיעור היא לאמץ את הגישה שהצליחה
לאורך שנים רבות בשוק ההון.

בברכה,
איתן רותם
מנחה הקורס
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