איתן רותם – השקעות מנצחות בשעה אחת בשבוע

תוכנית הלימודים  -קורס הטריידר 1-2-3
פירוט שיעורי הקורס
שיעור המבוא:
בעלי חברות קונים מניות כדי להחזיק בעלות בחברה .לעומתם ,משקיעים פרטיים קונים כדי להרוויח
את ההפרש בין מחיר הקניה למחיר המכירה הגבוה יותר .ההבדל בין משקיעי "בעלות" למשקיעי
"ההפרש" יוצר את שדה המשחק ויוצר תהליכי קבלת החלטות שונים לגמרי זה מזה .בשיעור המבוא
תבין סוף סוף של הסביבה בשוק ההון .מי נגד מי .אתה תכיר את תיאוריית דאו שנותנת לך מפה
להתנהות בשוק בשלושה שלבים .ואתה תגלה את תמרון היפוך התפקידים שהוא הפורמט שבו מניה
עוברת ממגמת ירידות למגמת עליות ,ומסמן לך להצטרף למגמה החדשה ולהרוויח ממנה.

שיעור :1
קופסת דארווס :איך תשתמש בכלי האולטימטיבי לזיהוי נקודת הכניסה הנכונה לנכסים שיעשו לך
כסף ,ותחסוך מעצמך הפסדים מנכסים גרועים.

שיעור :2
הדרכה טכנית" :איך להוריד ולשחק בקלות עם  "ProRealTimeשאחריה אתה שולט בתוכנה הגרפית
שלנו ,עליה פיתחתי במשך שנים רבות את הכלים העוצמתיים שלי שאתה מקבל ממני.
בשיעור זה אתה מקבל מיומנות בסיסית בתוכנית האנליטית.
כמו כן ,כאן אתה מכיר את הנרות היפניים בגרף ומה כל סוג של נר אומר לך .אתה תגלה איך הצגת
נתוני המניה בשלושה מימדי זמן שונים פותח לך עולם של הזדמנויות שלא רואים אותו כאשר
מסתכלים דרך המבט הצר של מימד אחד.

שיעור :3
תבנית  :1-2-3איך לתפוס טרמפ על "מידע פנים חוקי לגמרי" )וסודי ביותר( של בעלי החברות ,ומה
השיטה המדוייקת לנצל אותה .התבנית הזו פותחת בפניך אופק מדהים של הזדמנויות ש96%-
מהמשקיעים עיוורים אליהם .אלה ההזדמנויות שעבדו מדהים במיוחד בהיפוך ממשבר לתקווה.
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שיעור :4
שיטת האקזיט :איך להפוך את הנכסים המניבים לכסף בבנק ,ולא להשאיר כסף על השולחן! איך
לצמצם למינימום את ההפסד מנכסים רעים ,ואיך להרוויח במקסימום מנכסים טובים .מה שיפה
בשיטת האקזיט הוא שאת ההחלטות מקבלים מראש ,לפני ההשקעה ,בלי לדעת מה יקרה בעתיד!
היתרון שלך כאן על  90%מהמשקיעים פלוס יהיה מכריע ,כי  90%מהמשקיעים אין מושג מתי
למכור את המניה! "האם זה מוקדם מדי? ...האם זה מאוחר מדי? ...האם יש סיכוי שהמניה עוד
תתאושש מהנפילה? ...האם יש סיכוי שהיא תרוויח עוד? "...ועוד תהיות מהסוג הזה הם דברים
שאיתם אתה לא תצטרך להתמודד בכלל ,כי הם יהיו מובנים בתוך התבלין הסודי של שיטת האקזיט
שלך.

שיעור :5
קניון ההזדמנויות פתוח! איך לנצל עד תום את ההזדמנויות שמופיעות על הראדאר שלך בכל סופ"ש!
בשיעור זה תלמד לנצל את סורק המניות האוטומטי המובנה בתוכנה שלנו ,ולהפיק ממנו את המניות
שעומדות לעשות לך כסף :או מניות שרק נמצאות בתחילת הזינוק )הזדמנויות  (1-2-3או מניות
שמתאוששות מירידה קצרה )הזדמנויות זיגזג(.

