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החוברת  ,שאורגנה לאחר שנים של הדרכות במסחר זוהי חוברת הדרכה

 לך קריאה מהנה לך בדרכך להצליח בשוק ההון, אני מאחל עזורל מטרתה

 (-: ו"מעשירה"

להבין מהם  עלינולהרוויח בקלות, עוזר למשקיעים כיצד רובוט הסופה כדי להבין  - ?"איך"

 . משקיעים אנושיים החסרונות של

 

 האנושיותאפקט 

רך ולמצוא את ההשקעה הטובה לעבור על רשימה של אלפי ניירות ע ין ביכולתנובני אדם אכ

פרסום כתבה למשל, קבלת ההחלטות שלנו. ר. ישנם גורמים רבים המשפיעים על אופן ביות

                                      להוביל אותנו להחלטה אימפולסיבית ולא בהכרח נכונה.באמצעי התקשורת עלולה 

 מאפקטים שונים:החלטה שלנו לגבי קניית ניירות ערך מושפעת ה

 

 

  

באמצעות רובוט סופה תהפוך את ההשקעות שלך 

 כמות, נכונות ורווחיות הרבה יותרלח
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 הפסיכולוגיהאפקט 

או לחלופין  ם במנייה משום שאנו "מאמינים בה",משקיעי עצמנו את נמצארבות פעמים 

משום שאנו רוצים "להחזיר את רק הפסדנו בה בעבר כבר חוזרים להשקיע במנייה ש

 . ההפסד"

פסיכולוגי גורם לנו לעשות בחירות שגויות שלעיתים אף גורמות להפסד האפקט ה

 וכישלון. 

 

 

 

 

 

 

מרגיש בר מזל טחון עצמי, ע מלא בביהמשקי – "לי זה לא יקרה"אפקט אפקט לזל"י 

 שתכנן. יותר מ אשר בסופו של יום, גורמים לו להפסיד הרבהסיכונים גדולים קח לוו

 כמה פעמים יצא לכם לשמוע? 

 ..."טבע זו חברה חזקה מאוד, אין סיכוי שהיא תיפול"

 ...."יש לי תחושת בטן טובה לגבי זה"

 ..."פוליהיא לא תמשיך לכבר נפלה מספיק,  "המניה

  

שפיות זה לעשות אותו -"אי

דבר פעם אחר פעם ולצפות 

לתוצאות שונות." אלברט 

 איינשטיין 
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 האנושיטחון יאפקט הב

זריקות הראשונות הוא ה 4ב זריקות.  16אחוזי קליעה שזורק  06דמיינו שחקן כדורסל עם 

אך  הזריקות שנותרו יסתיימו בקליעה. 0 - ההסתברות היא שעל פי הסטטיסטיקה, מחטיא. 

ובכך פוגע  נותרופיע על הזריקות שלו חוסר בטחון המשאצלאחר רצף ההחטאות נוצר 

 בסטטיסטיקה.

נוצף בחששות  –פעמיים ושלוש ברצף לאחר שנפסיד פעם,  בדיוק בהשקעות. ככה זה

 .נאשים את ה"מזל שלנו"בהרבה מהמקרים . שלנו הצלחהוספקות בקשר ליכולת ה

להפסדים  גרוםיבמצבים רבים כדור שלג שלילי שיתגלגלו כטחון והספקנות יבהוסר ח

 .נוספים

 

 

 

 צבירת ביטחון בהשקעות נוצרת לאחר קבלת ידע והתנסות מוצלחת וחוזרת בתחום.

 רובוט סופה הינו כלי הפועל על פי אסטרטגיה של ניתוח טכני, תוך שימוש במספר

הרובוט מבצע סריקה של השוק פעמיים ביום ומרכז עבורנו המלצות  כלים חזקים יחד.

 על הניירות החמים ביותר.

