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הקדמה 
 

ושא מסחר בחוזים בנאיפה אני יכול למצוא ספרות מקצועית , גבע"

מסתבר .  שואלים אותי שוב ושובסטודנטים שלישהשאלה " ?עתידיים

שאין ספר בעברית שמכסה את נושא המסחר בחוזים עתידיים באופן 

.  מקצועי ומקיף

. מדי פעם שקלתי לכתוב ספר הדרכה בדומה לקורס שאני מעביר במכללה

ישוכפל ויועתק , ספר הדרכה מרגע שיפורסם. בכל פעם ביטלתי את הרעיון

ריכוז כל הידע והניסיון שצברתי במשך , שעות של כתיבה. באופן חופשי

. בחינם, שנים של מסחר יופצו ללא הערכה

גם . זה משפט שאני מאוד מאמין בו, "מה שלא עולה כסף לא שווה כסף"

הקפדתי שישתתפו סטודנטים ששילמו עבור , לגבי ההדרכות במכללה

. להיות סוחר מרוויח זו מקצועיות. לסחור בשוק ההון זה מקצוע. הקורס

. התחלתי בלימוד ניתוח טכני. כמו רבים רציתי ללמוד לסחור בשוק ההון

.  קל להרוויח. קיבלתי את התחושה שקל מאוד לזהות לאן השוק ינוע

הרוב מחליטים . שכמעט כולם לא שורדים לאורך זמן, העובדה במציאות

רבים יוצאים מניסיון המסחר . מסיבות רבות,  בשבילםאינוששוק ההון 

מצד אחד ניתן מהר מאוד להבין שהשוק מאפשר להרוויח . בתסכול רב

הכסף שוכב בערמות על הרצפה וצריך רק , למעשה. הרבה מאוד כסף

אך מצד שני מתגלים מחסומים . הוא נמצא שם ללא הגבלה. להרים אותו

.  שמונעים מהרוב לקחת את הכסף, בלתי נראים, שקופים

החלטתי שפרסום ספר בנושא המסחר יעזור , לאחר שנים בהן אני מדריך

לאנשים נוספים לצלוח את המשוכות בדרך הארוכה שתהפוך אותם 

הבנתי שהספר יהיה כלי נוסף לידע ולא תחליף לקורס . לסוחרים מרוויחים
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סי של א אם לכתוב ספר הדרכה קלההייתההתלבטות . או לחניכה אישית

 או לכתוב ספר שיתאר את ,שלוש, שתיים, תתעשה אח, שלבים מובנים

הדרך שעברתי מאדם חסר ידע וניסיון בשוק ההון לסוחר מצליח שמרוויח 

. שוק החוזים העתידייםבוחי מהמסחר 

גם בקורסים שאני מעביר אני משלב . הבחירה לבסוף נפלה על סיפור דרך

שינון ידע . הרבה סיפורי מסחר ומצבים שונים בהם נתקלתי בזמן המסחר

אך סיפור וניתוח מקרה אמיתי של הצלחות . מלמד כלים למסחר, תאורתי

לכן ברוב סיפורי המסחר שילבתי . מלמד להיות סוחר, ובעיקר כישלונות

לדעת לא .  להרוויח זו לא חוכמה.דוגמאות לימים שהובילו דווקא להפסדים

 .להפסיד זו מקצועיות

ימצא את , מי שעוד לא גילה את הסוד שהופך אדם רגיל לסוחר מצליח

 .התשובה לאורך כל הספר

 עליות וירידות בדומה לרכבת רצופההדרך להגיע להיות סוחר בשוק ההון 

יש תקופות של אופוריה . בעיקר עליות וירידות מבחינה מנטאלית. הרים

את הצלחתי אני זוקף בעיקר לעקשנות אין .  קשהדפרסיהויש תקופות של 

לא יכולתי , בנוסף. הייתי שרוי מבחינה הכלכליתבו לחוסר הברירה שוקץ 

גם בתקופות קשות .  אשתיורדלהתמיד ולהצליח ללא תמיכתה של 

.   דחפה אותי לא לוותרורד, והפסדים כספיים

גם אם אתה או את נמצאים בתחילת הדרך ועדיין לא עשיתם פעולה כלשהי 

 המלצתי, בשוק ההון או שאתם נמצאים בתוך מסלול הכשרתכם לסוחרים

בכל פעם . לפחות פעם בשישה חודשים,  לקרוא את הספר כמה פעמיםהיא

. הבנה עמוקה שתגרום לכם לשינויים מרחיקי לכת, תגלו הבנה אחרת

.  שינויים שיקפיצו אתכם לרמות גבוהות יותר

. יעלו דרך הסיפורים תחושות ורגשות רבים, למי שיש ניסיון במסחר בכסף

 .כמו במסחר. לעיתים צחוק ולעיתים עצב

אך לא כדי . מטרתי ללמד אתכם להיות סוחרים מרוויחים, כמרצה

שתהפכו להיות . אלא כדי שתצאו ממרוץ העכברים. שתרוויחו מיליונים

 .חופשיים ובלתי תלויים לחלוטין, אנשים חופשיים באמת

 .קריאה מהנה ובהצלחה בדרך להיות סוחר מרוויח

גבע גזית 
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מכה בראש למטה 
 

 עמי, ל החברה"בחדר ישבו מנכ. לס-סמוקנכנסתי לחדר הבכירים בחברת 

ארשת . ת"כשהכיסאות סודרו מראש במבנה חי, עינב ,והיועצת הארגונית

אט אט הגיעו . הפנים של שניהם גרמה לי תחושה לא טובה לגבי ההמשך

כולם תחת חסותי , צוות הבכירים בחברהחברי הונכנסו לחדר שאר 

ארגון של מטפלים מקצועיים בתחום הגמילה מעישון אותו בניתי , הארגונית

.  האחרונותארבע וחצי השנים במשך  רבהבעבודה

השותף הבכיר ביותר שלי , צחיאף אחד לא צפה את הבאות מלבדי ומלבד 

השתתפנו בתערוכה בינלאומית בתחום לכן חודשיים קודם . בארגון

התערוכה הגדולה ביותר בעולם .  גרמניה,שהתקיימה בפרנקפורט, הרפואה

טובות בלשון מוצר שלנו היו ולהתגובות לתוכנית הגמילה . בתחומי הרפואה

לאורך כל ימי התערוכה . הייתה התעניינות רבה בעיקר מסין. המעטה

. צחי אתתי וו אושיתפו בהןמחשבות על כסף קל ומהיר החליפו עמי ועינב 

 

שהגיעה מתחום , ועינבשיווק התוכנית התנהל בשיטת תגמול רב שכבתי 

 חשבה שאין הצדקה מבחינת החברה לשלם למטפלים הרבה כסף ,הביטוח

אלא , מתוך המחזור עבור עבודה שלא ביצעו ישירות על ידי מכירה אישית

מחשבה על אפשרות מכירה . על ידי המטפלים שתחת חסותם הארגונית

מהירה וישירה למפיצים בסין ובמדינות נוספות ללא התיווך של המטפלים 

. מהירים וקלים, נראתה קוסמת ליצירת רווחים גבוהים

לאור התנהלות  ",לאחר שכולם התיישבו פתח עמי בהצהרה חד משמעית

העניינים בחודשים האחרונים תפסיק החברה לתגמל את המטפלים באופן 

כל מה . שהתבצע עד כה ומעכשיו התגמול יהיה אך ורק ממכירות אישיות
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החברה תמשיך לשווק את תוכנית הגמילה דרך . שהיה עד היום לא רלוונטי

".  הפעילות הארגונית של כלל המטפלים עבורהמטפלים אך ללא תשלום

לעמי התחיל ויכוח בין הבכירים . התגובה הייתה שוק והלם כללי, כצפוי

אך ההבנה הייתה שההחלטה היא סופית והמפנה קורה הלכה , ועינב

. למעשה

מקשיב לדיון , שקט, מבלי להגיבלאורך כל הישיבה וההתדיינות ישבתי 

ומבין שפרק חשוב ומוצלח בחיים שלי הסתיים באחת ושעלי לחשוב מיד 

. מהחודש הבאהחל  הביתה פרנסהבעיקר מהיכן אני מביא , איך אני ממשיך

לכולם עבור העבודה החשובה שעשו יחד מכל הלב בסיום הישיבה הודתי 

היינו צוות קרוב כמעט כמו . במהלך השנים האחרונות כצוות מקצועי

 כתבתי מכתב מפורט על , משחזרתי לביתי,לאחר מכן. משפחה חמה

 לפירוק החברה מבחינתי והפצתי אותו לעמי ההשתלשלות העניינים שהביא

המכתב היווה חותמת שמאשרת מבחינתי סיום פרק . ולכל המטפלים בארגון

. נסתרת לא מוכרת וידועההייתה עדיין ש, ויציאה לדרך חדשה

 

אם אתה עוזב כולם . "היו ניסיונות של עמי להחזיר אותי לפעילות בחברה

יש מטפלים שללא מכירת התוכנית יהיו ? לא חבל על כל העבודה, עוזבים

מה אתה הולך . "ניסה לגעת בצד המצפוני שבי" ?מה הם יעשו, ללא הכנסה

אמר על מנת לשכנע אותי לחזור , " זו עדיין הכנסה טובה?לעשות עכשיו

לפעילות או לפחות כדי שיוכל להודיע לכל המטפלים שאני ממשיך לעבוד 

 .עם החברה כדי שהם ימשיכו למכור

אני הודעתי על החלטתי להפסיק את הקשר עם החברה ואין סיבה , עמי"

שאחזור לפעילות בעיקר לאחר שבירת האמון ביננו ובין החברה 

די כעסתי על החוצפה לבקש ממני להודיע שאני נשאר .  עניתי,"למטפלים

ארבע וחצי פעיל בחברה לאחר שבמחי יד הוא קטע עסק שבניתי במשך 

עסק שסוף סוף התחיל להראות תוצאות והכנסות מהפעילות , שנים

הפיתוי להמשיך למכור את התוכנית , למרות החשש מאי הכנסה. הארגונית

. לפחות בינתיים לצורך הכנסה זמנית עד מציאת אלטרנטיבה היה גדול

. קרה משהו שהפך את הגלגל, כל פעם שנראה שמשהו מתחיל להצליחב"

יותר גבוה חזרתי מחדש ועליתי , אך בכל פעם שנתנו לי מכה בראש למטה
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 למרות שנתת לי מכה חזקה ועצרת לי עסק ,גם עכשיו. מהשיא הקודם

 עניתי ,"לא תודה ושיהיה לך בהצלחה. אני אחזור ואצליח עוד יותר, מצליח

.   עם הרבה אגו וכבוד עצמי,ברגש

 הרוויחה ,אשתי, אוסנת. עדיין לא היה לי מושג מה אני הולך לעשות

משכורת שבוודאות לא הספיקה , משכורת בסיסית בתור מנהלת חשבונות

. לפרנסת המשפחה

 

דבר שהייתי מורגל ,  מלאהבמשרההימים הבאים עברו בהפיכתי לעקר בית 

אך עכשיו המצב הכריח אותי ". עובד מעסק בבית"לו מעצם היותי בהגדרה 

, 14:00בישולים והפעלת מדיח הכלים עד השעה , למלא את הזמן בכביסות

. זמן סיום עבודתה של אוסנת וחזרתה הביתה

רוב הטלפונים היו מאנשים שהכירו אותי כאחד שעוסק ומצליח בתחום 

בצד השני של הקול נשמע " ? מה נשמעגולןהיי . "השיווק הרב שכבתי

רציתי להזמין אותך לפגישה שתעניין אותך ושיכולה לשנות לך . "הטלפון

 המשיך אחד מהמכרים ,"את החיים באופן שאתה לא מתאר לעצמך

. עוד אחד שמנסה לשכנע אותי להצטרף לארגון שלו, ואני חושב. שצלצלו

ידעתי מראש את כל .  שאשמע במהלך השיחהגהמונולוכמה מוכר וצפוי 

את כל המענות שאקבל לכל התנגדות ואת האכזבה , משפטי השיחה

זו , אתה לא יודע מה אתה מפסיד, טוב חבל. "שאשמע בסוף השיחה

חזרו ואמרו ....." זו הזדמנות חד פעמית, התקופה הטובה ביותר אי פעם

ם עדיין אנראה אותך בעוד חצי שנה שואני חושב " ,שוב ושוב המתקשרים

. "תחשוב כך על העסק החדש שלך

 

קר ממטפלים שעברו לעסוק בחברות יהצעות עבודה דומות קיבלתי בע

החברה ל כולם סיפרו כמה התחום ש. המולטי לוול, השיווק הרב שכבתי

גדולה ופעילה באופן , שהצטרפו אליה חשוב ועד כמה החברה מצליחה

 שנים בהן 12כל המשפטים ששמעתי ואמרתי בעצמי לאורך . בינלאומי

-עסקתי בתחום התזונה עם חברת מדילייף והגמילה מעישון עם חברת סמוק

בכל הפעמים סירבתי בנימוס וציינתי שאין בכוונתי להתחיל לבנות . לס

. היה לי כבר יותר מדי מזה. עסק חדש מאפס
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המפנה 
 

לא רציתי לדבר עם . התנתקתי מכולם. הימים חלפו ומצב הרוח הלך וירד

הרצאות וסדנאות בפני , לאחר שנים של פגישות שיווק ומכירה. איש

צורך להיות בסדר עם ה בלי , להיות לבד,שקט רציתי רק, לקוחות ומטפלים

. ל כל הזמן רק טוב ונהדרולהיראות טוב ולהתנהג כאילו הכ, כולם

הייתי . חשבתי שאני חי ומיישם את החיים הטובים. היה לי טוב, שלא תבינו

עשיתי מה שבא לי וגם בתקופות מסוימות הרווחתי טוב מעל , עצמאי

. הממוצע

 תואר מקצועי בצילום טכני מדעי שלא שווה מלבד ,עכשיו לא היה לי כלום

כל השנים . מה שלא רציתי לעשות יותר, ניסיון רב בשיווק ומכירותוכלום 

, אוסנתאמרתי ל. עצמאי ולהיות שכיר מבחינתי היה מחוץ לתחוםהייתי 

אני מעדיף לחיות ברחוב באוהל מאשר לעבוד אצל מישהו שירוויח ממה "

".  שאני עושה

חסר , מאדם שמח ואופטימי נהייתי אדם כעוס. מצבי הנפשי הלך והדרדר

. לא מסופר, לא מגולח, הסתובבתי בלבוש מרושל. סבלנות ומנותק מאנשים

. דלפוןנראיתי תי מיליון דולר ועכשיו יכל השנים נרא

 

המצב . בשלב מסוים ניסתה אוסנת להפנות אותי למודעות הדרושים בעיתון

. של חוסר תעסוקה והכנסה היה לא אפשרי מבחינתה

 בתור מנהל לעבודהניסיתי להתקבל , למרות התנגדותי ואגו מפותח וחזק

זכיין לוטו של מפעל הפיס ועוד תחומים בהם נשמרת העצמאות , תחנת דלק

. למזלי לא התקבלתי לאף אחת מהעבודות. שלי כמה שניתן
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כמה חודשים לפני 
 

חודשים לפני הפיצוץ בישיבת הבכירים הצטרפתי לקורס בסיסי כמה 

. בנושא שוק ההון

ארגון המטפלים הלך וגדל . התקופה הכי טובה מאז ומתמידזו הייתה לי 

עשינו . התמלוגים שקיבלתי גדלו מחודש לחודש. והתפרס בכל רחבי הארץ

פרומושיינים מגוונים לקידום המטפלים והתוצאות היו ומבצעי מכירות 

התחלתי לפנק את . סוף סוף חוויתי את החיים הטובים. קים מכובדים'בצ

.  חליפות ונעליים, מסעדות, מחשבים, טים'עצמי בכל מיני גז

 

 ואני חשבתי איך למנף את הכסף באופן הטוב תפוחחשבון הבנק התחיל ל

קראתי את כל . ן"הדבר הראשון שחשבתי עליו היה תחום הנדל. ביותר

ומאוד התחברתי לדרך והרעיון " אבא עני, אבא עשיר"סידרת הספרים של 

ן מצליח בעל נכסים בכל הארץ ואף "התמונה של כריש נדל. שהציג הכותב

יכולת ללמוד שיש לי לא היה לי ספק . בעולם נראתה מאוד נחמדה

. כל מה שאני עושה מצליחש, הרגשתי כל יכול. וכישורים על מנת להצליח

. כל מה שאני אומר לאנשים לעשות הם עושיםש

" אול-פרי"התחלתי לחפש מקורות מידע וקורסים בנושא והגעתי למכללת 

. שישבה בהרצליה פיתוח

הכתובת שנאמרה לי הייתה מדינת . הוזמנתי לפגישת היכרות בשעות הערב

, נסעתי הלוך וחזור ברחוב. אך למצוא את הבניין לא הצלחתי. 48ציון 

אף אחד לא שמע ולא ידע . אפילו שאלתי עוברים ושבים היכן הכתובת

לבסוף החלטתי לחנות הכי קרוב לכתובת המשוערת ולחפש . לכוון אותי

. רגלית
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, הכניסה הייתה מעין סמטה צרה. כשמצאתי את הבניין הופתעתי מעליבותו

המעלית נראתה כמעלית מסע ולא כמעלית לאנשים . ללא שילוט, מלוכלכת

עצרתי בעדו ושאלתי האם הוא , בדיוק ירד במדרגות אדם. בבניין משרדים

, עליתי ברגל. הישניההוא הפנה אותי לקומה . יודע איפה נמצאת המכללה

. לא רציתי להסתכן בלהיתקע במעלית

נכנסתי . על דלת זכוכית היה שילוט שממנו הבנתי שהגעתי למקום הנכון

אחד מהם פנה אלי ושאל אם הגעתי . למסדרון ארוך שהיה מלא באנשים

הופנתי להמשך , לאחר שרשם שהגעתי. ן ועניתי שכן"לפגישה בנושא נדל

. המסדרון לכיבוד קל ולכיתה בה תתקיים ההרצאה

. ההרצאה הייתה מאוד מעניינת ורצינית, למרות עליבותה של הכניסה

, אך מניסיוני וההכרות אישית שלי עם עצמי. הרצון היה להירשם מיד

. דחיתי בנימוס כל ניסיון להירשם לצורך הבטחת מקום לקורס הקרוב

. רציתי לשקול את מה ששמעתי ברוגע ולהתייעץ עם אוסנת בנושא

התרשמתי שעל מנת לעשות . ההתייעצות הובילה להחלטה שאין החלטה

הרבה ממה שהרשתי ,  ראשוני גבוהףיש צורך בסכום כס, ן"כסף מנדל

 את  אוכל לממשגם לאחר השקעה ראשונית, בנוסף .לעצמי להשקיע

על בסיס הכנסה מידית אני הייתי צריך . הרווחים רק בעוד חודשים או שנים

. יומי

" אבא עני, אבא עשיר"בספרים . ן ירד מהפרק לפחות בשלב זה"נדל

: מצוינות שלוש דרכים לעשיית כסף

 מומלצת הדוגמ– יה שוק ההון ושלישית עסק עצמאי ישנ, ן"אחת נדל

. בתחום השיווק הרישתי

. עסק היה לך כל השנים ויש לך ניסיון בתחום, אמרתי לעצמי

. אז מה שנשאר זה שוק ההון. ן לא בחשבון כרגע"נדל

 

תואר . שוק ההון הוא תחום שכולנו מעורבים בו אך מעט מבינים בו באמת

בכלכלה או במנהל עסקים אין לי וככזה ניגשתי לנושא בידיעה שאני לא 

. יודע ולא מבין שום דבר בבורסה ושאני מוכן להתחיל מאפס

אם יש להם קורסים בנושא שוק ההון אך הם " אול-פרי"שאלתי במכללת 

. לא עסקו בנושא
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קולות צפצוף ורעש צורם נשמעו מהמחשב בעת ניסיון ההתחברות 

כל כך שמחתי . קולות שנמשכו עשרות שניות עד ההתחברות. לאינטרנט

שנתיים כבר יש אינטרנט בישראל ואני פחדתי . שהתחברתי לאינטרנט

 רצף של אותיות באנגלית שלבסוף ?מה זה כתובת אינטרנט. מהמפלצת הזו

.  מביאות אותך לדף בית של אתר כלשהו

קורסים בשוק  ",ת החיפוששורוכתבתי בנטסקייפ פתחתי את דף הבית של 

. קיבלתי שלוש תוצאות של מכללות שעסקו בנושא". ההון

 -מכללת פיננסים , ההשניי. התרשמתי מאוד. דספיר שוקי הון, הראשונה

. למעשה מה שחיפשתי. שהציעה לימודים בנושא ניהול תיק השקעות אישי

.  רציניתולאפשוטה שנראתה לי , "מד-בי"ומכללת 

 

כרות לאחד יהתקשרתי לטלפון של דספיר שוקי הון וקבעתי פגישת ה

. הערבים הקרובים

ניים ישלטים גדולים מאירי ע. אי אפשר היה לפספס את הכניסה למכללה

, תמונות של אנשים מחייכים מול מסכי מחשב. משכו את תשומת הלב

בכניסה הפנו אותי לחדר גדול מלא . נראה שמצאו את מקור הכסף הגדולש

. באנשים שהגיעו כמוני לשמוע על האפשרות לעשות כסף משוק ההון

התיישבתי בכיסא פנוי בשורה הראשונה , אנשיםבלמרות שהחדר היה מלא 

 עמודות קווים ומספרים צבעוניים רבים שריצדו על עליו הוקרנומול מסך ש

מבחינתי ראיתי . נראה מאוד מרשים אבל לגמרי לא ברור ומובןזה . המסך

. כתב סיני

 

, שמתי לב כי רוב האנשים. ל המכללה"נכנס בחור צעיר והציג עצמו כמנכ

, ל"במהלך ההרצאה של עדי המנכ. העובדים והאורחים צעירים ממני

הקצב היה . קיבלתי מושג מהן האפשרויות הגלומות מהתעסקות בתחום

. מהיר מאוד הן מבחינת ההרצאה והן מהפעולות הנדרשות בעת במסחר

ב ולהודיע משהו " אמור לדבר מישהו בארה21:00עדי הסביר שבשעה 

הוא הבטיח להראות לנו באופן מוחשי על חשבון . שישפיע על השוק

לאחר עוד מספר דברים יצאנו . שלו איך מתבצע המסחרהאמיתי המסחר 
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להפסקה ארוכה מאוד בה הייתי אמור לפגוש את אחד הנציגים ולהירשם 

 להירשם למסלול קיבלתי המלצה חמה. לאחד מהקורסים שהוצעו קודם

מיד בהצגת הסכום החלטתי מיד שאני . ח" אלף ש17-קורסים בעלות של כ

. ח" ש7,000-מעלה מלאפילו לא לבסיסי בעלות של , לא נרשם לאף קורס

למרות זאת נשארתי לאחר ההפסקה לראות מה זו ההודעה שעדי הבטיח 

. שהיא חשובה ואיך השוק יושפע ממנה

הדגים איך ש, עמירם בשם בחור מתולתל, עד ההודעה עלה מרצה נוסף

נראה גרף שנקרא נרות יפניים
1

פשטות ב ואיך על פיו ניתן לחזות בקלות ו

איך ניתן בקלות ,  הופתעתי מהפשטות.לאן השוק יזוז ואיך עושים מכך כסף

 . לראות לאן השוק נע

 נעמד ליד מחשב וחיכה לשעה ,שתי דקות לקראת ההודעה חזר עדי לבמה

עדי הסביר . את מקורה התרגשות שלא הבנתי התעוררה בופתאום . 21:00

כי הוא נכנס לפוזיציה
2

 הצביע הוא.  ונוכל לראות איך הוא עושה כסף

 אך ,על מספר בצד המסך שמראה את הרווח וההפסד לפוזיציהבהתלהבות 

. לא הבנתי למה כי המספר שהופיע הלך וגדל בדולרים אך לכיוון השלילי

כל זה לקח כמה שניות עד שלפתע ההתרגשות נעלמה ועדי ציין שהפעם זה 

לא הבנתי למה עדי נכנס . יצאתי מאוכזב. 300$לא הלך והוא הפסיד 

הרי רק לפני כמה דקות הסביר . לפוזיציה ואיך החליט לאן השוק ינוע

השלב הבא היה לבדוק את . עמירם כמה פשוט לזהות את כיוון השוק

.  הקורסים במכללת פיננסים

בכניסה . מקום מרשים ומסודר. ת"טייקי בפ-פיננסים יושבת במתחם היי

עד התחלת ההרצאה ניגשתי למזנון . שאלו לשמי והפנו אותי לאחת הכיתות

שבמבואת הלובי ואכלתי קרואסון שוקולד לאחר שהכנתי נס קפה עלית 

. עוד קרואסוןבסיימתי את הקרואסון והרגשתי צורך . בכוס חד פעמית

.  דקות ובאיחור קטן ביקשו מכולם להיכנס לכיתה15-ההמתנה ארכה כ

. ניצלתי את השניות שנותרו לקחת עוד קרואסון ונכנסתי לכיתה

                                                 
1

 .מציג את כיוון תנועת מחירי השוק כאשר כל נר מייצג יחידת זמן קבוע– גרף נרות יפניים  
2

 .בעסקה שנעשית  בשוק ההון. עמדה, מצב– פוזיציה  
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הציג את עצמו והסביר על פעילות המכללה ,  הבעלים של המכללה,מיכה

ועל מגוון הקורסים עד להפסקה שלאחריה נאמר שנקבל שיעור ראשוני על 

ניתוח טכני
3

. שיטה לניתוח תנועת השוק וקבלת החלטות בשוק ההון, 

ההרצאה הייתה מעניינת מפי בחור בשם אורי שהסביר בחשיבות רבה איך 

עלות הקורס הייתה . טכניהניתוח ה שיטתהוא מקבל החלטות ואיך פועלת 

אך עדיין סכום שוקי הון זול כמעט בחצי מדספיר , ח" ש4,800בסביבות 

. שמנע ממני להירשם מיד לקורס

הפגישה ". מד-בי"ברירת המחדל הייתה לבדוק מה מציעים במכללת 

 הראשונהעליתי לקומה . א"אחד העם בתרחוב התקיימה בבניין באזור 

הגעתי לחדר בעל שני טורים של שולחנות . ונכנסתי למסדרון צר ומפותל

בקצה השני . עליהם מסכי מחשב וגרפים שכבר הבנתי מה הם מייצגיםש

. ת"כיסאות צמודים לקיר במבנה של חיעם של החדר נמצא חדר נוסף קטן 

כמו בכיתת מחשבים בכפר אפריקני באמצע שום , כל המקום נראה מוזנח

שונה מאוד ממה שדמיינתי שחברה שעוסקת בתחום שוק ההון . מקום

. נקי ומסודר, טקי-היי, שוק ההון נתפס אצלי כמשהו גדול. צריכה להיראות

בדמיוני ראיתי סוחרים בשוק ההון כאנשים שלובשים חולצות לבנות עם 

כל , לעומת זאת. על ידיהם עונדים שעונים נוצצים. שלייקס וחליפות יקרות

בחדר . ינס'שירט מרושלות ומכנסי ג-העובדים שראיתי לבשו חולצות טי

לקראת מועד .  ההרגשה הייתה של חפריות.התיישבתי על אחד הכיסאות

ללא אפשרות להכניס כסאות באנשים מלא החדר כבר היה  תחילת ההרצאה

 בחור צעיר בשם נירו. אלו שאיחרו נאלצו לעמוד בצידי החדר. נוספים

 אינה אישי והוא שהסיבה שהוזמנו לפגישה יבווידוהתחיל את ההרצאה 

 .הקורס אלא הרצון שלהם שנפתח חשבון מסחר דרכם לאחר סיום הקורס

 להכשיר  היא מהעמלות שנשלם ולכן המטרה שלהםיהיההרווח שלהם 

 וככל ,אותנו באופן שנדע לאחר הקורס לבצע פעולות מסחר בשוק ההון

ח בלבד לשישה " ש2,000 ההייתעלות הקורס . שנצליח כך הם ירוויחו

                                                 
3

פי גרף מחירים -דרך לחיזוי תנועה השוק על–  (Technical Analysis)ניתוח טכני  
 .ומתנדים סטטיסטיים המוצרגים על גבי הגרף
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.ף"שלושה בנושא ניתוח טכני ושלושה בנושא אופציות מעו. מפגשים
4

 

גם ניתוח טכני וגם , גם יושר. נרשמתי מיד והבטחתי את מקומי בקורס

. להאלי, בחבילה אחת ובמחיר מצחיק, ף"אופציות מעו

                                                 
4

 .25בבורסה לניירות ערך בתל אביב נסחרות אופציות על מדד תל אביב - ף "אופציות מעו 
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מתחילים ללמוד 
 

מלא התרגשות הייתי . הגעתי לשיעור הראשון שלי בנושא שוק ההון

לעשות זאת כל אחד יכול . לקראת תחום מלא אפשרויות ורווחים כספיים

בשם ברי הציג את עצמו כסוחר בשוק צעיר מרצה . נגיש לכל אחדוהתחום 

 תההון מזה מספר שנים וניתוח טכני הוא הנושא אותו ילמד בשלוש

. חשבתי בהתחלה שהוא אחד מהמשתתפים בקורס. המפגשים הראשונים

ינס פשוטים ובכלל לא נראה כמרצה ובטח 'שירט וג-ברי לבש חולצת טי

ברי נראה כסטודנט שמשלים הכנסה תוך כדי . שלא כמי שסוחר בשוק ההון

 .הלימודים

הסביר מה , ברי התחיל להראות לנו איך לקרוא גרף של נרות יפניים

זה כל כך , מה.  מגמה בשוקתנראיההבדל בין נר ירוק לאדום והראה איך 

 אפשר בקלות לדעת אם מניה. חשבתי?פשוט לקרוא גרפים
5

 עולה או 

 יפנייםבהמשך ברי הסביר על תבניות של נרות. איזה יופי, יורדת
6

 ומה 

. לזהות היפוך מגמה בשוקהיא מטרת התבניות . המשמעות של כל תבנית

הרגשתי טוב שהחלטתי . כל הסבר לווה בדוגמאות שקרו בשוק בעבר

 חיזקה אצלי את ההרגשה שמצאתי דרך הכל דוגמ. ללמוד את התחום

שאפשר לזהות ברי לאחר שלימד תבניות נרות הסביר . לעשות כסף

                                                 
5

מניה היא סוג של נייר ערך המהווה שטר בעלות על חלק מחברה ומקנה  - (Stock)מניה  
 .למחזיק בה מעמד של שותף בחברה

6
שניים עד )בין כמה נרות יפניים  (צירוף)תבניות טכניות שהשילוב – תבניות של נרות יפניים  

 .יוצרים תבנית בעלת משמעות בניתוח טכני לחיזוי שינוי מגמה בשוק (חמישה
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פריצות
7

למדנו .  ושינויי כיוון של השוק על יד שירטוט קווים על הגרף

, תחתיות כפולות ושיאים, משולשים, תעלות, ספלים, לזהות תצורות דגלים

לא האמנתי איך יכול , לאחר כל לימוד תבנית. תבניות ראש כתפיים ועוד

.  ילךלהיות שכל כך קל ללמוד ולזהות לאן השוק 

סיפר לנו ברי שהוא הולך ,  שלימד כאילו עד עכשיו לא הספיקו הכלים,ואז

ללמד אותנו כלים טכניים
8

 שאפשר להוסיף לגרף ועל פיהם לזהות מתי 

. מתחילה מגמה בשוק באופן ברור וקל

וממוצעים , רצועת בולינגר, MACD, סטוקסטיק, RSIלמדנו כלים כמו 

חלק מהמשתתפים סיפרו .  בכל מפגשוגברהההתלהבות בכיתה הלכה . נעים

שמעתי . שפתחו חשבון מסחר וכבר התחילו לקנות מניות בכסף אמיתי

 אווירה של ההיית. אנשים שעושים תשואות יפות וכמובן רציתי גם

.  התלהבות מדבקת

הפרדתי פסקאות והדגשתי , במוטיבציה רבה רשמתי כל מילה שנאמרה

שאלתי לגבי כל נושא . כותרות בצבעים שונים כמו ילדה בבית ספר יסודי

שלא הבנתי לחלוטין וציפיתי כבר לפתוח חשבון מסחר על מנת להתחיל 

. ליישם את מה שנלמד בקורס

שלושת המפגשים עברו מהר מדי ובשיעור הרביעי הגיע מרצה בתחום 

, מבלי להבין. רק השם אופציות כבר עשה לי רע. האופציות בשם מעיין

 למקצוענים בעלי סכומי כסף גדולים מיועדמסחר באופציות ההסקתי כי 

בשתי הפגישות וחצי הבאות ישבתי ולא הבנתי . ושהתחום מאוד מסוכן

תקןתטא וסטיות , כל הגמא. כלום
9

. כאלו ואחרות פשוט לא נקלטו 

 על מנת ,מי שפגשתי בפגישת המבוא, ובחצי הפגישה האחרונה הופיע ניר

הוא היה מדהים והדגים . לחזור ולסכם את כל הנושאים שעברנו בקורס

פעולות והחלטות באופציות באופן שפתאום התחום נראה ברור מאוד 

                                                 
פריצה של קווי התנגדות ושבירה של קווי תמיכה משמשים בדרך כלל כאיתות - פריצות  7

. לשינוי מגמה לאחר דשדוש של השוק
על גבי גרף המחירים או מתחתיו  (Oscillator או Indicator)מתנדים - כלים טכניים  8

. המייצגים חישוב מתמטי בתצורה גרפית אשר מאותתים על שינוי מגמה בשוק
. כלים לחישוב שוויה של אופציה– תטא וסטיות תקן , הגמא 9
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שאלתי למה הוא לא זה שמלמד את הנושא בקורס . ופשוט למסחר

. חבל.  שהוא ילמד במחזור הבאההייתוהתשובה 

 

 בסיומו החלטנו לפתוח חשבון מסחר .י נועםאת הקורס עשיתי יחד עם חבר

 עם זה שתפקידו שלהיפגא כדי "נסענו לת. במניות בבורסה הישראלית

. עלינו במדרגות צרות לקומה ראשונה. לפתוח חשבונות ללקוחות חדשים

נכנסנו למסדרון צר .  שהגענו למקום הנכוןודלת זכוכית ועליה שלט הבהיר

נזכרתי שזה אותו המקום בו נערכה פגישת . ומפותל עד שהגענו לחדר גדול

תכונה בו  ההיית,  ישבו אנשים מול מסכי מחשבלידבחדר . המבוא לקורס

שמטפל בפתיחת חשבון מי זה ", הצצתי לתוך החדר ושאלתי. של פעילות

אף . נראה שהם היו לחוצים ממשהו שהופיע על מסכי המחשב ?"מסחר

מישהו יודע למי עלי לפנות לצורך פתיחת " , שאלתי שוב. אחד לא הגיב

" ?חשבון מסחר

אחד מהחברה הצביע לכיוון החדר הגדול ואמר מבלי להרים את הראש 

".  תשאל שם מי זה מני", ממסך המחשב

קיבלנו למלא חוברת שלמה של טפסים משפטיים ובהם בין היתר העמלה
10

 

ט מיקוח והעמלה עמ. שעלינו לשלם עבור כל ביצוע קניה ומכירה של מניות

 מסך המכירה של כל 0.11%- מסך הקניה ו0.11% עמדה על שנדרשנו

המניה צריכה לעלות יותר , על כל מניה שקנינו, כלומר בחישוב מהיר. מניה

תנועה גדולה מאוד .  ללא הפסדבשוויון כדי שנצא מהפוזיציה 0.22%-מ

הרי אני . אך ממה שלמדנו בקורס נראה שמחיר העמלה נמוך מאוד. למניה

הולך לקנות מניה ולהחזיק אותה לאורך שבועות וחודשים כדי להרוויח את 

סווינגובמסחר . מלוא פוטנציאל התנועה של המניה
11

 תנועה 0.22%, ארוך 

.  טעות של מתחילים,היא קטנה יחסית

                                                 
. היא תשלום עבור כל עסקת קניה או מכירה של נכס בשוק ההון, עמלה או קומיסיון- עמלה  10

 .לבורסה ולחברת תוכנת המסחר עבור המידע הבורסאי, משולמת לברוקר

 
11

בדרך כלל למשך . פוזיציה בשוק ההון לטווח זמן ארוך מיומיים רצופים–  (Swing)סווינג  
 .שבועות ואף יותר
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שילמתי עבור תוכנת גרפים שמציגה את כל המניות ופתחתי חשבון 

ח " ש10,000העברתי סך של . א"הבורסה שבת, בבורסה הישראלית

. להתחלה עם הרבה תקוות שגובה החשבון יגדל באופן משמעותי ומהר

תכננתי לעשות מספיק .  איך אני מכפיל ומשלש את הכסףיראית בדמיוני

. כסף למחיה חודשית סבירה

 פתחתי את תוכנת הגרפים והוספתי את כל .יום ראשון למסחר בכסף

עברתי על כל אתר כלכלי באינטרנט כדי . כלים שלמדתי בקורסההמתנדים ו

לראות מה המקצועיים חושבים שהשוק יעשה והתחלתי לחפש מניה 

. להשקעה

100עברתי על כל מניות תל אביב 
12

כל גרף שנראה ממבט ראשון מבחינה . 

