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יותר ועוד  – בדיוק אתה קונה מתי, אלא ולמה . זה לא משנה איזה מנייה אתה קונה1

  אתה מוכר . בדיוק מתיחשוב: 

במניות, אם אתה בכל זאת רוצה להשקיע השקעה לטווח ארוך אני אישית לא מאמין ב .2
  ישנה דרך אחת לעשות זאת : –לטווח ארוך בהצלחה 

  נים בארץ ובחול ע"י פיזור אחיד .את הכסף במדדים שו. השקע 1
  שנה 10שקעה צריכה למשוך לפחות ל . הה2
 – )אחוז 100רווח של (מסך ההשקעה שלך 2. כאשר הגעת למצב שהכסף שלך שווה פי 3

  .ידיש חצי מהתיק שלך במלממיש 

רבע תניב לך כשנה  12 -  15הבורסה במשך י למדד ₪ 800דוגמא: הפקדה חודשים של 
  . ₪ליון ימ

בכלל.....כל  זאתאל תעשה  - כמו שאני שומע מאלפים  לשחק בבורסה"". אם אתה מתכוון 3
  .וודאי של דבר להפסדבבורסה מוביל בסופו  משחק""

  
. רוב האנשים חושבים שיש הזדמנויות עם זמן אל תשקיע לעולם מתוך דחף או לחץ. 4

כל הזמן, יש אלפי מניות בארץ ובארה"ב ואם לא היום יש בבורסה הזדמנויות אבל  –מוגבל 
. השקעה שנובעת מלחץ / פחד מלהפסיד את ההזדמנות  או בשבוע הבא מחר  דאיוואז  –

   סוף הסיפור שלך בהשקעות לתמיד . גםיכולה להיות 

נך שה )stop loss(כונים וסטופ לוסניהול סיבאמצעות תוודא  –כשאתה מתחיל להשקיע . 5
הוא זה כלל  שים לב !– סקה סקה ועאחוזים מהתיק הכללי בכל ע 2לא יכול להפסיד יותר מ 

  .חיתווה שלך רגם אם האסטרטגי יקלהפסד של התיא כלל ברזל, חריגה מימנו תב

", הרבה מחפשים את הכסף המהיר תוך שבוע או בלעשות מכה"ריווחי  סטי. אין עניין סטטי6
הסיכון  גםככה  –שפוטנציאל הרווח תוך זמן קצר גודל ככל  –יום. הנקודה היא פשוטה 

  להפסד טוטלי של הכסף גדל.

אחוז מתוצאת  30בהשקעות שווה ערך ל ה ושליטה עצמית פעם טענתי שפסיכולוגי. 7
יכול להגיד בוודאות שלפסיכולוגיה ושליטה אני  –סיון רב שנים יאחרי נההשקעה, 

 –. אם אין לך יכולת לשלוט בעצמך אחוז לתוצאה שלך בבורסה 100העצמית יש קשר של 
   .יות...אלא אם כן אתה רוצה לחסוך את הטיסה לווגאס המנ טעם להיכנס בכלל לשוקין א

לאורך זמן שנבדקה גם על ווחית חפש אסטרטגיה ר -תשקיע בצורה ברורה ועקבית  .8
יה ולמד כיצד הם אסטרטגתי. חבור לסוחרים שמשתמשים ביההיסטוריה וגם על כסף אמ

  וכו' .ה רובוט סופ לדוגמא: אסטרטגיית הכאוס, עושים זאת.

יומן מסחר זהו כלי מדהים שבעזרתו תעקוב אחר הביצועים  !עבוד עם יומן מסחר -חובה . 9
כל להשתפר ולהגדיל את רווחיך בבורסה. תוכל להוריד שלך בהשקעות בבורסה. בעזרתו תו

  לחץ כאן את יומן המסחר מכאן:

http://www.fxg.co.il/ZAHAV/Luanch/book.xls


ארגז הכלים שלך להצלחה, ניתוח טכני אינו מערב רגש או מניפולציות הוא  –ניתוח טכני  .10
אל תיתן לאתרים  . והיצמד לשיטהתקשורתיות. בחר לך מספר כלים מנצחים בניתוח הטכני 

  המחשבה שלך . הלך רוחפיע על להש ועיתונים

אם לא הצלחת להגיע לתובנות לאחר . התרחק מזמן מסחר ממושך על גבי המחשב . 11
יגרום לך לדמיין על המחשב זמן נוסף ....אין מספיק בשר""שכנראה  –ניתוח קצר 
  רבי .במיקוד מועבוד  –דקות ביום  20עד לעצמך תקציב . שלא קיימים הזדמנויות

. , בשורה התחתונה הצלחה באה מתוך חוויה וכיף טכני ל לניתוח. עבוד עם כלי נוח ויעי12
 . נוח וכמובן גם כיף ,לניתוח מקצועי ,FxGraphתוכל להשתמש בתוכנת הניתוח הטכני 

  http://www.fxg.co.il להורדה :

 רגישאתה  "דין וחשבון חייב"שלך, ברגע שאתה  עותאל תרוץ לספר לחבר'ה על ההשק .13
  למניפולציות שלהם ושל עצמך.