לנו, כמשקיעים, את היכולת להיכנס בביטחון עבודתו העקבית של הרובוט מקנה 

לעסקאות עם אחוזי ההצלחה הגבוהים ביותר ואף לדעת את פוטנציאל הרווח של כל 

 עסקה.
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 חו"ל. מערכת עזר לקבלת החלטות נכונות במסחר בארץ וב והינרובוט סופה 

מידע . לכל עסקה הוא מצרף להשקעהאת העסקאות החמות ביותר בכל יום הרובוט מציג 

כמה ו ,ווחיתוי להרוויח בעסקה רעש המשקיעכמה  - ניירהיי ההצלחה שלו באותו ל סיכוע

  אין הפתעות.כלומר, להפסיד בעסקה כושלת.  עלולהוא 

ודאות הזאת תייצר אצלך וה .השקעותבעולם ה וודאותיוצר רובוט סופה ב שימוש ,למעשה

 הצלחה!לשיהפוך בטחון 

 יתרונות המערכת 

 טחון ובעוצמהיבבהשקעה  

 -השקעות ב מתן שליטה 

 שלך ידיים לעובר הכדור       

 בצורהשיטת עבודה מסודרת וניצול זמן  

 אפקטיבית ונכונה      

 וכל זאת 02% שלשנתי ממוצע רווח  

 !בלבד דקות ביום 5 השקעה שלב      
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 תיק סופה -רובוט סופה

  כניסה למערכת

 )בצד שמאל למעלה(  FxGLiveבחר בלשונית  (1)

 

 

 לחץ על כפתור "רובוט סופה"

 

 

 אנו נתמקד בשלושה מהם: חלקים. ארבעהחלון הרובוט מחולק ל

 

              סגורותפוזיציות       חלון הסריקה                    פוזיציות פתוחות
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נכסים להשקעה  בחלון הסריקה מתבצעת סריקה ברובוט על -חלון הסריקה  (1)

 .בחירתךל בהתאם

בהתאם לקריטריונים שקבעת בחלון הסריקה, יופיעו  -חלון פוזיציות פתוחות  (0)

 .מתאימיםתי הקניה על הנכסים האיתובחלון זה 

 פי תאריך.  האיתותים ממוינים על 

בחלון זה נראה את איתותי המכירה לפי הקריטריונים  - פוזיציות סגורותחלון  (3)

 שבחרנו במשך החודשיים האחרונים.

 

 

 

 תפעול המערכת

 !נשתמש בחלון הסריקה כדי לחפש את העסקאות החמות ביותר -  חלון הסריקה

 

 

 

 

 

  

 פוזיציות פתוחות
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 שלב ראשון:

תעודות  קרנותהרובוט יציג:  ברצונך אותםשאת סוג הנכסים בחלון הסינון  יש לבחור /

 סל/ מניות.

 

 

 

 

 

 

 שלב שני:

 טווח  / טווח ארוך -לבחור  לכך בהתאםיש להחליט באיזו אסטרטגיה ברצונך לסחור ו

  קצר.

 

 

לצורך ניהול מניות חודשים בממוצע. נשתמש בו  8של  מתאים לפוזיציות טווח ארוך:

, קרנות השתלמות וקופות גמל. יתרונו המרכזי הוא שהוא חסכונותונכסים ארוכי טווח כגון: 

 מעקב יום יומי.  מחייבאינו 

ם בממוצע. כאשר נשתמש באסטרטגיה זו חודשי 2-3של מתאים לפוזיציות טווח קצר: 

 ך זמן נוכל להרוויח תשואות גדולות יותר עקב ניצול יעיל של מגמות השוק.לאור

 

 

  

לטובת השקעה בתעודות סל וקרנות נוכל 

לטובת השקעה  .להשתמש בשתי האסטרטגיות

 במניות נבחר בטווח ארוך בלבד
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 :שלב שלישי

  המועדף. הרובוט פועל על פי אסטרטגיה קבועה, יש לו את  ההתאמה % לבחור אתיש

את ביצועיו בעבר וכך לקבוע האם האסטרטגיה בה הוא משתמש  לבחוןאפשרות ה

מתאימה לנייר ומניבה תוצאות חיוביות. על מנת לראות רק את הניירות בהם האסטרטגיה 

 ומעלה.  72%ההתאמה ל  %את נשנה  מצליחה,של הרובוט 

לא נוכל לראות את המלצות , 56%כאשר אחוז ההתאמה יהיה נמוך מ שים לב:
 גבי הגרף. הרובוט על