בשלב . טכנית פוטנציאל לקניית המניה השארתי פתוח ואת השאר סגרתי

 הפעם באופן מדוקדק יותר על פי תצורת ,השני חזרתי לבדוק את הגרפים

,  הטובים ביותרםבקריטריונילאחר צמצום המניות שעמדו . המתנדים

. החלטתי לקנות כמה מניות

 בו אני אמור Order Netקבלתי גישה עם סיסמא אישית לאתר שנקרא 

תכננתי ללחוץ קניה למניות שבחרתי אך שווי . לעשות את פעולות המסחר

הבנתי שבחשבון מסחר .  המניות היה גבוה מסכום הכסף שהיה לי בחשבון

ושכדאי מאוד להוסיף עוד . ח אין באפשרותי לבצע מסחר" ש10,000של 

. כסף לחשבון

. הרבה כסף לצורך המסחר לא היה וחשש מפני כישלון והפסד כספי היה

. ח להתחלה" ש10,000לכן העברתי לחשבון עוד 

, אפריקה, כמובן טבע. מוכרות ויציבות, חיפשתי מניות עם נפח מסחר גדול

.  כיל ומניות הבנקים, דלק קבוצה, חברה לישראל

לאחר ניתוח הגרפים . הנה זה קורה, התרגשות רבה, הקניה הראשונה

ביצעתי את הקניה במרקט. שלוש מניות לקניה-מצאתי שתיים
13

 כדי 

                                                 
12

 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר הנסחרות 100מדד המרכז את  - 100מניות תל אביב  
 .בבורסה לניירות ערך בתל אביב

13
הוראת קנייה או מכירה של ניירות ערך לפי שער השוק ברגע נתון ללא  - (Market)מרקט  

 .הגבלה במחיר הטוב ביותר
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חיכיתי זה אומר שישבתי כל .  וחיכיתי שהמניה תעלהלהיכנס לפוזיציה מיד

.  איך הגרף עולה ויורדוהסתכלתיהיום מול המחשב 

מה כבר היה לי , טוב. אני ישבתי וחיכיתי,  קנה והלך לעבודהשנועםבזמן 

. לענות לטלפונים. לעשות

יטי אלאחר יום יומיים הבנתי שאין טעם להיות מול המחשב ושקצב התזוזה 

.  את ארגון המטפליםיניהלתבמקביל . בהרבה ממה שציפיתי

 היוכל מפגש עם מטפלים וכל הדרכה שהעברתי בתחום הגמילה מעישון 

 ברקיע הייתי.  בסיפורי הצלחה לגבי הרווחים שעשיתי בשוק המניותיםמלוו

גם בכיר בחברה וראש ארגון מטפלים שפרוסים בכל הארץ וגם . השביעי

. מניות בבורסהבאיש שוק ההון שמשקיע 

אך , ח מצומצמות ביותר" ש20,000אפשרויות המסחר עם חשבון של 

. ח" ש400-הצלחתי להרוויח ביום ממוצע כ

שמתי לב כי בזמן חשיפה לשוק התחושות והרגשות שלי חזקים וכל לילה 

ביום שהשוק עלה והמניות הרוויחו הייתי . השינה קשה מפעם לפעם

אך בימים שהשוק ירד והמניות . באופוריה וסיפרתי לכולם כמה אני מצליח

התחלתי לחשוב על . הפסידו הייתי בלחץ ולא יכולתי להתנתק מהמחשב

.  דרך לסחור על בסיס יומי ולא להחזיק מניות לאורך זמן

א וחיפשתי תבנית התנהגות שמתאימה "פתחתי גרפים של כל מניות ת

, גזית, כלכלית לישראל, עיקר המניות שמצאתי היו קרדן אן וי. למסחר יומי

. טאואר, איתורן

מחירי סגירה בגרף ההייתתצורת הגרפים 
14

כאשר .  בצורת סינוס מרובע

א מוגבלת "הבורסה בת. 4%-5%הפער בין הקונים למוכרים היה פער של 

לפוזיציות לונג
15

 ולכן כלומר ניתן להרוויח רק כאשר השוק עולה,  בלבד

                                                 
גרף מחירים בו מחיר הסגירה של כל יום מחובר בקו רציף למחיר - גרף מחירי סגירה  14

 .הסגירה של היום שלפניו
כניסה לעסקת קניה של נכס כאשר התחזית שהשוק יעלה ממחיר –  (Long)פוזיצייה לונג  15

כניסה לעסקת קניה של נכס כאשר התחזית שהשוק ירד  - (Short)פוזיציה שורט . מסויים

. ממחיר מסויים
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 לימיטהזמנתהצבתי 
16

לקניה ברמת מחיר אחת גבוהה מהרמה בה שהוגבלה  

שההזמנה שהשוק הגיע למחיר הלימיט וברגע . הזמנות של הקוניםהישבו 

מיקמתי מיד הזמנת מכירה בלימיט רמת מחיר אחת נמוכה , התבצעה

כך שכל הזמן הייתי הראשון לקבל את ההזמנות . מהרמה בה ישבו המוכרים

.  למניה2.5%-4.5% של קניה ומכירה עשיתי בבכל סיבו. לביצוע

כך הצלחתי גם להרוויח וגם . צורת עבודה זו נתנה לי רוגע ושקט נפשי

. לישון בשקט

אך .  ואף יותר80%- ל5% בכל אותה תקופה הרוויח על כל מניה בין נועם

. די דומה לאורך זמןהייתה ל התשואה שלנו וסך הכבשמתי לב כי 

, כל מי שפגשתי שקונה ומוכר מניות. הרוויחהשבחרתי וקניתי מניה כל 

 במגמת עליה עד למפולת ההייתלמעשה הבורסה . סיפר שהוא מצליח

.  במבט לאחורמסקנה. 2007הגדולה שהניצוצות שלה התחילו באוקטובר 

כולם מצליחים ומרוויחים כשהבורסה כל הזמן , לא כזה גאוןאני כנראה 

. עולה

 

 

                                                 
מיקום . מיקום הזמנת קניה או מכירה  במחיר ידוע וקבוע מראש–  (Limit)פקודת לימיט  16

 .ההזמנה יכול להיות נמוך או גבוה ממחיר השוק בו הוא נמצא
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תאוות בצע 
 

כל ביצוע הביא רווח . כל החלטה התבררה כנכונה. הייתי הגדול מכולם

סיפרתי לכולם שאני סוחר בשוק .  ובתוצאותבהישגיםהייתי גאה . כספי

. על האפשרויות להרוויח כסף בקלות ושכל אחד יכול לעשות את זה, ההון

.  וללמוד את התחוםףמלהיחשלא הבנתי איך עד אותו רגע נמנעתי 

חלק . המשך הצלחהלי חלק שמחו בהצלחתי ואיחלו . מגוונותהתגובות היו 

אם זה היה . "הביעו את דעתם שהבורסה זה קזינו ושאין לי סיכוי להצליח

משפט שחזר על עצמו , "כל כך פשוט אז למה לא כולם עושים אותו דבר

. גם אני לא הבנתי למה לא כולם סוחרים בשוק ההוןהיא שהאמת . רבות

עדיין הרווחים שעשיתי מהשוק היו קטנים מלהספיק למשוך כספים לצורך 

מבחינתי הרווחים . אך הייתי מסופק מהיכולת שלי. השוטפתהמחייה 

 .שימשו כחיסכון

 

. לס-הוזמנו לחתונה של קרוב משפחה מספר חודשים לאחר הפיצוץ בסמוק

בזמן שהמתנתי להכנת . במהלך הערב ניגשתי לבר להזמין בקרדי קולה

איש עסקים מצליח  שהיה ,אביו של החתן, רחמיםניגש אלי , המשקה

 משתיית  שמח ומבוסםרחמים היה. ל"העוסק בתחומים רבים בארץ ובחו

 . ושאל לשלומיאלכוהול

.  עדייןהייתה לי למרות שהכנסה יציבה וקבועה לא , עניתי,"ל מצויןוהכ"

 . אמרתי,"אני עוסק היום במסחר בשוק ההון"

אתה צריך . "נראה שהתאכזב מהתשובה שלי, החיוך של רחמים נמחק

כאילו קרא את .  אמר,"תחפש להיות שכיר בתחום המכירות, משהו קבוע

 . המשיך,"לא כל אחד יכול להיות עצמאי. "המחשבות שלי
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, שלדעתו, חשבתי לעצמי. כל השנים שהייתי עצמאי לא נחשבו מבחינתו

כלומר , עובדים שכירים, מקום מסודר, עצמאי הוא איש שיש לו עסק

עצמאי יכול להיות בתחומים רבים ועסק עצמאי יכול להיות . "להיות כמוהו

 . עניתי,"בצורות שונות

לנסר בעסק מבוסס וכך - אז תלך להיות פרי,נכון ",רחמים עצר לרגע ואמר

". תהיה במעין שילוב של עצמאי ושכיר

. תי לו על התמיכה ונפרדנו כל אחד לשולחנויהוד
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להתעמק בתחום 
  

שנים התרוצצתי בכל הארץ בפגישות עם לקוחות ומפיצים . לא עבדתי

הצלחתי . ועכשיו אני יושב לבד בבית ומנסה להרוויח משוק המניות

 משיכה מחשבון המסחר לצורך אפשרולהרוויח אך סכומים קטנים שלא 

. ההוצאות החודשיות השוטפות

הדרך ? ואיך אפשר לעשות יותר כסף מחשבון מסחר כמו שלי. רציתי עוד

.  האופציות באמצעות ההייתשהכרתי 

 

אך כשמדובר .  נגזרת מתוחכמת שנועדה להיות כלי ביטוחיןאופציות ה

בשני . בכסף תמיד ימצאו אלו שישתמשו באופציות ככלי למינוף וספקולציה

המפגשים וחצי שבהם קיבלתי איזה שהוא מושג מהן אופציות ואלו 

 שזהו כלי מסוכן שמיועד ההייתתחושתי , אסטרטגיות ניתן לבצע

בעת פתיחת חשבון המסחר סירבתי . למקצוענים ובעלי הכיסים הגדולים

 לאחר ניסיון , אך עכשיו,לחתום על אפשרות גישה למסחר באופציות

. רציתי להעמיק את הידע בתחום, מוצלח בשוק ההון

 בגרסה שבה השתמשתי לצורך קריאת הגרפים אפשרה הגרפיםתוכנת 

יש מי , מחסכנות. מתקדמת לעשות ניתוח בסיסי של אסטרטגיות באופציות

שהיה כפול ממחיר , לא הוספתי את פער התשלום הנדרש, שיגיד מקמצנות

חישבתי ידנית כל וולכן ישבתי , המנוי החודשי ששילמתי עבור התוכנה

מחיר האופציות והפער בין הקונים , אסטרטגיית מסחר בהתאם למצב השוק

.  למוכרים
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ף רק אם אתה כותב "אפשר להרוויח באופציות מעו, ההייתמסקנתי 

אך לצורך כך נדרש חשבון מסחר גדול .  כלומר מוכר אופציות,אופציות

.  לצורך ביטחונות

. החלטתי שמהאופציות לא תבוא הישועה
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וול סטריט 
 

סיפר לי ספי שהוא נרשם , לס-בסמוקיום אחד באחד המפגשים שלנו 

לקורס מסחר במניות בוול סטריט
17

. 

 .הגבתי בפליאה" ?וול סטריט"

זה שוק גדול בהרבה מהבורסה בארץ ויש הרבה יותר אפשרויות , כן"

 . ענה,"למצוא הזדמנויות לקניה

משהו קסום שלרוב . וול סטריט מבחינתי הוא מקום כמו שתגידו הוליווד

מתי אתה מתחיל את , נחמד מאוד. "הישראלים גדול עליהם ורחוק מהם

 . שאלתי,"?הקורס

 .ענה, "בשבוע הבא"

 אמרתי מתוך כוונה ,"ספר לי איך הקורס ואם הוא טוב גם אני אלך, אוקיי"

. אמיתית לשמוע חוויות לגבי השוק הזה

ט לאחר השעה בה ידעתי שהמפגש הראשון של הקורס עצלצלתי לספי מ

 ".?איך היה, נו ",הסתיים ושאלתי

, ב"מי שמדריך הוא בחור שעשה עלייה עכשיו מארה. לא יאמן, תשמע"

יש לו ידע עצום והוא הולך ללמד .  וחצי16בחור שהתחיל לסחור מגיל 

גם .  מלא התלהבות,ענה, "אותנו איך הוא בוחר מניות ומקבל החלטות

עדיין ההתלהבות הצדיקה , ספי מההתלהבות של 50%לאחר הורדה של 

וכך בכל סיום של מפגש תחקרתי את ספי לגבי מה .  נוספתהתעניינות

. שלמד

                                                 
17

הפך " וול סטריט"השם . מקום מושבה של הבורסה לניירות ערך בניו יורק- וול סטריט  
 .להיות שם נרדף לשווקים הפיננסיים ככלל
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הייתי חייב לדעת את השוק הגדול . הזמנתי מקום למחזור הקורס הקרוב

, רציתי להיות בין המקצוענים וללמוד מהטוב ביותר. והמשפיע בעולם

רק המחשבה שהוא . ממישהו שעושה זאת בפועל ושיש לו הרבה ניסיון

. רציתי גם.  וחצי הטריפה את דעתי16נחשף לנושא ופועל מגיל 

 

. התפתחות שעברתיהזהו הרגל מכל סדנאות , התיישבתי בשורה הראשונה

לכיתה נכנס בחור שנראה .  יושבים תמיד בשורות הראשונותםהמצליחני

. חולצה לבנה ועניבה תואמת, לבוש חליפה כהה. בשנות השלושים לחייו

בדומה למה . סוף סוף משהו שמתלבש כמו שצריך, חשבתי לעצמי

.  שאיש בורסה נראהשדמיינתי

מייקל ". עביר את הקורס בנושא מסחר בוול סטריטאואני , שמי מייקל לוי"

 וחצי לסחור באחת מחברות 16הציג את עצמו כמי שהתחיל בגיל 

 שם לב כשהגיע לחברה אליוהדבר הראשון ש. ב"ההשקעות הגדולות בארה

כל סוחר התמחה במניה של חברה . כמות הגדולה של סוחרים בחברהה יהה

כל סוחר הכיר את בעלי . אחת עד שלוש מניות במקרה של חברות קטנות

, פיתוחים שבדרך, הודעות מיוחדות, תחום עיסוקה, שווייה, חברהבהעניין 

התנודה היומית וכל דבר שיכול , אופי התנהגות המניה במהלך המסחר

. להשפיע על מחירי המניה

הסוחר הרוויח מהפער בין מחירי הקונים ומחירי המוכרים וידע איך ומתי 

. המשקיעים, לבצע את העסקאות מול בקשות הלקוחות

חברת הברוקר
18

פעם אחת מהעמלות המשולמות עבור .  מרוויחה פעמיים

 פער המחיר בין הקונים ,"החלקה"ופעם נוספת עבור ה. כל קניה ומכירה

. למוכרים

שוב נלמד . הקורס התחיל בהתלהבות רבה אך ככל שנמשך התחיל לשעמם

. והציפייה ללמוד מניסיונו של סוחר נגוזה. ניתוח טכני בסיסי

 

. בשלב זה החלטתי לנסות מסחר ממונף

                                                 
18

אדם אשר מוסמך על ידי הבורסה לניירות ערך לבצע פעולות של קניה ומכירת - ברוקר  
 .ניירות ערך עבור לקוחותיו
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כוח המינוף 
 

או /בדרך כלל מכסף של אחרים ו. כסף עושים על ידי מינוף, כמו בכל עסק

. עובדים,  שכירת אנשי מקצועבאמצעותבזמן של אחרים 

הרי כולם רוצים עוד כסף . בשוק ההון יש נגזרות שפותחו לצורף מינוף

. לכסף שעשו

 ,לפועב. םביניהמסחר במטבעות העולם והיחס , ח"נגזרת אחת היא המט

הפורקס, מניות וחברות הברוקרהשינויי מחירי המטבע קטנים לעומת 
19

 ,

ות בסכומי כסף אממנפות את חשבונות הלקוחות ומאפשרות לבצע עסק

כך יוצא שאנו רואים פרסום רב שמציע . גבוהים לבעלי חשבון מסחר קטן

.  דולר בלבד לעשות משכורת חודשית ביום100-ח וב"לנו לסחור במט

אני יכול שהפיתוי גדול ולכן הרבה אנשים מנסים את מזלם בתחום וכמובן 

זה לא שאי אפשר להרוויח . כולם לא שורדים ומפסידים את כספםשלהגיד 

 הכלים .אלא שהסיכוי מול הסיכון הם מראש לרעת הסוחר, ח"במסחר במט

הציטוטים, הניתנים לסוחר כגון פלטפורמות המסחר
20

,  ומהירות התגובה

כמעט כולם פותחים חשבון , החשוב ביותר. לא יאפשרו לסוחר להצליח

. התמקצעותמסחר בגלל תאוות בצע ולא לאחר למידת הנושא ותרגול עד 

 

 מודעת פרסומת המכריזה על , שליהאלקטרוניבאחד הימים קיבלתי לדואר 

החלום שלי הוא . המנצח יקבל מכונית פורשה חדשה. ח"תחרות מסחר במט

                                                 
19

 .הינו שוק לקנייה ולמכירת מטבעות, ח או שוק הפורקס"מסחר במט - (Forex)פורקס  
20

שער הרכישה : (Ask price)ושער מכירה  (Bid price)שער רכישה - ציטוט פיננסי  
מתייחס למחיר אותו מוכן קונה לשלם עבור המוצר ושער המכירה מתייחס למחיר אותו מוכן 

 .לקבל המוכר תמורת המוצר
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. 911להגיע ליכולת כלכלית שתאפשר לי לקנות מכונית פורשה דגם 

. בהודעה הופיעה תמונת מכונית פורשה לבנה על רקע אחוזה מפוארת

הפיתוי היה גדול ולכן הורדתי את תוכנת המסחר כדי לנסות לזכות 

, ובאופן מפתיע,  תוכנת המסחר התחלתי לסחורלאחר התקנת. במכונית

 מסחר מסוימותכל משתתף בתחרות נדרש לעמוד במגבלות . הצלחתי

הגרפים וציטוטי השוק היו , הכלים ליישום המסחר.  לכל פוזיציהובמינוף

ח לא בשבילי "החלטתי שנגזרת המט. מבחינתי מוגבלים ונוטים לרעתי

. ושעלי לבדוק נגזרות אחרות
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חוזים עתידיים 
 

חוזים עתידיים
21

בחלק , נגזרת ממונפת,  נגזרת נוספת שהשוק מציעהם 

. מציעה אפשרויות מסחר מגוונותהנגזרת הזו . ח"מהמקרים יותר מהמט

 

למדתי . מרגע פתיחת חשבון המניות המשכתי לחפש כלים נוספים למסחר

 שלמדתי בקורס וחיפשתי כל הזמן את עבר למהעל מתנדים נוספים מ

. השיטה שתעשה לי כסף בקלות

בחלק מהחיפושים באינטרנט הגעתי לחברות שמציעות אסטרטגיות מסחר 

אסטרטגיה אוטומטית היא סקריפט שנמכר כשירות ומכיל . אוטומטיות

בתוכו תוכנית מסחר ממוחשבת שרצה על פלטפורמת המסחר באופן 

.  פוזיציות בפועל, אוטומטי ומבצעת כניסות ויציאות

בעיקר על החוזים , שמתי לב כי כל האסטרטגיות רצות על חוזים עתידיים

 S&P500-של ה, ב"שעוקבים אחר המדדים העיקריים בבורסות בארה

 המורכב Russel2000, ק" המניות הגדולות מתוך הנסד500- המורכב מ

 30- שמורכב מונס'דאו גה, ק" המניות הבינוניות מתוך הנסד2000-מ

 100- שמורכב מNASDAQ100- והיורק-המניות הגדולות בבורסת ניו

. לכן החלטתי לבדוק את הנגזרת הזו לעומק. מניות הטכנולוגיה הגדולות

לעומת , בארץ נתנו שירותים למסחר בחוזים עתידיים שתי חברות בלבד

התקשרתי . טרייד- אחת טריידהיר והשניה טוגדר.ח"עשרות בתחום המט

                                                 
21

הוא מכשיר פיננסי הנסחר בבורסה לניירות ערך או  - (Futures Contract)חוזה עתידי  
, החוזה העתידי הוא התחייבות לספק או לרכוש נכס כלשהו במועד עתידי. בבורסה לסחורות

 .כאשר המחיר נקבע מראש והתשלום מתבצע במועד מסירת הנכס או הסחורה
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 ואני מתקשר לברר לגבי מסחר גולן שמי ,שלום. "טרייד-לחברת טוגדר

יצחק הסביר בסבלנות . בצידו השני של הקו ענה יצחק". בחוזים עתידיים

לגבי היתרונות של המסחר בחוזים העתידיים ועל היתרונות שבפתיחת 

אך משפט אחד עצר אותי , ל נשמע נהדר ומבטיחוהכ. חשבון מסחר דרכו

חייב להתחיל עם  אם אתה רוצה להצליח ולשרוד בתחום אתה. "מלהמשיך

אפשר לפתוח ",  הצהיר יצחק והמשיך," דולר לפחות20,000חשבון של 

".  גם עם פחות כסף אך הרוב לא שורדים

בטריידהיר הציעו למי שפותח חשבון מסחר קורס מסחר בחוזים עתידיים 

.   דולר בלבד5000דרישת המינימום לפתיחת חשבון עמדה על . בחינם

הראשונה שממנה התפתחה . הבנתי שהחוזים העתידיים זו נגזרת ותיקה

. הסוחר נמצא במקום הטוב ביותר, הבורסה של היום ושברמת הסיכוי סיכון

פתחתי חשבון מסחר והצטרפי לקורס , משום שהנושא מאוד עניין אותי

. מסחר בחוזים עתידיים בתקוות גדולות לפריצה הגדולה

בלובי . הגעתי מלא התלהבות. הקורס נבנה על ארבע פגישות בשעות הערב

לאחר הכוונה קצרה נכנסתי לחדר . קיבלה את פניי פקידת קבלה חייכנית

שולחן חום מלבני גדול ניצב במרכז החדר . ששימש כחדר ישיבות בחברה

 הכניסה רק  -חדר מסחר" היה שלט לידעל דלת . סאות משרדייםיוסביבו כ

מאוד רציתי לראות איך נראה מסחר בפועל ואת ". לסוחרים מורשים

. אך הדבר לא התאפשר, הסוחרים בעת המסחר

 תפסתי את מקומי באחד .בחדר הישיבות ישבו כמה אנשים נוספים

תמיד זה ), לחדר נכנס בחור צעיר. הכיסאות וחיכיתי להתחלת השיעור

 הציג עצמו בשם נשר ופתח בהסבר קצר על ?(מעניין למה, בחור צעיר

איך נראה ,  בעצם חוזים עתידייםהםלאחר מכן התחיל להסביר מ. החברה

 קווי תמיכה םמהואיך לתפעל את תוכנת המסחר , גרף של חוזים

והתנגדות
22

כל כך בסיסיות שיצאתי . בסיסיות ואסטרטגיות למסחר 

. מהקורס באכזבה גדולה

                                                 
22

פי התנהגות תנועת -קווים המשורטטים על גבי גרף המחירים על– קווי תמיכה והתנגדות  
קו . קו תמיכה מסמל רמות מחיר בהן השוק התחיל לעלות כאשר הגיע אליהן. השוק בעבר

 .התנגדות מסמל רמות מחיר בהן השוק התחיל לרדת כאשר הגיע אליהן
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 ולכן ,חשבון מסחר כבר פתחתי וניסיון כלשהו במניות צברתי, לולמרות הכ

 הפוטנציאלהבנתי את . החלטתי בכל זאת להתחיל לסחור בחוזים עתידיים

. תאוות הבצע התגברה. הגדול שהנגזרת מאפשרת

 

DOM-הסתכלתי על הגרפים ועל הובבית פתחתי את תוכנת המסחר 
23

 ,

, החלון בתוכנת המסחר שנועד לביצוע קניות ומכירות של חוזים עתידיים

Level2מה שאני קורא 
24

ראיתי את מהירות התנודה וכמות הביצועים . 

. המדהימה שהתרחשה בכל רגע נתון והחלטתי לקפוץ למים ולקחת מהלך

קפצתי למים על פי הידע וקבלת ההחלטות שצברתי מהמסחר במניות 

אך לכיוון , וראיתי איך תוך שניות הרווח שלי הולך וגדל מרגע לרגע

,  דולר100-יותר מ,  דולר75,  דולר50הפוזיציה מפסידה לי . השלילי

בחיים לא הפסדתי .  דולר הפסד200- דולר ומגיע כבר ל150-עובר את ה

רק מהלחץ סגרתי את הפוזיציה במרקט . סכום כזה בפרק זמן קצר כל כך

. ב" דולר ארה200וראיתי במספרים ענקיים הפסד של 

השוק מסתובב וחוזר לכיוון הכניסה . לא מאמין. אני יושב ובוהה במסך

לא עוצר וברוב חוצפתו . לפוזיציה וממשיך גם מעבר לנקודת הכניסה

.  ברווחהמהפוזיציממשיך הלאה לכיוון המחיר שרציתי לצאת 

  מידאך, לא הבנתי איך ולמה. הפסדתי הרבה כסף במהירות. נבהלתי מאוד

.   דולר מישהו אחר הרוויח אותם200 שבזמן שאני הפסדתי הבנתי

פוזיציה ראשונה במסחר בחוזים ואני מפסיד כל כך הרבה , פעם ראשונה

איך אני אסביר . אוסנתמה אני הולך להגיד ל. כל ההתלהבות נעלמה. כסף

מה . "אוסנת יצאה מחדר השינה. הפסד ששווה לכמעט שבוע עבודה שלה

היא שמעה איך הגבתי . שאלה לצורך השאלה בלבד" ?ל בסדרו הכ,קורה

 . להפסד

                                                 
23

 ((DOM Depth of Market - י "חלון במערכת המסחר המציג את ביצועי המסחר ע
מאפשר לראות את הביקושים וההיצעים ברמות מחיר נמוכות וגבוהות . הקונים והמוכרים

 .מהמחיר בו נמצא השוק כרגע
24

 2Level – מראה . ק"חלון במערכת המסחר שהוא למעשה ספר ההזמנות של מניות הנאסד
איזה סוג של סוחרים פועלים לצורך קניה או מכירה של מניה ואת המחיר שבה המניה צפויה 

 .להיסחר בטווח הקרוב
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וכמו שאני . נכנסתי לפוזיציה לפי מה שאני מכיר. אני לא יודע מה קרה"

,  עניתי והמשכתי,"נכנס השוק במקום לעלות מתחיל לרדת במהירות הבזק

אבל . על פי כל חוקי המסחר, כדי למנוע הפסד גדול מיד יצאתי מהפוזיציה"

אז כאילו בכוונה השוק חזר לעלות והגיע בדיוק למחיר שרציתי לצאת 

 ".ברווח

ניסתה , למרות שלא הבינה איך אפשר להפסיד כל כך הרבה כסף, אוסנת

בפעם הבאה , אם אתה חושב שפעלת נכון. לא נורא", להרגיע אותי ואמרה

". תצליח

הרי אני יכול לתקן את ההפסד . לאחר שלושה ימים ניסיתי את מזלי בשנית

מצאתי את עצמי בתוך פוזיציה . אני לא צריך להתרגש מההפסד. בקלות

ראיתי תנועת שוק מהירה ורציתי . דקות לאחר פתיחת תוכנת המסחר

 2לרגע הפוזיציה הרוויחה . נכנסתי במרקט. להצטרף למומנטום של השוק

פיפס
25

אך תחושת האושר והחיוך נעלמו מיד כשהשוק עבר לנוע בכיוון , 

אך הייתי שקט , שוב ראיתי איך ההפסד הולך וגדל. הנגדי לפוזיציה שהייתי

כמו , הרי השוק יחזור וילך לכיוון שרציתי. ורגוע יותר מבפעם הקודמת

לא רציתי לראות שוב איך השוק הולך לכיוון שרציתי . בפעם הקודמת

.  לאחר שאבהל ואסגור את הפוזיציה בהפסד

. הלחץ צץ פתאום,  דולר200-חיכיתי רגוע עד הנקודה שההפסד הגיע ל

חיוור ,  סגרתי את הפוזיציה במרקט, דולר300-כשההפסד גדל והגיע ל

ברגע סגירת , וכמובן כמו לפי איתות. שוב לא מאמיןוזעה קרה ושטוף 

השוק הסתובב וחזר לנוע בכיוון שרציתי מראש ואף , הפוזיציה בהפסד

. הגיע למחיר בו רציתי לצאת מהפוזיציה ברווח

 לכיוון הרי ראיתי את השוק נע .חשבתי שנכנסתי נכון. הרגשתי תסכול רב

הרגשתי כל כך רע . לא ניסיתי להתחכם. מסוים והצטרפתי עם כיוונו

. נשר עם שלהיפגשהרמתי טלפון לטריידהיר וביקשתי 

.  וקבענו מועד לפגישה קצרהשלהיפגנשר הסכים 

                                                 
25

. פיפס אחד הינו התזוזה הקטנה ביותר האפשרית בין רמת מחיר אחת לשניה - (Pips)פיפס  
 12.5 דולר ומתחלקת לארבעה פיפס וכל פיפס שווה 50 כל נקודה שווה S&Pבחוזה : לדוגמא

 .דולר
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כל מה שאני עושה לא מצליח ואני מפסיד כסף במהירות למרות שאני "

 .  הוספתי,"אני עושה בדיוק לפי מה שלימדת. " אמרתי,"פועל נכון

. כנס לפוזיציהינשר פתח את הגרפים והסביר שוב איפה לדעתו יש לה

בהם השוק מתחיל לעלות כשהוא מגיע כנס בקווי תמיכה ילההוא העיקרון "

בהם ובקווי התנגדות  הצפויה העל מנת להרוויח מהעליי ,ללונג, אליהם

על מנת להרוויח , לשורט, השוק מתחיל לרדת כשהוא מגיע אליהם

 . אמר,"מהירידה הצפויה

 ברווח גם יעד היציאה. חשבתי איך אפשר להחזיק פוזיציה כל כך הרבה זמן

פרופיט-הטייק
26

לוס- הסטופ, וגם יעד היציאה בהפסד
27

. גדולים ורחוקים, 

הוא . נשר הסביר שזו הדרך הנכונה לסחור. אפשר כך להפסיד הרבה כסף

. יצאתי ברגשות מעורבים. לוקח מהלכים בין קווי התמיכה להתנגדות

. החלטתי לנסות את מה שנשר הראה לי

 

פתחתי את הגרף על מנת לחפש קו תמיכה והתנגדות ולמקם בהם פקודות 

 מיד שהשוק נמצא ישזיהיתמפתיע הדבר . קניה ומכירה לכניסה לפוזיציות

השוק מצידו החליט אחרת . בקו תמיכה ונכנסתי במרקט לפוזיציה לונג

והמשיך לרדת עד הנקודה שרמת הלחץ שלי הגיעה לשיאה ויצאתי 

 דולר הפסד באופן מהיר ביותר ולאחר 200שוב . מהפוזיציה במרקט

עכשיו המורל ירד .  חזרה של השוק לנקודת הכניסה שלי לפוזיציה,היציאה

גם מבחינת הימור . שלוש פוזיציות רצופות ובכולן אני מפסיד. לתחתונים

הרי בלחיצה סתמית על מרקט ללונג או לשורט . זה לא הגיונישחשבתי 

. כך שהרגשות סערו. 50-50 שלי הוא לכיווןהסיכוי שהשוק ילך 

יומיים לאחר מכן נתתי הזדמנות נוספת לחוזים העתידיים ושוב הפסדתי 

סך הכל הפסדתי בארבע פוזיציות רצופות במהלך .  דולר במהירות300

הרבה יותר , המון כסף בשקלים. ב" דולר ארה1000השבועיים האחרונים 

.  ממה שיכולתי להרשות לעצמי

                                                 
 .מחיר יעד יציאה מפוזיציה למימוש ברווח–  (Take profit)פרופיט -טייק 26
 .מחיר יעד יציאה מפוזיציה למימוש בהפסד - (Stop Loss)לוס - סטופ 27
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ביום הזדמנויות עשרות ראיתי שוב ושוב איך השוק נותן . הפחד השתלט

. ואני לא מסוגל ללחוץלהרוויח 

 אך התקשורת בין המוח לאצבע שלוחצת על ,הידע קיים, העיניים רואות

. מנותקת, המקש בעכבר

כל מה . לא האמנתי שאפשר להרוויח. במצבי המנטאלי ראיתי רק הפסדים

הבנתי שבדרך הזו אני . שראיתי זה את חשבון המסחר ממשיך להתקזז

.  את כל החשבון ולמצב הזה לא הייתי מוכן להגיעאמחק

התקשרתי לטריידהיר וביקשתי לסגור את חשבון המסחר ולהעביר חזרה 

. ש שלי"את הכסף מחשבון המסחר לחשבון העו

 

חשבתי .  אמרתי לעצמי תוך ניסיון לנחם את עצמי, זה דמי לימוד,טוב

. א"שמינוף זה לא בשבילי וחזרתי לסחור במניות ת
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חדר מסחר 
 

הכישלון במסחר על החוזים . א ובהצלחה"המשכתי לסחור במניות ת

למשהו שגדול ממני ולהבנה שרק עם , העתידיים נתפס אצלי לחוסר מזל

כמו שאמר לי יצחק ,  דולר ומעלה ניתן להצליח20,000, חשבון מסחר גדול

. חוזים עתידיים זו נגזרת לגדולים ולמקצוענים. טרייד-מחברת טוגדר

 

המרצה מקורס מסחר בוול , הטלפון צלצל ובצד השני היה מייקל לוי

 .שאל בנימוס" ?גולןמה נשמע . "סטריט

 .מחכה לשמוע לפשר הטלפון,  עניתי,"ל בסדרוהכ"

