
מפגש 1 ; לומדים להכיר את שוק ההון

מה זה שוק ההון, מניות ואיזה סוגי ניירות ערך קיימים?

מי הם ה"ברוקרים", איזה שיטות מסחר קיימות ואיך הבורסה עובדת?

מפגש 2 ; מחממים מנועים

מה זה "לונג" ואיך אפשר להרוויח גם שמחיר של מניה יורד? 

נלמד איזה פקודות מסחר קיימות, נכיר מערכת מסחר ונתרגל פקודות קניה ומכירה של מניות

מפגש 3 ; הבורסה הישראלית, וול סטריט ומבוא למסחר במניות

מה ההבדל בין הבורסה הישראלית לבורסה בארה"ב ("וול סטריט") ובאיזה שעות אפשר לסחור בהן?

נלמד איזה סוגי גרפים קיימים ואת התיאוריה הבסיסית של ניתוח טכני למסחר במניות

מפגש 4 ; ניתוח טכני

נכיר לעומק כלים לניתוח טכני ונלמד איך אפשר לנצל אותם כדי להצליח בעסקאות

נדע איזה מערכות למסחר במניות קיימות ואיך בוחרים מערכת מסחר

מפגש 5 ; יישור קו ואיתור עסקאות ששוות זהב

נחזור על החומר הנלמד ונוודא שלא החמצתם דבר

נלמד את תהליך סריקת המניות החכם שלנו לאיתור "מניות זהב" ואת רשימת חוקי הברזל במסחר בשוק ההון

מפגש 6 ; מתיאוריה לפרקטיקה

נכיר את סוגי הנכסים הפיננסיים לעומק: אג"ח, חוזים עתידיים, אופציות וסחורות
 

נלמד איך מעריכים שווי של מניות לטובת השקעות לטווח ארוך על ידי הכרת הדוחות הכספיים
ונתונים פונדמנטליים של החברות
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מפגש 7 ; מתחילים לסחור בחשבון אישי, במערכת מסחר מתקדמת

מקבלים חשבון דמו אישי ומתחילים לסחור עם כסף "וירטואלי" (כסף מדומה)
 

ננתח עסקאות, נקנה ונמכור מניות, נלמד מטעויות ונתחיל להבין איך זה לסחור במניות

מפגש 8 ; תרגול פרקטיקת מסחר

נמשיך לתרגל באופן מעשי את מה שלמדנו על חשבונות דמו ונראה איך מפעם לפעם אנחנו משתפרים 
ואיך שוק ההון הופך לחלק אינטגרלי מהיום יום שלנו

מפגש 9 ; ניתוח טכני מתקדם

תוך כדי שמתרגלים עסקאות נלמד להכיר את מוצרי החיסכון החשובים ביותר שלנו (פנסיה גמל והשתלמות)
וניתן דגש על מהלכים ניהוליים שיחסכו לכם הרבה כסף במיסים לאורך השנים

מפגש 10 ; מסחר מעשי מתקדם

עכשיו אתם כבר יודעים לסחור כמו מקצוענים - זה הזמן לשלב את כל מה שלמדנו לתוך סשן ראשון 
של מסחר מעשי מתקדם

מפגש 11 ; מסחר מעשי מתקדם #2

סשן שני (ואחרון) של מסחר מתקדם בכיתה 

מפגש 12 (בונוס) ; החסכונות שאתם לא מכירים

נלמד להכיר את מוצרי החיסכון החשובים ביותר שלנו (פנסיה, גמל והשתלמות) 
ניתן דגש על מהלכים ניהוליים שאתם חייבים לבצע במהירות ויכולים לחסוך לכם המון כסף
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