 

 

 

 

 

 

 שלב רביעי:

 סה"כ העסקאות רווח רווח ממוצע מחשב את ממוצע הרווח הממוצע. יש לשנות את

הרווחים  יהמפסידות והמרוויחות של הרובוט באותו נייר. על מנת לקבל את הניירות בעל

 )גדול משלושה אחוז( 3<  הגדולים ביותר של הרובוט נשנה את הבחירה לרווח ממוצע
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 שלב חמישי:

   ציות הפתוחות בהתאם כל הפוזי בו יופיעו(, 2בור לחלון הפוזיציות הפתוחות )לע יש

 לסינון שבחרת. כעת, עליך לבחור את הפוזיציה הנכונה ביותר להשקעה.

 

 

 

 

 

 

 חלון "פוזיציות פתוחות": -מקרא 

 שם הנכס עליו התקבל האיתות. שם נייר ערך:

משתייך הנכס  קטגוריה בהתאם לסינון שבצעת תוכל לראות לאיזה סוג שם ענף:

 סל/קרנות(.-)מניות/תעודות

איתותי הרובוט לעסקאות על הנכס )מרוויחות היסטורית ממוצע של כל  רווח ממוצע:

 לעסקה )באחוזים( . מרוויחבממוצע הרובוט כמה ומפסידות(. 

 האחרון.קניה האיתות אחוז הרווח לנכס מ רווח נוכחי:

 התאריך שבו התקבל איתות הקניה האחרון מהרובוט על הנכס. כניסה:

עובד הרובוט לנכס הספציפי. ככל שהמספר  בהאחוז ההתאמה של האסטרטגיה  התאמה:

אינו מציין  166%. חשוב לציין שהערך יותרבעסקה גבוהים כך סיכויי ההצלחה  ,ה יותרגבו

טגיה שלפיה עובד הרובוט מתאימה ברמה שהאסטרלהרוויח אלא  166%שיש סיכוי של 

 הגבוהה ביותר לנייר זה.
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 חלון "פוזיציות פתוחות": -מקרא 

   -קיצור דרך  שלושהבחלון זה ישנם   מתקדם:

 .בחרנואותו פתיחת הגרף של הנכס   - 

 (HISTORYהספציפי הזה ) נכספתיחת כל העסקאות שהרובוט ביצע ב  -  

                             המעקב יומןל או יהווירטואלתיק ההשקעות ל צירופוונייר רכישת ה  - 

 לוח הבקרה –רובוט סופה 

 המלצות הרובוט לפי תאריכים ורווחים בהתאם לנתונים שבחרת. בתיק סופה מוצגות כל 

 .ישנו לוח בקרה אשר נפתח על כל גרףבנוסף, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

א איתות קניה  פוזיציה פתוחה הי

ם ועדיין  שהתקבל בתאריך מסוי

 איתות מכירהעליו  לא התקבל
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 תפעול המערכת

 

סופה" בסרגל  - להפעיל את לוח הבקרה על גבי הנייר יש להיכנס ללשונית "רובוט על מנת

 .FXGRAPHסופה לאחר מכן להיכנס לצלמית של רובוט העליון ו

                                                                                          1 

 

 

 

 

 

 לוח הבקרה: -מקרא 

התאריך ומה מכירה או קניה  אהי הפעולה האחרונה שהרובוט ביצע האם  איתות אחרון:

 בה בוצעה הפעולה.