אני פותח חדר מסחר ברמת גן במתחם הבורסה והייתי רוצה להזמין אותך "

מייקל . הופתעתי מההצעה וביקשתי שיפרט.  אמר,"להיות חלק מהצוות

 לכל אחד תהיה עמדת ,הסביר שנהיה כמה סוחרים שותפים בחדר ובמקום

מחשב למסחר במניות ושכולם יוכלו לראות איך הוא סוחר על כסף אמיתי 

שעות המסחר ותוכנות , מייקל המשיך להסביר לגבי העלויות. וללמוד ממנו

אך כל מה שעניין אותי זו האפשרות לשבת עם מייקל ולראות , הביצוע

.  קבעתי עם מייקל פגישה במקום. בפועל איך הוא סוחר

ספי התלהב . צלצלתי מיד לספי וסיפרתי לו על שיחת הטלפון עם מייקל

, ואפילו ולא היה מבקש. כמובן שהסכמתי. וביקש להגיע לפגישה יחד איתי

. הייתי אני מבקש ממנו להצטרף אלי

עלינו . שני בניינים חדשים ומרשימים, הגענו למגדלי התאומים ברמת גן

בכל הקומה היו . מסחרהשישית וחיפשנו את הכניסה לחדר הלקומה 

חלקן מעץ משובח וחלקן מזכוכית . למשרדים דלתות גדולות ומרשימות
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אך על שום כניסה לא היה שלט . מחוסמת שעברה עיצוב בהתזת חול

. שמציין את מיקומו של חדר המסחר

מייקל ענה שהוא יוצא . צלצלתי למייקל לשאול על המיקום בשנית

דלת פשוטה נפתחה בסוף המסדרון ומייקל הופיע .  לקבל את פנינולמסדרון

נכנסנו לחדר ובו . כנסיקרא לעברנו והזמין אותנו לה, "מכאן. "וניגש אלינו

שולחנות משרדיים הצמודים לאורך הקיר כאשר הישיבה עם הפנים לכיוון 

 חדש ולידו כיסא משרדי LCDעל כל שולחן ניצב מסך מחשב . הקיר

בחדר היו שלושה אנשים שלא הכרתי ומייקל הציג שניים מהם . מרשים

. כסוחרים ותיקים ואחד כבוגר טרי מהקורס שמייקל העביר

Time & sales- ו Level2על המסכים הופיעו גרפים וחלונות 
 מאוד .28

רצים על גבי שהרבה צבעים ומספרים . מרשים אך לא מובן בעליל

 להבין איך לקרוא רקרציתי . נראה לי כמו מופע במועדון דיסקו. המסכים

.  את הנתונים ומהי השיטה שמייקל סוחר בה

מייקל הזמין את ספי ואותי להתיישב והסביר לנו שלכל אחד תהיה עמדת 

 250 של סמליתנקבל תוכנת מסחר מקצועית ביותר בעלות . מחשב למסחר

דולר לחודש ונשלם עמלות נמוכות מאוד של דולר וחצי לכיוון ללא קשר 

 בעבור אפשרות מינוף ,בנוסף. לכמות יחידות המניות שנקנה או נמכור

.  אחוז מסך הרווחים החודשיים לחברת הברוקר50גבוהה נשלם 

 דולר 3,000אני אראה לכם איך לסחור ותוכלו להרוויח בין  ",לסיום אמר

 ". דולר לחודש10,000עד 

 דולר 10,000", הגבתי בשאלה. חשבתי לעצמי, על מה הוא מדבר

 "?בחודש

 .ענה מייקל, "אפילו יותר. כן"

. בוודאי לא בדולרים. מעולם לא הרווחתי סכומים כאלו בחודש אחד

רוויח א גולןהאפשרות שאני . מייקל לומר מיליון דולריכול היה מבחינתי 

ובכל זאת הסכמתי להצטרף לחדר . סכומים כאלה נראתה לא מציאותית

                                                 
28

 Time & sales (הידוע גם בשם הסרט) -  הוא מידע המשמש סוחרי יום מקצועיים לצפות
מראה כל פעולת מסחר כפי שהיא מתרחשת . בתנועות המחיר הנוכחי ברמה מפורטת ביותר

 .והיא מוצגת בדרך כלל כרשימה גלילה
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כל מה שרציתי זה את הגישה והאפשרות להיות נוכח באותו חדר . מסחר

. עם סוחר מקצועי וללמוד ממנו איך לסחור נכון

 ולהישאר עד 16:00התחייבנו להגיע בכל יום עד השעה . היה תנאי נוסף

. ב"שעת סיום המסחר בארה, 23:00השעה 

 

ציפיתי לשבת צמוד . ספי ואני הגענו למחרת בהתרגשות לקראת הבאות

תוך כדי המסחר לקבל ציפיתי . בכסף אמיתילמייקל ולראות איך הוא סוחר 

בפועל מייקל הצמיד לספי . הסבר לגבי ההחלטות הביצוע וניהול הפוזיציות

 על מנת שנלמד מהם איך ,רן,  ולי את השני, אחד הסוחרים,את צפריר

. לסחור

התבקשתי לפתוח את הגרף של חברת . התיישבתי ליד רן, קצת מאוכזב

DELLכנס יהתבקשתי לה.  ולהתחיל לעקוב אחר התנהגות המניה

 יחידות מניה 100כלומר , מניה האפשריותהלפוזיציות עם מינימום יחידות 

 הפוזיציות הפסידו לצורך ביצוע מיצועםהוספת מניות במקרים בה. בלבד
29

 

.  פשוטה ביותרההייתתוכנית העבודה . נאסרה באופן נחרץ, לפוזיציה

את המסחר .  דולר ביום50הגבלת הפסד עד .  דולר ליום100מטרת רווח 

עשרות כניסות ויציאות מפוזיציה עד . עשיתי על מערכת דמו במשך שעות

בכל פוזיציה מרוויחה התלהבתי והשווצתי ובכל פוזיציה . סיום יום המסחר

.   אכזבה ותחושת כישלוןההייתמפסידה 

שלושה חודשים סחרתי על הדמו והרגשתי שסוף סוף אני יכול לעבור 

איך , DELLלמדתי כל מה שיכולתי לגבי חברת . לסחור על כסף אמיתי

עד כמה המניה , מהי התנודה היומית הממוצעת של המניה, המנייה מתנהגת

עולה ביחס למחיר הסגירה של היום הקודם ועד כמה המניה יורדת ממחיר 

שמתי לב שהמניה עולה בכל יום או יורדת . הסגירה של היום הקודם

מבחינת תנודה ראיתי .  אחוז לעומת הסגירה האחרונה0.6-0.2בסביבות 

היא מתחילה לחזור לכיוון , שאם בתחילת יום המסחר המניה יורדת קודם

                                                 
29

בדרך כלל כאשר . פעולה בה סוחר מוסיף לפוזיציה קיימת עוד חוזים למסחר- מיצוע   
הפוזיציה מפסידה על מנת לעלות או להוריד את ממוצע כלל המחירים בהם נקנו או נמכרו 

 .החוזים מתוך תקווה שהשוק יחזור לנוע בכיוון הכניסה לפוזיציה
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 סנט בממוצע ובמקרה הפוך המניה 23מחיר הפתיחה לאחר ירידה של 

.  סנט18מתחילה לרדת לכיוון מחיר הפתיחה לאחר עליה של 

בכל יום מסחר לאחר פתיחת הבורסות בניו יורק חיכיתי בסבלנות לתנודה 

 23- הממוצעת ונכנסתי ללונג בכל פעם שהמניה פתחה בירידה וירדה כ

 סנט נכנסתי לשורט לכיוון 18סנט ובכל פעם שהמניה עלתה מהפתיחה 

. מחיר הפתיחה

אסטרטגיה זו הובילה לרווחים ברוב ימי המסחר אך התוצאות בכסף אמיתי 

כל עוד סחרתי בדמו המניה . היו עדיין רחוקות מלהיות משביעות רצון

 אך ברגע שנכנסתי לפוזיציה בכסף ,התנהגה בדיוק לפי הכללים שקבעתי

. השוק החליט להתנהג באופן חריג ולהיות קופצני ובלתי צפוי, אמיתי

נכנסתי לפוזיציות ברגע ,  לפוזיציה במקום שרציתיסלהיכנבמקום 

 מהלך מספיק גדול ושמעכשיו הכיוון ושהחלטתי שהשוק והמניה עש

לחץ נפשי גדול מלווה בהתרגשות ,  כניסות פזיזותההייתהתוצאה . ישתנה

ברוב . גדולה ויציאה חפוזה ומהירה בכל פעם שהפוזיציה הראתה רווח

שמתי .  שליליתההייתהפוזיציות הרווחתי כסף ובכל זאת התוחלת הכספית 

ברוב ימי . ההפסד מוחק לי את כל הרווח הקודם,  מפסידותתבפוזיציולב כי 

אך תמיד באיזה שהוא שלב , המסחר הפוזיציות הראשונות היו מרוויחות

. מאוד מתסכל. הגיעה פוזיציה שמחקה לי את כל הרווח

שמתי לב כי הוא נכנס . ניסיתי ללמוד מרן מה הוא עושה שונה ממני

 3-2,  פיפס רווח3-2לפוזיציות במינופים גבוהים ויוצא מכל פוזיציה לאחר 

חשבתי .  מאוד משונה בעיניי,רמות מחיר שמחלקות נקודה במדד המניה

כנס ולקחת רק כמה יבשביל מה לה, למה לא לקחת מהלך שהמניה עושה

נראה אותך מחזיק מעמד ומסתכן כאשר תהיה  ",רן הסביר? פיפס

לקחתי לתשומת ליבי ".  יחידות מניה3000 או 1000בפוזיציות של 

.  לנסות לקחת בכל פוזיציה כמה פיפס במספר פוזיציות רב יותרוהחלטתי

.  תחילת תוחלת כספית חיוביתההייתהתוצאה 

כל מה ". שיהיה יום ירוק"לפני היציאה לרמת גן נפרדתי מאוסנת בברכת 

 לסיים את יום ההמטרה הראשית היית. שרציתי הוא לצבור ניסיון מסחר

גם אם , כלומר רווח. העיקר שיהיה יום ירוק ולא אדום. המסחר ללא הפסד

 7-6 דולר לאחר ישיבה רצופה מול מסכי המחשב במשך 2הוא ברווח של 
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 בהצלחה לא DELL תהמשכתי לסחור עוד כמה חודשים על מני. שעות

שמתי . רציתי לראות איך מייקל סוחר.  אך הרגשתי שאני לא מתקדם,רעה

הרגשתי . לב כי הוא ושאר הסוחרים מסתכלים וסוחרים על כמה מניות

שמסתירים ממני משהו , חשתי שמשהו חסר לי. שאני מבזבז את זמני

ורציתי לשבת עם מייקל באופן אישי אחד על אחד ולראות בדיוק איך הוא 

. סוחר

הסכים מייקל להראות לי איך הוא , יתחושותילאחר שהסברתי למייקל את 

. לדעתי השיטה הטובה ביותר למסחר במניות. סוחר
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ETF  למעשה תעודות סלהן
30

לכל תעודת סל יש .  בבורסה האמריקנית

כל תעודת סל מרכיבה מספר חברות מתחום מסוים . אפיונים משלה

.  ' וכדטכנולוגיה, ן"נדל, בנקים, חברות אנרגיה, הלדוגמ

 שעוקבת אחר SMHמייקל הסביר לי שהוא סוחר על תעודת סל שסימולה 

 ,Applied Materialsחברות העוסקות בתחום המוליכים למחצה כדוגמת 

Inc. ,Intel Corporation ,Texas Instruments Incorporated ,

Linear Technology Corporationועוד  .

על שני מסכי מחשב הופיעו גרפים של מניות מתוך אלו שמרכיבות את 

הרעיון של שיטת . על מסך שלישי הופיע גרף של תעודת הסל. תעודת הסל

עוקבים אחר התנודה והמומנטום של המניה . המסחר היה פשוט מאוד

הגדולה והחזקה מתוך אלו שמרכיבות את תעודת הסל וברגע שמזהים 

במידה והתגובה של תעודת . מומנטום מגיבים לאותו כיוון על תעודת הסל

נכנסים על אחת מהמניות הבינוניות מתוך , הסל מהירה ולא הספקתי להגיב

 ובמקרה הצורך מגיבים על אחת מהמניות הקטנות מתוך אלו ,תעודת הסל

מדהים עד כמה שיטה הפעולה הזו פשוטה . שמרכיבות את תעודת הסל

אפשר לעקוב אחר כל מניה , אפשר לבחור כל תעודת סל. וקלה למסחר

שיש לה קשר והתאמה לשאר המניות בתעודת הסל ולהגיב על תעודת הסל 

. עצמה

                                                 
30

העוקב אחר מדד מסוים , תעודת סל הינה נייר ערך הנסחר בבורסה - (ETF)תעודות סל  
למחזיק בו בכל עת את שווי המדד או את המניות  (בקירוב)ומבטיח , (מקומי או בינלאומי)

 .המרכיבות אותו
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פתחתי את הגרפים של המניות שמרכיבות . SMH-התחלתי לסחור על ה

עקבתי אחר . את תעודת הסל ועל מסך נוסף את גרף תעודת הסל עצמה

התוצאות לא איחרו לבוא . תנועת המניות והגבתי בהתאמה על תעודת הסל

היו ימים שסיימתי לאחר שש וחצי . והרווחים התחילו להצטבר לאט לאט

 אך ,היו ימים שיצאתי בהפסד.  דולר70-60שעות מסחר רצופות ברווח של 

לאחר כל יום מסחר חזרתי הביתה עייף . התוחלת התחילה להיות חיובית

שעות של ישיבה מול מסכי המחשב במתח רב גרמו לכאבי גב וראש . וכואב

סוף סוף . הרגשתי שאני עולה על הגל הנכון. ובכל זאת המשכתי. חזקים

. אני מתחיל לראות אור בקצה המנהרה

 

,  נפגשתי עם ספי ויצאנו מכפר סבא לכיוון רמת גן15:00בכל יום בשעה 

 ראווי מזג שלבימים . םהצוהרייבשעות אחר נסיעה  דקות 40-מרחק של כ

בימי גשם קרים נסענו במכונית של ספי . חמים נסענו ברכבת או באוטובוס

לאחר , 16:00בדרך כלל הגענו לחדר מסחר בסביבות השעה . או שלי

.  חיפוש חניה באזור

  המשותף לכולם. רובם מתחילים,במהלך הימים הצטרפו לחדר עוד סוחרים

תחלופת האנשים .  הרצון להרוויח משוק ההון הרבה מאוד כסף ומהרהיה

. הרוב הבינו מהר מאוד שהמסחר לא בשבילם ופרשו.  גבוההההיית

ציפיתי להכוונה וחניכה ממייקל בזמן . התאכזבתי מההתנהלות בחדר מסחר

מרגע . המסחר ובהדרכתו לגבי בחירת מניות ומציאת הזדמנויות למסחר

 התחילה המולה רבה ורעש רקע קבוע 16:30שהמסחר בשוק נפתח בשעה 

בין האנשים הסתובבו סיפורים על . של הסוחרים לאורך כל שעות המסחר

אני אף פעם לא פגשתי מישהו . סוחרים בחברות השקעות שעשו הרבה כסף

מלבד מייקל שלעיתים ראיתי מרוויח תוך . כזה אך כמובן רציתי להיות כזה

 עם רווח של מסחר מסיים יום אחד סוחר רקראיתי ,  דולר1500דקות 

.   דולר300

 ההיית.  באנרגיה של קדימה בואו נעשה כסףההיית בחדר המסחר ההאוויר

בכל רגע נשמעו צעקות שמחה או קללות . ין תחרות מי יעשה יותרעמ

. נמצאובה סוחרים הגיבו בהתאם לתנועת השוק ביחס לפוזיציה ש. וייאוש

כשהיינו בשורט ומדרבנים את השוק " ןאווירורד אלינו "היינו שרים 
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הסתכלתי על ". רוץ בן סוסי"ובשירה של השיר " דיו דיו"לעלות בקריאות 

. סוחרים וראיתי איך הם מתנהגים כמו ילדים קטנים ומתפקע מצחוק

ברגעים אחרים קלטתי שסוחרים אחרים מסתכלים עלי וצוחקים 

.  מההתנהגות שלי והרגשתי מטומטם

נשמעה , "ף למעלהעהשוק . "סוחרים חדשים התרגשו מהתנודות של השוק

 מנסה ,נכנסתי לדריכות והסתכלתי על המסכים. צעקה מאחד הסוחרים

תראו "מעו קריאות נשבמקרים אחרים . להבין למה צעק שהשוק עולה

למדתי לא . תברוב המקרים הצעקות היו ללא סיבה אמיתי". השוק מתמוטט

אנשים הצטרפו לסחור בחדר . להתייחס לתגובות לחץ של סוחרים חדשים

בנוגע בכל קריאה של מישהו . מסחר כדי לקבל איתותים לכניסה לפוזיציות

הגיבו הסוחרים החדשים באימפולסיביות ולחצו מרקט , לתנועה של השוק

בכל , מה זה. "ברוב המקרים הפסידו כסף. ליהן סחרועללא קשר למניות 

. הצהיר בכעס אחד הסוחרים, "פעם שאני נכנס לפוזיציה השוק עושה ההפך

ל ותמיד מישהו בתחילת הדרך מרגיש שהכ. זה רגילהיה נינו י שבםלוותיקי

 סלהיכנבכל פעם שאתה רוצה , תשמע. "הולך ההפך ממה שהוא עושה

הגיב , "תגיד לנו קודם ואנחנו נעשה הפוך למה שאתה מתכנן. לפוזיציה

נהגנו לשגע . כל אחד מאיתנו הכיר את המצב מעצמו. מייקל וכולם צחקו

 כשהשוק דשדשאדווק. סוחרים חדשים
31

במיוחד בשעות היציאה לארוחת , 

תיראו השוק ",  קראםמהוותיקיאחד , ב"הצהריים של הסוחרים בארה

, לאחר הכניסה. וכל החדשים חסרי הניסיון נכנסו במרקט לשורט, "נופל

 שהשוק במשהתחילו להתאכז. חיכו שהשוק ירד אך תמיד המשיך לדשדש

אמרנו להם לצאת בהזדמנות הראשונה מהפוזיציה , לא נע לכיוון שרצו

 אך , בדיחה קבועה לתגובה של הסוחרים החדשיםההייתזו . במחיר שנכנסו

 לשוק באימפולסיביות סלהיכנלעולם אין . גם שיעור חשוב במשמעת מסחר

מישהו אמר או כי  לשוק סולהיכנאין להגיב . ללא תכנון הפוזיציה מראש

. היות תמיד שלכםלההחלטה צריכה . כתב
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 ,חכם ואחראי, הבנתי שלא משנה עד כמה אני תופס את עצמי כאדם רציני

כאשר אני בפוזיציה ההגיון נעלם והרגשות משפיעים על קבלת ההחלטות 

. והתגובה שלי בניהול הפוזיציות

התחלתי להבין עד כמה חשוב להחליט על תוכנית פעולה לפני הכניסה 

 ,קל להגיד. לפוזיציה ולאחר הכניסה לפוזיציה לסחור את תוכנית הפעולה

. קשה לבצע

 בין השוויוןבמשך הזמן שמתי לב כי התוחלת של כולם שלילית או סביב 

משולשים ואף יותר , היו ימים שחלק יצאו עם רווחים כפולים. רווח להפסד

. ימים אחרים גם ההפסדים היו כאלהב אך ,ממה שעשיתי ביום מסחר

הרוב התנהגו .  גדולהההייתלבסוף החליטו רוב הסוחרים לפרוש והתחלופה 

. לדפרסיהכמהמרים בקזינו ונעו בין אופוריה 

הרווחים היו אף על פי ש ,ל הצלחתי לשמור על תוחלת חיוביתולמרות הכ

עדיין לא יכולתי לחיות מהמסחר ועדיין הכנסה . נמוכים ממה שציפיתי

.  ברשותיההייתאחרת לא 

 

 הדרכות להעבירבאחד הימים החליט מייקל שהוא מתחיל . החודשים חלפו

מסחר עם לחדר כאחד , חדר המסחר חולק לשני חדרים. וקורסים למסחר

. שני ככיתת לימודהעמדות מחשב ו

הצטרפתי לכיתת . הייתי בין הבודדים שהצליחו לשרוד ולא להתייאש

הרגשתי ותיק שיכול להראות . הלימוד כמשתתף בעל ניסיון במסחר

 תוך כדי  סחרתימייקל הדריך קבוצה של כעשרה אנשים ואני. הצלחות

התלהבות שלי מדביקה את ה ההייתבכל פעם שהרווחתי בפוזיציה . השיעור

. שאר הנוכחים בכיתה

עד שיום מסחר אחד משהו לא הלך כמו . התחלתי להרגיש בלתי מנוצח

כנס במהלך היום יכרגיל עשיתי ניתוח של השוק והחלטתי לה. שצריך

השוק באמת הלך למטה ואני על פי תוכנית הפעולה נכנסתי . לכיוון שורט

לא .  בהפסדההייתאך משום מה כל יציאה מהפוזיציה . בכל פוזיציה לשורט

. משהו פה לא בסדר. אני נכנס לכיוון הנכון ובכל פעם יוצא בהפסד. יאומן

נכנס לפוזיציה ובדיוק אז , אני רואה את המומנטום. השוק מתנהג נגדי

. אני נלחץ וקוטע את ההפסד מיד. השוק משנה כיוון ומתחיל לעלות
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 , זה חלק מהמשחק.לא התייחסתי אליהם. הפסדים קטנים ולא משמעותיים

.  אך באותו יום התחילו להצטבר לאט לאט להפסד שהולך ומתנפח. חשבתי

אני אמור להיות .  מנסה להסתיר את מה שמתחולל אצלי,ישבתי בכיתה

להפגין רגשות למרות שרמת הלחץ מהתאפקתי .  של סוחר מצליחהדוגמ

רציתי מאוד להראות תוצאות חיוביות . שלי הלכה ועלתה בכל פוזיציה

החלטתי שהגיע הזמן לסחור על כמות גדולה יותר . ולסיים את היום ברווח

רציתי למנף יותר כדי להרוויח בכל פוזיציה סכומי . של מניות בפוזיציה

הסוחרים . רציתי להשוויץ מול הכיתה. ניסיתי להיות גיבור. כסף גדולים

דובים בשוק עושים כסף ה, שוורים בשוק עושים כסףה"נוהגים לומר 

באיזה שהוא שלב הגעתי . אני הייתי חזיר באותו יום". חזירים נשחטיםהו

קטעתי . הגדול ביותר שלי במהלך יום מסחר אחד,  דולר400להפסד של 

כמו שיצאתי מהפוזיציה שוב השוק , כמובן. את ההפסד ויצאתי מהפוזיציה

. התחיל לרדת והפעם אפילו במהירות לכיוון יעד היציאה ברווח שרציתי

אם הייתי נשאר עוד קצת הייתי מחזיר את כל ההפסד ויוצא מיום המסחר 

בעטתי . כבר לא יכולתי להתאפק. התעצבנתי מאוד על השוק. ברווח

 ובהחלטה שהמסחר במניות זה בכעסקיללתי וסגרתי את המחשב , במחשב

. לא בשבילי

נסעתי הביתה ולא . נשברתי מבחינה מנטאלית. ההפסד הזה היה גדול עלי

. מסחר ברמת גןהלחדר שוב חזרתי 
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ה יחוזים פעם שני
 

באיזה שהוא מקום הרגשתי . כשנה וחצי הייתי שותף בחדר מסחר ברמת גן

לא הצלחתי להפוך . לא ראיתי את ההצלחה שלה ציפיתי. שבזבזתי את זמני

בוודאי . את המסחר במניות לגורם הכנסה קבוע ומספק להוצאות הקבועות

. הכנסה שתעלה את רמת החיים באופן ניכר

 דולר בארבע 1,000לאורך כל התקופה זכרתי איך הפסדתי כל כך מהר 

זכרתי וחשבתי שבזמן שאני . פוזיציות במסחר על החוזים העתידיים

. מישהו הרוויח על חשבוני באותה מהירות, ללא הצדקה כמובן, הפסדתי

רציתי לדעת איך אני יכול להיות חלק מאלו שמרוויחים סכומי כסף כאלה 

. במהירות כזו

מסחר ושאני חוזר הלאחר שהודעתי למייקל שאינני ממשיך להגיע לחדר 

 לעזור לו בגיוס תלמידים  ליהציעהוא , לסחור על החוזים העתידיים

ם זה אלא רציתי להיות שוב איש מכירות גם . להדרכות שהוא מעביר

. בתחום שמעניין אותי ולכן סירבתי בנימוס

אפילו קניתי תוכנה שנותנת איתותים . המשכתי בבית לסחור על מניות

באופן שוטף תוך כדי המסחר לגבי מניות בעלות פוטנציאל גבוה לכניסה 

 של התוכנה הייתה הניבויהדגמה ליכולת הלמרות ש. ללונג או לשורט

 היישום של ,גם התוצאות לאחר רכישת התוכנה היו טובותו, מרשימה

מהר מאוד הבנתי .  מאוחר מדי לביצועהאיתותי התוכנה ברגע האמת הי

. שלא זה הכלי שאיתו אני אעשה הרבה כסף

 

 למסחר FirstFuturesבהמלצת מייקל פתחתי חשבון מסחר בחברת 

. כן היה לי, אך ניסיון לא מוצלח. הרבה כסף לא היה לי. בחוזים עתידיים
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ולכן אחת מההחלטות הראשונות הייתה לקבוע יעד רווח יומי צנוע על מנת 

. הנגזרת של החוזים העתידייםפועלת לאפשר לי ללמוד לעומק איך 

גבוה יעד צנוע לחוזים אך יעד ,  דולר200יעד הרווח היומי עמד על 

יעד שאותו עדיין לא הצלחתי אפילו לדמיין .  ורציני מבחינתילהדהים

. אני יכול להשיגשכמשהו 

 , בהמלצת אלון,TransDomפלטפורמת , פתחתי את תוכנת המסחר

פתחתי את גרף החוזה שעוקב . FirstFutures-ל חברת הברוקר ב"סמנכ

הסתכלתי על פעילות המסחר . S&P500-אחר המסחר על מדד ה

 חיכיתי. כולי דרוך ומוכן לפעולה, האצבע מוכנה ללחוץ על העכברכש

מסוגל לפעול הייתי להזדמנות להיכנס לפוזיציה במשך דקות ארוכות ולא 

משהו . משהו מאוד משונה קרה לי. למרות הזדמנויות שהשוק נתן

 כל כך חזק שלא עליהפחד השתלט . בתקשורת בין המוח לאצבע נקטע

ההפסדים המהירים מלפני שנה וחצי היו . הצלחתי לפעול ברגע האמת

כנראה חקוקים חזק והתחושות שליוו אותי לאחר ההפסדים הקודמים עדיין 

.  לא נמחקו

. שמחתי שאני סבלני, למרות ההפתעה עד כמה ההשפעה המנטאלית חזקה

לא רציתי לחזור על הטעויות הקודמות והבנתי שעדיף להיות פחדן ובכך 

להפסיד הזדמנויות לעשיית רווח כספי מאשר להיות פזיז ולהפסיד כסף 

. במהירות

הגעתי הפעם למסחר בגישה שאני חייב להצליח ושאסור לי להפסיד את מה 

הפעם אני חייב ללמוד מכל פעולת מסחר לטוב ולרע ושאסור . שנשאר לי

השוק לא סלחן ולא ייתן לי הנחות כסוחר . לי לחזור על טעויות פעמיים

. מתחיל

לאחר המתנה ארוכה הגיע השוק .  דולר200רציתי להרוויח ביום מסחר 

. לחצתי מרקט ונכנסתי ללונג. למחיר שהיווה קו תמיכה ברמה היומית

השוק התחיל לעלות מיד עם . דפיקות הלב היו חזקות אך לא לאורך זמן

כניסתי לפוזיציה וראיתי הפעם לשם שינוי איך המספרים בעמודת 

 200ברגע שהרווח עמד על . הפעם לכיוון החיובי, הפסד עולים/הרווח

,  של השוקמהתנועה המהירה. לחצתי מרקט ויצאתי מהפוזיציה, דולר
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 דולר יותר ממה 25,  דולר225הייתה רווח של בסוף הפוזיציה התוצאה 

. שרציתי

נשענתי לאחור הסתכלתי על ,  לאחר היציאה מהפוזיציה,עכשיו, אווו

עדיין . לא שמחתי ולא קפצתי מאושר.  עדיין לא מאמין שעשיתי כסף,המסך

זו הפעם הראשונה שהרווחתי . הבנתי אך לא הפנמתי. לא קלטתי מה קרה

. השוק עשה בדיוק מה שציפיתי ופעל במהירות. מהמסחר בחוזים עתידיים

התחיל לפעפע בי הרצון להיכנס לפוזיציה פעם נוספת כדי לקחת עוד כסף 

כל כך חזקה שהבנתי שלא יהיה נכון , התחושה הייתה מאוד חזקה. מהשוק

במיוחד לאחר שהרווחתי את הסכום היומי , להיכנס שוב לשוק מיד ועכשיו

. השמחה התחילה לגאות. עברו עוד כמה דקות עד שנפל האסימון. שקבעתי

קראתי .  בצבע ירוק225הפסד וראיתי מספר /הסתכלתי על עמודת הרווח

עוד יכול להיות .  שתבוא מהר לראות את הרווח מופיע על המסךאוסנתל

.  תראי,תראי ". ואני בהתרגשותהניגשאוסנת . חשבתי, מצב שהוא יעלם

. אמרתי, " דולר225 דולר ויצא לי בסוף 200תכננתי להרוויח 

 "?איפה להסתכל", תה במסך ושאלההאוסנת ב

 ".כאן כאן ".הופיע הרווחבו הצבעתי לכיוון המקום ש

אולי אני אנסה לקחת עוד מהלך  ". ועודדה אותיאוסנת מאוד שמחה

 .  בשאלהאוסנתפניתי ל" ?מהשוק

הציעה , "סגור את המחשב ותמשיך מחר. הגעת ליעד היומי שלך. לא כדאי"

. באופן ברור וחד משמעי

. לבוקר המחרתבמאמץ רב סגרתי את תוכנת המסחר והגרפים וחיכיתי 

ידעתי . התעוררתי בבוקר ופתחתי בהתלהבות את תוכנת הדואר האלקטרוני

. ח הכספי שמראה את מצב החשבון שלי"שאני צריך לקבל אימייל עם הדו

פחות עמלות הבורסה ,  דולר לחשבון225שמחתי לראות איך התווספו לי 

פתחתי שוב את תוכנת המסחר והגרפים וקבעתי לעצמי שאפעל . והברוקר

המתנתי בסבלנות עד שהשוק הגיע למחיר .  לפי מה שעשיתי אתמולבדיוק

. השוק הגיב בהתאם והתחיל לרדת. חזק מבחינתי ונכנסתי הפעם לשורט

חסר ,  דולר200-כמעט ל,  דולר187.5-ראיתי את הרווח מצטבר ומגיע ל

 200- דולר ל187.5ט אך השוק התעכב ועצר בין עהמתנתי מ. פיפס אחד

חישבתי את יעד הרווח .  דולר212.5מחיר היציאה שלי עמד על . דולר
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התחלתי להתלבט לגבי . היומי פלוס פיפס לכסות את מחיר העמלות

גמרתי ? לצאת עכשיו או לחכות? מה יקרה אם השוק יתחיל לעלות. היציאה

השוק המשיך לדשדש בין שני הפיפס . נוספים שני פיפס לחכות בלבי אומר

כמו . הוציא אותי מהפוזיציהווברגע אחד מפתיע נע בתנועה קופצנית למטה 

התבלבלתי ממה . עלה חזרה לנקודת הכניסה שליחזר ו שהוציא כך

איך השוק פתאום חזר למעלה ואיזה מזל שעל .  לא ידעתי מה קרה.שראיתי

השוק המשיך למעלה בחוזקה לאחר שפרץ את קו . הפיפס יצאתי ברווח

הרגשתי בר מזל אך ייחסתי את ההצלחה .  נקודותכמהההתנגדות עוד 

שוב למרות הפיתוי הרב להמשיך .  שלי לגבי נקודת היציאההמדויקלניתוח 

. סגרתי את המחשב וחיכיתי למחרת, ולסחור

היומיים הבאים היו דומים פחות או יותר ליומיים הקודמים והרווחתי 

 ביום השהייתתחושת הפחד .  דולר ליום מסחר200-בממוצע מעט יותר מ

הרווחים הגיעו די בקלות . הרגשתי חזק הרבה יותר. הראשון נעלמה

 800. ובסכומים גבוהים מאוד ביחס לכל עבודה שעשיתי עד לאותו יום

 לא עצמאי בתור מסוימיםדולר בארבעה ימים זהו סכום שבחודשים 

 שבתוכנת Level2-ביום החמישי למסחר פתחתי את ה. הרווחתי בחודש

המסחר ואת הגרפים בהתלהבות רבה ומתוך תחושה שהנה אני הולך 

ברגע שהגרפים עלו זיהיתי שהשוק נמצא במקום .  דולר200להרוויח עוד 

בשונה מהפעמים . בעל פוטנציאל ללונג ולחצתי מרקט לכניסה ללונג

ת הלונג וההפסד יהשוק המשיך לרדת למרות כניסתי לפוזיצי, הקודמות

 דולר 200כמובן שלא רציתי להפסיד בכזו מהירות .  דולר200-הגיע ל

.  דולר200ולכן החלטתי לחכות עד שהשוק יחזור לעלות ויגיע לרווח של 

 200חיכיתי אך משום מה השוק לא שמע לבקשתי והמשיך לרדת עוד 

הרי השוק ירד , ברגע שנעצר החלטתי להוסיף עוד חוזה לפוזיציה. דולר

תכננתי שעל ידי הוספת חוזה נוסף אבצע . מספיק והוא חייב לחזור למעלה

הפעם השוק שמע בקולי וחזר לעלות לכיוון . מיצוע ואצא מהפוזיציה ברווח

 דולר וחיכיתי שהשוק 25התחלתי לראות לרגע רווח של . השוויוןנקודת 

 השוק אך.  דולר כדי לצאת מהפוזיציה200ימשיך לעלות עד לרווח של 

 400-שוב ראיתי איך ההפסד גדל ל. הסתובב והתחיל לרדת בשנית, עצר

 2הפעם עוד , בשלב זה הוספתי שוב עוד חוזים לפוזיציה. דולר ונעצר
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 200שווי של . סך הכל הייתי חשוף לשוק בארבעה חוזיםבחוזים כך ש

כלפי מטה וההפסד השוק אך במקום לעלות המשיך . דולר לנקודה במדד

בשלב הזה רמת הלחץ והאימה היו כאלו שמתוך .  דולר800-הגיע ל

- לחצתי מרקט למכירה ויצאתי מהפוזיציה בהפסד של למעלה מהפאניק

איך הוא . מאוד כעסתי על השוק. באי אמוןישבתי מול המסך .  דולר800

 ? מה פתאום החלטת לנוע נגדי בצורה חזקה כל כך?יכול לעשות לי את זה

כעסתי במיוחד לאחר שראיתי איך השוק בשלב מסויים חוזר לעלות ואף 

כלומר לא רק שהפסדתי . עובר את מחיר הכניסה הראשונית שלי לפוזיציה

אלא שיכולתי להרוויח פי , את כל מה שהרווחתי בארבעת הימים הקודמים

.  הייתי מחכה עוד קצתאם רק 4

ברוב הימים הרווחתי . השבועות חלפו והתמונה לא השתנתה בהרבה

אך בפוזיציות מפסידות הפסדתי את כל מה שהרווחתי , והגעתי ליעד היומי

. הייתי מאוד מתוסכל ולא ידעתי איך למנוע את המשך התהליך. קודם

 