שהרוויח  חברתחפש אל  –ללמוד מימנו גורו השקעות כדי שתוכל . אם אתה מחפש 14
אפילו שהם  "רבות הצלחות לייצר"אני מעדיף ללמוד ממי שיודע ת, הרבה כסף במכה אח

  .וכיח את עצמומ, זה מעיד על אופי וידע שקטנות

שאתה יכול לשלם הוא מכל המחיר היקר  :תזכוראו ידע אף פעם, בכלים . אל תחסוך 15
עזרת על אמת בבורסה בתשקיע  –בתקופת הלימוד  סיון.ינידע ומחוסר  להפסיד בבורסה

  תי .הזמן להצטרף למשחק האמזה  –בהשקעות שלך סף קטן, ברגע שאתה מקבל בטחון כ

. אולי זאת העצה החשובה ביותר כאן : המטרה של ניתוח טכני וגם השקעות היא לא 16
. המטרה היא הרי להתאים את מצבינו שוטים"הנבואה ניתנה ל"לחזות את העתיד, הרי 

יש  – השווקים משתנה או נעשה חסר וודאיוכיוון להשקיע  אם התחלתילשוק . כלומר 
ך סיבות למה לא צמהחדש. ברגע שאתה תתחיל למצוא לעיה למצב להתאים את הפוזיצ
  מפסידים. –ומהמרים נהפך למהמר. אתה  –ה לשנות את הפוזיצי

רצוי להשתמש  ,סקהואת יעד הרווח שלך לכל ע את גובה ההפסד הגדר מראש .17
ו   STOPLOSS( פרופיט במערכות מסחר שתומכות אוטומטית בסטופ לוס וטייק

TAKEPROFIT(,: את אסטרטגיית ההשקעה תוך כדי  הרצוי הוא לא לשנות . תזכור
  ש .. ולכן רצוי שנגדיר הכל מראסקההע

 כיצדיודע אינך  – תיאורטיה וברווח :כאשר אתה בפוזיצי מון בסעיף הזה. הסוד הגדול ט18
  .בקלותגם להסתיים בהפסד תסתיים, עסקה שהיית בה ברווח תוכל  העסקה

בעזרת לקיחת רווחים בצורה זאת נעשה  ,הפתרון לחוסר הוודאות הוא ליצור וודאות 
נכון יהיה  –אחוז  5ון לעכשיו אני ברווח של ונכ ,חלקית. כלומר בהנחה ולדוגמא השקעתי

  שהיא לטובתי . וודאותככה אני יוצר .  ולקבע רווח .)אחוז 25-50(למכור חלק מהפוזיציה
  ימים אחרונים. 10השתמש בסטופ לוס עולה, דוגמא פשוטה: השער הנמוך ב בנוסף 

לכל חברה מצליחה יש תכנית  . ברורה ופשוטהכנית אסטרטגית כתובה ,תכתוב  . 19
  . ובה רשום כניתתלעצמך . כתוב הסופיליעד  מובילהאסטרטגית 

  ?  כמה כסף אתה מוכן להשקיע א. 
  ? מהי מטרת ההשקעהב. 

  ? ג. ומה צפי הרווח השנתי 
  ? כולל בחינת עמידה ביעדים ,אבני הדרך למימוש התכניתד  



  
  
  כנית ושים לך אותה על שולחן העבודה .הדפס את הת 

  
במניות. למד את מאפייני האג"ח והסיכונים שלו. קרנות  בהכרחהרווח הגדול אינו נמצא  .20

אחוז מהמניות יורדות  90.  ישנם תקופות בו נאמנות ותעודות סל. ידע בנושא שווה המון
 נאמנותבקרנות באותו הזמן עוד ניתן להרוויח ב ,0יכויים שלך להרוויח בהם שווה ל והס

  ותעודות סל.
  

יותר ך מקריות. הרשה לעצמשך למניות בלבד בתואנות רבות ושהמשקיע הפשוט נ
  .מהמשקיע הממוצע

  
ני בטוח שקצת קשה לך להבין למה אני א .יותר טובוויח בבורסה הוא בן אדם מרסוחר  .21

מתכוון ולכן אסביר : אף אחד לא נולד סוחר מרוויח, כולנו נולדים מפסידים, בכדי להגיע 
  :בתחומים הבאים עצמינולשפר את אנו מרוויחים בקביעות ולאורך זמן אנו חייבים בו למצב ש

  
  . משמעת.1
  . מיומנות.2
  . ידע.3
  . אמונה .4
  .עוצמה.5
  . ממון .6
  . יעילות.7
  סיון .י. נ8
  שליטה עצמית . .9

  ועוד.....
  

אנשים מבצעים את אם תמשיך לעשות מה שעשית תגיע לאן שהגעת. "איינשטיין אמר : 
  "ותם הדברים ומצפים לתוצאות שונותא
  

  המפתח להצלחה טמון בשיפור העצמי שלנו>  --  ולכן 
  

  אני מאחל לך המון בהצלחה בדרכך בתחום ההשקעות והבורסה .
  

  בחינם באתר  למשקיע צמתייםוע כליםונוספים נות מתכנים היה מוזמן לאת
http://www.fxg.co.il 

    שלך
  FXG, מנכ"ל עדי קידר

  03-5109985הטלפון שלנו: זה 