 ועד היום האיתות האחרוןשינוי במניה מתאריך ה % רווח/הפסד אחרון:

 

 

 

 .ביחס לאסטרטגייה מראה היכן נמצאת המגמה של הנכס חיובי לונג/שלילי שורט: -ציר 

 

 

 

לחיצה  האסטרטגיה לנייר )טווח ארוך/קצר(.ההתאמה של  % התאמת האסטרטגיה לנייר:

 לארוך ולהפך. -מקצר על הטווח תשנה את אסטרטגיית הרובוט 

 

  

0 
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 לוח הבקרה: -מקרא המשך 

 

של הרובוט על הנכס הספציפי באסטרטגיה המפסידות ממוצע העסקאות  הפסד ממוצע:

 .הפסדבעסקאות שנסגרו ב)טווח ארוך/קצר( הנבחרת 

 

הרובוט על הנכס הספציפי באסטרטגיה  שלהמרוויחות ממוצע העסקאות  רווח ממוצע:

 )טווח ארוך/קצר( בעסקאות שנסגרו ברווח. הנבחרת

 

כס שהרובוט ביצע בנ )המרוויחות והמפסידות( העסקאותכלל צע מומ משוקלל:רווח 

 .)טווח ארוך/קצר( נבחרתהספציפי באסטרטגיה ה
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 איתות הכניסה כיצד לבחור את

 ?ברובוט סופה הטוב ביותר

 .וודא כי תאריך האיתות התקבל בשבועיים האחרונים 

  לפני למעלה משבועיים.לעולם לא נכנס לפוזיציה שנפתחה שים לב:     

  פתח את הגרף ע"י  המתאים לנתונים שהכנסת בחלון הסינון.אם התקבל איתות חדש

 בעמודת "מתקדם". כפתור לחיצה על   

 ועקוב אחר רובוט הסופה על הגרף של הנכס שפתחתלוח הבקרה של את  הפעל .

 השלבים הבאים: 

)על  1%לא גדול משל הרובוט על הנייר מאז כניסתו לפוזיציה  כחיהנו הרווחוודא כי  (1)

 (פוזיציה עדיין בעלייה ושנשאר לנו מה להרוויחמנת לוודא שה

יכול לדוגמא, ) האסטרטגיה לנייר תואמת את שיטת העבודה על הנכסוודא כי  (0)

כאשר אנו מחפשים קרנות נאמנות נסתכל על חלון עם נתונים של טווח ארוך שלהיות 

 בעזרת הרובוט רק לטווח קצר(  נסחרבהן 

 .מההפסד הממוצע 0גדול לפחות פי  המשוקללשהרווח וודא  (3)
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 כיצד נדע מתי לממש את העסקה שבחרנו?

 

 :לאחר שנכנסנו לעסקה בעזרת הרובוט עלינו לקבוע שני יעדים מרכזיים

TAKE PROFIT ו STOP LOSS* -.  

 

ROFITPAKE T 

Take profit  מימוש של)הראשוני כאשר הנכס מגיע ליעד של העסקה הוא מימוש חלקי 

 . זיציה(מגודל הפו %56-ל %25

Take Profit  את המשוקלל של הפוזיציה.  לרווחרוב יקבציה מגיע יכאשר הרווח בפוזנבצע

. למכור יאותתציה נממש כאשר הרובוט יבפוז הכסף שנותר

חלון הבקרה של רובוט בוכלומר יופיע על הגרף איתות מכירה, 

 יופיע באיתות האחרון: איתות מכירה . -סופה 

 סיכונים".ה "מחשבון בפרק לחשב נלמד- STOP LOSS ה את*

 

חופשי לך כסף ומוסיף מוקדם מבטיח לך רווח ביד כבר בשלב  Take Profit -במימוש חלקי 

 לפוזיציות חדשות.מאפשר כניסה לתיק ה

 

 Take profitשימוש נכון ב עולה כי , ביצענומבדיקה פשוטה ש

 !72%מגדיל את תוחלת הרווח בתיק ב 
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השוק היה בדשדוש ארוך . לא רווחים משמעותייםלזכורה כשנה  2613לרוב הסוחרים שנת 

 2612הגרף של מדד המעוף מאמצע שנת  אמצעותניתן להוכיח זאת ב  כמעט ללא שינוי.