אחד הטיפים של הסוחרים בשוק ההון הוא לא לקבל החלטות על סמך 

ניסיתי . נהגתי לעקוב אחר כתבות במגזינים כלכליים באינטרנט. טיפים

הרי . ללמוד מה חושבים המומחים ולאן נושבת הרוח אצל המשקיעים

 לאחר ,באחד הבקרים. רציתי להצטרף לעדר ולסחור עם המגמה בשוק

התרשמתי , קריאת מאמרים וכתבות של מיטב האנליסטים הכלכליים

חיפשתי הזדמנות להיכנס ללונג לפי .  חיובית ושהשוק יעלההשהאוויר

 מצפה לראות את ,משהגיעה ההזדמנות נכנסתי ללונג. המלצת המומחים

. לקרוא מה חושבים המומחים והתחיל לרדת" שכח"אך השוק . השוק עולה

קבעתי לשוק . בכל פעם שהשוק עצר לאחר ירידה הוספתי חוזים לפוזיציה

הוספתי . ולכן חיכיתי שהשוק יחזור לעלות. המומחים קבעו. שעליו לעלות

התחלתי לצעוק ולדפוק . שוב מאוד כעסתי. עוד ועוד חוזים והשוק לא עלה

ים שלהם מאוד נבהלו ושאלו את אוסנת רהילדים שהיו בחד. על השולחן

גשה אלי במהירות כדי יאוסנת הרגיעה אותם ונ. מה קרה ולמה אבא צועק

תי את כל אהוצ. אך אני במקום להירגע התחלתי לצעוק אליה. להרגיע אותי

תגיד לי אתה ",  התחילה אוסנת לצעוק עלי,בתגובהו. ליהעהעצבים והלחץ 
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עדיף . זה לא יכול להימשך כך.  תירגע! תראה איך אתה מתנהג?נורמאלי

 .קבעה, " אתה מגיב ככהאםשלא תסחור 

סיימתי את היום בהפסד גדול . עניתי, "בסדר בסדר ".לקחתי נשימה ארוכה

מה על הבנתי שאין לסמוך . לאחר שעות ארוכות של חוסר שקט ועצבים

התחלתי את היום מתוך אמונה שהשוק יעלה וחיפשתי . שכתוב באינטרנט

כנס ילמרות שהשוק כל היום ירד לא הייתי מסוגל לה. כל הזמן לונג

זה היה היום האחרון שפתחתי אתר אינטרנט . הייתי מקובע על לונג. לשורט

. כלכלי לפני המסחר
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חיפוש הסוד 
 

התוצאות הראו . חיפשתי באינטרנט מידע לגבי מסחר בחוזים עתידיים

שירותים כאלו ואחרים ומאמרים , ספרים, עשרות אם לא מאות קורסים

הבטיחו . שכולם הבטיחו ללמד ולגלות את הסוד שרק הגדולים יודעים

אני חושב שעברתי על כל מה . ללמד איך להרוויח מאות דולרים ביום

כל מידע בחינם או שיטות בדקתי כסף לא היה לי ולכן . שנקרה בדרכי

.  מסחר שניתנו לתקופת ניסיון

בדקתי אותו פעמים רבות והמסקנה , עברתי על כל כלי ניתוח טכני שקיים

נראה . ל נראה יוצא מהכללובבדיקת הכלים על הגרף הכ . די ברורהההיית

אך ברגע שאני מנסה לעבוד בכסף אמיתי ונכנס לפוזיציה . מאוד מבטיח

לפעמים השוק הגיב בהתאם למצופה אך . השוק מתנהג אחרת ותמיד נגדי

ככל שהרבתי והוספתי כלים למסחר כך . ברוב המקרים יצאתי בהפסד

לא הצלחתי אפילו לחזור למצב של השבועות . ההצלחות שלי הלכו ופחתו

.  שוויונית ההיית התוחלת הכספית םהראשונים בה

 

אך עקשנותי גרמה לי להמשיך . התחלתי לחשוב שאולי המסחר לא בשבילי

 אחשבתי בכל פעם שהשיטה שקראתי עליה היא היא השיטה שתבי. ולסחור

. קפצתי משיטה לשיטה ולא הבנתי שכך אין לי סיכוי להצליח. את ההצלחה

במניות והוא שצריך להתמקד במסחר שכחתי את כל מה שלמדתי מהניסיון 

. בנכס אחד ולהתמחות עליו באופן שאכיר אותו בעל פה, בדרך מסוימת

רוב הפוזיציות היו מוצלחות . הימים חלפו עם הצלחות רבות ועם הפסדים

הרגשתי שככל שהזמן חולף אני . ונתנו לי הרגשה טובה לגבי היכולת שלי

, למרות שרוב הפוזיציות הרוויחו.  הפוכהההייתאך התוצאה . משתפר
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 מצאתי את עצמי ,ביום בהיר אחד תוך כדי פוזיציה.  שליליתההייתהתוחלת 

מחוץ לשוק בפוזיציה סגורה ומופסדת למרות לא ביצעתי שום פעולה 

התקשרתי לאלון . נדהמתי ונבהלתי בעת ובעונה אחת. לסגירת הפוזיציה

 .בכעס גדול לבדוק מה הסיבה שהתוכנה סגרה לי את הפוזיציה

הגעת לגובה חשבון של , מה הפלא ",אלון בדק את מצב החשבון שלי ואמר

 ". דולר בלבד ובגלל זה נסגרה לך הפוזיציה1,000

 נשארת ההייתם הפוזיציה אאבל תראה , מה פתאום. "הגבתי!" ?מה"

 ".פתוחה הייתי מרוויח

מבחינת חברת הברוקר . אלון הסביר לי שלכל חשבון יש הגבלה להפסד

 דולר בחשבון המסחר על 1,000-לא ניתן לרדת מתחת ל, ולטובת הסוחר

למרות שהבנתי ואפילו קיבלתי .  למצב של חשבון במינוסלהגיעמנת שלא 

. נשארתי מזועזע גם לאחר שסיימתי את השיחה, את ההסבר שאלון נתן לי

שאני רק מפסיד ושהתוחלת . פתאום הבנתי שמה שאני עושה לא מצליח

נעצרה אותו רגע שנסגר לי החשבון וללא הבנתי את מצבי עד  .שלילית

הייתי צריך לקבל סטירה מצלצלת חזקה לפנים . היכולת להמשיך לסחור

.  כדי להתעורר

. כדי להמשיך לסחור התבקשתי להעביר סכום כסף נוסף לחשבון המסחר

העלה בי מצד אחד לא היה לי כסף ומצד שני המצב הנפשי בו הייתי 

קשה .  להרים ידיים ולוותר על האפשרות להרוויח משוק ההוןמחשבות

הבנתי שאני מפסיד כסף . מאוד לאסוף את עצמך ולהחליט להמשיך לסחור

כל עוד יכולתי לסחור חשבתי רק על ההצלחות ועל הימים . ולא מרוויח

 לבדוק מה קרה בכל הימים הקדשתי זמןלא . שבהם קצרתי רווחים

לא שמתי לב כי התוחלת שלילית ולכן המשכתי לסחור . שהפסידו כסף

עדיין לא בשלה ,  עדיין בחיתוליהההייתבכסף למרות שרמת הביצוע 

, הבנתי שאני חייב לקבוע יעד הפסד לחשבון. ומוכנה למסחר בכסף אמיתי

 בו אעצור מלסחור בכסף אמיתי ואעבור לסחור על דמו עד שאהיה הפסד

.  מוכן שוב מבחינה טכנית וביצוע לסחור בכסף אמיתי

 

אוסנת שמעה .  שותפה לאורך כל הדרך בהתפתחותי כסוחרההייתאוסנת 

אני תפסתי את עצמי כאדם . על כל פוזיציה מצליחה ועל כל יום מפסיד
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אדם מסודר . כמישהו אחראי שקובע תוכנית פעולה. רציני ושקול

 עצבני ,במציאות גיליתי שאני אדם חסר סבלנות באופן קיצוני. וממושמע

מחוץ . אדם שלא מסוגל לבצע את מה שהוא בעצמו קבע. וחסר שקט

אך בהיותי בפוזיציה אסור היה , לפוזיציה הייתי האדם המקסים ביותר

היו התפרצויות שמחה כאשר השוק הלך איתי וצעקות שבר . להתקרב אלי

בעטתי . דפקתי על המקלדת והשולחן. ועצבים כאשר השוק הלך נגדי

המצב הגיע לידי כך שהילדים שלי פחדו . במחשב בכל פעם שהפסדתי

עמדת המחשב עמדה בין המטבח לחדרי השינה והילדים . להתקרב אלי

גם אם רצו לצאת לסלון או לקחת משהו , פחדו לצאת מהחדר בזמן שסחרתי

. הייתי אדם אחר כאשר הייתי בפוזיציה. מהמטבח

הייתי אדם לא נעים להיות . אפילו אוסנת העירה לי לגבי ההתנהגות שלי

גם לאחר יציאה מפוזיציות בימים מפסידים הסתובבתי עם . בחברתו

היו לילות . היו לילות שעברתי ללא שינה. תחושות קשות של כישלון

 אחר השוק כל הלילה מבלי לעשות שום ועקבתישישבתי מול המחשב 

. מנסה להבין למה הפסדתי, פעולה עד הבוקר

  

בנוסף לזה שהיחסים ביננו . מדי פעם יצאתי עם אוסנת להליכה רגלית

ההליכות יחד , נו משתפים כל אחד את השני בכל נושאניפתוחים תמיד וש

ברוב המקרים . היו הזדמנות לנתח כל מיני מצבים בחיים שלנו ושל הילדים

תמיד לאחר הליכה . השיחות היו לגבי הדרך והתהליך שאני עובר כסוחר

משותפת יצאתי מחוזק ומלא מוטיבציה להמשיך ולעסוק במסחר עד 

ידעתי מניסיון אישי שפריצה תמיד מגיעה בזמן שאתה . לפריצה הגדולה

הפריצה כבר תגיע , מרגיש הכי בשפל ושאם אתה מאמין בדרכך ופועל נכון

. ואיתה ההצלחה

 

 אך לא פחות ,מבחינת המסחר הייתי בקרשים.  קלהההייתהתקופה לא 

 שלא ייצרתיכבר חודשים .  המצב הכלכלי המשפחתי היה בקרשים,חשוב

 מהעבודה של אוסנת כמנהלת יתהההכנסה היחידה הי. מקור הכנסה משלי

, ספיקה לחצי מההוצאות הקבועות של מזוןההכנסה שבקושי . חשבונות

בלית ביררה המשכתי מדי פעם לטפל במעשנים עם . מיסים וצרכי הילדים
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הילדים או של של אוסנת , בכל יום הולדת שלי. לס-התוכנית של סמוק

תמיד ביקשה שנשתמש היא . מה שעזר במקצת, ק נחמד'קיבלנו מאימי צ

חיינו . בכסף לבילוי וחופשה אך תמיד השימוש היה לצורך כיסוי חשבונות

כנס למינוס בחשבון ימניסיון העבר למדנו לא לה.  רבובחיסכון בצמצום

.  ש"העו

.  בשיחות של אוסנת איתי האפשרות שאחפש עבודה כשכירתהלא פעם על

אמרתי שאני לא מסוגל לעבוד בשביל מישהו . בכל פעם דחיתי את הרעיון

אני יודע מה אני .  מרוויח הרבה על העבודה שליהואאחר ולראות איך 

 אתה".  לשכנע אותי לעבוד בתחום המכירות והשיווקהניסתאוסנת . שווה

 הגעתי למצב .אמרה, "טוב בנושא ותמיד מחפשים אנשים טובים לתחום

אך לשלוח . דרושים אפשרויות עבודההשאפילו בדקתי בעיתון במודעות 

. עשיתי להתקבל לאיזו שהיא עבודה לא לנסותקורות חיים או 

 

הבנתי שיש בשוק הרבה מאוד כסף . בינתיים החלטתי להמשיך לסחור

כל מה שאני צריך זה לדעת עם אלו כלים . ששוכב בערמות על הרצפה

ות בשוק ומיליארדי אוני עסקי מילותבכל יום נעש. סוף את הכסףאל

בכל פעם שאני מפסיד כסף בפוזיציה מישהו . דולרים עוברים מיד אל יד

התעקשתי להמשיך . לא הייתי מוכן להרים ידיים. אחר לוקח אותו

חשבון המסחר הוקפא כשהגיע לסך . הרבה אפשרויות לא היו לי. ולהצליח

 דולר בלבד ונאלצתי להוסיף כסף לחשבון על מנת להמשיך 1000של 

גודל החשבון . גירדתי מה שיכולתי והוספתי כסף לחשבון המסחר. לסחור

.  דולר בלבד ואפשרויות המסחר היו מצומצמות מאוד3,000עמד סביב 

הייתי חייב להקפיד מאוד לגבי הכניסה לפוזיציות ולצאת מיד ברגע שהשוק 

.   נגדיהלך

 

 100בניתי תוכנית עבודה למסחר וקבעתי שיעד הרווח היומי יעמוד על 

התחלתי ,  דולר100ברגע שירדתי ליעד יומי של , והפלא ופלא. דולר בלבד

להרוויח והתוחלת החודשית הפכה להיות חיובית בפעם הראשונה לאורך 

 . חודשים
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כמובן . הקפדתי מאוד על הכללים שקבעתי וברוב הפוזיציות יצאתי מורווח

לא בכל יום . היו פוזיציות מפסידות אך כמעט ולא היו לי ימים מפסידיםש

היו ימים שהתחילו בפוזיציות מפסידות אך כאשר . הגעתי ליעד היומי

הצלחתי כמעט תמיד להפוך יום שלילי , נצמדתי לתוכנית הפעולה שקבעתי

בהרבה הזדמנויות הגעתי . ללא הפסדלסיים אותו ליום חיובי או לפחות 

 להפסדים של מאות דולרים אך לאחר ניהול הפוזיציות יצאתי מהמסחר

שאלתי את עצמי הרבה . סגרתי את המחשב ברגע שהיום הפך לחיוביו

 בשוויוןלמה אני צריך להיות קודם בהפסד על מנת לחזור ולצאת . פעמים

למה אני לא יכול קודם להרוויח ? לפעמים של כמה שעות, לאחר מאמץ רב

?  את מה שאני מתקן
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מיצוע 
 

סוחר באופן  מהמסחר במניות למדתי שיש להכיר את הנכס עליו אתה

מהי התנודה .  מתנהגS&P500- איך חוזה התהיסטוריחקרתי . מקצועי

באלו רמות מחיר הוא נוהג . איך הוא נע בעליות ובירידות, היומית שלו

כמו כן למדתי .  ואיך הוא מתנהג סביב רמות תמיכה והתנגדותלהתעכב

שמתי לב כי ברוב הימים השוק נוטה . Level2 -לקרוא ולהבין מה קורה ב

חישבתי מהי התנודה הממוצעת של . לנוע בתנודתיות בצורה של גל סינוס

שמתי לב כי גם . גל הסינוס וחיפשתי תמיכות והתנגדות בקצוות הגל

במקרים שהשוק פורץ רמות אלו הוא נוהג לחזור לתוך תחום התנודה של 

לתת וכדאי לחכות בסבלנות , גם כשאני בפוזיציה מפסידה, מסקנה. היום

ברווח פשר לי לצאת יובאמת ברוב הימים השוק א. לשוק לחזור לרווח

די מהר זיהיתי שאני יכול להרוויח יותר דווקא . מפוזיציות שהתחילו בהפסד

במידה . מה שעשיתי היה פשוט ביותר. כשהפוזיציה מתחילה בכיוון לרעתי

 ,תמיכה או ההתנגדות הבאהחיכיתי עד שהגיע לקו , והשוק הלך נגדי

נקודת , ראיתי שלאחר הוספת החוזה. וכשהגיע הוספתי עוד חוזה לפוזיציה

כלומר השוק צריך לחזור .  של הפוזיציה התקרבה אל מחיר השוקהשוויון

גם המרחק . איזה יופי. רק חצי מהדרך כדי להפוך את הפוזיציה למרוויחה

ברגע .  התקצר וגם מעכשיו כל פיפס שווה כפול כסףהשוויוןלנקודת 

הפוזיציה תרוויח , השוק יחזור למחיר ההתחלתי שבו נכנסתי לפוזיציהש

.  כפול ממה שתכננתי

הוספתי חוזים כאשר הפוזיציה . פעלתי כך בכל פעם שהשוק הלך נגדי

. הפסידה ועל ידי המיצוע יצאתי כמעט תמיד מורווח או לפחות לא מופסד
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לעיתים נאלצתי להוסיף לפוזיציה כמה חוזים עד שהשוק הסתובב וחזר 

. לכיוון שרציתי

המתנתי בסבלנות . ב"התיישבתי מול המחשב בשעת פתיחת הבורסה בארה

השוק כל . לסיום חצי השעה הראשונה של המסחר ולהודעות שלאחר מכן

לאחר . הבוקר ירד והגיע לשבע נקודות מתחת לסגירה של היום הקודם

תנודתיות השוק בפתיחה התחיל השוק לעלות לכיוון הסגירה של אתמול 

חישבתי שהיעד הראשון של השוק הוא . ונכנסתי ללונג עם חוזה אחד

ל וסך הכ. שבע נקודות מעל הסגירה-במחיר סגירה והיעד השני הוא כשש

השוק המשיך לדשדש במשך חצי שעה .  נקודות14-פוטנציאל תנועה של כ

לא . הפוזיציה התחילה להפסיד. ואז פרץ את התחתית של היום כלפי מטה

והשוק באמת חזר והגיע למחיר . ידעתי שהשוק צריך לחזור, נלחצתי

.  ממנושציפיתיהשוק עושה בדיוק את מה . הרגשתי חזק. הכניסה לפוזיציה

. לרגע השוק עבר בשני פיפס את מחיר הכניסה והפוזיציה הפכה למרוויחה

כעבור כמה דקות . קמתי מהכיסא וניגשתי לעדכן את אוסנת במהלכי השוק

השוק פרץ שוב . ראיתי שחור בעיניים, משחזרתי להתיישב מול המחשב

חשבתי ופניתי אל .  נקודות למטה5בחוזקה את התחתית של היום וירד עוד 

" ?למה אתה עושה לי את זה. כבר היית בפלוס. אבל למה", השוק בדברים

השוק שבר את הסטטיסטיקה וירד מתחת למחיר הסגירה של אתמול כמעט 

כאשר השוק . עקבתי אחר הירידה וההפסד הלך וגדל. כפול מביום רגיל

הוספתי עוד חוזה על מנת למצע ולאפשר לי , עצר לבסוף והתחיל לדשדש

, הרי הוא ירד מספיק. לצאת מהפוזיציה ללא הפסד כאשר השוק יחזור

.  הוא חייב מעכשיו לעלות,קבעתי

התחלתי לצעוק בקולי קולות . שוב הלחץ עלה. המשיך לרדת, והשוק בשלו

כמה שצעקתי השוק לא . על השוק למה הוא יורד כשהוא צריך לעלות

והשוק בשלו התחיל לבנות תחתית . אוסנת הילדים ּוהיומי ששמעו . שמע

 מחכה שהשוק יתחיל ,המתנתי הפעם בעצבים. חדשה ולדשדש עליה

נראה היה שהשוק הולך לשבור שוב , לאחר המתנה מורטת עצבים. לעלות

הפעם החלטתי שזה כבר יותר מדי ויצאתי מהפוזיציה עם כל . כלפי מטה

השוק מצידו פרץ למטה עוד שתי נקודות במהירות אך באותה . החוזים
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השוק פרץ למעלה , לאחר דשדוש קצר. המהירות חזר לטווח הדשדוש

. אופן איטי לעלותבוהתחיל 

אני כבר סגרתי את המחשב לאחר סגירת . את עליית השוק לא ראיתי

.  את החזרה של השוק למעלה ראיתי רק למחרת בבוקר. הפוזיציה

 יום שביצעתיעקבתי אחר הפעולות . הסתכלתי על דף פירוט מצב החשבון

לא האמנתי איך קרה שהפסדתי שוב הרבה כסף ואיך השוק המשיך . קודם

המיצוע רק חיזק את . הוספת החוזים והמיצוע לא עזרו. לרדת כל היום

הסתכלתי על הגרף מהנקודה . ההפסד וגרם להפסד גדול בהרבה מהמתוכנן

הגרף ירד באופן עקבי עד לנקודה . שבה נכנסתי לראשונה לפוזיציה

למה הייתי כל הדרך בלונג כאשר , חשבתי. שלבסוף עצר והתחיל לעלות

יכולתי לצאת בהזדמנות הראשונה כשהשוק נתן לי ? השוק כל הזמן ירד

כנס ולקחת ייכולתי לה, ולאחר שנוכחתי שהשוק יורד. והייתי לרגע ברווח

יכולתי במקרה הגרוע ביותר לצאת , בנוסף. את כל הדרך למטה בשורט

אז , ולאחר שהשוק ירד ובנה תמיכה חדשה. בהפסד קטן מהכניסה הראשונה

למה למשוך הפסד ולהוסיף . כנס שוב ולחכות לעליה עד מחיר הכניסהילה

? למה למנף את עצמי שלא לצורך. ?להפסד עוד חוזים

הפיתוי לבצע מיצוע לפוזיציה ולהוסיף חוזים לפוזיציה מפסידה הוא גדול 

הוא גדול בעיקר שברוב המקרים נראה שפעולה זו מצליחה והופכת . ביותר

אך כשאני בודק מה ההשפעה החשבונאית והמנטאלית . מצבי הפסד לרווח

וכדי להשתכנע לחלוטין . אני רואה שאין בכך כל הגיון, של ביצוע מיצוע

 שילמד אותנו ,שוק ההון, יש תמיד את המורה הגדולזאת  לעשות שאין

כל , כשמגיע יום מסחר מגמתי. בדרך הקשה מה נכון ומה לא נכון לעשות

עובדה שרוב הסוחרים אינם . מיצוע רק יחריף את המצב ויגדיל את ההפסד

. מצליחים ואינם שורדים לאורך זמן למרות שכולם מבצעים מיצוע לשוק

 

יעד הרווח היומי עדיין עמד . הקפדתי וסחרתי על פי כללי המסחר שקבעתי

התוחלת הפכה להיות חיובית אך התחושות עדיין לא היו .  דולר100על 

. אסור לי לתפוס ביטחון רב מדי. ידעתי כבר שאסור לי להיות שאנן. טובות

 שאשבור הבשנייהשוק יכול ביום אחד למחוק לי את כל הרווח שצברתי 

. את המשמעת ואת החוקים שקבעתי למסחר
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כנס לפוזיציה במקום שמבחינה יבגלל מגבלות החשבון הכלל היה לה

 קטןסטטיסטית יהיה בעל הפוטנציאל הגבוה ביותר לרווח ויעד הרווח 

שמתי לב שקל יותר ובטוח יותר לקחת . יחסית לפוטנציאל שהשוק מאפשר

הרבה פעמים למרות שהשוק נע בכיוון .  פיפס רווח12 פיפס רווח מאשר 4

 היציאה בפועל בדרך כלל מהירה וקצרה בהרבה ממה שהשוק  הייתהשלי

החשש שהשוק יסתובב ,  החשש להפסיד את מה שהרווחתי -הסיבה. עשה

תמיד כאשר השוק הולך . ושהפוזיציה תהפוך להיות ממרוויחה למפסידה

קודם . בכיוון הפוזיציה אני נוהג להעביר את הסטופ מעבר לנקודת הכניסה

לאפשר כדי ובנוסף . כל כדי למנוע מפוזיציה מרוויחה להפוך למפסידה

  הואבביצוע סטופ נגררמה שמעניין . לקחת את הרווח המקסימאלי האפשרי

. כמעט תמיד נתפס הסטופ לפני שהשוק מגיע ליעד הרווחש

שמרתי . הביטחון השתפר ועלה. חשבון המסחר התחיל לצבור כסף ותפח

באחת השיחות הציע לי . סיפרתי לו איך אני מתקדם ועל קשר עם מייקל

הוא ימשיך להדריך בנושא . מייקל להקים קורס למסחר בחוזים עתידיים

היה לי הרבה . להדריך ידעתי. מסחר במניות ושאני אתעסק בנושא החוזים

קבעתי עם מייקל פגישה לגבי . ידעתי להלהיב. ניסיון בעמידה מול קהל

.  ביננוהעסקיאופן יישום ההדרכה והפרוצדורה של הקשר 

בתוך יום בניתי אתר אינטרנט ובו מידע בסיסי לגבי המסחר , בינתיים

כתבתי . העלתי אותו לרשת והתחלתי לקדם אותו בגוגל. בחוזים עתידיים

 שעות 3 פגישות של 4נט למערך הדרכה בין יוהכנתי מצגת פאוור פו

. והגעתי לפגישה עם מייקל

בחדר ישבו מספר סוחרים שאת חלקם הכרתי . נכנסתי לחדר המסחר

בירכתי את כולם לשלום וניגשתי לחבר .  שלא הכרתיחדשיםהיו וחלקם 

את הדיסק און קי למחשב שהיה מחובר למקרן כדי להציג את מצגת הקורס 

תוך כדי העלאת המצגת . אחד הסוחרים פנה ושאל על מה מדובר. שבניתי

 דולר ביום מחשבון מסחר 100 להרוויח ךתכף אני אראה לך אי", אמרתי

 ". דולר בלבד3000של 

 דולר ביום מחשבון כזה 100אף אחד לא מרוויח . על מה אתה מדבר"

 .קבע בתגובה, "קטן

 .עניתי, "אני מדבר על מסחר בחוזים עתידיים ולא על מניות"
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תעביר את המצגת כאילו אתה מול ", כולם שקט ופנה אליממייקל ביקש 

 .ביקש, "סטודנטים

התחלתי להציג את השקופית הראשונה ובה כל היתרונות שיש למסחר 

ככל שהוספתי יתרון כך ההפתעה של הנוכחים בחדר . בחוזים עתידיים

גם סוחרים שהצהירו שהם מרוויחים מהמסחר . כולם היו בשוק. עלתה

. החוזים העתידייםהרווח של במניות הופתעו מאפשרויות 

החלטתי שאני מקדיש זמן לצורך הכשרת אנשים . התלהבתי מהתגובות

אם אני מצליח להרוויח אין סיבה שאחרים . בנושא מסחר בחוזים עתידיים

גמת ע את כל ךרציתי לקצר את התהליך והדרך שעברתי ולחסו. לא יצליחו

. הנפש לאחרים

מייקל סיכם שישלח אלי טיוטת הסכם עבודה ביננו ולאחר שאחתום נתחיל 

. לקדם את הקורסים

. לאחר כמה ימים קיבלתי מייל עם קובץ מצורף של ההסכם שלי מול מייקל

התנאים לעבודה והמגבלות שהכתיב היו . יקראתי אותו בעיון וחשכו עיני

. אלי והגיוניי התגמול הכספי היה בלתי ר,בנוסף. בלתי אפשריים מבחינתי

עביר אליו טיוטה משלי ושהוא אלאחר שיחה טלפונית עם מייקל סיכמנו ש

לבסוף לאחר כמה טיוטות ופגישות החלטתי שאני מעדיף . יתקן בהתאם

שהיה , כנס איתו לקשר עסקיילשמור על קשר ידידות עם מייקל מאשר לה

. מעליב מבחינתי ובלתי אפשרי ליישום

 .נפרדנו כידידים

 

 ניגן בחצוצרה במסגרת התזמורת בני הצעירנימרוד . עברו מספר חודשים

. אוסנת ואני הלכנו לשמוע את הקונצרט השנתי של התזמורת. העירונית

קהל ובני ,  בהיכל התרבות העירוני בפני מכובדיםשנערךזהו קונצרט חגיגי 

הגענו להיכל כחצי שעה לפני מועד תחילת . משפחה של המשתתפים

 משתתפים םשילדיה פגשו הורים נוספים שם, נכנסנו ללובי והקונצרט

 . ןביניהנירה וטובה לשלום והצטרפנו לשיחה בירכנו את . ומנגנים

?  שאלה נירה"?למה שלא תצטרף לתזמורת הורים"

 .  הוסיפה טובה," זה רעיון מצוין,כן כן"
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אפילו , ניסיתי לנגן בחצוצרה של נימרוד. "עניתי "?מה לי ולכלי נשיפה"

. "צליל קטן לא הצלחתי להוציא

 . אמרה נירה, "תבוא תלמד. כולם התחילו ללא ניסיון. לא משנה"

 . הציעה טובה, "תבוא תצטרף לסקציה של כלי ההקשה"

 ". ניגנתי בילדות על מערכת תופיםאדווק. "הגבתי" ?כלי הקשה"

נירה וטובה המשיכו לעודד אותי להצטרף עד שנשמע צלצול הפעמון שקרא 

 .כנס לאולםילכולם לה

 

בכל יום ראשון בערב נערכה חזרה של כל . הצטרפתי לתזמורת כנגן תופים

 ונירה נפגשתי עם טובה םהצוהרייח ובימי שלישי אחר נצהתזמורת עם מ

זה היום .  בימי ראשוןהנעשתשמחתי שהחזרה . לשיעור עם מורה לתופים

.  היחידי שאין מסחר במהלך השבוע



 69 

 

 

 

 

 סטייל באילת ףליי
 

 של שלושה חדרים עם כל וילה. ברשותי יחידת נופש בקלאב אין באילת

 הטלוויזיחדרים נפרדים להורים ולילדים ובכל חדר . הציוד למגורים

. מאוד חשוב כשרוצים פרטיות. נפרדת

את יחידת הנופש קנינו . פעם בשנה ירדנו לאילת לשבוע בחופשת הקיץ

אוסנת . לאחר שהתחתנתי התחלתי ללמוד. לאחר שנולד בני הבכור יניב

לאחר ארבע . אחדחופש נכנסה להריון ולא היה לנו פנאי לצאת אפילו ליום 

הסכם הרכישה חייב אותנו לנצל את . שנים ללא חופשה קניתי את היחידה

היינו מחויבים לשלם את דמי האחזקה גם אם לא הגענו . השבוע שקבענו

. ליחידה ולכן הקפדנו בכל שנה לצאת לחופשה

מועד החופשה התקרב ושקלתי לקחת את המחשב הנייד כדי שאוכל לסחור 

אני יושב על שפת הבריכה . כמה נחמד לחשוב על הסיטואציה. באילת

ארזנו מזוודות . כשעל הברכיים המחשב ואני תוך כדי בילוי עושה כסף

 .והכנתי את המחשב לקראת הנסיעה

.  שאלה אוסנת" ?למה אתה לוקח את המחשב"

. עניתי, "נראה אם תהיה לי הזדמנות אני אנסה לעשות איזה שהיא פוזיציה"

ואני . הגיבה, " אתה הולך לחופשה.תשאיר את המחשב בבית. מה פתאום"

. בעקשנותי לקחתי את המחשב איתי

. כל הדרך לאילת הילדים תכננו מה נעשה במהלך השבועב. יום ראשון

הגענו למלון ולאחר קבלת החדר . ים ועוד, לאיזו מסעדה, לאיזה סרט נלך

במשך ארבעת הימים הראשונים . הלכנו עם הילדים לבריכה, ופריקת הציוד

ביום רביעי . בילינו עם הילדים בכל האטרקציות שיש לעיר אילת להציע

אני רוצה לראות מה קורה עם השוק ש אוסנת אמרתי לםהצוהרייאחר 
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. אוסנת התנגדה והציעה לי לרדת מעניין המסחר.  דולר100ולנסות לקחת 

 אפשרות חיבור לאינטרנט ולכן הלכתי למלון ההיית לא בו שהינובמלון ש

לאחר שביררתי . שכן לבדוק האם יש להם אפשרות חיבור לאינטרנט

 דולר לשעה והלכתי להביא 10שילמתי , שקיימת אפשרות חיבור לאינטרנט

. את המחשב הנייד

בלובי הסתובבו .  גישה לאינטרנט היה הלובי במלוןההייתהמקום היחיד בו 

רעש מסביב ומוסיקה ברקע של הפעלה . אורחי המלון עם ילדיהםמעשרות 

. שצוות הבידור קיים

. הצלחתי להתחבר לאינטרנט ופתחתי את תוכנת המסחר ואת הגרפים

שעת פתיחת , 16:30 ההייתהשעה . חיכיתי לראות מה קורה עם השוק

 הראשונה של המסחר תחצימהמתנתי בסבלנות עד שה. ב"הבורסה בארה

לאחר שהתנודה של השוק נרגעה התחילה תנועה מגמתית של . תעבור

השוק המשיך את התנועה .  ללונגונכנסתילחצתי מרקט . השוק כלפי מעלה

 100מטרת הרווח היומי עמדה על . וראיתי איך הפוזיציה מתחילה להרוויח

,  דולר75,  דולר62.5,  דולר50,  דולר37.5,  דולר25,  דולר12.5. דולר

 עוד שניה השוק מגיע להזמנת הלימיט שמיקמתי ליציאה והנה דולר 87.5

ההזמנה שלי עומדת בתור עם שאר ההזמנות אך לא .  דולר100ברווח של 

החלטתי לא להיות חמדן ולצאת . השוק לא מוציא אותי מהפוזיציה. נתפסת

.  דולר100 דולר במקום 87.5ברווח של , מהפוזיציה בפיפס מוקדם

חשבתי . אך עדיין חסר פיפס למטרה היומית,  מהירהההייתתנועת השוק 

סיכוי כמעט ? מה הסיכוי לקחת פיפס בתוך שעות המסחר, מה זה פיפס

ולכן מבלי לחשוב לחצתי שוב קניה במרקט כאשר המטרה לקחת . ודאי

השוק חשב אחרת והתחיל לרדת מיד עם הכניסה . פיפס אחד בלבד

ראיתי את ההפסד הולך וגדל והרווח . אפילו פיפס אחד לא נתן. לפוזיציה

כללי המסחר .  דולר בלבד12.5-צברתי שניות קודם מתקזז ומגיע לש

שקבעתי אמרו מפורשות שאין להפוך פוזיציה מרוויחה למפסידה אך הרגש 

התחלתי . מנע ממני לצאת מהפוזיציה והפסד עלה ועבר את הרווח הקודם

כל מה שעשיתי .  ולצאת מהפוזיציה בחוזים נוספיםסלהיכנבאימפולסיביות 

קיללתי את עצמי וחשבתי למה הכנסתי את . גרם לפוזיציה להפסיד יותר
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לאחר שעה וחצי אוסנת .  ונשארתי במלוןאוסנתלמה לא שמעתי ל. עצמי

 .ההפסד עמד על כמה מאות דולרים. צלצלה

 ,"אמרת שאתה הולך לחצי שעה לעשות מאה דולר וחוזר? הענייניםמה "

 .ציינה

 .הגבתי, " אבל הפוזיציה הסתבכה לי ואני מנסה לתקן את ההפסד,כן"

צא במצב הנוכחי מהפוזיציה ותחזיר את ההפסד בשבוע הבא , לא נורא"

. עניתי שאני כבר מגיע. המשיכה, "כשנחזור מהחופשה

-ההפסד הגיע כבר ל. עברו ארבע שעות ועדיין ניסיתי לתקן את ההפסד

בשלב מסויים סגרתי . מאוכזב ומאוד עצבני,  דולר והייתי מתוסכל1,400

איזה מין . אוסנתמה אני אומר ל. רציתי לבכות.  וחזרתי למלוןההפוזיציאת 

אם כך אני מתנהג ושובר כל , האם בכלל אני מתאים להיות סוחר. סוחר אני

אוסנת ראתה את הפרצוף שלי והבינה מיד שכנראה . כלל בסיסי של מסחר

 .המצב לא טוב

 . שאלה, "?כמה הפסדת"