שיעור :6
השורט הגדול  :איך לעשות כסף גדול במפולת מניות  -עוד יתרון עצום שיהיה לך על פני כל
המשקיעים הפרטיים שאפילו לא יודעים מה זה שורט .אתה תלמד מהם סימני האזהרה שהשוק
"מפזר" עבור מי שאינו עיוור לראות ,לפני מהפך שלילי בשוק כולו .זה פער לטובתך על "העדר"!

שיעור :7
שיטת השיגור :פקודה אחת ששמה את כל עבודת האקזיט על טייס אוטומטי כך שלעולם לא תבזבז
אפילו שניה מול המסך בזמן המסחר! לעולם לא תצטרך להזיע בלחץ מול המסך כי הטייס האוטומטי
שלנו פשוט משחרר אותך ממנו וממחשבות טורדניות כמו "מה יקרה? לאן המניה הולכת?" ...הטייס
האוטומטי שלך כבר מטפל בכל האפשרויות של "מה יקרה".
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שיעור :8
סייקל המסחר :לזהות נכון את הזרם החזק ביותר של כלל השוק ,ולשחות איתו ,ולעולם לא נגדו!
זה אומר שאתה תדע לחסוך מעצמך הפסדים של תקופות רעות בשוק הכללי ,וגם תדע מתי לחזור אל
השוק ולהיות אגרסיבי בניצול שוק חיובי עבורנו ,ולכן זה יתרון קטלני ששווה הון ,לא רק בניהול
סופר-ריווחי של תיק ההשקעות אלא גם בניוד חכם של מסלול ההשקעה של כספי הפנסיה שלך.
שיעור :9
מידע יקר מפז ובחינם :איך לנצל בחוכמה מידע מסוים שזורם חופשי ובחינם באינטרנט.

שיעור :10
צ'ק ליסט של כל השיטה :צ'ק ל יסט ברמת השוק  +צ'ק ליסט ברמת המניה .רשימה קצרה וממוקדת
של מה אנחנו חייבים לראות לפני שאנחנו נותנים  OKלכניסה לפני שאתה פותח השקעה מנצחת.

שיעורי בונוס
שיעור בונוס  :1איך חושב ומתנהג סוחר ווינר.

שיעור בונוס  :2לקחים ותובנות מנסיונם העשיר של גדולי המשקיעים והטריידרים.

שיעור בונוס  :3מיהו ה”טייגר” ואיך הוא חושב אחרת מאחרים ולכן מקבל תוצאות שונות מאחרים?

שיעור בונוס  :4אומנות שכפול הרווחים למספרים פנומנליים תוך  5שנים!

המשך ...יש עוד שלושה בונוסים ששווים הרבה כסף.
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שיעור בונוס  :5איך "הטיימרים" נותנים לך את הטיפ הסודי לפני הסיבוב למטה ,או למעלה .כלי
אדיר גם לניהול חשבון  – IRAקופת גמל  /קרן השתלמות בניהול שלך ,שמביס את הגישה הלוזרית
של בתי ההשקעות שתמיד מפסידים בשווקים יורדים את הרווח הבינוני שהשיגו בשווקים עולים.

שיעור בונוס  :6מניות הצ'מפיונס! מניות שמופיעות רק פעם או פעמיים בשנה ,אבל נותנות לך
תשואות אגדיות – בין  30%ל 130%-תשואה תוך חצי שנה מתיקון עמוק בשוק.

שיעור בונוס  :7איך "לרכב" כמה שיותר על מניות הצ'מפיונס במינימום של סיכון ולסחוט כמה
שיותר מהדרך הארוכה שלהן הדרך למעלה.

אני מזמין אותך להרשם עכשיו  -כאן << https://courses.wise-money.co.il/checkout/?add-to-cart=1142

קוד קופון להנחה של  ₪ 1,000עד 123 :₪ 2,000

הצלחות תמיד!
איתן רותם
מאסטר טריידר ומנחה הקורס
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