.2613 שנת עד אמצע

 

 

 

 

 

 ! %46רווח של כאשר נתבונן על הגרף של מדד היתר באותה התקופה נראה 

 

 

 

 

 . מספר קרנות ותעודות סל הצמודות למדד זה באותה תקופההמליץ על  רובוט הסופה
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 כגון:

 :יתית ילין לפידות מני

 

 : אלטשולר שחם קרן ממונפת

 

 

 

 

  משום המלצה לקנייה או מכירה.אין בדוגמאות ובנאמר לעיל 

 רבותהצלחות שימוש נכון ברובוט סופה מבטיח לך 

 !בתקופות בהן לשוק אין כיוון ברורגם 
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בעזרת רובוט  קניית נייר כלשהו היא בדיקת כיוון השוק טרם פעולה הכרחית שיש לעשות

 סופה.

הפעל . לאחר מכן, פתח את הגרף שלו( ו25 )לדוגמא ת"א מוביל בשוקבחר מדד ראשית, 

 בחר באסטרטגיית הטווח הקצר(סווינג הסופה )לעסקת רובוט של הבקרה  לוחיו את על

נסיק כי השוק בירידות ונבחר שלא ירה, איתות מכבמידה והאיתות האחרון של הרובוט הינו 

 .Longלהיכנס לעסקאות 
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בתקופת  25על מדד ת"א  רובוט סופהבתמונה שלפניך ניתן לראות את האיתות של 

בטווח  25איתות המכירה של הרובוט על מדד ב שהבחין. מי 2668המפולת של שנת 

  אחוז לפחות! 56חסך לעצמו הארוך 

 

 

 

 

 

לחמוק ממפולות ובנוסף לאתר מעקב מתמיד אחר המלצותיו של רובוט הסופה מאפשר לנו 

 ביותר בזמנים של שוק עולה.את תזמון הכניסה הטוב 

 

 

 

  

 איתות מכירה

 איתות קניה
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 5סורק סווינג הינו רובוט חדשני הפועל עפ"י אסטרטגיית ניתוח טכני לעסקאות בטווח של 

 שבועות.  5ימים עד 

בשוק האמריקאי.  SNP 500מדד האת בשוק הישראלי ו 166את מדד ת"א הרובוט סורק  

בסוף יום המסחר יפורסמו מניות המומלצות לרכישה הן מהשוק הישראלי והן מהשוק 

 האמריקאי. 

מעקב שים לאיתור המניות החמות ביותר ולסורק הסווינג חוסך לנו זמן יקר אותו אנו מקדי

  ירה הטוב ביותר. כהמאחריהן על מנת לתזמן את מועד 
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 כניסה למערכת

 -ולאחר מכן, ל .iveLxGFעל מנת לצפות בטבלת ההמלצות של סורק הסווינג נכנס ללשונית 

 ..סורק סווינג

 

 )בצד שמאל למעלה(  FxGLiveבחר בלשונית  (1)

 

 

 

לחץ על כפתור "סורק סווינג"  (0) 
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 טבלת ההמלצות

 

 

טבלת ההמלצות של סורק הסווינג מציגה לנו מדי יום את המניות החמות ביותר להשקעה 

מומלץ ותזמון  STOP LOSS  / ההפסד שלהן,  ומאפשרת לנו מעקב מתמיד אודות הרווח

 יציאה.ה

 

 :הקטגוריות הבאותאת נצטרך להגדיר  עבורנועל מנת לראות את הנתונים הרלוונטיים 

 (.SHORTשלילי )לעסקאות  / (LONGחיובי ) לעסקאות  מומנטום: .1

/ הצג מניות חו"ל  ע"י לחיצה על: 122למדד ת"א  SNP 500מדד ה בחירה בין .0

 הצג מניות ארץ. 
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 טבלת ההמלצות של סורק סווינג -מקרא 

טבלת ההמלצות מחולקת למספר עמודות מהן אנו יכולים לשאוב נתונים על הפוזיציה ועל 

 המניה עצמה.  

 עמודות נבחרות מתוך טבלת ההמלצות:

 ".דלק קבוצה" לדוג': ./ סימבול שם המניה שם:

 סימון נייר הערך בבורסה. - מס. נייר

 הרובוט לפוזיציה.התאריך בו נכנסה  ת. עסקה:

 . לפוזיציה הרובוט שער הכניסה בו נכנס :כניסה

 .השער הנוכחי של המניה :שער אחרון

                                                            לעסקה ועד היום. כניסת הרובוט אריך אחוזי הרווח מת :רווח אחרון

הסורק בוחן מניה אשר  -"ממתינה"סטאטוס  פתוחה/ סגורה.מצב הפוזיציה:  - סטאטוס

אפשרות כניסה אליה אך עדיין לא יצאה המלצה בשל הימנעות מפריצת שווא. במידה 

 והרובוט יחליט שלא להיכנס, היא תעלם מהטבלה. במידה ויכנס, תהפוך ל"פתוחה".