 ". דולר1,400הפסדתי . "עניתי, "את ממש לא רוצה לדעת"

אוסנת לא יכלה להתאפק והתחילה להטיף לי איך יכולתי להגיע להפסד 

בכלל . למה לא הקשבתי לה מראש ולקחתי את המחשב לחופשה. כזה

הייתי במצב נפשי . בשביל מה הייתי לחוץ לסחור בחופשה חשבתי לעצמי

רציתי רק לחזור הביתה להחזיר את . כל החופשה נהרסה. קשה מאוד

. ההפסד בשקט

לקחתי את המחשב וניגשתי למלון . חמישי של החופשההיום היה הלמחרת 

התיישבתי בלובי המלון . לנסות לתקן משהו מההפסד של אתמולכדי השכן 

את תוכנת המסחר , פתחתי את המחשב, בכורסא מול שולחן סלוני נמוך

דקות נכנסתי כמה לאחר . והגרפים וניסיתי לזהות הזדמנות כניסה לפוזיציה

השוק נע לרגע כלפי מטה אך התחיל . ט לאחר שציפיתי מהשוק לרדתרקבמ

.  מצב הפסדבבמהירות לעלות ושוב הייתי 

הרעש . בינתיים התחילו להצטופף סביבי אנשים שרצו לראות מה אני עושה

למעשה היו אלה . ילדים התקרבו ושאלו שאלות, בלובי היה חזק מאוד

מהניסיון של אתמול הייתי צריך להסיק . התנאים הגרועים ביתר למסחר
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, אך אני בעקשנות רציתי להחזיר את ההפסד של אתמול. שאסור לי לסחור

. רציתי להחזיר לעצמי את החופשה

המתנתי לראות מה . השוק הגיע לקו התנגדות והתחיל לדשדש מתחתיו

השוק הגיע למחיר השיא ,  רבעי השעה של דשדושתלאחר כשלוש. יקרה

הייתי כבר . של אותו יום ונראה היה כאילו הוא הולך לפרוץ כלפי מעלה

מופסד כמה מאות דולרים ופחדתי שבמידה והשוק יפרוץ למעלה ההפסד 

השוק פרץ את השיא של היום בשני פיפס ואני . ילך ויגדל בדומה לאתמול

REVERS-הלחצתי במהירות מתוך לחץ רב על כפתור 
 עם הלחיצה .32

סגרתי את ההפסד ונכנסתי . לונג תלפוזיציי השורט תפוזיצייהפכתי מיד את 

חשבתי להצטרף לפריצה למעלה ולהחזיק עד קו . מיד לפוזיציה הפוכה

"האיש בשיקאגו"אך כמובן שוב התערב . ההתנגדות הבא
33

 ועם הכניסה 

לאחר שעת דשדוש נוספת השוק . שלי חזר השוק לרדת בטווח הדשדוש

לכיוון המחיר הראשון שנכנסתי , פרץ כלפי מטה וירד לכיוון קו התמיכה

שוב ראיתי איך ההפסד שלי גדל כאשר השוק חוזר את כל המהלך . לשורט

הפסדתי פעמיים גם כשהשוק עלה וגם כשהשוק חזר . ואני בכיוון ההפוך

הטלפון צלצל .  דולר1000-שוב ההפסד המצטבר הגיע מעבר ל. וירד

מת איתה עלא רציתי להת. לא עניתי. זיהיתי שזו אוסנתובאיזה שהוא שלב 

השעה התקרבה למועד סגירת הבורסה ואני . ולספר לה על המצב שלי

עוד יום שהפסיד הרבה יותר ממה . יצאתי לבסוף מהפוזיציה בהפסד גדול

 חזרה  לחזורסגרתי את המחשב ובמקום. שקבעתי כמקסימום הפסד ליום

סאות הנוח מכיהתיישבתי על אחד . הלכתי לחוף הים הקרוב, למלון

קבעתי לאור התנהלותי במהלך . מאודהייתי מדוכדך . הסתכלתי אל היםו

. כנס לשוקיהיומיים האחרונים שאני לא מתאים להיות סוחר ושאסור לי לה

בינתיים אוסנת התחילה לחפש אותי . כנס למים ולא לצאתיחשבתי לה

                                                 
32

לחצן בתוכנת המסחר המאפשר להפוך פוזיציית לונג לשורט באופן  – REVERSכפתור  
 .מיידי ואוטומטי

33
ידי הסוחרים כדמות שעוקבת אחר -דמות דימיונית המתוארת על– " האיש בשיקאגו" 

לשוק לנוע נגד " האיש בשיקאגו"גורם , כאשר הסוחר נכנס לפוזיציה. הסוחרים ופעולותיהם
הוא איש " האיש בשיקאגו"סוחרים רבים מוכנים להישבע כי . כיוון הפוזיציה ולהפסד לסוחר

 .ידי הבורסה לעקוב אחריהם-אמיתי שהתמנה על
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השכן בו ידעה משלא מצאה אותי הגיעה לחפש אותי במלון . ברחבי המלון

 לפנות בוקר ודאגתה הלכה והתגברה 3:00 כבר ההייתהשעה . שסחרתי

הייתי במצב . אני רק רציתי להתבודד ולא עניתי לטלפונים. יותר ויותר

לבסוף לקראת הבוקר הופיעה אוסנת בחוף ומצאה אותי . נפשי קשה מאוד

לאחר שיחה ארוכה ביננו שכנעה אותי אוסנת . סא נוחיכהיושב עדיין על 

. לחזור למלון וסיכמנו שנדבר לגבי מה שקרה לאחר שינה טובה

בהמשך סוף השבוע ניסיתי להפגין רוגע ולהיות עם הילדים ולבלות איתם 

. בכסף ובניסיון מסחר. לי החופשה כבר עלתה הרבה מאוד. כמה שאפשר
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ההדרכה 
 

ישי פתח תחנת .  חבר ילדות,א לבקר את ישי"באחד הבקרים נסעתי לת

מבדיקותיו מצא כי התחום מאפשר להרוויח . טוטו ופיס עם תקוות גדולות

לאחר שסיפר כי המקום התחיל . סכומים גבוהים בהשקעה נמוכה יחסית

טי שירט , למעשה בגד ים, לבשתי מכנסיים קצרים. נסעתי לבקרו, לעבוד

 .חלקה וכפכפי ים

 "?מה אתה בדרך לים ",משראה אותי ישי מגיע הופתע ושאל

כל השנים יצאתי מהבית לבוש תמיד בחליפות . עניתי, "באתי אליך, לא"

סוף סוף אני לא חייב . "ראשונה הרשתי לעצמי לצאת זרוקהפעם בועכשיו 

אני בן אדם . אני לא צריך לעשות רושם על אף אחד. לאף אחד כלום

 .אמרתי לעצמי בקול, "חופשי

מה . "יה ולפעמים ארטיקישת, קנה סיגריותומדי פעם נכנס לקוח לתחנה 

יש . ישי ענה שזה לא יום של הימורים. שאלתי" ?קורה עם הלוטו טוטו

.  ימים קבועים בשבוע שבאים למלא טפסים

 .שאל ישי" ?מה איתך"

ל מצוין ושאני ממשיך לסחור בשוק ההון על החוזים העתידיים ועניתי שהכ

 דולר בחודש ושזו רק 2,000-כ,  דולר ביום100ושבממוצע אני מרוויח 

אמרתי מתוך התנצלות לסכום הנמוך , "אני מאוד זהיר. "ההתחלה

 .הפרצוף של ישי הראה משהו אחר משחשבתי. שהרווחתי בחודש

 .אמר בפליאה, "? דולר בחודש2,000"

יוצא .  ימי מסחר22, 20- ובחודש יש כ.  דולר ביום100. "אמרתי, "כן"

לעומת זאת . המשכתי מתוך מחשבה שהסכום מגוחך, " דולר בחודש2,000

 שעות 12חודש עבודה של בישי הגיב שזה יותר ממה שהוא מרוויח 
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הבנתי מישי שיש חודשים , יותר מזה.  בנוסף לעובד שהוא מעסיק,ביממה

 .שהוא אף מפסיד כסף

אתה יכול . " אמר," דולר ביום אני אהיה מאוד מרוצה100אם אני ארוויח "

לא רק שהוא לא מרוויח כסף . הייתי בשוק. שאל" ?ללמד אותי לסחור

. ועוד בנוסף מבקש ממני ללמד אותו לסחור. מהתחנה הוא אפילו מפסיד

. הופתעתי

. ישי נתפס אצלי כאדם מצליח שמרוויח סכומי כסף שאני יכול רק לדמיין

עניתי שאחשוב . עצם הבקשה שלו שאלמד אותו היוותה מבחינתי טראומה

. על כך ונפרדנו לשלום

 

בצד השני של הטלפון נשמע קול . עברו הימים ובוקר אחד צלצל הטלפון

" ?במה אפשר לעזור. "עניתי, "מדבר. "נשי שביקש לדבר עם גולן גוב

עדיין טיפלתי . שאלתי מתוך מחשבה שמדובר בנושא הגמילה מעישון

 .באנשים שהופנו אליי בנושא העישון

 .ענתה, "אני מתעניינת בנושא שוק ההון"

ואז נזכרתי שיש לי פרסום בגוגל לגבי . מה פתאום,  חשבתי?שוק ההון

התמקדתי בשיחה וחשבתי איך יהיה הכי נכון לקדם את . אתר האינטרנט

 .שאלתי כדי להרוויח זמן, "?מה שמך בבקשה. גולןשמי . "ההדרכה

מהניסיון ידעתי שאמירת האמת באופן ישיר היא הדרך . ענתה, "ייני'ג"

ייני לגבי ' ולכן הסברתי לג,הטובה ביותר למכור מוצר או שירות כלשהו

הבהרתי מראש שרוב האנשים לא . תחום החוזים ומהן האפשרויות

בעל משמעת ,  שרק מי שפועל לפי הכללים,מצליחים לשרוד לאורך זמן

ציינתי את עלות ההכשרה . ברזל ויכולת שליטה מנטאלית יכול להצליח

למה את רוצה ללמוד לסחור בשוק  ",לסיום שאלתי. והחניכה האישית

ייני לשכנע את עצמה למה כדאי לה לשלם עבוד 'מרגע זה התחילה ג" ?ההון

בתחום חדש ולא מוכר ועוד , חניכה אישית אצל מישהו שהיא לא מכירה

. ייני ציינה שהיא מתגוררת באשדוד'ג. בכפר סבא

איך  ",שאלה, לאחר שסיימה לציין את כל הסיבות להתעניותה בנושא

נושא ההדרכה לא . הייתי די מופתע" ?ומתי אפשר להתחיל? אפשר לשלם

את כל מרצי הקדשתי ללימוד והתמקצעות . עבודה שליההיה חלק מתוכנית 
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 חשבתי. אך ידעתי שללמד טוב לא תהיה בעיה בשבילי. במסחר אישי שלי

קבענו . לקצר את הדרך לאחרים במסלול הכשרתם כסוחריםאוכל איך 

. מועד לפגישה ראשונה ונפרדנו

 

מכל שיחה למדתי . בשבועות לאחר מכן היו טלפונים נוספים לגבי הדרכה

הפנמתי והתאמתי .  בנושאםלמתעניינימשהו נוסף לגבי הדברים החשובים 

קבעתי פגישות עם אנשים נוספים . את שיחת הטלפון שלי מול כל מתקשר

בשעות הבוקר . והתחלתי בנוסף למסחר אישי שלי ללמד בשעות הבוקר

ב ולכן קל להבין "נפח המסחר קטן בהרבה משעות פעילות הבורסה בארה

.  Level2-ולהגיב ביתר קלות למידע הנראה על ה

כל מפגש נלמד משהו ב.  שעות3 מפגשים בני 8תוכנית ההכשרה כללה 

יתרון . נוסף למידע הקודם ויושם בפועל על מערכת מסחר דמו לתרגול

שהמידע המופיע עליה זהה למסחר בכסף הוא  TransDomהדמו בתוכנת 

כך שמי . התגובה של תוכנת הדמו מחמירה מהתוכנה על כסף אמיתי. אמיתי

שמצליח להרוויח על תוכנת הדמו יכול להרוויח בקלות יותר כשהוא סוחר 

. כמובן במידה ויפעל בדיוק כמו שפעל על הדמו. על כסף אמיתי

על שולחן העבודה שלי ניצבים שני מסכי מחשב המחוברים לשני מחשבים 

פעלה תוכנת המסחר האמיתית , מולו אני יושבש ,על המסך מימין. שונים

הדגמה ותרגול של , ועל המסך השמאלי פעלה תוכנת המסחר בדמו ללימוד

. התלמיד

 התובנות החשובות ביותר מביצוע ההדרכות היה היצמדות לתוכנית תאח

.  עבודה מסודרת ועמידה בכללים שקבעתי לעצמי מבחינת המסחר

 

 כשעתיים שהוא שלהחליט לאחר שיחה , כרותישהגיע לפגישת ה, קובי

איך אפשר . "מעוניין להתחיל ללמוד את נושא המסחר בחוזים עתידיים

 .שאל, "?לשלם

 .עניתי, "ק או במזומן'אפשר בצ"

אמר במבט שואל אם מבחינתי זה , "ק'אני אתן לך חצי מזומן וחצי בצ"

 .בסדר

 .עניתי, "אין בעיה"
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.  קובי שילם עבור ההדרכה לאחר שקבענו מועד לפגישה ראשונה

 את שאסייםמתינה וה הבטלוויזיהסתכלה , אוסנת שכבה בחדר השינה

, "עוד אחד מתחיל קורס פרטי ".מחייך, נכנסתי לחדר. הפגישה עם קובי

ואני תוך כדי הדברים . הגיבה אוסנת, "כל הכבוד, יופי". אמרתי לאוסנת

 חבילת שטרות של רלאווימעיף ו, "והנה בשבילך כמו בסרטים ",אומר

 בתפזורת שנחתוחלל החדר התמלא בשטרות כסף מתעופפים .  שקלים100

 .על המיטה לצידה של אוסנת

   שאלה בהפתעה"?הוא שילם לך במזומן, מה זה"

. חשבתי, עכשיו גם אני יכול לפזר כסף. עניתי, "לבזבוזיםזה בשבילך , כן"

ראשונה שהחזקתי שטרות כסף בכמות של הפעם הייתה זו ה. הייתי בשמים

. כסף שלי שאני הרווחתי, כמה אלפים

איזו תחושה . בהמשך היו עוד פעמים שקיבלתי ליד אלפי שקלים במזומן

. אי תלות, שחרור, של חופש

 

המשך .  דולר ביום בממוצע100המשכתי לסחור ועמדתי ביעד של 

היו כמובן גם הפסדים שמהם .  לביטחון לגבי ההדרכותףההצלחה שלי הוסי

כמעט כל ההפסדים נבעו משבירת המשמעת ומהרצון . לולמדתי יותר מהכ

. להרוויח יותר או להשוויץ ביכולת שלי

בכל . יצאתי מופסד, בכל פעם שהדגמתי איך המסחר פועל על כסף אמיתי

יצאתי מהפוזיציה , פעם שעשיתי את אותה הדגמה על מערכת מסחר דמו

. מורווח

הבנתי שאני . התחלתי להבין את משמעות תאוות הבצע והפחד להפסיד

מושפע מאוד מהצד המנטאלי ושאסור לי למרות כל הרצון להדגים או 

 .לסחור בזמן הדרכה
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Cancel All 
 

למדתי מניסיון שתמיד . מרקט ולימיט. פקודות מסחר מתחלקות לשני סוגים

ובדרך , במקרים נדירים אני נכנס במרקט.  לפוזיציה בלימיטסעדיף להיכנ

בסיומה של פוזיציה אני נוהג תמיד ללחוץ על כפתור . כלל יוצא במרקט

Cancel All
34

 כדי לבטל כל אפשרות שהשוק יתפוס הזמנה בלימיט 

.  שמיקמתי מוקדם יותר או תוך כדי ניהול הפוזיציה

אני , גולן. "מלא אנרגיה חיובית, אדם מקסים, יום שישי אחד צלצל מרדכי

. אמר בכעס, "רוצה לתבוע את הברוקר

. מחכה לשמוע מה הסיבה, עניתי בהשתאות" ?מה קרה, מה"

, אמר, "נכנסתי לפוזיציה, לאחר שראיתי הזדמנות. ישבתי בבוקר לסחור"

ואני בזמן שמרדכי מספר מדמיין איזה שטויות כבר עשה שגרמו לו להפסיד 

, לאחר הכניסה השוק הלך לטובתי והתחלתי להרוויח", מרדכי המשיך. כסף

".  דולר450כבר הגעתי לרווח של 

. התפרצתי, "אז מה הבעיה, נו"

, ראיתי שיש מצב שהפוזיציה תרוויח יותר. "הגיב והמשיך, "רגע תשמע"

סגרתי את , בגלל שרציתי להיות איתו. אך הבן שלי הגיע מהצבא לביקור

".  דולר450הפוזיציה כמו שאמרתי ברווח של 

. שאלתי" ?אז איפה הבעיה"

                                                 
34

לחצן בתוכנת המסחר המאפשר לבטל במיידית את כל ההזמנות  – Cancel-Allכפתור  
 .הנמצאות בלימיט
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לאחר שהלך נגשתי שוב אל . ישבתי עם הבן שלי בערך שעה וחצי. תשמע"

המחשב לראות מה קורה עם השוק ולבדוק אם יש הזדמנות נוספת לקחת 

. אמר בטון כועס" ?אני מתיישב ומה אני רואה. עוד ביס מהשוק

. המשכתי את סוף המשפט של מרדכי" ?מה אתה רואה"

".  דולר1,500אני רואה שהפוזיציה בהפסד של "

. שאלתי" ?אתה בטוח שסגרת את הפוזיציה"

, "זה אומר שאני לא בפוזיציה. ראיתי בחלון אפס צהוב. בטח שסגרתי"

זה אומר ? מה זה אומר. "כועס יותר ויותר ככל שהשיחה נמשכה, ענה

שהברוקר הכניס אותי לפוזיציה ללא ידיעתי ובגלל שהשוק ירד ההפסד 

.  דולר1,500הגיע ללימיט ההגבלה היומי והפוזיציה נסגרה בהפסד של 

צועק לתוך , סיים בכעס, "עכשיו אני אפילו לא יכול לתקן את ההפסד

. השפופרת

תן לי לבדוק עם הברוקר מה , תשמע זה מאוד משונה מה שאתה מספר"

. עניתי". קרה

אלון פתח את נתוני המסחר . צלצלתי כמובן לאלון והצגתי לו את מה שקרה

אתה יכול להגיד . "עקב אחר כל הפעולות שביצע ולסיום אמר, של מרדכי

לאחר היציאה . מה שקרה הוא פשוט ביותר. למרדכי שהמערכת בסדר גמור

 לו הזמנה במערכת ההיית,  דולר450הראשונה שלו מהפוזיציה ברווח של 

השוק , בזמן שישב כנראה עם הבן שלו. ללונג שלא ביטל'  נק1472במחיר 

השוק המשיך לרדת עד . ' נק1472ירד והכניס אותו לפוזיציה לונג במחיר 

ובגלל זה נסגרה לו ,  דולר1,500שההפסד הכללי לאותו יום הגיע לסך של 

". האפשרות לסחור באותו יום מסחר

שאלתי ליתר ביטחון לפני שאני , "? לו הזמנה פתוחההאתה בטוח שהיית"

. חוזר למרדכי

.  ענה אלון, "תבקש ממרדכי לבדוק האם מיקם הזמנה במחיר שאמרתי, כן"

הטלפון צלצל ומרדכי ענה .  הבעיההחזרתי למרדכי כדי להסביר מה היית

גולן בדקתי שוב ועברתי על כל הפעולות ", מבלי לחכות למילה ממני

השוק . שלא ביטלתי'  נק1472 לי הזמנה במחיר השעשיתי וראיתי שהיית

. אמר הפעם בגישה פייסנית, "הכניס אותי ללונג והמשיך לרדת
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דיברתי עם אלון וזה בדיוק מה . " הסיבה להפסדההבנתי שקלט מה היית

. עניתי, "שאמר לי

נזכרתי שאמרת לי . אני כזה חמור. אני מתנצל, תשמע", מרדכי התפרץ

".  לאחר שאני יוצא מפוזיציהCancel Allללחוץ על כפתור , כמה פעמים

מאותו יום בכל פעם שסגר . מרדכי הבין מה המשמעות של דמי לימוד

. Cancel Allלחץ מיד , פוזיציה
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השוק מכה בשנית 
 

הביטחון גדל ותוספת .  דולר6,000 דולר גדל החשבון לסביבות 3,000-מכ

כתוצאה מכך . ההכנסה מההדרכות הרגיעה מעט את הלחץ הכלכלי השוטף

הייתי רגוע במהלך המסחר והרשתי לעצמי להיות גמיש יותר בהתנהלות 

. רוב הפוזיציות הרוויחו אך היו גם הפסדים. בתוך הפוזיציות

בוקר אחד נכנסתי לפוזיציה לשורט . ההפסדים שהיו קרו מגורמים שונים

 שתי ההייתחלשה ומטרת הרווח הייתה התנודה של השוק . על קו התנגדות

כלומר ,  חוזיםשניכנס לפוזיציות באותה תקופה עם יהתחלתי לה. נקודות

השוק הגיב לפתע , לאחר הכניסה.  דולר לנקודה100ליצור רווח של 

יה ומיד חזר לנקודת הכניסה שלי יבקפיצה אדירה למעלה תוך שבריר שנ

 דולר 1,700אך אני כבר הייתי מחוץ לפוזיציה בהפסד של . והמשיך למטה

חשבתי שרק ? מה לעזאזל קרה. הייתי בשוק. ללא יכולת לעשות דבר

.  שורטתבפוזיצייבנפילות השוק יכול לעשות תנועות חזקות ואני הרי הייתי 

.  שום הודעה מתוכננתההיית אך לא פספסתיבדקתי הודעות בורסה שאולי 

. אך לא צוין שום דבר חריג, חיפשתי באתרים הכלכליים אם כתוב משהו

 בריטיים שנשבו על ידי םשחיילילאחר שעתיים נכתב באחד האתרים 

? מה זה קשור אחד לשני. שוחררו בעירק, כוחותיו של סדאם חוסיין

למדתי ? איך לשחרור החיילים בעירק יש קשר לכלכלה ולבורסה. חשבתי

שהשוק יכול להיות מאוד מושפע מאירועים שמשפיעים מוראלית על 

 מפני. הייתה פה הודעה חיובית שיצרה לרגע תגובה אופטימית. האנשים

השוק חזר מיד למקומו הטבעי ,  כלכליתההייתשההודעה בפועל לא 

.  מבחינתי זה היה כבר מאוחר. פי הצפוי-והמשיך לנוע על
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מאוד כעסתי . הברוקר סגר לי את אפשרות לסחור לאותו יום עד למחרת

שטפתי אותו בתלונות , כשאלון ענה. םהצוהרייוהתקשרתי לאלון אחר 

זה הסכום הגדול . רבות על זה שהוא גרם לי להפסיד סכום גדול בבת אחת

כל מה שעבדתי עליו בשבועיים האחרונים . ביותר שהפסדתי בפוזיציה אחת

מה ", אלון מצידו נשאר אדיש לתלונות ושאל שאלה פשוטה. הפסדתי במכה

 1,500-היה קורה לחשבון שלך במידה ולא הגבלנו את ההפסד היומי ל

 "?עוד כמה נקודות לפני שירדבמה היה קורה אם השוק היה עולה ? דולר

ביקשתי להגביל את סך ההפסד . הבנתי את כוונתו ועניתי כי הוא צודק

הפתעות נוספות .  דולר500היומי המקסימאלי לסכום שלא יעלה על 

. אם הן קורות רצוי שהזעזוע יהיה הקטן ביותר. מהשוק לא רציתי שיחזרו

ככל שאני אשרוד בשוק . רציתי לשמור כל העת על יכולת ההישרדות שלי

. כך יעלו סיכויי ההצלחה שלי

 

הרבה ב לונג לאחר שנוכחתי שהשוק ירד יתביום אחר נכנסתי לפוזיצי

הרי השוק ירד מספיק והוא ש ללונג סלהיכנהחלטתי שזה המקום . נקודות

 חשבתי שגם אם המגמה יורדת ,כדי להצדיק ולחזק את הטיעון. חייב לעלות

השוק צריך לעשות תיקון טכני
35

לאחר הכניסה הצבתי פקודות לימיט . 

 למרות קביעתי שירד ,השוק. לוס-סטופ, ליציאה ברווח וליציאה בהפסד

ראיתי כבר בדימיוני איך השוק . לוס- המשיך לרדת והתקרב לסטופ,מספיק

לצאת מאוד לא רציתי . מעיף אותי בסטופ ואני יוצא מהפוזיציה בהפסד

ולכן גררתי את פקודת הלימיט של הסטופ כלפי מטה מהפוזיציה בהפסד 

השוק מצידו חייך והמשיך לרדת וכך במקום לצאת בהפסד . סייתפשלא 

, צעקתי. התחלתי להשתולל. ההפסד המשיך לגדול, שהגבלתי מראש

 בדרך כלל לאחר ?מה פתאום השוק לא חוזר למעלה. מאוד כעסתי. בעטתי

 נקודות במהלך היום השוק מסתובב 12 נקודות ותנודה של 8ירידה של 

 . נקודות16ועכשיו כשאני בפוזיציה השוק כבר יורד . ומתקן

                                                 
35

תנוע . 62%- ל38%בדרך כלל בין . תנועה כנגד למגמה הראשית של השוק– תיקון טכני  
 .נגדית מעבר לאחוז זה מצביעה כאפשרות של היפוך מגמה כללי
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התחלתי להוציא עליה את כל . אוסנת יצאה מחדרה לבדוק מה קורה איתי

, לא נורא, הגעת להפסד כזה ", ניסתה להרגיע אותי ואמרהוהיאהעצבים 

ידעתי שהייתי צריך . ידעתי שהיא צודקת". צא מהפוזיציה ותתחיל מהתחלה

הרי . ידעתי שגודל ההפסד קרה רק בגללי. לצאת כבר מזמן מהפוזיציה

יכולתי מזמן לצאת מהפוזיציה . יכולתי לצאת בסטופ שקבעתי מראש

 עם כיוון השוק ולא למשוך הפסד ולקוות שהשוק הבפוזיציולהתחיל מחדש 

כנראה הייתי צריך שמישהו יסתכל על הפוזיציה מהצד ויגיד . יחזור לעלות

מצד אחד . התחושות היו מעורבות. יצאתי מהפוזיציה. לי מה לעשות

. ידעתי איפה אני עומד. להפסיד יותר כבר לא יכולתי. הרגשתי הקלה גדולה

. מצד שני עדיין לא נרגעתי מההפסד. מעכשיו מתחילים את המשחק מחדש

כעסתי מאוד עכשיו על עצמי שאפשרתי לפוזיציה להגיע . הרגשות געשו

חוק חשוב בשוק הוא לקטוע הפסדים מהר ככל . להפסד גדול ולא מתוכנן

לקבוע תמיד יעד יציאה בהפסד ולעולם לא להזיז סטופ לרעה או . האפשר

סטופ יכולים להזיז רק לטובה במקרה שהשוק נע לכיוון . לבטל אותו

 לי חייקידעתי שלתקן את ההפסד . הפוזיציה ומבצעים טריילינג סטופ

מהבחינה הכספית ובעיקר מהבחינה , ארבעה ימים לפחות-שלושה

. המנטאלית

 

צפיתי בו יחד ". הסוד"בהזדמנות אחרת קיבלתי לאימייל קובץ של הסרט 

נושא , כמי שנכח והשתתף בסדנאות התפתחות והעצמה אישית. עם אוסנת

התרשמתי מאוד מהרעיון של הסרט ולאחר שהסתיים . הסרט היה קרוב לי

, מהר מאוד ראיתי הזדמנות לכניסה. גשתי למחשב לחפש הזדמנות לסחורינ

לרגע הייתי ברווח . השוק דשדש ולא זז הרבה. לחצתי מרקט ונכנסתי ללונג

הרעיון שעומד . של כמה פיפס וברגע אחר הייתי בהפסד של כמה פיפס

. מאחורי הסרט הוא שביקום אין ריק ושהאנרגיה שבו נשמרת כל הזמן

כל מה שנבקש ונשאף אליו .  צורהיםהאנרגיה והכוחות של היקום מחליפ

עלינו פשוט לרצות מאוד להשיג את . לא על ידי היקוםתמיתגשם וי

לאחר הכניסה לפוזיציה רציתי מאוד שהשוק יגיע ליעד היציאה . מבוקשינו

, סברתי שהשוק יחזור לעלות לכיוון קו ההתנגדות הקרוב. ברווח שקבעתי

השוק לא ראה את הסרט ולכן . מספר נקודות מעל מחיר הכניסה לפוזיציה
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על פי חוקי . התחלתי לפקפק בכיוון השוק והספק גבר. המשיך לדשדש

אין ספק ובנוסף אין להפוך פוזיציה מרוויחה , ברגע שיש ספק, המסחר

התחלתי להגיד , במקום לצאת מהפוזיציה ברווח קטן. לפוזיציה מפסידה

בקול רם שוב ושוב את מחיר יעד היציאה ברווח שרציתי שהשוק יגיע 

 שעות עד 5. שוב ושוב, "1,527- תגיע ל, 1,527- תגיע ל, 1,527. "אליו

 החשבונאית מועד ביצוע הסליקה,ב"מועד סגירת המסחר בבורסה בארה
36

 .

אך , אוסנת בכל הזמן ביקשה שאצא מהפוזיציה. בקושי יכולתי להוציא הגה

אם ארצה מספיק חזק ואבקש מהיקום שהשוק יגיע . אני התעקשתי לחכות

 1,500בינתיים השוק רק ירד והפוזיציה עמדה על . הוא יגיע, למחיר מסוים

  קפאברגע הסליקה. הרבה מאוד כסף לחשבון מסחר כמו שלי. דולר הפסד

.  לי בררה אלא לחכותההייתלא . המחשב ולא יכולתי לבצע פעולות מסחר

עדיין נדבקתי לרעיון של הסרט והאמנתי שהשוק יגיע למחיר . חיכיתי

למחרת קצת . השארתי את הפוזיציה פתוחה והלכתי לישון.  נקודות1,527

עמד השוק סביב המחיר בו , ב"שעת פתיחת הבורסה בארה, 16:30לפני 

בסליקה הבורסה מחשבת את מצב הפוזיציות עד לרגע הסליקה . סגר בלילה

בבוקר . מכניסה או מוציאה כסף מחשבון המסחרוהפסד /מבחינת רווח

 דולר 1,500- בזמן הסליקה בההיית שהפוזיציה בדף פירוט החשבוןראיתי 

 ההפוזיציה נמצא, דקות לפני פתיחת המסחרכמה  ,רגעבאותו . הפסד

.  לי מושג מה יקרה כאשר השוק יפתחלא היה דולר ו100- בהפסד של כ

התלבטתי עם אוסנת . יחזור ויתקן כלפי מעלה או ימשיך את המומנטום וירד

לראות מה השוק יעשה , מה לעשות ּואוסנת המליצה לסגור את הפוזיציה

 וסגרתי את הפוזיציה אוסנתשמעתי ל. ולהתחיל את יום המסחר מחדש

, אך לאחר פתיחת הבורסה. ידעתי עכשיו מה מצבי. לרגע הוקל לי. במרקט

, לא רק שהשוק עלה. השוק התחיל לעלות ואני מבחוץ מסתכל ולא מאמין

 הגיע למחיר יעד ,המשיך לעלות, הוא הגיע למחיר הכניסה לפוזיציה

אם הייתי . והתבוננתי במסך באי אמוןישבתי . היציאה שרציתי ואז עצר

                                                 
36

הפסד בעת /במסחר בחוזים עתידיים הבורסה מבצעת בדיקת רווח- הסליקה החשבונאית  
לחשבון הבנק או , יורק ומעבירה את הרווח שהצטבר בחשבון המסחר-סגירת הבורסה בניו

 .גם אם הפוזיציה עדיין פעילה, מקזזת את ההפסד שהצטבר בחשבון המסחר



 85 

מה . מחכה עוד כמה דקות הייתי מחזיר את כל ההפסד ואף יוצא ברווח גדול

רציתי ! ?שהו חיכה שאני אצא מהשוק ואז השוק התחיל לעלותימ? זה

התחלתי להאשים את אוסנת בזה שאמרה לי לצאת , במקום זאת. לבכות

. אך זה כבר לא שינה דבר. כמובן שההחלטה והביצוע היו שלי. מהפוזיציה

. התסכול היה גדול. שוב הפסדתי סכום גבוה מאוד ביחס לרווחים שצברתי

במשך מספר ימים . שוב לא הייתי בטוח ביכולת שלי להצליח לסחור

. לא הייתי מסוגל לבצע שום פעולת מסחר. התרחקתי מהמחשב

 

אין אפשרות להרוויח , התחלתי להאמין שבמצב שלי עם חשבון מסחר קטן

רק אנשים או גופים מוסדיים עם חשבונות מסחר גדולים יכולים . מהשוק

תהיה לי ,  דולר10,000חישבתי שאם יהיו לי בחשבון . להרוויח כסף

, האפשרות להוסיף חוזים גם בפוזיציות מפסידות לצורך ביצוע מיצועים

. לפחות לא להפסיד. ותמיד אוכל לצאת ברווח
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המפנה הגדול 
 

אנשים . אין תנועת מכוניות בכבישיםושקט ,  חגתאוויר, ערב יום כיפור

יוצאים לרחובות ומנצלים את חוסר התנועה למפגשים המוניים על 

יום כיפור מסמל בין . יום כיפור הפך להיות מפגש שכנים שנתי. הכבישים

היתר בדיקה אישית ובקשת כפרה וסליחה על כל החטאים שעשית במהלך 

השיחה ביננו . יצאתי עם אוסנת לסיבוב רגלי ברחובות העיר. השנה

תוכניות לעתיד הקרוב וכמובן , מצבם בלימודים, התנהלה בנושא הילדים

צברתי ניסיון במסחר ואף . הייתי די מתוסכל. מצבי כסוחר בשוק ההון

לא ,  חיוביתההייתאך למרות שהתוחלת הכספית . הרווחתי ברוב הימים

 לי חופש מדאגות ןוייתהצלחתי לצבור הון באופן שיבסס את מצבי הכלכלי 

הפסדתי , הרווחתי וביום אחד מסיבה כזו או אחרתוהרווחתי . מבחינה זו

.  סכומים גבוהים משמעותית לרווחים שצברתי

תוכנית פעולה שתתאים לאופי שלי ולמה שהשוק , חיפשתי כל הזמן דרך

שמתי לב שבימים בהם . תוכנית שתשפר את הסיכוי מול הסיכון. מאפשר

אם , יכולתי לצאת ברווח או לפחות ללא הפסד ברוב המקרים, הפסדתי כסף

מה שהיה מאפשר לי גמישות במסחר ללא לחץ , היה יותר כסף בחשבון

. מנטאלי ושיפור במשמעת בעת המסחר

 שאלה "?כמה כסף אתה צריך כדי שיהיה לך נוח לסחור ולהצליח יותר"

. אוסנת

זה יאפשר לי התנהלות . "עניתי, "אני צריך מינימום עשרת אלפים דולר"