שהעוצמה תהיה  חשוב (.SNP 566/ 166חוזק נייר הערך בהשוואה למדד )ת"א  - עוצמה

 חיובית לפני הכניסה לעסקה.

 תאריך מכירה. ברגע בו הסטאטוס יהפוך ל"סגורה" יתעדכן תאריך המכירה. -. מכירה ת

 האפור תפתח את הגרף. ןלחיצה על האייקו -מתקדם 
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 כניסה ויציאה מתוזמנת ונכונה בסורק סווינג

לא לפספס את שבתור משקיעים בעסקאות סווינג, עלינו להיות עם "יד על הדופק" על מנת 

 התזמון הנכון ביותר לכניסה ויציאה.

סוף יום בו ,בתוך ,מכירהקניה ואיתותי  באמצעות  ,לנו ומסיר דאגה מליבנוסווינג עוזר סורק 

 על מניות נבחרות מהמדדים המובילים בשוק הישראלי והאמריקאי.  מסחרה

כאשר המנייה תגיע ליעד של יתבצע של העסקה  ראשוןההמימוש  - take profitמימוש  

 , או עמודת פוטנציאל בסורק הסווינג.LMT, תחת כלים טכניים כפתור %LMTה 

 

יש לסחור רק עם כיוון המגמה, כלומר, להיכנס לאיתותי לונג רק כאשר המגמה עם זאת, 

ת"א מדד על מנת לבדוק האם השוק בירידה נפעיל את רובוט הסופה על של המדד חיובית. 

ונבדוק האם האיתות האחרון הוא איתות מכירה )כאשר השוק בירידה( או איתות קניה  25

 (11עמוד בהסבר מפורט ) )כאשר השוק בעליה(

 

 

 

 

 

 

 

 

כאשר השוק בירידות 

כדאי לשקול להשקיע 

 SHORTבעסקאות 
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הוא לעזור למשקיע לנהל את הסיכונים בצורה הטובה  FXGמנהל הסיכונים של תפקיד  

הכמות המקסימאלית לרכישה  למעשה באמצעות מנהל הסיכונים המשקיע ידע מהי ביותר,

 ..כך שלא נסכן אחוז גדול מדי מסך גודל התיק שלנו. של הנייר

 כניסה למערכת

 ."מנהל הסיכונים"העליון ולאחר מכן נכנס ל בסרגל הכלים"שונות" נכנס ללשונית  ראשית,

 

 

 

 

 

 

 

 מנהל הסיכונים -מקרא 

להכניס למחשבון הסיכונים על מנת לקבל תוצאה מקסימלית ומדויקת ככל האפשר עלינו 

 מספר פרמטרים:

קעה במניות, תעודות סל מיועד להשלנו בתיק ה סך הכסף שיש הון להשקעה במניות:

 תיות )ללא אג"ח(יוקרנות מני
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 .מסך התיק מהו האחוז שאנו מוכנים לסכן בעסקה הנוכחיתאחוז הסיכון מההון: 

 . 2%-1%מלסכן יותר  לא :מומלץ 

 אך ניתן לשינוי.  ,מטית לפי השער הנוכחי של המניהמוזן אוטושער קניה: 

אך ניתן  ,יותר משער הקנייה 16%מוזן אוטומטית, בד"כ יהיה כיעד מכירה משוער:  

 לשינוי. 

 . 2יעמוד תמיד על הספרה : ATRמכפיל 

 נשאב אוטומטית מהגרף שפתחנו.: ATRערך  

מומלץ כי  המחושבת בעזרת הנתונים שהכנסנו. Stop Lossנקודת : ATRסטופ לפי 

 המשתמש יזין בשדה זה את שער הסטופ לפי הניתוח שלו.