 ".נוחה יותר וסיכויי רווח טובים יותר

אוסנת הציעה שאבקש מאימי עשרת אלפים דולר הלוואה על מנת שאוכל 

תוכנית הפעולה נקבעה על חמש מאות . לבנות את תוכנית הפעולה שרציתי
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אין . "אפשרית לאור הניסיון שצברתיהייתה מטרה שבהחלט . דולר ביום

אני מעדיף להפסיק לסחור מאשר לבקש . מצב שאני אבקש כסף מאמא שלי

אך . הייתי מקבל בלי בעיות במידה וביקשתי. הצהרתי נחרצות, "כסף

 לי להודות ו והכבוד העצמי והאגו לא אפשר40התקרבתי כבר לגיל 

.  כלכליתלעצמאותשבעצם עדיין לא הגעתי 

אוסנת ואני המשכנו לשוחח בנושא ולבסוף הגענו למסקנה שצריך בכל זאת 

הדרך . לגייס סכום כסף כדי לשנות את המצב ולפתוח דרך חדשה במסחר

 אליה מחויבהלוואה שאהיה .  לבקש הלוואה מהבנקההייתהיחידה מבחינתי 

מצב שיחייב אותי להתמיד לגבי . באופן שיכניס אותי למצב של אין בררה

.  כללי המסחר והמשמעת שקבעתי

 וביקשתי 16פניתי לסניף הבנק בו ניהלתי את החשבונות שלי מאז גיל 

, הצעתי למשכן את הדירה שברשותי. הלוואה בגובה חמישים אלף דולר

לאחר בדיקות של הבנק קיבלתי . הההלווא מגובה ה פי ארבעהששוויידירה 

 שנים בריבית שנתית של כמעט 10 בהחזר חודשי למשך הלהלוואהצעה 

ידעתי שאפשר לקבל הלוואות ברביות . הופתעתי מאוד לרעה. 10%

הופתעתי בנוסף מהסיבה שהיו לי . נמוכות הרבה יותר לפחות בחצי

סיפרתי .  ולמרות זאת התנאים היו רעים מבחינתיהההלוואביטחונות מול 

 מהם תנאי ההלוואה וביקשתי ממנה לבדוק מול אנשים שהכירה אוסנתל

. בבנקים אחרים אלו תנאים הם מבקשים

 מנהלת ההייתבין הרוקדים . פעמיים בשבוע יצאה אוסנת לחוג ריקודי עם

אוסנת אמרה שתבדוק . תחום המשכנתאות באחד הבנקים הקטנים במדינה

למחרת ערב הריקודים . איתה מה אנחנו יכולים לעשות לגבי ההלוואה

 לאחד שנפנה מנהלת המשכנתאות הציעה שמרינהסיפרה לי אוסנת 

קטן , היא סיפרה שנפתח עכשיו סניף חדש. הסניפים בקרבת מקום מגורינו

מנהלת אותו בחורה מאוד נחמדה שמחפשת כמובן לצרף עוד . ומשפחתי

 הציעה שניגש מרינה. לקוחות לסניף ולהראות תוצאות מול ההנהלה שלה

. אליה ונציין שהיא הפנתה אותנו

 ההייתמנהלת הסניף מרגלית . קבענו פגישה בסניף הבנק עם מנהלת הסניף

 את התנאים הטובים לתת כמיטה יכולתהמאוד נחמדה ואמרה שהיא תעשה 

היא ביקשה שניגש לפקיד המשכנתאות ונפתח . ביותר שהבנק יכול להציע
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לאחר כל הבדיקות והאישורים מישכנו את הדירה לטובת . תיק הלוואה

הבנק וקיבלנו את ההלוואה על סך חמישים אלף דולר בריבית של פחות 

קיבלנו את הכסף למרות חששות . מחצי משהציעו לנו בבנק הראשון

סיפרתי שהמטרה היא מסחר . הההלווא של הבנק לגבי מטרה מסוימים

צוות  שגם ,לומה שהפתיע אותי יותר מכ. בשוק ההון על החוזים העתידיים

 לא ממש הבינו או ידעו איך המסחר על החוזים הבנק ואפילו מנהליו

 בטוחה שאני הולך להפסיד ההיית מרגלית מנהלת הסניף ,לדעתי. מתנהל

.  את כל הכסף

. עולם לא לקחתי הלוואה בסדר גודל כזהמעד אותו רגע שחשוב לציין 

, הכנסתי את עצמי למצב של אין בררה. ומעולם לא משכנתי את הדירה

בכל החלטה שלי אני בודק את כל , ככלל בחיים. אני חייב להצליחמצב בו 

אני בודק תמיד מה המצב הגרוע . האלטרנטיבות ומה הסיכון מול הסיכוי

 אוכל להמשיך איך ,והגרוע ביותר יקרה ובמידה. ביותר שיכול לקרות

חישבתי מה יקרה במידה ואני אפסיד את . לתפקד מבלי לשנות סדרי חיים

אני תכננתי .  דולר500-סכום ההחזר החודשי עמד על כ. הההלוואכל סכום 

אך במקרה ולא אצליח ידעתי שאוכל . להרוויח את הסכום הזה ביום

.  מהכנסה שהרווחתי מההדרכההההלוואלהמשיך להחזיר את 

ש ועכשיו הייתי צריך להעביר את "חמישים אלף דולר הועברו לחשבון העו

.  לסניף הבנק לצורך העברה הכספיתיניגשת. ל"הכסף לחשבון המסחר בחו

 הפקידהדפני .  מול אחת הפקידות וביקשתי להעביר את הכסףיהתיישבת

 אחוז 7.5שיש מבצע של הבנק שאפשר לקבל ריבית שנתית של לי סיפרה 

ריבית גבוהה ביחס למה שמציע הבנק . עבור הפקדה של עשרים אלף דולר

חישבתי והגעתי למסקנה שכדאי . באופן רגיל והיא ניתנת ללקוחות חדשים

זו ריבית כמעט כפולה ממה . לי להפקיד עשרים אלף דולר ולקבל ריבית כזו

, הכסףאת שאר . שאני משלם על הכסף והרי זה אפילו לא כסף שלי

. ל ועליהם אסחור"שלושים אלף הדולר מתוך החמישים אעביר לחו

עכשיו אני צריך . יש לי בחשבון המסחר שלושים אלף דולר ועוד קצת

.  להוכיח את עצמי שאני סוחר מקצועי

בדקתי ורשמתי מהי תנודת . קבעתי תוכנית פעולה לכל מצב של השוק

כמה נקודות אני צריך , מה השווי בכסף של התנודה, החוזים ברמה היומית
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איך אני הולך לקחת את , לעשות על מנת להרוויח את סכום המטרה היומית

איך לצאת מהפוזיציה ואיך ,  בכמה חוזים אני נכנס לפוזיציה,הנקודות האלו

. אני מתנהל כאשר השוק הולך לטובתי וכשהשוק הולך לרעתי

לאחר שקיבלתי מושג איך אני הולך לפעול התחלתי ליישם את תוכנית 

כנס לאופוריה יאסור לה. ידעתי שאסור לי להתחכם. במדויקהפעולה 

ניתן . כשמצליחים ולזכור תמיד שהשוק הוא החזק ושאי אפשר לנצח אותו

". ביסים"רק לקחת ממנו 

 

המחשבה להפסיד . מדויקפעלתי ושמרתי על כללי המסחר שקבעתי באופן 

 כל כך מפחידה שלא הרשתי לעצמי לחרוג ההיית הההלוואאת סכום 

.  דולר ביום ולפעמים גם יותר500ובאמת ברוב הימים הרווחתי . מהתוכנית

 500- מיותרהיו גם ימים מפסידים אך התוחלת החודשים עמדה על מעט 

למעשה כבר לאחר ארבעה חודשים בלבד הרווחתי את סכום . דולר ביום

ש "ל ולאחר שישה חודשים החזרתי לחשבון העו"הכסף שהעברתי לחו

.  שתכננתי לפרוס לעשר שניםהההלוואחמישים אלף דולר וסגרתי את 

לראות את הפרצוף שעשתה מרגלית מנהלת הסניף ברגע שהגעתי אליה 

. רק בשביל זה הסיכון היה כדאי, וסיפרתי שאני רוצה לסגור את המשכנתא

ביקשתי ממנה את הפרטים שאני .  בטוחה שאני עובד עליהההייתמרגלית 

 .ל לחשבון בארץ"צריך עבור העברה כספית מחו

לאחר יממה קיבלתי טלפון ממרגלית שעדכנה אותי אישית שהכסף נמצא 

אתה חייב להסביר לי מה אתה עושה . כל הכבוד, תשמע. "ש"בחשבון העו

 .שאלה" ?מה אתה רוצה לעשות עם הכסף עכשיו. בדיוק

את שאר הכסף תשאירי . "עניתי, "קודם כל אני רוצה לסגור את ההלוואה"

".   בדולריםםבינתיי

אך , עכשיו התחלתי שוב לסחור עם חשבון על סך שלושים אלף דולר

ידעתי . חייב דין וחשבון לאף אחדהייתי שלי ולא היה הפעם כל הכסף 

! אני גם מרוויח, אני לא רק שורד. הפכתי להיות סוחר מקצועיש

 

ראיתי בכל יום רווחים במספרים . מעולם לא הרווחתי כסף במהירות כזו

תקופות הטובות ביותר בגם . מאות דולרים, לא סתם מאות, של מאות
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ספי חברי התעניין מדי . לס לא הרווחתי סכומי כסף כאלו-בעבודה בסמוק

לאט לאט . "פעם איך הולך לי עם המסחר ואני בכל פעם עניתי שבסדר

 הסכומים עלתמיד הורדתי ציפיות ולא ממש סיפרתי ". ובזהירות

גם . לא רציתי שתהיה לי עין הרע. לא רציתי לנקר עיניים. שהרווחתי

בעיקר בביטחון הכלכלי שהמסחר הקנה ,  הכלכלייהשינוי המשמעותי במצב

. לא היה מובן מאליו, לי

 . שמרתי על פרופורציות ונמנעתי מלבזבז כספים שלא לצורך

 

לס ועד החזר -השנתיים האחרונות בהן לא עבדתי מאז הפיצוץ בסמוק

משיחות עם סוחרים נוספים .  לבנק הזכירו לי מאיפה אני באהההלווא

פגישות עם אנשים מהתחום שמעתי סיפורים על סוחרים שהתחילו לפזר מו

.  על סמך רווחים עתידייםכספים ולקנות מוצרים בכסף שעדיין לא הרוויחו

נכנסו לחובות ,  תקופה פחות טובה במסחר והיו גם הפסדיםהוכאשר הגיע

הרווחים הצטברו . הייתי בתקופת המסחר הטובה ביותר. שלא יכלו לשלם

. בתקופות כאלו אתה רואה רק טוב. וחשבון המסחר הלך ותפח עוד ועוד

שאתה יכול גם להפסיד כסף . אתה לא יכול לדמיין שיכול להיות מצב אחר

.  ושהתוחלת הכספית תהיה שלילית לאורך זמן

חברים , חשבתי על קרובי משפחה. פתאום התחלתי לרחם על שאר האנשים

חשבתי כמה . וסתם אנשים שראיתי ברחוב או שעמדו לידי ברמזורים

זכרתי כמה קשה עבדתי . החיים יכולים להשתנות ובאיזו קלות יחסית

זכרתי . והשקעתי כדי להרוויח מספיק לצורך כיסוי הוצאות בסיסיות

פשוט לא . שבתקופות מסויימות הסתמכתי על הכנסתה של אוסנת בלבד

.  הצלחתי להרוויח מספיק

רובם קמים מוקדם בבוקר . כמה הם מסכנים, חשבתי על כל האנשים סביבי

בקושי רואים את הילדים וכל זה כדי , חוזרים מאוחר בערב הביתה, לעבודה

חשבתי שאני עושה מה , אני שרוב השנים הייתי עצמאי. להעשיר את הבוס

כסוחר . עכשיו הבנתי מה הוא חופש אמיתי. מתי שאני רוצה, שאני רוצה

אין צורך , אין הוצאות פרסום ושיווק. בשוק ההון אני עצמאי לחלוטין

אני לא חייב דין . אין קניית מלאים ומכירת מוצרים. מפיצים ובגיוס לקוחות
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עכבר , כל מה שצריך הוא מחשב עם חיבור לאינטרנט. וחשבון לאף אחד

. ואצבע

 

גשתי למחשב להתחיל יהתעוררתי לאחר מנוחת הצהריים היומית שלי ונ

לאחר המתנה . כדי להרוויח" לעבוד קשה"מה לעשות צריך . ערב מסחר

השוק . השוק נע באיטיות אך כלפי מטה.  לונגיתלהזדמנות נכנסתי לפוזיצי

המתנתי להזדמנות נוספת ושוב . ירד והגיע לסטופ והעיף אותי בהפסד קטן

יצאתי . הפעם השוק התחיל לעלות. נכנסתי ללונג בקו תמיכה נמוך מהקודם

. מהפוזיציה לאחר שכל ההפסד הקודם נסגר והפוזיציה יצאה ברווח

פעם מרוויח ופעם . לוקח ביסים מהשוק. כנס ולצאת מהשוקיהמשכתי לה

השוק . לאחר שעה וחצי של מסחר נכנסתי לפוזיציה נוספת ללונג. מפסיד

ברגע שהשוק עצר . התחיל לעלות במהירות וראיתי את הרווח מצטבר

הסתכלתי על הרווח המצטבר היומי . יצאתי מהפוזיציה, והתחיל לתקן למטה

.  דולר ביום אחד1,375רווח של , בתחתית המסך וראיתי רווח לא יאומן

 . שתבוא לראות כמה הרווחתיאוסנתהתלהבתי מאוד וקראתי ל

, "כל הכבוד,  דולר137.5רווח של . יפה, אה. "גשה למסך המחשביאוסנת נ

 .אמרה

 .התעקשתי" ?תסתכלי טוב כמה רווח את רואה,  דולר137.5מה "

 פעם ?מה זה. "אוסנת הסתכלה שוב והפעם שמה לב לסכום הרווח הנכון

כל . "הגיבה בהתלהבות" ! דולר ביום אחד1000-ראשונה שעברת את ה

 .הוסיפה, "זה הזמן לסגור את המחשב להיום. הכבוד

 שרק התחלתי לסחור היום ושיש עוד הרבה זמן עד לסיום אוסנתאמרתי ל

יש לך יום . "י פניםתאוסנת העיפה מבט לעברי שלא השתמע לש. המסחר

ידעתי שהיא . סיימה, "סגור מחשב ותמשיך מחר. למה לקלקל, מוצלח

בדקתי טוב טוב שאין לי הזמנות פתוחות , לפני סגירת המחשב. צודקת

 .שכמות הקניות והמכירות זהה. באיזה שהוא מקום ושכל הפוזיציות סגורות



 92 

 

 

 

 

תוכנית עבודה 
 

.  לגבי הדרכה בתחום מסחר בחוזים עתידיים הלכה וגדלהםהמתענייניכמות 

פיתחתי תוכנית הדרכה מסודרת . כמעט בכל יום ישבתי וחנכתי סטודנט

. הכללים היו מאוד ברורים. ובעקבותיה תוכנית מסחר פשוטה למסחר

החזרה עליהם בקול כמנטרה . דקלמתי את הכללים שוב ושוב לסטודנטים

בכל פעם שסטודנט שבר . הביאה אותי לרמת משמעת גבוהה בעת המסחר

ללא תוכנית עבודה . נוכחתי עד כמה חשוב לשמור על הכללים, כלל מסחר

תכנן תוכנית מסחר וסחור את "המשפט . למסחר אין שום אפשרות להצליח

אחד מאבני היסוד . זהו כלל חשוב. הוא לא רק עוד משפט" תוכנית המסחר

. של המסחר

. תוכנית העבודה נכתבה ונקבעה על סמך הניסיון שצברתי תוך כדי המסחר

כך תוכנית העבודה נכתבה . שהפקודות נכתבו בדם, כמו שאומרים בצבא

 והתנודתיות היומית , עליהההייתהמגמה הראשית של השוק . מהפסדים

 מדדיםבעיקר על ה.  סחרתיםעליהחיפשתי מאפייני התנהגות לחוזים . קטנה

S&P500 ,NASDAQ ,DAWו -Russel2000 . שמתי לב כי לכל

 -כאשר ה. לפעמים ממש זהה, ארבעת המדדים יש התנהגות דומה מאוד

S&P,  שסימולוES,צורת הגרף , בנוסף. גם שאר החוזיםעולים  כך , עולה

נע , היום התחיל סביב מחיר הסגירה. במהלך היום הראתה תנועת סינוס

 נקודות ומכאן התחיל לתקן חזרה 8-6 מסוים עד לשיא ממוצע של בכיוון

בדרך כלל השוק המשיך לנוע במגמה . לכיוון מחיר הפתיחה של היום

 8-6שני של המחיר הפתיחה עד לשיא בכיוון להראשית של היום מעבר 

. שוב לאחר מכן תיקון וסגירת היום סביב מחיר הפתיחה. נקודות
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נקודות ביום משפל לשיא ושינוי יומי  16-12כלומר תנודה ממוצעת של 

את .  אחוז0.5-0.2כלפי מעלה או מטה ביחס לסגירה של אתמול סביב 

פי סטוקאסטיק-הכניסות לפוזיציה קבעתי על
DMI -ולפי ה 37

 לקחתי .38

בחשבון עד כמה השוק יכול לנוע ממחיר הכניסה לטובתי ובמקרה הרע 

את הסטופ מיקמתי מתחת לקו התמיכה הקרוב ומעל קו ההתנגדות . נגדי

.  במקרה של כניסה לשורט

בכל הבדיקות המוקדמות מבחינת איתותי הכניסה לפוזיציה קבעתי את 

.  לפוזיציהשרק לפיה אכנס הגרפים שאני מצפה לראות מהמתנדים תתצור

. ברוב המקרים שמרתי על כללי המסחר ונכנסתי בזמן לפוזיציות, בפועל

אך לא פעם נכנסתי לפוזיציה מוקדם מדי או באימפולסיביות ללא איתות 

.  הפסד כספיההייתהתוצאה , תמיד בשבירת המשמעת. מושלם מהמתנדים

למה לחצת מרקט כשעדיין לא התקיימו כל ? למה אתה חזיר, חשבתי

לא בגלל . רציתי להרביץ לעצמי. בכל פעם הרגשתי נורא? הכללים שקבעת

.  ההפסד הכספי אלא בגלל חוסר הרצינות והמקצועיות

  לצייןמעניין. למזלי ברוב הפוזיציות חיכיתי בסבלנות ונכנסתי לפי החוקים

הייתי הרבה יותר חזק , שבפוזיציות אלו גם אם השוק נע נגדי מרגע הכניסה

. היו גם מקרים הפוכים. מנטאלית ונתתי לשוק לפעול לפי הסטטיסטיקה

שלוש עד - שעתיים לאחר המתנה שללפעמים, כניסה נכונה לפוזיציה

 ולאחר הכניסה יציאה חפוזה הרבה לפני יעד היציאה ,שהתקבל איתות

 המתנה ארוכה להזדמנות לקחת כמה ההייתהתוצאה . שקבעתי מראש

. שוב התחושות היו רעות.  פיפס4נקודות אך בפועל יציאה עם רווח של 

למה אני לא פועל לפי החוקים שקבעתי וידעתי שמבחינה סטטיסטית יניבו 

תן לשוק להגיע למחיר . חזרתי ואמרתי לעצמי. לי רווח גדול בהרבה

.  תן לרווח לגדול למקסימום. היציאה ברווח

                                                 
37

מדד המציג את היחס בין מחירי הסגירה של נכס  - (Stochastic Oscillator)סטוקאסטיק  
בשילוב עם כלים טכנים נוספים משמש . עליו סוחרים לבין מחירו לאורך תקופה מוגדרת

בכל מקרה ככל שהערכים של המתנד יהיו קיצוניים יותר . לקבלת אישור לכניסה לפוזיציה
 .מסתמנת אפשרות לשינוי מגמה

38
  DMI - מחשב את עוצמת הקונים ומחסר את עוצמת . מראה את כיוון תנועת השוק

 (.DI ,+DI-)המוכרים 
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 ,בנוסף. בשעות הבוקר בדרך כלל לימדתי ולכן הקפדתי לא לסחור במקביל

 נקודות לאורך שעות עד הודעות 2-1  - קטנה ביותרההייתתנודת השוק 

תנודה שיצרה על הגרף קו רציף . 16:30- והפתיחה ב15:30-הבורסה ב

אני חסר סבלנות במסחר ולכן העדפתי ". קו של איש מת"שקראתי לו 

.  ב"לסחור רק לאחר פתיחת השוק בארה

שמתי לב כי בשעות האלה מהירות תנועת השוק חזקה ולכן קל לי יותר 

למדתי שעלי להתאים את עצמי לשוק ולא . לקחת רווח גדול לכל פוזיציה

 24מתנהל שהמסחר היתרון במסחר בחוזים עתידיים הוא . את השוק אלי

כך שכל אחד יכול לבחור את המועד . קצב שוניםבשעות ביממה ובתנודות ו

. הנוח ביותר מבחינת אופיו למסחר

 מימי דבאח. תוכנית עבודה חשובה גם כדי למנוע טעויות טכניות של מסחר

המסחר הראשונים שלי ראיתי קפיצה מהירה של השוק כלפי מטה ולחצתי 

השוק ירד עוד כמה פיפסים למטה רק . באימפולסיביות מרקט לשורט

מהמומנטום שנוצר ומיד באותה מהירות חזר למעלה וברגע הפכה הפוזיציה 

 חזקה ומהירה ואני שוב הגבתי ההייתהקופצניות . להיות מפסידה

אך בגלל הלחץ , באימפולסיביות ולחצתי מרקט כדי לצאת מהפוזיציה

הלחץ גבר עוד יותר כי למעשה במקום . לחצתי מרקט על כפתור המכירה

. הוספתי עוד חוזה לפוזיציה ועכשיו כל פיפס שווה כפול, לצאת מהפוזיציה

לשבריר שניה התבלבלתי ולא הבנתי איך יכול להיות שלחצתי לצאת ואני 

לחצתי מהר על קניה ? שוב התוכנה עושה בעיות, מה. בפוזיציה כפולה

 שורט יתבמרקט על מנת לצאת מהפוזיציה אך ראיתי שעדיין אני בפוזיצי

שוב בלבול לרגע ואז הבנתי שיצאתי בחוזה אחד בלבד . למרות הקניה

. לחצתי שוב על קניה במרקט והפוזיציה נסגרה בהפסד, מתוך השניים

לעולם לא נכנסים לשוק אימפולסיבית על סמך רגשות או על , מסקנה

כנס בפקודות לימיט מוכנות מראש ינשאף לה.  נעשה כסףאתחושה של בו

. ותמיד נפעיל את האופציה לבראקט אוטומטית בעת הכניסה לפוזיציה

יש לתרגל עליה . על כל סוחר להכיר את פלטפורמת המסחר שלו על בוריה

. במשך שבועות עד שהתפעול שלה יהיה אוטומטי ללא טעויות טכניות
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Level2 
 

- הציע אלון להוסיף את עמודת הווליום בחלון האלוןבאחת השיחות עם 

Level2. 

 "?מה זה נותן לי", הוספתי את העמודה ותוך כדי התבוננות שאלתי

שים לב כי " .ענה אלון, "אתה יכול לראות איפה כל פעם השוק מתעכב"

שיש ווליום גבוה השוק חוזר לבדוק את המחיר ואתה כ ,בכל רמת מחיר

 בכך לצורך קביעה התנודה שהשוק יעשה בין המחירים שבהם רלהיעזיכול 

 ".יש את הווליום הגבוה ביותר

הבנתי את ההסבר אך עדיין לא ידעתי איך אני משתמש במידע הזה לטובתי 

בוודאי מאלו שהניסיון שלהם רב , אני לא מתבייש ללמוד מאחרים. במסחר

משלי ולכן לקחתי את המלצתו של אלון ברצינות והתחלתי לעקוב אחר 

. Level2-הווליום שהצטבר ב

ברוב הזמן השוק מדשדש . באמת השוק נע בין מחירים שוב ושוב, וואלה

בין שני פיפסים וברגע מסויים נע מהר לכיוון מסויים ועוצר במחיר שעליו 

שמתי . שמעל ומתחתהצטבר ווליום גבוה ביחס לווליום שהצטבר במחירים 

לב כי המרחק בין רמות מחיר אלו הוא בין שלושה לחמישה פיפס וקראתי 

". רמות קריטיות"לרמות מחיר אלו 

שמתי לב כי השוק נע בין רמות קריטיות והתחלתי להשתמש במידע לאחר 

. שנכנסתי לפוזיציות

פי איתותים מהמתנדים ולאחר הכניסה - עלכניסה לפוזיציות התבצעה

במידה ולאחר . עקבתי אם השוק פורץ רמת קריטית לטובתי או נגדי

כל עוד . יצאתי מיד מהפוזיציה, פרץ השוק רמה קריטית נגדי, הכניסה
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במקביל . נשארתי בפוזיציה, השוק נע לכיווני ופרץ רמות קריטיות לטובתי

.  מתחת לרמה הקריטית הבאה אחדגררתי את הסטופ עם כיוון השוק פיפס
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מתנדים 
 

ישנם מאות סוגים . מתנדים או אינדיקטורים משמשים לזיהוי מגמת השוק

ידי אנשים וכל סוחר מחפש מהרגע הראשון -של אינדיקטורים שפותחו על

שנחשף לניתוח טכני את הכלי שיראה לו מתי השוק הגיע למלוא 

הפוטנציאל מבחינת התנודה ומתחילה מגמה הפוכה לתנועה שנעשתה עד 

. כלומר הכלי שיעשה לו כסף בקלות. עכשיו

 מאוד ,כשלמדתי בקורס הראשון מה זה ניתוח טכני, כמה שנים קודם לכן

בעיקר מה שלימדו . הלהיבה אותי האפשרות לזהות שינוי מגמות בשוק

בנוסף .  ורצועת בולינגרRSI ,ידי ממוצעים נעים-אותנו היה זיהוי על

קווי תמיכה , פי צורות הנרות היפניים בגרף-כמובן למדנו תבניות היפוך על

תחתיות , ראש כתפיים, דגלים, תבניות משולש, קווי מגמה, והתנגדות

ידי המרצה נראתה מדהימה - שהוצגה עלהכל דוגמ. ושיאים כפולים ועוד

מקודמתה ונתנה את התחושה שבזכות הקורס המדהים הזה אנחנו מקבלים 

פי הניתוח -כנס לפוזיציה ואיך עליכלים פשוטים ומדהימים לזהות מתי לה

. הטכני אנחנו יכולים לבחור מניות ולהרוויח כסף בקלות

מול גרף , חבר שלמד יחד איתי בקורס, לאחר סיום הקורס ישבתי עם נועם

יד מיקום - ניסינו לזהות על. על הקיר בסלון בגודל מקסימאלישהקרנתי

מתי מתקבל איתות לכניסה לפוזיציה , הגרף בתקופה מוקדמת מהנוכחית

ישבנו כך שעות על מגוון מניות ושמנו . ומה קרה לאחר מכן הלכה למעשה

ניב מלב כי ברוב המקרים המתנדים נותנים איתות שמבחינה סטטיסטית 

. רווח
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עבודה עם מתנדים לזיהוי מגמות בשוק של מניות לאורך זמן , המסקנה

כנס בתזמון נכון ינותנת תוצאות טובות בסופו של עניין ומאפשרות לה

. לשוק ולהרוויח כסף

פתחתי בכל יום גרפים . עבדתי באותה תקופה על מניות בבורסה הישראלית

פי הגרפים - וחיפשתי מניות שיראו על100א "של כל אחת ממניות ת

.  הזדמנויות לקניה

. סקירה כזו לוקחת זמן ולא תמיד מניבה תוצאות שחופפות למה שחיפשתי

במהלך הזמן למדתי לזהות על סמך ימים קודמים איזו מניה עשויה לתת 

.  איתות לקניה וכך קיצרתי את משך זמן הסריקה

בהרבה . התחושות במסחר בכסף היו שונות מקבלת החלטות תרגוליות

מצבים ראיתי תצורות גרפיות שהתאימו לאיתות לכניסה למניה אך בפועל 

כתוצאה מכך חלק . נוסף לפני הקניה בכסף" אישור"המתנתי ל

מההזדמנויות פוספסו ונשארתי לראות איך המניה נעה בכיוון שחשבתי ואני 

. לא עשיתי כסף

במבט אחורה שמתי לב כי מהר מאוד הפסקתי לעבוד עם מתנדים 

מניות ספציפיות שנעות בגרף סינוס מרובע של והתמקדתי בזיהוי התנהגות 

בכל קפיצה כזו לקחתי כמה אחוזים . בקפיצות גדולות ובאחוזים גבוהים

למעשה סחרתי מסחר תוך . טובים ולאחר מכן סגרתי את המחשב לאותו יום

ובכל . מערכת מסחר פרימיטיבית. OrderNetא על מערכת "יומי במניות ת

.  בהצלחה רבה עשיתי זאתזאת באופן מפתיע

החלטות הקניה או , שסחרתי יחד עם מייקלכ ,גם בחדר המסחר ברמת גן

ל ועפי תנועת המניות והעסקאות שנעשו בפ-המכירה היו בסופו של דבר על

אך המדהים הוא שעדיין חיפשתי כל . פי המתנדים- ולא עלLevel2-לפי ה

. הזמן את הכלים הטכניים שיעזרו לי לעשות כסף בקלות

 

בפתיחה החוזרת של חשבון המסחר בחוזים עברתי על כל המתנדים 

עברתי על כל מתנד אחד אחד וניסיתי לזהות . שהוצעו בתוכנת הגרפים

ה על גרף תדפוס התנהגות ותגובה של המתנד לתנועת השוק שנרא

ידי אנשים שונים אך בבדיקת -קיימים מאות מתנדים שפותחו על. המחירים

רוב המתנדים לא מצאתי דפוס שיכולתי לזהות כמשהו שאני יכול לעבוד 
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כמה מהמתנדים נראו בעלי יכולת זיהוי טובה יותר לשינוי מגמות או . איתו

. להתחלת מגמות בשוק

, RSI ,MACDמתנדים שהראו תגובה טובה לתנועת השוק היו 

למדתי מספרים . DMI- וADX, פרבולה, ממוצעים נעים, סטוקאסטיק

 במיוחד כאלו ,שקראתי שאין טעם להוסיף מתנדים רבים על הגרף

סוחר . MACD- וRSI למשל ,שמחשבים דברים דומים כמו מומנטום

צריך למצוא את מינימום הכלים שיאפשרו לו לזהות את תנועת השוק מבלי 

חיפשתי איך , מהרגע שהתחלתי גם ללמד אנשים לסחור. להעמיס במידע

לפשט את קבלת ההחלטות במסחר גם לאנשים ללא ניסיון ורקע בשוק 

פשוטים . חיפשתי כלים ומתנדים שיהיו פשוטים לעבודה ולפירוש. ההון

ברמה שכל אחד יוכל להבין מיד האם יש איתות לקניה או למכירה כאשר 

. מתעבה תצורה גרפית מסוימת בזמן אמיתי

הראשון מחשב יחס . DMI- וSlow Stochasticהכלים שבחרתי היו 

סגירה נוכחי למחירי סגירה קודמים באחוזים ומראה גם עודף קניות ועודף 

השני מחשב את עוצמת המגמה ואת עוצמת הקונים והמוכרים אחד . מכירות

. כלפי השני

 זיהוי נוח של ואפשרשילוב של שני המתנדים יחד נתן תוצאות טובות 

גם ברמה התוך יומית ובמסחר הממונף של , תנועת השוק ותחילת מגמה

. החוזים עתידיים

חשוב לזכור שהשוק הוא זה שמשפיע על התנהגות המתנדים ולא המתנדים 

כאשר מתקבל איתות לכניסה לפוזיציה . משפיעים על התנהגות השוק

עבודה עם .  יגיב לכיוון שהתקבל מהאיתותבהכרחלא השוק  ,מהמתנדים

המתנדים מניבה פוטנציאלית הזדמנויות לרווח גדול ולקיחת מהלכים של 

מהסיבה שברגעי , פוטנציאלית. מספר רב של נקודות ולא רק ביסים מהשוק

האמת לא הצלחתי לקחת הרבה נקודות או את רוב המגמה שהשוק עשה 

, ברוב המקרים המתנתי בסבלנות לקבלת איתות ברור מהמתנדים. לבסוף

וברגע שהאיתות התקבל נכנסתי . המתנה של כמה שעותהייתה זו לפעמים 

. בדרך כלל במרקט לפוזיציה וחיכיתי שהשוק יעשה את המהלך הצפוי

בדרך כלל השוק המשיך לדשדש סביב נקודת הכניסה שלי ואני מחוסר 

התוצאה . סבלנות ובעיקר מלחץ יצאתי ברווחים קטנים לאחר כל כניסה
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 שהסטטיסטיקה עבדה והשוק עשה מהלכים של כמה נקודות אך אני ההיית

היו גם מקרים שנכנסתי לפוזיציה ברגע . לקחתי בכל פעם פיפסים בודדים

כמובן רמת הלחץ עלתה . קבלת איתות מהמתנדים והשוק התחיל ללכת נגדי

ובהרבה מקרים ברחתי בהפסד קטן למרות שהשוק לבסוף הלך עם כיוון 

. האיתות

עקבתי . חיפשתי פתרון למצב שבו לאחר כניסה לפוזיציה השוק הולך נגדי

אחר מהלכי השוק לאחר קבלת איתות ושמתי לב למשהו שידעתי כבר זמן 

התנודתיות . מטהלהשוק נע בתנודתיות גם בתנועה למעלה וגם בתנועה . רב

לכן החלטתי . Level2-של השוק היא בין הרמות הקריטיות שנבנות ב

התחלתי לשים הזמנות בלימיט ברגע . כנס לפוזיציות במרקטילהפסיק לה

ברמה הקריטית הנמוכה מהמקום בו השוק . שהתקבל איתות מהמתנדים

וברמה הקריטית הגבוהה מהמקום בו השוק לונג נמצא כאשר האיתות ל

פעולה זו מצריכה סבלנות ואמונה בתנועת . שורטנמצא כאשר האיתות ל

לעיתים נראה שאני הולך לפספס . השוק על מנת שההזמנה בלימיט תיתפס

כנס לפוזיציות בלימיט יאך ברגע שהתחלתי לה, את המומנטום שנוצר

ידי השוק גם אם השוק - עלרשייווצהרגשתי חזק יותר להמתין למומנטום 

מיקום הכניסה על רמה קריטית אפשר לי לזהות ביתר . הולך קודם נגדי

 בפוזיציה או לברוח ממנה כאשר נשברת הרמה רלהישאקלות האם 

כניסה על הרמה הקריטית מעלה את הסיכוי לכניסה במחיר . קריטית נגדיה

טוב יותר ומקטינה את מרחק הסטופ במידה והשוק ימשיך בניגוד לאיתות 

. מהמתנדים
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תוחלת כספית חיובית 
 

את . הרווחים מצטברים ועולים. כבר שנתייםבחוזים עתידיים אני סוחר 

.  חודשים6 דולר החזרתי לאחר 50,000ההלוואה שלקחתי מהבנק על סך 

 במהלך חודש ממוצע. הביטחון השתפר ומהלכי המסחר הצליחו בכל יום

אין כמעט פוזיציות מפסידות .  מספר הימים שהפסדתי ליומיים בלבדירד

.  בתוך יום המסחר

ל במידה ולא הייתי מפסיד ורציתי לבדוק כמה כסף הייתי מרוויח בסך הכ

חישבתי ימים ופוזיציות מפסידות כאילו . בשום פוזיציה או בשום יום מסחר

לאחר חישוב פשוט הסתבר כי סך . כאילו יצאתי באפס רווח, לא הפסידו

, כלומר.  אחוז33-הרווח הכולל שהייתי מרוויח ללא הפסדים היה גבוה ב

, ללא הפסד, אם ידעתי לקטוע הפסדים בזמן ולצאת מפוזיציות לא מוצלחות

. סך הרווח היה גבוה באלפי דולרים ממה שהרווחתי הפועל

יש . חשבתי מה לעשות כדי להקטין את ההפסדים. הנתון הפתיע אותי

יש לתת לרווחים לגדול ולקטוע . "משפט ידוע של סוחרים בשוק ההון

.  קשה מאוד לעשות, קל להגיד, כמו רוב המשפטים, שוב". הפסדים מהר

ן החוזים יהמדד הסחיר ביותר מב. S&P-סחרתי ברוב הפעמים על ה

לאורך . נפח המסחר הגבוה מונע מהמדד לנוע בקפיצות מהירות. העתידיים

שני צעדים , המדד נע במה שנקרא, היום גם כאשר השוק נמצא במגמה

כאשר הפוזיציה לאחר הכניסה נמצאת , לעיתים. צעד אחד אחורה, קדימה

קשה לדעת אם לצאת מהפוזיציה בהפסד קטן ולקטוע את ההפסד , בהפסד

עד שהפוזיציה תחזור , או לחכות עוד ולתת לשוק לעשות את הסטטיסטיקה

.  ובמקרה הגרוע לצאת מהפוזיציה בסטופ שנקבע,ותהיה חיובית
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נפח . S&P-שמתי לב כי הוא תנודתי יותר מה, כשסחרתי על הראסל

הראסל נוטה להגיב . המסחר של הראסל קטן בהרבה ולכן הוא קופצני יותר

 עיכוב בתנועה של הראסל יזיהיתכאשר . באיחור קטן לעומת שאר המדדים

התגובה . נכנסתי על הראסל במרקט לאותו כיוון של השאר, משאר המדדים

לפעמים כניסה ויציאה מהפוזיציה תוך .  מהירה ביותרההייתבדרך כלל 

הקופצניות של הראסל אפשרה לי להבחין מיד אם הפוזיציה הולכת . שניות

גררתי מיד את הסטופ מעבר , כאשר הפוזיציה הלכה איתי. לכיווני או נגדי

גררתי את , וככל שהשוק המשיך לנוע לכיוון הפוזיציה. למחיר הכניסה

מיקמתי , אך כאשר עם הכניסה לפוזיציה השוק נע נגדי. הסטופ עם השוק

. פיפס רווח, מיד יציאה מהפוזיציה פיפס אחד ממחיר הכניסה לפוזיציה

שמתי לב כי הקופצניות של הראסל מאפשרת כמעט תמיד לצאת מהפוזיציה 

תמיד למקם סטופ בעת הכניסה לפוזיציה . אך זכרתי דבר חשוב. ללא הפסד

.  למקרה שהשוק ינוע בחדות ובמהירות נגדי

ציפיתי שהוא . נכנסתי לפוזיציה על הראסל כמו במקרים רבים קודם לכן

.  במרקטההייתהכניסה . יגיב וינוע לכיוון של שאר המדדים כלפי מעלה

 אך הכניסה לפוזיציה התבצעה במחיר 806.8כשלחצתי השוק היה במחיר 

 דולר גבוה מהמחיר 800השוק נע במהירות ונכנסתי לפוזיציה ב . 807.6

ק ירד כמה "אברגע שנכנסתי לפוזיציה עצר השוק לרגע והנסד. המתוכנן

הראסל בתגובה ירד נקודה וחצי במהירות והפוזיציה התחילה . פיפס

מיקמתי הזמנה ליציאה , כמו תמיד.  דולר בשניות1500-להפסיד כ

. פיפס אחד גבוה ממחיר הכניסה לפוזיציה, 808.7מהפוזיציה במחיר 

השוק המשיך לנוע מעלה ומטה .  קודם כל לא להפסיד הייתההמחשבה

. המוח התחיל לעבוד שעות נוספות. והתקרב למחיר הכניסה לפוזיציה

. השוק ימשיך למעלה או יחזור וירד. חשבתי לצאת או לבטל את ההזמנה

- ק וה"אהנסד. עוד שני פיפס חסרים לצאת מהפוזיציה ברווח של פיפס אחד

S&Pרציתי . בתגובה ביטלתי את ההזמנה ליציאה מהראסל.  התחילו לעלות

לרגע קפץ . השניות נראות כשעות והראסל לא מגיב ועולה. להרוויח יותר

שמחתי .  דולר400,  פיפס4הראסל כמה פיפס והפוזיציה התחילה להרוויח 

עוד לפני . הלשניישמחתי אבל רק . מאוד שביטלתי את היציאה בפיפס

שהספקתי לעלות את הסטופ מעבר לכניסה כדי לא להפוך את הפוזיציה 
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.  פיפס נגדי8השוק התחיל לרדת והראסל בתגובה מיידית ירד , למפסידה

למה לא ", התחלתי לצעוק.  דולר800כבר , עכשיו הפוזיציה שוב מפסידה

למה הייתי חייב להיות .  לי הזדמנות לצאתההייתיצאתי מהפוזיציה כאשר 

שוב מיקמתי ". למה לא פעלתי כמו ברוב הפעמים. חזיר ולרצות יותר

אולי השוק ירחם עלי וייתן לי . הזמנה ליציאה מהפוזיציה בפיפס רווח

. שוב המתנתי בעצבים ובלחץ שהשוק יעלה. הזדמנות לצאת ללא הפסד

שוב .  פיפס ממחיר הכניסה לפוזיציה3 השוק  הגיעשוב לאחר דקות ארוכות

. לבטל את ההזמנה ליציאה או לא לבטל. לצאת או לא לצאת, התלבטתי

כל מה שרציתי . לאחר מחשבות מהירות החלטתי הפעם לצאת מהפוזיציה

השוק . העיקר לא להפסיד, כבר לא שינה לי הרווח.  לצאת ללא הפסדהיה

. לקחתי נשימה עמוקה. עלה עוד כמה פיפס ויצאתי מהראסל בפיפס רווח

לעומת זאת השוק המשיך לעלות והראסל הגיב . טוב שאני בחוץ, נרגעתי

ראיתי .  נקודות3יחד עם שאר המדדים ופרץ כלפי מעלה בחדות ובמהירות 

 100- דולר ואני יצאתי מהפוזיציה ב3,000מבחוץ איך יכולתי להרוויח 

?  עוקב אחריבשיקגושוב האיש . למה זה מגיע לי. דולר בלבד

 

למדתי שחשוב . לאורך השנים למדתי לא להצטער על רווחים שפוספסו

הרבה פעמים הרווחתי . כך המשכתי לפעול. יותר לדעת לצאת ללא הפסדים

אך לפחות כמעט לא היו הפסדים והתוחלת , פחות ממה שהשוק אפשר

במקום להרוויח בכפיות ולהפסיד . הכספית נשארה באופן רצוף חיובית

. בכפיות,  הרווחתי בכפיות והפסדתי מעט מאוד פעמים,בדליים
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 מדריך לחיים -להיות מורה 
 

הניסיון .  החיים שמאפשר לי המסחרלסגנוןהימים עוברים ואני מתרגל 

כמובן לא כל . כמעט ואין לי ימים מפסידים. מצטבר והביטחון עולה

וזה מה , אך התוחלת היומית והחודשית חיובית, הפוזיציות מרוויחות

. שחשוב

יש התעניינות רבה של אנשים בנושא המסחר ולי אין זמן לקבל ולחנוך את 

הטלפון לא הפסיק . סטודנט שלי, עם מרדכיבאחד הבקרים ישבתי . כולם

לאחר שדחיתי . לצלצל ואנשים ביקשו לקבוע פגישות לגבי לימודי המסחר

למה שלא תפתח ", התפלא מרדכי ושאל, את הפונה וסיימתי את השיחה

כך תוכל לקבל את כולם ותנצל את הזמן ? כיתה ותלמד קבוצה של אנשים

. "שלך טוב יותר

גבייה , שיווק, פתיחת כיתות לימוד דורשת מערך לוגיסטי גדול של פרסום"

לכן אני מעדיף ללמד במסגרת " .עניתי, "והתחייבויות לגבי שכירת מקום

 ".הזמן שיש לי ללא דאגות

אתה רק תבוא , אני אטפל בגיוס התלמידים", מרדכי לא הסכים ואמר

 ".תקבע מה עלות הקורס ואני אביא את האנשים. ותלמד

אני ,  במידה ואתה לוקח על עצמך את נושא השיווק.אין בעיה, יודע מה "

המשכנו את השיעור שלנו . הצהרתי, " אנשים10אפתח כיתה עם מינימום 

.  מוגבל את הרצינות של מרדכיןבעירבוכשאני לוקח 

למחרת צלצל מרדכי ועדכן אותי שיש לו כבר כמה מתעניינים והוא עובד 

.   תלמידים10לאסוף 

בימים הבאים עדכן אותי מרדכי בהתלהבות שיש הרבה מתעניינים ושכדאי 

בדקתי איתו שזה רציני ולאחר התרשמות שיש . מאוד לשריין כיתת לימוד
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, מראשא שבועיים "ת בת"תאמתי כיתת לימוד במופ, מספיק משתתפים

, לאדם ₪ 3,340-עלות הקורס נקבעה ל. לארבע פגישות אחת לשבוע

. עלות סימלית בעיניי

אך עדיין אף אחד מהמתעניינים לא נרשם , תקרבהמועד פתיחת הקורס 

התחלתי להיות מודאג שבסוף לא יהיו מספיק משתתפים . ושילם לקורס

ביקשתי ממרדכי להפעיל יותר לחץ . והניסיון לפתוח כיתה יתברר כטעות

על האנשים להירשם ולמלא פרטי כרטיס אשראי לצורך התחייבות ושמירת 

. מקום בכיתה

 שתצטרף לעזור לי בקבלת אוסנתביום פתיחת הקורס ביקשתי מ

.  מתן חשבוניות מסבבגבייה ו, המשתתפים

נסענו .  דיונות חולבאזורת בתל אביב נמצא קרוב לחוף הים "קס מופלקומפ

. השמש בשלבי שקיעה אחרוניםו, 17:00הייתה השעה . בכביש גישה צר

לבושן הצבעוני הצביע גם . בצידי הדרך עמדו בחורות שהציעו את מרכולתן

. ת"הגענו למופ. מה מקצוען של אותן נשים, האזורלמי שלא מכיר את 

 הוביל אותי לכיתת הלימוד שבה אעביר את ,אב הבית של המקום, אריה

על . עברנו במסדרון שמשני צדדיו כיתות לימוד בגדלים שונים. השיעור

חלק מהדלתות נתלה שלט שמכוון את הבאים לגבי נושא הקורס שיועבר 

על שלט בשתי כיתות צמודות לכיתה שקיבלתי צוין שמתקיימים . בכיתה

 והשני טריידהיראחד מועבר על ידי . קורסים בנושא מסחר בחוזים עתידיים

הכרתי את שתי החברות והצצתי לתוך . טרייד-מועבר על ידי טוגדר

. בעל החברה, טרייד עמד בצד הלוח יצחק מורד-בכיתה של טוגדר. הכיתות

את יצחק הכרתי ולכן נגשתי לברכו לשלום ולהתעניין לגבי הקורס שהוא 

 .מעביר

 "?מה אתה עושה פה", יצחק הופתע לראות אותי ושאל

יצחק בתגובה אמר . עניתי שאני מעביר קורס מסחר בחוזים עתידיים

, ההשניינפרדתי מיצחק וניגשתי לכיתה . שאנחנו צריכים לדבר בנושא

הצצתי שוב . בינתיים הגיע מרדכי והצטרף אלי. הקורס של טריידהיר

מי שהדריך אותי בפעם הראשונה כשפתחתי את חשבון , נשר. פנימה

גשתי ינ. העבירשעמד ודיבר עם אחד המשתתפים בקורס , המסחר הראשון

נשר הגיב כמי שנזכר .  מזכיר לו מי אניבעודילנשר ובירכתי אותו לשלום 
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כשהבין עם מי אני מדבר התחיל . מרדכי נכנס אחרי לכיתה. ולחץ את ידי

פורום שבניהולו . בפורום באינטרנטנגדי להטיף לנשר לגבי פרסום שנכתב 

 .של נשר

אסור . "שאל את נשר" ?למה אתה מרשה לכתוב דברי שנאה בפורום שלך"

 .המשיך, "זה לא מכובד. לך להשאיר הודעות שמשמיצות אחרים

. נשר נראה מאוד מופתע והגיב שהוא לא ממש יודע על מה מרדכי מדבר

נשר הסביר כי הוא יבדוק לגבי הפרסום . מרדכי חזר על הדברים שוב

ולכן לא ראה את ההשמצה רב בפורום וכי הפורום לא כל כך פעיל מזה זמן 

. ט לא נעים ונפרדתי מנשר עהרגשתי מ. שנכתבה באתר

נכנסתי לכיתה . אוסנת ישבה ליד שולחן קטן וחיכתה למשתתפים שיגיעו

 .תי את המצגת של הקורס על גבי המחשב שניצב בעמדת המרצהישלי והעל

 .נשמעה קריאה" ?גולן"

 מי יזיהיתהסתכלתי ולא ממש . עניתי והסתובבתי לראות מי קורא לי, "?כן"

 .עומד מולי

הדגיש , " הפקידה שלךגליההייתי חבר של . היינו יחד בצבא. יוסיאני "

 .לאחר שהבין שאני לא מזהה אותו מיד

מה אתה ? מה נשמע. "הגבתי לאחר שנזכרתי במי מדובר, "כן כן, אהה"

 .שאלתי, "?עושה כאן

איזה , אמר ואני מיד חשבתי, "הגעתי ללמוד איך לסחור בחוזים עתידיים"

אך יוסי המשיך ואמר כי הוא . איזה עולם קטן. קטע שהוא בה ללמוד אצלי

 ליוסי בהצלחה וחזרתי להתכונן איחלתי. לומד עם נשר בחברת טריידהיר

. לשיעור

 עדיין אף אחד לא 17:40 ובשעה 18:00פתיחת הקורס נקבעה לשעה 

מרדכי הרגיש מאוד לא נעים והתחיל לעשות טלפונים לכל מי שדיבר . הגיע

 התחילו להגיע אנשים 18:00דקות לפני השעה . איתו והבטיח להגיע

לפחות כיסיתי את . והתחלנו את הקורס עם שישה משתתפים בלבד

. ההוצאות וההתחייבויות

הצגתי את עצמי בפני המשתתפים וביקשתי מהם להציג את עצמם ואת 

מנהלת , איש רדיו שסחר במניות, בכיתה נכחו מהנדס. ניסיונם בשוק ההון

. פנסיונרית ורופא, מובטל, השקעות בבנק
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התחילו להעביר מסרים הם . הקורס עבר בהתלהבות רבה של המשתתפים

והמלצות לקרובים וחברים לגבי האפשרויות המדהימות שמאפשר המסחר 

עם כל ,  גםההיית. בשוק ההון בכלל והמסחר בחוזים העתידיים בפרט

מאופן העברת החומר , התלהבות רבה ממני כמרצה וסוחר, הצניעות

. והפשטות שמאפשרת לכל אחד לשכפל את מה שאני מראה ולהרוויח כסף

!" בלבד$ 3,000מתיק של $ 100תלמד להרוויח ", ההייתכותרת הקורס 

 

 על סמך הניסיון שלי ודרך ההייתבלבד $ 100- יעד הרווח ללקביעתהסיבה 

. ההתפתחות שלי כסוחר מרוויח

אלו . ליום זהו יעד שלרוב האנשים נראה כסביר$ 100כמו כן יעד של 

שמרוויחים מהעבודה שלהם יותר מבינים שמאה דולר ליום זו רק 

 ואלו שמאה דולר ליום זה משהו שהם צריכים לעבוד בשבילו ,ההתחלה

מתרשמים שיש במסחר פוטנציאל להרוויח יותר בפחות שעות ,  שעות10-9

אני תמיד מבהיר לכולם שמאה דולר ליום זו רק ההתחלה ושאפשר . ומאמץ

אך קודם כל צריך להתחיל ממטרה הגיונית ולאחר שאנחנו . הרבה יותר

, לא פוקסים,  ופעולות עקביותתרואים על בסיס קבוע הצלחה והבנה אמיתי

. רק אז אפשר לחשוב על יעדי רווח גבוהים יותר

 

חלק מהמשתתפים פתחו חשבון מסחר והתחילו לסחור , לאחר סיום הקורס

התחלתי להבין עכשיו מהצד של המורה איך אנשים . גם על כסף אמיתי

איך הם מגיבים כשהם חשופים בכסף ואיך הם מושפעים מבחינה , סוחרים

. מנטאלית בעת המסחר

את . ארגנתי פגישות שבהן נפגשנו כמה סוחרים וסחרנו ביחד בכסף אמיתי

המידע מהמחשב שלי הקרנתי על מסך ושאר הסוחרים הסתכלו מה אני 

שמתי לב כי יש לאנשים קושי רב לקבל החלטות . עושה והגיבו בהתאם

כנס לפוזיציות ואיך להתנהל ילבד וכי רובם צריכים תמיכה והכוונה איך לה

למרות כל הניסיונות שלי להדגים וללמד משמעת וסדר . בתוך הפוזיציות

פי -רוב הסוחרים אינם קובעים תוכנית עבודה ואינם פועלים על, במסחר

. הכללים שנקבעו



 108 

לא משנה כמה . לא נבין, יש דברים שעד שלא נחווה באופן עצמאי"

כל אחד , מה מותר ומה אסור, שתחזור ותדגיש את חשיבות המשמעת

אמר לי , "כנראה צריך לעבור את המסלול והפוזיציות המפסידות בעצמו

. אחד מהמשתתפים

 כל הקושי הפנמתי ולמדתי שגם אני מוגבל ביכולת להעביר את חווית עם

אפשרות להדבר דומה . המסחר בכסף אמיתי למישהו שעדיין לא התנסה

עד שלא . להסביר מהו טעם של תפוח למישהו שעדיין לא טעם תפוח מעודו

. יטעם לא יבין
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נפתחת דלת 
 

בפורומים השונים , שמועות עושות כנפיים ואנשים התחילו לדבר בשמי

. ובין מכרים

 ,"מדבר "?"גובשלום אפשר לדבר עם מר  ".באחד הבקרים צלצל הטלפון
 .עניתי

אני לא יודע . אול ישראל-ל מכללת פרי"ואני מנכמתי ביטון  שמי ,שלום"

 ".אם אתה מכיר את המכללה

, "אפילו נפגשנו במכללה בהרצליה. " את רצף דבריוקטעתי, "מכיר"

 .המשכתי

 מתי.  בנוגע להעברת קורס מסחר בשוק ההוןשלהיפגמתי הופתע והציע 

הסביר שהמכללה מרחיבה את מגוון הקורסים שהיא מציעה וכרגע בנוסף 

הם רוצים לפתח את נושא שוק ההון והאפשרויות , ן"לקורסים בנושאי נדל

. קבענו להיפגש במהלך השבוע. הגלומות בו

 

אף פעם אתה לא יודע איך . שמחתי מאוד על ההזדמנות שנקרתה בדרכי

בשפל אתה . יש תקופות של שפל ויש תקופות של שיא. הדברים מתגלגלים

איך לעזאזל אני יוצא מהמצב , חי בלחץ כלכלי ובמאבק יום יומי וחושב

כל מה שאתה עושה מצליח וסוף . בשיא אתה מרגיש בעננים. שבו אני נמצא

אין דבר שיעצור אותך ונראה שאף , סוף החיים הטובים מגיעים גם אליך

. פעם זה לא ייפסק

אלא מסלול ,  ומוותלידהאך מסתבר כי החיים הם לא רק מסלול רציף של 

 לדעת ולהתנהג הםהקושי ובאותה עת הגדולה . מעגלי של עליות ומורדות
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ובתקופת השיא להתנהג כאילו אתה . רמיליונבתקופת השפל כאילו אתה 

. עדיין בשפל

 קצרה ועניינית ההייתהפגישה . לכן שמחתי מאוד על הפגישה עם מתי

אחרי דברי . נוצר איזה שהוא קליק, מוקדמתאישית כרות יללא ה. מאוד

בוא נתחיל עם , טוב ",מתי סיכם במשפט, הסבר קצרים של כל אחד מאיתנו

.  וכמובן מאוד שמחתימהנחרצותהופתעתי " ?מתי נוח לך, קורס ניסיון

סיכמנו על אופן . קבענו תאריך התחלה לקורס בין ארבעה מפגשים

כרות עם צוות העובדים של המכללה על מנת יהתשלום וקבענו פגישת ה

. סביר להם מה נושא הקורס ואיך עליהם לשווק את הקורסשא

קבוצה של כעשרה אנשים ישבו . נכנסתי לאחת מכיתות הלימוד במכללה

 את יזיהיתבשורה הראשונה . וחיכו לשמוע מה זה מסחר בחוזים עתידיים

היית מפיץ ", פניתי ושאלתי, כדי להיות בטוח שאני לא מתבלבל. מומי

 "?נכון, במדילייף

גם אתה  ".אמר, "אני עדיין במדילייף. "הביט בי והנהן באישורמומי 

 "?היית

 "?מה אתה עושה במכללה ". עניתי,"כן"

 "?ומה אתה עושה כאן ".ענה, "אני מנהל את תחום ההשקעות בעסקים"

 .עניתי, "אני זה שיעביר את הנושא של מסחר בחוזים עתידיים במכללה"

אנחנו רוצים . " נכנס לכיתה וביקש מכולם לשבת, מנהל השיווק,מיחיי

אם יש . יסביר לנו מהו תחום המסחר בחוזים עתידיים מר גולן גוב. להתחיל

תסביר בבקשה על מה אתה . " אמר ופנה אלי,"לכם שאלות זה המקום

 ".מלמד כדי שלצוות יהיה מושג איך לשווק את הקורס

לאחר . הנהנתי בהסכמה והתחלתי להסביר בקצרה לגבי הקורס שאעביר

יצאתי מהפגישה עם . ההסבר הביעו כל הנוכחים רצון להשתתף בקורס

. חיכיתי בדריכות לפתיחת הקורס. צוות העובדים מרוצה
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מרצה מהמניין 
 

 אך תמיד ישנה ,להעביר הדרכות וקורסים ידעתי ועשיתי במשך שנים

כמעט ולא יצאתי מהבית במהלך . אתה במבחן, ההתרגשות של מקום חדש

לס בנושא הגמילה - מאז התפוצצות העבודה עם סמוקשחלפוהשנתיים 

הסתובבתי , מעישון ולאחר שנים שהורגלתי להיות ייצוגי במראה ובלבוש

 לי סיבה להתלבש ולצאת מהבית ההייתסוף סוף . באופן מרושל ומוזנח

.  אך גם להרגיש מיליון דולר,ראות מיליון דולרילה. לבוש בחליפה ומעונב

 תהיה שונה מכל מה שמכירים ומורגלים מחויטידעתי שהגעה בלבוש 

החלטתי למצב את ,  שתמיד ידעתי שמיתוג הוא דבר חשובומפניבמכללה 

ראה שונה מכל מה שפגשו וציפו ישימיוחד מישהו . עצמי בתור מרצה על

מבחינת צוות העובדים של המכללה ולא פחות חשוב מבחינת הן . עד היום

. הסטודנטים שמגיעים ללמוד בקורסים השונים

 

הגעתי שעה . הכנתי מצגת שמותאמת לארבעה מפגשים בני שלוש שעות

לוודא שהמחשב עובד ולפני הזמן על מנת שיהיה לי זמן להתארגן בכיתה 

כמו כן לצורך העברת . והמקרן מציג באופן ברור את המצגת שברשותי

הקורס החלטתי שאת כל ההדגמות אראה על תוכנת המסחר והגרפים 

לכן חשוב שגם האינטרנט . במידע חי אמיתי ולא רק בדוגמאות מהעבר

. יפעל כשורה ושלא יהיו ניתוקים בתקשורת

מתי . מפתיעות, נכנסתי ללובי בכניסת המכללה והתקבלתי בברכות חמות

שמעביר את הקורס  הציג אותי בפני כל מי שעבר לידנו בשם מר גולן גוב

כל הכיתות היו תפוסות על ידי קורסים . בנושא מסחר בחוזים עתידיים

בחדר ניצב . אחרים ולכן המקום היחיד שנשאר פנוי היה חדר הישיבות
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בצד אחד של החדר . שולחן אובלי גדול וסביבו כעשרה כיסאות מנהלים

להקרין מצגות ובצידו השני של החדר על הקיר היה היה מסך עליו אפשר 

. ממול היה לוח שמאפשר לרשום הערות בכתב

תוכנת , תי את המצגתיחיברתי את המחשב הנייד שלי למקרן לאחר שהעל

עם כל ההתרגשות וקבלת הפנים השעה עברה במהירות . המסחר והגרפים

אט אט נכנסו הסטודנטים לחדר ותפסו את . ומועד פתיחת הקורס התקרב

.  ל עשרה משתתפיםוסך הכ. מקומם סביב השולחן

משהו שהולך לשנות . משהו חדש פורץ דרך.  מחשמלתההייתהאווירה 

מהופנטים מכל מה היו ישבו בחדר שהסטודנטים .  לי ולכל מי שסביבי,חיים

. הם הגיעו לקורס ללא ניסיון וידע כלשהו בנושא שוק ההון. שאמרתי

הם רצו . הסטודנטים לא רצו לצאת להפסקה. שלוש השעות עברו במהירות

שלושה מפגשים עברו . לנצל כל רגע ולשאוב עוד ועוד אינפורמציה

במהירות ובהגיעי למכללה להעביר את המפגש הרביעי האחרון במסגרת 

 .ניגש אלי מתי וביקש לעשות מפגש נוסף חמישי, הקורס

יש תגובות מעולות מהסטודנטים לגבי הקורס אך הם מבקשים מפגש "

נראה שארבעה מפגשים לא מספיקים להעביר באופן מלא את כל . נוסף

 "?מה אתה חושב. "אמר מתי, "החומר

גם לי יש תחושה שמפגש נוסף ייתן יותר מרווח וגמישות בהעברת החומר "

נגיד . ושאנשים ירגישו יותר טוב במידה והקורס יהיה ארוך יותר

 במחזורים , אך להבא,לסטודנטים שאני נותן להם באופן מיוחד מפגש בונוס

 יש לשנות ולתאם את מחיר , במידה ונחליט לעשות חמישה מפגשים,הבאים

. מתי חשב לרגע ולבסוף הסכים." הקורס וכמובן גם את התגמול עבורי

כל אחד מהסטודנטים תיאר מה הוא חושב על . סיום הקורס היה מרגש

ביקשתי מכולם למלא שאלון משוב . הקורס ואיך הוא הולך לשנות את חייו

 , לחמשתהיו צריכים לדרג בין אחהם לגבי הקורס כאשר על כל שאלה 

בזמן מילוי השאלון יצאתי מהחדר . כאשר חמש הוא הדירוג הטוב ביותר

וביקשתי מנציג של המכללה שיאסוף את השאלונים וימסור לי רק את חוות 

כולם ציינו בכל הנושאים דירוג . התגובות היו מעולות. הדעת המסכמות

 שהקורס עבר מהר והם היו יתההערה יחידה שחזרה על עצמה הי. חמש

. שמחים במידה והיה ארוך יותר
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. לאחר דברי סיכום שלי ביקשתי שישמרו על קשר גם בהמשך

 

אני לא יודע מה בדיוק קרה אך לאחר סיום הקורס כבר קבענו מועד חדש 

בפגישה הראשונה סיכמנו מתי ואני שכמות הסטודנטים תהיה . לקורס נוסף

במהלך החודש החולף קיבלתי טלפונים מנציגי .  משתתפים בכיתה12עד 

יש  ".המכללה ובהם נשאלתי האם אפשר להוסיף עוד משתתפים לכיתה

דרישה ואנחנו לא רוצים לפספס אנשים ולדחות אותם לעוד שלושה 

הסכמתי להעלות את המשתתפים עד לחמישה עשר . נאמר לי, "חודשים

בפתיחת הקורס השני היו בכיתה עשרים ושלושה משתתפים . בכיתה

. נראו כאילו איזו שהיא הילה אופפת אותםשרגשים נ

לי כמובן זה אפשר ביטחון מסויים בהכנסה . הקורסים היו הצלחה גדולה

משכורת בסיס מסויימת לא . כספית נוספת שאינה תלויה במסחר האישי

.  מה שהקל מאוד על המשך המסחר,גבוהה אך הכנסה שנותנת שקט נפשי

.  הזנה חוזרת של המסחר לקורסים ושל הקורסים למסחרההיית

 

הניסיון הראשון הוביל להמשך בקורסים נוספים בסניפים נוספים של 

הגעתי . השמועה עשתה כנפיים והדרישה לקורס שלי המשיכה. המכללה

בשעות .  קורס בסניף אחר של המכללההעברתילמצב שכמעט בכל יום 

הבוקר לימדתי וחנכתי סטודנטים בקורסים פרטיים אצלי בבית ובערב 

הייתי חייב לתכנן . זמן המסחר שלי הצטמצם מאוד. לימדתי במכללה

.  רווחובמקסימום זמן במינימוםלמצוא דרך לסחור . ולפנות זמן למסחר
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חוג שמשולם עבורי 
 

 בחור צעיר ,שאל אחד מהסטודנטים שישבו בכיתה" ?כמה אתה מרוויח"

התחלתי שיעור ראשון במסגרת חמישה . בתחילת שנות העשרים לחייו

 .מפגשים בקורס מסחר בחוזים עתידיים שבמסגרת המכללה

 .שאלתי בתגובה" ? זה משנהמה"

שאל " ?אם מסחר בחוזים עתידיים כל כך טוב אז למה אתה מלמד"

 . קבע, "במקום ללמד אתה יכול לסחור ולהרוויח יותר", והמשיך

 כמה וזה ממש לא משנה" .עניתי, " תדע בהמשךאת הסיבה שאני מלמד"

אם . תחשוב שאני מגזים. אם אני אגיד לך כמה לא תאמין לי. אני מרוויח

אני אלמד . תחשוב שאני מסתיר משהו ושזה לא רציני, אני אגיד סכום נמוך

מי . זו מטרה הגיונית לשוק ולמתחילים.  דולר ביום100אותך איך להרוויח 

 . את הכיתהשאלתי" ?חושב שמאה דולר זה מעט כסף

 . אחד הסטודנטיםהעיר, "תלוי בכמה זמן"

כמה . "רוב הכיתה הרימה ידיים. שאלתי" ?למי מאה דולר זה הרבה כסף"

, הערתי וסיימתי" ?זמן צריך אדם ממוצע לעבוד כדי להרוויח מאה דולר

 תבין , תוך כדי הדוגמאות שאני אראה לך במהלך השיעורים,בהמשך"

".  פחות או יותר כמה אני מרוויח

שאל אותו בחור שוב ,  במפגש השני,שבוע לאחר מכן. המשכתי בשיעור

תהיה . אתה עוד תדע במהלך הקורס", פניתי אליו ואמרתי. כמה אני מרוויח

. עיניו והוא ניסה להתעקש לקבל תשובהבהתשובה לא מצאה חן ". סבלני

בכל מפגש שוב נשאלה השאלה כמה אני . התעלמתי והמשכתי בשיעור

.  כל הכיתה צחקה, בכל פעם ששאל. זה כבר הפך להיות בדיחה. מרוויח



 115 

הכיתה התמלאה בסטודנטים לקראת המפגש . עמדתי בקידמת הכיתה

 .המסכם של הקורס

אולי תגיד לנו כבר כמה אתה . עדיין לא הבנתי כמה אתה מרוויח ביום"

 .הצהיר שוב בדומה לכל מפגש קודם, "מרוויח

אך , חשבתי להתעלם ממנו ולהמשיך בשיעור. די נמאס לי מהנודניק הזה

כמה . אתה מנדנד לי בכל שיעור לגבי כמה אני מרוויח", פניתי אליו בשאלה

 "?אתה חושב שלהרוויח בחודש ממסחר בשוק ההון מצדיק לא ללמד

 ". בחודש10,000, "נחרצותהבחור חשב לרגע וענה 

חשבתי שיגיד .  מופתע מהתשובה שלו,עניתי" ?בחודש? 10,000מה "

 . סכום גבוה מאוד. משהו מוגזם

 .ענה, " שקל בחודש10,000. כן"

אתה כל הקורס עליו  זה הסכום ש? שקל בחודש10,000. "שאלתי" ?שקל"

 כל הכיתה צחקה מהסכום הנמוך ."לפחות היית אומר בדולרים? מנדנד

ואני פניתי לכיתה והסברתי שלכל אחד פרופורציות שונות למצבים . שאמר

 שקל זה הרבה 10,000, למישהו בתחילת שנות העשרים לחייו. שונים

זה סכום שבקושי , למישהו שיש לו משכנתה ומשפחה בתחילת הדרך. כסף

ככל שאנחנו מתקדמים בחיים היעדים .  הוצאות שוטפותיסוימספיק לכ

אני ", פניתי לבחור ולכל הכיתה ואמרתי. והצרכים משתנים וכך יעד הרווח

אני חושב שעכשיו כל אחד מכם .  דולר ביום100לימדתי אתכם להרוויח 

נגיד ואני מרוויח . יודע שזו מטרה הגיונית ושאפשר לעשות את זה בכל יום

זה  ",והמשכתי" ?זה טוב,  דולר ביום או מעט יותר בחלק מהימים200

שאני מרוויח מהמסחר בחוזים עתידיים מאפשר לי גמישות ויכולת לעשות 

ככל שאני ארוויח . מה שאני רוצה בכל יום בלי לתת דין וחשבון לאף אחד

יותר כך תהיה לי היכולת להגיע למכללה וללמד אתכם ואנשים נוספים 

אני יכול להרשות לעצמי לעשות  ",וסיכמתי.,"לעשות את מה שאני עושה

 לימדתי כל השנים גם לפני .ואני מאוד אוהב ללמד. רק דברים שאני אוהב

אך במקום לשלם על , בשבילי ללמד במכללה זה כמו ללכת לחוג. שוק ההון

". אני נהנה וגם מקבל על כך תשלום, החוג



 116 

 

 

 

 

ביסים מהשוק 
 

סחור עם . "לסוחרים בשוק יש הרבה משפטים שמהווים כללי יסוד במסחר

 משפטים שמתאימים למסחר השקעתי ."המגמה היא החבר שלך "."המגמה

המטרה היא להסביר כי השוק גדול וחזק ואין לנסות . בשוק לאורך זמן

" הבורסה"רוב האנשים מנסים להרוויח מ. להתחכם וללכת נגד כיוון השוק

סים על סמך המלצה של מכר נהרוב קונים ונכ. יםנדרשהידע ההבנה והללא 

מה לעשות .  או נכתבה באינטרנט ובעיתוניםהבטלוויזיאו קשקשת שנאמרה 

שכדי להצליח לאורך זמן בשוק ההון צריך לקבל כלים שמתאימים לנכס 

א דרך שמאפשרת לזהות תנועות של וניתוח טכני ה. עליו רוצים לסחור

על . השוק ומגמות על סמך התנהגות עבר של השוק בסיטואציות מסויימות

".  מה שהיה הוא מה שיהיה"סמך המשפט 

, לזהות תבניות, למדתי לקרוא גרפים. גם אני התחלתי בלימוד ניתוח טכני

כל זה כדי לזהות מתי מגמה מסתיימת . סוגי נרות יפניים ומתנדים שונים

. ומתחילה מגמה חדשה

שגם במסחר בכסף הוא המדהים . כמתחיל נראה לי הדבר פשוט ביותר

.  הצלחתי לזהות את המגמות והרווחתי כסף

מהר מאוד למדתי כי אין שיטת מסחר אחת או דרך מסויימת יחידה שתעשה 

מתאימה . כל אחד צריך למצוא את הדרך המתאימה לו ביותר. כסף מהר

כשעברתי למסחר בחוזים עתידיים . לאופי ולזמן שיש לו להקדיש למסחר

. הבנתי שאני חייב לפעול בדרך שונה מזו שפעלתי בעת שסחרתי על מניות

. הקצב והמינוף משפיעים מאוד על קבלת ההחלטות וההשפעה המנטאלית

. פתאום קל מאוד להפסיד וקשה מאוד להרוויח



 117 

המסחר בחוזים עתידיים אפשר לי גמישות רבה בבחירת שעות המסחר 

הגמישות . ב סגורות"משום שהמסחר הינו רציף גם כאשר הבורסות בארה

ובכל . בשעות אפשרה לי לסחור בקלות יותר גם כשעומס ההדרכות עלה

. זאת חיפשתי דרך להרוויח מהר ובמינימום זמן

למדתי שאני . ככל שעבר הזמן למדתי בעצם על עצמי יותר מאשר על השוק

החוליה החלשה שבמסחר ושרק על ידי קביעת כללים ברורים ופשוטים יש 

הביטחון שלי במסחר עלה והרווחים הצטברו . לי סיכוי לשרוד ולהרוויח

רציתי יותר . לא האמנתי שאפשר להרוויח ככה כסף. בחשבון המסחר

. ורציתי יותר מהר

החוזה הסחיר ביותר , 500S&Pאת רוב המסחר שלי עשיתי על חוזה המיני 

שווה חמישים דולר וכל נקודה מתחלקת בו חוזה שכל נקודה . בשוק

שתיים עשר נקודות כך על בממוצע עומדת תנודת החוזה . לארבעה פיפס

. שרמת הסיכון נמוכה

. כל אחד מחובר למחשב אחר, על שולחן העבודה שלי עומדים שני מסכים

 ומסך שני מראה את ארבעת 500S&Pמסך אחד מראה את גרף חוזה 

 500S&P ,NASDAQ 100 ,DOW. ב"המדדים העיקריים בארה

JONES 2000 וראסל .