 

 

 

 נלחץ "חשב"הנ"ל לאחר שהזנו את כל הנתונים 

ככל שהיחס גדול   .מסוימת בהשקעההאפשרי  הרווח האפשרי לעומת ההפסדסיכוי: -סיכון

      ח גדל.                                                               יותר כך הסיכוי שלנו להרווי

 נבחר שלא להשקיע בנייר זה. 1.5סיכוי קטן מ-כאשר הסיכון: מומלץ

חידות המקסימלי שבאפשרותנו לקנות, בהתאם מציג את מספר היכמות יחידות לקנות: 

הגדרנו קודם. בסוגריים יופיע הסכום סכן את האחוז מההון אותו לנתונים שהגדרנו. כך לא נ

 בשקלים.

 לאחוז אותו בחרנו לסכן בעסקה זו.סכום השווה הפסד מקסימלי: 

ATR - Average 

True Range   מודד

תנודתיות של את ה

 .מניהה
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 היתרונות של רובוט סופה וסורק סווינג –סיכום 

 

ועד ת' שכוללת את כל המצבים הנדרשים בקבלת  –תכנית עבודה מובנית מא'  

ירידה ואף  ,ההחלטות. כך תדע שיש מישהו ששומר עליך בכל מצב. עליה

 מפולת בבורסה.

, כמובן רובוט סופה וסווינג בודקים את עצמם כל הזמן ומשתפרים באופן תמידי 

 .שגם אני מוודא שהם הכי אופטימליים שאפשר

גם על כסף אמתי ולכן אם תיישם אותה לפי זוהי אסטרטגיה שעובדת ונבדקה  

 ההדרכה תיישם את מטרת התלמיד:

ויש לך בטחון חזק מאוד לגביה  –שיטה שעובדת לאורך זמן לראשונה "מצא 

 משום שהתנסית בה והיא עובדת!".

 .תקינההחלטות לך בקבלת תנטרל את הרגשות האנושיים שמחבלים  

כך תדע שאתה  –ההשקעות  שלך בעולם WAZEרובוט סופה למעשה יהיה ה  

 (.-ולכן גם בכיף : –מגיע ליעד, בבטחה, ובביטחון עצום 

 

אני מאחל לך המון בהצלחה בהמשך דרכך. רובוט סופה ורובוט סווינג עונים על 

אם כך, נא צור  –דרישות שונות, ייתכן ותצטרך עזרה בלבחור מה מתאים לך יותר 

קסימאלית בשימוש בהם. תוכל אתנו קשר, אני מבטיח לתת לך את העזרה המ

 63-5169989להשיג אותנו בטלפון: 

 .office@fxg.co.ilאו במייל  
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שם תקבל אינפורמציה  –אגב, ייתכן ויש מקומות פנויים לכנס המשקיעים הקרוב 

 מקיפה ממני ברמה האישית. תוכל לבדוק אם נשאר מקום עבורך בטלפון

. אגב, מעטים הם האנשים שלוקחים יוזמה אפילו עד כדי לסיים 63-5169989 

 ! כך שבהחלט מגיע לך כל הכבוד( -חוברת קצרה שכזו :

 

תמשיך עם אותה המוטיבציה להצליח, ואני מבטיח לך ששום דבר לא יעצור אותך 

 להשיג את מטרותיך.

 

 אשמח לראותך אותך בכנס יחד איתי.

 

 בברכה, עדי קידר

 FXGמנכ"ל 

 

 בנ.

אתה יותר ממוזמן לשלוח את החוברת לחברים הכי טובים שלך, אין לי ספק שהם 

 .החוברת הזאת משנה חיים של ממש  –יודו לך מאוד 

 

 

 

 

 

 

 

וכל  .ה או מכירה של ניירות ערך בבורסהמשום המלצה לקניי לכל הנאמר בחוברת זו אין בו *

 העושה זאת פועל על אחריותו הבלעדית בלבד .
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 כתוב כאן את הסיכום האישי שלך -לכתיבה דפים 

 

_______________________________________________________ 
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