הם כולם נעים לאותו כיוון .  בין המדדיםקורלציהשמתי לב כי ישנה 

, חוזים שונים. מאוד משונה. בו זמנית כמעט  מתבצעתוהתגובה שלהם

ובכל זאת . מדדים שמורכבים ממניות שונות בחלוקה שונה וסוחרים שונים

. התנהגות דומה ועקבית

עקבתי אחר תגובת החוזים אחד כלפי השני ומצאתי כי ברוב המקרים 

, כלומר.  מאחרת לתגובה של שאר החוזים2000תגובת החוזה על ראסל 

 DOW- ו500S&P ,NASDAQ100כאשר אני רואה כי החוזים על 

JONESינוע לאותו כיוון2000סביר שגם הראסל ,  נעים לכיוון מסויים  .

ניתן להגיב עליו במרקט , באיחור מתבצעת  שברוב המקרים תגובתומפני

. ביעד קטן של נקודה הסיכוי להצלחה גבוה. עם כיוונם של שאר החוזים

.  שווה מאה דולר ומתחלקת לעשרה פיפס2000כל נקודה של הראסל 

תוכנית העבודה היא להיכנס לפוזיציה עם שני חוזים כאשר יעד ראשון 

כאשר נתפס היעד . ליציאה יהיה חמישה פיפס והיעד השני עשרה פיפס
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הראשון לגרור את הסטופ לפיפס מעל מחיר הכניסה ובמידה ומתאפשר 

 עם כיוון השוק ובעקבותיו גם את הסטופ עד יעד הרווחלהתחיל להזיז את 

. שאחד מהם נתפס

הגבתי , בכל פעם שראיתי את השוק נע לכיוון מסויים והראסל מתעכב

 מהירה ובעקבות כך הפוזיציות היו קצרות ההייתתגובת הראסל . במרקט

עם הזמן צברתי אומץ והעלתי את כמות . גם הרווחים היו מהירים. ומהירות

. החוזים משניים עד אפילו לעשרים חוזים בבת אחת

עודף זמן לא היה לי ומהר מאוד הגעתי למצב שסחרתי רק כאשר הגעתי 

.  למכללה לפני תחילת השיעורים

כך שניצלתי את , בדרך כלל אני נוהג להגיע כשעה לפני תחילת השיעור

מהר מאוד התרגל צוות העובדים של . הזמן לפוזיציה אחת או שתיים

מיד בהגיעי למכללה היו מתקבצים סביבי . המכללה שאני מגיע וסוחר

, אני פותח את המחשב.  כבר שיגרהההייתזו . ומחכים לראות מה אני עושה

מגיב על הראסל תוך דקות , מזהה תנועה בשוק. את תוכנת המסחר והגרפים

בכל . ויוצא לאחר כמה שניות עם כמה מאות דולרים ולפעמים הרבה יותר

 רבה והאנרגיה בחדר שידרה הצלחה ועושר לא ההייתפעם ההתלהבות 

סטודנטים התחילו להקדים ולהגיע הרבה לפני תחילת השיעור על . מוגבל

השמועות עשו כנפיים ורבים נרשמו לקורסים שלי . מנת לראות אותי סוחר

. כדי ללמוד איך להרוויח כסף מהיר משוק ההון

 

ערב אחד הגעתי לסניף בירושלים על מנת להעביר כנס מבוא לקראת 

. בבוקר הייתי פנוי ולא הדרכתי ולכן ניצלתי את הזמן למסחר. פתיחת קורס

נפח המסחר בבוקר נמוך משמעותי משעות הפעילות של השוק אחר 

 ולכן בשעות הבוקר ,ב"שעות המסחר בבורסות בארה, הצהריים ובערב

נכנסתי ללונג . חיפשתי לקחת כמה נקודות בתוך הדשדוש של שעות אלו

סביב קו תמיכה אך השוק פרץ למטה לאחר הכניסה והפוזיציה התחילה 

השוק נוטה לשנות כיוון ככל ששעת . שתי יותר מדירגלא הת. להפסיד

, במידה והשוק יורד בשעות הבוקר. ב מתקרבת"פתיחת הבורסות בארה

פוטנציאל .  שעון ישראל16:30הוא מתחיל לעלות ככל שמתקרבים לשעה 

 נשארתי בפוזיציה עד תסטטיסטיהרווח הצדיק להישאר בפוזיציה ומבחינה 
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אך משום מה השוק המשיך לרדת ללא עצירה גם כאשר . לשינוי במגמה

החלטתי שמשהו . התקרבה השעה לצאת לכיוון המכללה לפגישה בירושלים

התחושה .  דולר1,600 בהפסד של המהפוזיצילא תקין עם השוק ויצאתי 

במיוחד לאור זה שאני אגיע למכללה עם הפסד גדול וכולם ,  רעהההיית

ואיך . כמו כן הייתי צריך להעביר כנס לצורך קידום הקורס. יראו מה מצבי

. אפשר לקדם משהו כאשר מפסידים

הגעתי למכללה ומיד נעמדו סביבי עובדים וסטודנטים כדי לראות כמה אני 

פתחתי את המחשב ותוך כדי כך עדכנתי את כולם שאני נמצא . ארוויח היום

.  התרגשות רבהההיית.  דולר לאחר פוזיציה מפסידה1,600בהפסד של 

. סכום כזה לחלק מהנוכחים הוא מה שהם מרוויחים בחודש שלם של עבודה

אך אם . החלטתי שאני אחפש הזדמנות למהלך מהיר על מנת לתקן את הנזק

לא אעשה כלום גם אם זה אומר שהיום יסתיים , אני לא ארגיש בטוח

. בהפסד

 עם עשרה חוזים בבת 2000חיכיתי בסבלנות ונכנסתי למרקט על הראסל 

כמו שנכנסתי לפוזיציה השוק התחיל לרדת והפוזיציה הפסידה כבר . אחת

נקודת הסטופ עמדה על . דולר נוספים למה שהפסדתי מוקדם יותר 1,600

 דולר ולכן המתנתי לראות איך הפוזיציה הזו הולכת 2,000הפסד של 

ברגע מסויים נראה שאני הולך לעוף מהפוזיציה בהפסד אך השוק . רלהיגמ

. ההפסד הצטמצם והגיע לנקודת הכניסה לפוזיציה. הסתובב והתחיל לעלות

. אך עצר וחזר לעלות, ודפיקות הלב התחזקולרגע השוק שוב התחיל לרדת 

ראיתי שוב את שאר המדדים עולים בחוזקה והוספתי לפוזיציה על הראסל 

מהר מאוד ההפסד . הראסל הגיב בהתאם והתחיל לעלות. עוד עשרה חוזים

,  דולר1,600- כאשר הרווח הגיע מעבר ל.  ברווחההייתהתקזז והפוזיציה 

התלבטתי האם לצאת מהפוזיציה ולסיים את היום ברווח לאחר שהחזרתי 

אך החלטתי להגיב לשוק ולהזיז את הסטופ לקרבת . את ההפסד הקודם

זרקתי את נקודת הרווח גבוה . מחיר השוק ולתת לרווח לעלות כמה שניתן

אך השוק המשיך , סייתפלרגע נראה כי הסטופ . יותר והעלתי את הסטופ

למעלה ולבסוף יצאתי מהפוזיציה עם רווח של שלושת אלפים ומאתיים 

. מהפסד נהיה רווח. תוחלת יומית של אלף שש מאוד דולר חיובי. דולר
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יכולתי להתחיל את הכנס . עם היציאה מהפוזיציה נשמעו קריאות התפעלות

. בתחושת אופוריה נעימה

הוא התקיים בחדר הגדול ביותר שקיים . החדר היה מלא עד אפס מקום

עמדו אנשים נוספים בצמוד , מלבד אלו שישבו בצפיפות. בסניף בירושלים

צוות . לקירות החדר בניסיון לשמוע איך אפשר לעשות כסף משוק ההון

העובדים של המכללה ניסה לפנות מקום ולהכניס כמה שיותר אנשים 

במסדרון וניסו להציץ  נוספיםלאחר שהחדר התמלא נעמדו אנשים . לחדר

.  מבעד לדלת

בסיום ההסבר הציג . את הכנס פתח מומי תוך הסבר כללי על המכללה

 מתלהב ומספר איך רק לפני כמה דקות הרווחתי בעודווהזמין אותי לבמה 

מה הוא מספר דבר כזה לאנשים שלא . קיבלתי חום.  דולר תוך דקות3,200

איך עכשיו מישהו יאמין לי שזה אפשרי ושכל . מכירים אותי ואת התחום

.  מהצגה לא רציניתלא יותרהכנס הזה הוא 

מה שקרה קודם שבירכתי את כולם לשלום ומיד ציינתי לפני שאני מתחיל 

לא בטח , דבר רגיל ושאין לצפות להרוויח סכומי כסף כאלו מהמסחראינו 

הכנס עבר בשלום ולקורס נרשמו מיד שלושים ושישה . בתחילת הדרך

. מספר שיא של נרשמים. משתתפים
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די להיות אמיתי כטוב מ
 

מנשה בשנות . מנשה הגיע אלי לחניכה פרטית. צלצול בדלת, 17:00השעה 

לאחר .  לשמאליאבכיסמנשה התיישב . יהלומן,  המאוחרות לחייו50-ה

. תחקרתי את מנשה לגבי ניסיונו בשוק ההון, הגשתי לשנינו כוס קפהש

לא במניות ובוודאי לא . הבנתי כי אין למנשה שום ניסיון אישי במסחר

כרות איתי יפגישת ה, למעשה מנשה הגיע לפגישת מבוא. בחוזים עתידיים

 למנשה מהן האפשרויות שגלומות במסחר שהסברתיבזמן . ועם המסחר

כל . בחוזים ראיתי על המסך הימני איך השוק פורץ קו התנגדות כלפי מעלה

הכרתי . היה הראסל, המדדים עלו בחדות והיחידי שעדיין לא הגיב והתעכב

 יש ,סליחה שנייה אני חייב להגיב ".קטעתי את ההסבר. איך הראסל מגיב

.  חוזים על הראסל20, לחצתי מרקט לקניה. אמרתי למנשה, "פה הזדמנות

הראסל , כמו שאני לוחץ.  פיפס10 פיפס ויעד שני 5יעד יציאה ראשון 

 1,490 שניות נסגרה הפוזיציה ברווח של 10-התחיל לעלות ותוך פחות מ

התלהבתי ושאלתי . אפילו אני הופתעתי מהמהלך. זה היה מהר מאוד. דולר

 "?ראית ",את מנשה

 .שאל מנשה, "?מה ראיתי"

 שעשיתילהראות למנשה את סכום הרווח , הצבעתי לכיוון פינת המסך

 .בפוזיציה

 .המשיך לשאול" ?מה זה"

 .הצהרתי, "זה הרווח שעשיתי עכשיו בפוזיציה"

, טוב. "מנשה התקרב למסך לראות בדיוק את הסכום שהופיע על המסך

 . אמר, "יפה
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לגבי השוק וקבענו להתחיל סדרת נוסף נפרדתי ממנשה לאחר הסבר 

. מפגשים להדרכה אישית

קולט מהר כל הסבר ומיישם . מנשה תלמיד טובשמסתבר . פגישה רביעית

דיברנו על חשיבות בניית תוכנית עבודה . על מערכת מסחר דמו בהצלחה

, "תראה, תראה. "לרגע נוצר פער בין הראסל לשאר המדדים. למסחר

 20-נכנסתי במרקט לשורט שוב ב. אמרתי למנשה והצבעתי על המסך

. ממסך המחשב נשמע צליל צפצוף שמראה על כניסה לפוזיציה. חוזים

. כעבור כמה שניות נשמע צפצוף נוסף והפוזיציה יצאה ביעד רווח ראשון

השוק . פיפס רווח ממחיר הכניסה לפוזיציה, גררתי את הסטופ כלפי מטה

 1,500הפוזיציה נסגרה עם רווח של . המשיך לרדת ויצאתי ביעד השני

זיהוי של פער בתגובה של הראסל מול שאר . זה היה כבר הרגל. דולר

 . המדדים וכניסה מהירה עליו

. אני רוצה להגיד לך משהו. "מנשה הסתכל על המסך ופנה אלי במבט רציני

 לי איך הרווחת תהראי ,בפעם הראשונה שהגעתי אליך לפגישת הכרות

אני חייב . הסתכלתי על מה שהסברת ולא האמנתי לך.  דולר מהר1,500

 1,500מעט מאוד פעמים הרווחתי בעסקה , להגיד שגם בתחום היהלומים

אני מבין את מה , עכשיו שאני כבר איתך בכמה פגישות. דולר כל כך מהר

  ."שאני רואה ומאמין שאפשר להרוויח כך מהמסחר

" ? חשבת שאני עובד אליך?לא האמנת לי שהרווחתי, מה. "מאוד הופתעתי

 . שאלתי

זה לא רגיל אצל רוב האנשים להרוויח כל כך הרבה כסף בכזו . כן"

 . ענה, "מהירות

אנשים צריכים . הבנתי שאני חייב להתקדם עם הסטודנטים לאט לאט

הפסקתי . להכיר קודם את התחום על מנת להבין מול מה הם נמצאים

כסף "כאשר נוצרה הזדמנות להרוויח . כנס לפוזיציות בעת הדרכותילה

.  נכנסתי בכמות חוזים קטנה, ולא רציתי לפספס את המהלך" מהריצפה
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קבלת אחריות אישית 
 

פנה אלי אחד , "רציתי לשמוע את דעתך. יש לי רעיון מבריק, גולן"

 . מהבוגרים שעבר קורס שלי במכללה

 . שאלתי בתגובה, "?מה הרעיון, כן"

 50מהרווח תקבל .  דולר ואתה תסחור עליהם5,000מה דעתך שאתן לך "

 . המשיך, "אחוז

כבר פנו אלי , מה כבר חדש, חשבתי, ברגע שהבנתי מה הרעיון המדהים

רבים מהבוגרים שהציעו להעביר אלי כסף ושאני אקבל חלק מהרווחים 

אני לא סוחר לאף אחד על הכסף . "עניתי, "באמת רעיון גאוני. "שאעשה

המטרה שלי ללמד אותך לעשות את מה . אני סוחר רק על הכסף שלי. שלו

באופן הדרגתי ,  דולר ביום ולאחר מכן100תלמד להרוויח . שאני עושה

המטרה שלי ללמד אותך לדוג ולא ". עניתי, "תעלה במטרת הרווח היומי

תוכל לאכול כמה דגים שתרצה ללא , במידה ותדע לדוג. להגיש לך את הדג

 .המשכתי, "אתה רוצה לקבל את הדג ללא מאמץ. מגבלה

הפרצוף המתוסכל שעשה הראה עד כמה .  בעיניוהתשובה שלי לא מצאה חן

יש איזו . "המשיך, "דווקא חשבתי שתשמח לרעיון שלי. "הרגיש תקוע

 . שאל, "?שהיא דרך שאוכל לראות איך אתה סוחר

אתה לא היחיד .  לשבת לידי בזמן שאני סוחרהיאהדרך לראות אותי סוחר "

חשבתי לאור בקשות . עניתי, "שמבקש ממני להיות נוכח איתי ולסחור ביחד

איך לאפשר לאנשים נוספים לסחור יחד , מבוגרים שלמדו אצלי בקורסים

הדרך היחידה . אחד על אחד, כאילו הם יושבים אצלי בבית, איתי בזמן אמת

כל אחד יקבל גישה . ליין- לפתוח חדר מסחר אינטרנטי אוןההייתשהכרתי 

כל משתתף בחדר מסחר יוכל לראות את . לחדר מסחר באמצעות סיסמה
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כל . מסך המחשב שלי ולשמוע אותי מסביר לגבי החלטות וביצועי המסחר

פעולה שלי מוצגת לכל המשתתפים בחדר המסחר והם יכולים להגיב 

. ולעשות בדיוק מה שאני עושה

. הכנתי טופס רישום אינטרנטי בו צוינו התנאים להשתתפות בחדר מסחר

בין היתר חתם כל משתתף כי הוא מודע שכל האחריות לגבי פעולות מסחר 

. ליו וכל מידע שמוצג בחדר הוא לצורך לימודי בלבדעשהוא מבצע חלות 

כל משתתף העביר את פרטי כרטיס האשראי לצורך חיובו בעלות 

.  דולר100השתתפות חודשית על סך של 

. פרסמתי באתר האינטרנט שלי את מועד התחלת ופתיחת חדר המסחר

הסתקרנתי לראות כמה אנשים באמת ירשמו וישלמו עבור השתתפות 

.  להפתעתי נרשמו כמה עשרות אנשים. ליין יחד איתי-במסחר און

. 19:00עד השעה ,  למשך שעתיים17:00הפגישה הראשונה נקבעה לשעה 

. פתחתי את תוכנת חדר המסחר כחצי שעה לפני מועד התחלת הפגישה

 לראות אותי ולשמוע כמהיםקודם כל מעצם זה שאנשים . מאוד התרגשתי

בנוסף .  עד כדי כך שהם מוכנים לשלם עבור הזמן שלי,מה יש לי להגיד

האם אני אצליח . מאוד חששתי איך הפגישה תעבור. התרגשתי מאוד מפחד

במיוחד מול בוגרים שלי שמצפים . לסחור בכסף אמיתי מול אנשים אחרים

כמובן שאני צריך להרוויח . להראות תוצאות והצלחות במסחר" מהמומחה"

. וזה מאוד מלחיץ. בכל פוזיציה

שמו של כל אחד . מסחרהעל מסך המחשב ראיתי שאנשים מצטרפים לחדר 

שתי דקות לפני תחילת הפגישה הרכבתי . שהתחבר הופיע בחלון בצד המסך

התחילו כל , מששמעו את קולי. אוזניות עם מיקרופון ועשיתי בדיקת סאונד

רק . "אלו שהתחברו לברך אותי ולשאול שאלות לגבי המסחר ומצב השוק

עוד מעט נתחיל ואני אתן . ם שומעים אותי ברורארוצה לדעת רק אני . רגע

אט אם אתם שומעים אותי ובמידה ויש 'תכתבו לי בחלון הצ. זמן לשאלות

. חיפשתי מיד את כפתור השתקת הקול של המשתתפים. "לכם שאלה

.  הגדרתי שרק אני אוכל לדבר ושרק אותי ישמעו

נעבור יחד על הגרפים ועל מצב . "התחלתי את הפגישה, "ערב טוב לכולם"

אני , במידה ותהיה הזדמנות. השוק ונחפש הזדמנויות להכנס לפוזיציות

אגיד לכם מראש עד כמה שהמצב יאפשר ואתם תוכלו להכנס יחד איתי 
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כנס ולסחור יעל דמו ומי שרוצה יוכל להיעשה זאת מי שרוצה . לפוזיציות

אני לוקח בחשבון שרוב המשתתפים ",  והדגשתי במיוחד."על כסף אמיתי

 דולר 5,000מסחר הם סוחרים חדשים עם חשבון מסחר קטן של החדר ב

כמו כן על . לכן כל ההמלצות והביצועים שלי יהיו זהירים מאוד. ואף פחות

כל אחד ממכם לפעול על פי שיקול דעתו וכל האחריות לרווח או להפסד על 

". עצמכם

התחלתי להסביר מה אני רואה ואיך אני מנתח את . הסתכלתי על הגרפים

ישבתי לבד . חיפשתי הזדמנות להכנס לפוזיציה כמה שיותר מהר. השוק

אך ידעתי שאיתי נמצאים עשרות אנשים שמצפים ממני , בבית מול המחשב

לתת . הרגשתי צורך למלא את הזמן. לא הפסקתי לדבר. להראות תוצאות

לאחר דקות ארוכות הסתמן איתות . לאנשים תמורה בעד הכסף ששילמו

כנס ללונג ברגע שהשוק יהודעתי לכולם שאני שוקל לה. כניסה ללונג

האיתות התקבל ומקמתי הזמנת לימיט , המתנו כרבע שעה. יאותת לעליה

. השוק ירד ותפס את הלימיט. ללונג על רמה קריטית נמוכה ממחיר השוק

. יכולתי לשמוע את ההתרגשות של המשתתפים בחדר. נכנסתי לפוזיציה

חלקם קראו בקול שגם הם נכנסו לפוזיציה וחלקם השמיעו את דעתם לגבי 

מה יהיה אם .  נכנסתי ללחץ.כנס לפוזיציה במקום שקבעתייההחלטה לה

 לשמחתי השוק התחיל לעלות והפוזיציה ? איך אני אראה?השוק ילך נגדי

התחלתי . ק עלה והגיע לרמה קריטית גבוהה ועצרשוה. התחילה להרוויח

 100לחשוב אם לצאת מהפוזיציה עכשיו או לחכות עד שהפוזיציה תרוויח 

כל הזמן נשמעו . הלחץ הלך ועלה.  דולר75מצב הרווח עמד על . דולר

נוגע לתנועת השוק ואיך אני חושב בלי לעשות ושאלות עהערות לגבי מה 

החלטתי , מאחר שבמשך שניות רבות השוק לא המשיך לעלות. להגיב

לחצתי מרקט . לצאת מהפוזיציה למרות שלא הגיעה ליעד הרווח המתוכנן

.   דולר62.5למכירה והפוזיציה נסגרה ברווח של 

. פתחתי את האפשרות לשיחה בין המשתתפים באופן חופשי. הפוגה רגעית

חלק . לכולם היה מה להגיד על הפוזיציה שעשיתי. התחילה המולה רבה

 בדיוק את מה שעשיתי והרוויחו ו שעשנו משמחה וצייומהמשתתפים צהל

 הפעם הראשונה שהרוויחו מהשוק ההייתלחלקם זו .  דולר62.5גם הם 

. כסף אמיתי
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הסתכלתי . שוב התחלתי למלא את הזמן בהסברים לגבי התנהגות השוק

. זמן סיום הפגישה, 19:00שעון לראות עוד כמה זמן נשאר לי עד השעה ב

 בינתיים .חשבתי? למה הזמן לא עובר.  דקות לסיום הפגישה45 לי עוד היו

 להרוויח ההייתמטרת הפגישה . כנס לפוזיציהיחיפשתי הזדמנות נוספת לה

לאחר איתות הלונג הקודם השוק .  דולרים37.5היו חסרים לי .  דולר100

שקלתי . המשיך לעלות עוד כמה נקודות והתחיל לדשדש בין רמות קריטיות

בקול רם להכנס שוב ללונג כאשר השוק יגיע לקו התמיכה שנוצר על 

משהגיע השוק לקו התמיכה נכנסתי ללונג . הרמה הקריטית הנמוכה

הפעם נכנסו גם אלו . כמוני נכנסו כל המשתתפים בחדר המסחר. במרקט

עכשיו לאחר שראו שהצלחתי . שבפוזיציה הקודמת פחדו וסחרו על דמו

. השוק ירד שני פיפס. הצטרפו ונכנסו לפוזיציה בכסף אמיתי, והרווחתי

חלק מאלו שנכנסו . רמת הלחץ שלי ושל שאר המשתתפים עלתה מאוד

המתנתי לראות מה השוק . לצאת או לא לצאת, לפוזיציה שאלו מה לעשות

אני החלטתי . חלק הודיעו שיצאו מהפוזיציה בהפסד של שני פיפס. יעשה

כיוון הרמה הקריטית הגבוהה להשוק התחיל שוב לעלות . עדיין להמתין

. מיקמתי לימיט למכירה על קו ההתנגדות ליציאה. ששימשה קו התנגדות

סך הכל .  דולר50השוק המשיך לעלות והוציא אותי מהפוזיציה ברווח של 

ה עלי הקלה טלתהש. היעד היומי הושג.  דולר112.5 לרווח מצטבר ש

. ליין הסתיים בהצלחה-יום המסחר המשותף בחדר מסחר און. גדולה

. בפגישה נוספת בחדר מסחר, סיימתי את הפגישה בברכת להתראות מחר

. לא פשוט. התחייבתי לפגישה יומית של שעתיים בכל יום

 

הצלחתי בכל יום . כעשרה ימים סחרתי בחדר מסחר עם סטודנטים ובוגרים

כל הכניסות היו . לפעמים גם בפוזיציה אחת.  דולר100להגיע לרווח של 

לפעמים חלק מהפוזיציות היו עם שני חוזים כאשר יעד , עם חוזה אחד

, בחלק מהפוזיציות.  פיפס4 פיפס והשני על 2היציאה הראשון היה על 

גררתי את היעד השני והרחקתי אותו כדי , לאחר שהיעד הראשון נתפס

גם התגובות של . הביטחון העצמי עלה .לאפשר לשוק לתת רווח גבוה יותר

 . המשתתפים בחדר היו טובות ומחמיאות
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, שאל אותי אחד הסטודנטים, לאחר דברי ברכה. התחלתי פגישה נוספת

אפשר . מה אתה חושב לעשות. השוק עולה ומתקרב לרמה קריטית"

 ".?כנס לשורטילה

כנס לשורט בקמה קריטית גבוהה עד לרמה יסטטיסטית אפשר לה"

 .עניתי, "הקריטית הנמוכה

 .שאל שוב, "?אז אתה הולך להכנס לפוזיציה ברמה קריטית"

עדיין השוק לא נרגע ונע בתנודה . עברו דקות ספורות מפתיחת הפגישה

משום מה הרגשתי לחוץ להוכיח שמה . חזקה בעקבות ההודעות הכלכליות

שאני מלמד אני גם עושה ומיקמתי לימיט למכירה על הרמה הקריטית 

עדיין נראו קניות במרקט חזקות . השוק התקרב להזמנת המכירה. הגבוהה

 לבטל את ההזמנה אך רציתי להראות ביטחון ישקלת. Level2-בחלון ה

השוק הגיע לרמה . בהחלטות המסחר והשארתי את ההזמנה במקומה

השפעת ההודעה הכלכלית . קריטית והכניס אותי לפוזיצית שורט

 חזקה והשוק המשיך לעלות ההייתשהתפרסמה דקות קודם לכן עדיין 

התחלתי את הפגישה בהפסד .  דולר100בהפסד של , והוציא אותי בסטופ

להמשיך את הפגישה או . שות עכשיועלא ידעתי מה ל.  דולר100מהיר של 

לנסות להכנס שוב לתקן את ההפסד או למשוך את . לסגור את יום המסחר

. הפגישה כמה שאפשר בניתוח השוק

 לתגובות מהמשתתפים בחדר מה דולר גר100 להיציאה בהפסד מהיר ש

 שאי ,לא נוראזה רובם להפתעתי ניסו להרגיע אותי ואמרו ש. מסחרה

החלטתי להמשיך את . רווחיםכל יום יהיו באפשר לצפות שכל פוזיציה וש

אני אנסה , במידה ותהיה הזדמנות להכנס לפוזיציה בסיכוי גבוה. הפגישה

בהמשך . לצמצם את ההפסד או אפילו להפוך את היום מהפסד לרווח

נכנסתי לפוזיציה ויחד איתי . הפגישה זיהיתי הזדמנות לכניסה לפוזיציה

 שמא ץלהילחהשוק הלך נגדי כמה פיפס והתחלתי . נכנסו שאר המשתתפים

כדי לא להסתכן יותר מדי יצאתי מהפוזיציה . גם בפוזיציה הזו אפסיד כסף

דאגתי להזיז את . לשאר המשתתפים לא אמרתי כלום. בהפסד של פיפס

 הפוזיציה מצב באופן ששאר המשתתפים לא יראו מה Level2-חלון ה

כלומר .  דולר125השוק הגיב כמו שתכננתי והפוזיציה הרוויחה . שלי

קריאות .  דולרים יותר25קיזזה את מלא ההפסד הקודם ואף הרוויחה 
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איך , כל הכבוד. "שמחה נשמעו מכל המשתתפים שסחרו בכסף אמיתי

הסברתי מה היו . שאלו חלק מהמשתתפים, "?הצלחת לזהות לאן השוק ילך

השיקולים לכניסה אך לא הסברתי שהיחיד שלא הרוויח מהפוזיציה 

. שעשיתי הייתי אני

כל , חוץ מהפסד אישי חד פעמי. מסחרהחר בחדר מס ימי 20 חלפו כבר

אני הייתי , אף משתתף לא הפסיד אפילו פעם אחת. הימים היו מורווחים

הרגשתי לחץ , במקום להרגיש הקלה ככל שהימים עברו. היחיד שהפסיד

. הרגשתי כלוא בכלוב שיצרתי בעצמי לעצמי. אישי שעולה בכל יום מחדש

ור עם סחלמה היית חייב לפתוח חדר מסחר יומי ולהתחייב לשעתיים ביום ל

לא טוב מבחינת .  זה לא עשה לי טוב? שאלתי את עצמי?אנשים נוספים

התחלתי להרגיש לא טוב בכל . המסחר שלי ולא טוב מבחינת הלחץ הנפשי

.  פעם שמועד תחילת הפגישה התקרב

לאחר שהתקבל איתות ללונג נכנסתי בחוזה אחד על . פגישה נוספת התחילה

את הכניסה על הראסל הסתרתי משאר .  חוזים על הראסל10- ובS&P-ה

במקביל הראסל .  דולר112.5השוק עלה והפוזיציה הרוויחה . המשתתפים

שמחתי מאוד אך לא סיפרתי .  דולר1,300עלה והפוזיציה הרוויחה 

-הפגישה המשיכה ונכנסנו שוב לפוזיציה על ה. שהרווחתי על הראסל

S&P .שתי הפוזיציות .  חוזים10-שוב במקביל נכנסתי על הראסל ב

כל המשתתפים שסחרו שמחו .  ריווחי ביותרנעשההרוויחו ויום המסחר 

. כל כניסה מובילה לרווח. ייתי באופוריהה. ועודדו אותי להמשיך לסחור

הפעם השוק .  שניות לאחר יציאה מפוזיציה קודמת,שוב נכנסתי לפוזיציה

 .נע נגדי והפוזיציה התחילה להפסיד

 . התחילו לשאול בלחץ כל אלו שסחרו בכסף אמיתי" ?מה לעשות"

 לצאת מהפוזיציה לפני לכולם שגויה והודעתי ההייתהבנתי שהכניסה 

עדיין ההפסד האחרון השאיר את . כולם יצאו וגם אני. שההפסד יהיה גדול

.  התוחלת היומית בחיוב

סך .  של הראסלLevel2- בפני הסוחרים בחדר והצגתי את חלון היהתגאית

.  דולר3,500הרווח הכולל עמד על 

 אך עדיין הפוזיציה על הראסל נשארה S&P-יצאתי מהפוזיציה על ה

חלק מהמשתתפים .  דולר1,000כבר הפסד של , התחלתי להפסיד. פתוחה
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התפלאו מהרווח הגבוה שעשיתי על הראסל ושאלו למה אני לא יוצא 

. רציתי להראות הצלחה בכוח. שוב נפלתי במלכודת. מהפוזיציה המפסידה

גדל וההפסד הלך . נשארתי בפוזיציה, למרות שהרווחתי הרבה מאוד כסף

התוחלת הכספית הפכה . וקיזז בקצב את כל הרווח שהרווחתי קודם

סוחרים ניסו לשכנע אותי לצאת מהפוזיציה ואני בעקשנות . לשלילית

השוק המשיך לנוע . הסברתי שהשוק חייב לחזור ולאפשר לי לצאת ברווח

זה היה כבר יותר מדי ויצאתי .  דולר4,500-נגדי וההפסד הגיע כבר ל

.  מהפוזיציה

אפילו לא ידעתי איך להסביר למה . סיימתי את הפגישה בהפסד כואב

 2,500יכולתי מזמן לצאת ועדיין להיות ברווח של . נשארתי בפוזיציה

.  דולר

התחלתי להסתובב בבית . כעסתי על עצמי. מצבי הנפשי היה קשה מאוד

ככל . אוסנת הבינה שהפסדתי וניסתה להרגיע אותי. הלוך ושוב כמו משוגע

עכשיו . התחלתי לצעוק בקולי קולות. ניסתה להרגיע כך התעצבנתי יותרש

המשכתי לכעוס על עצמי ולא . רגעיהלאוסנת נלחצה והתחילה לצעוק עלי 

.  אוסנת הלכה לישון. עלהירגהצלחתי 

ניתחתי שוב ושוב את . לא הצלחתי להירדם. ישבתי מול המחשב כל הלילה

האשמתי . הביטחון העצמי ירד בחדות. מהלך הפוזיציה ושבירת המשמעת

החלטתי להפסיק לנהל את הפגישות בחדר מסחר . את חדר המסחר בכישלון

. ליין-און

. אוסנת התעוררה וכיבתה את הצלצול. השעון המעורר צלצל,  בבוקר7:00

 . קראה בשמי לדעת איפה אני, משראתה שאני לא שוכב לצידה

 . עניתי, "אני ליד המחשב"

 .שאלה, "? היית ער כל הלילה,מה. "אוסנת יצאה מחדר השינה וניגשה אלי

. עניתי, "םלהירדלא יכולתי , כן"

שאני , ליין-באותו יום הודעתי לכל המנויים שהשתתפו בחדר מסחר און

כמו כן הודעתי לכולם שעבור החודש שחלף אני לא . מפסיק את הפגישות

.  דולר דמי מנוי100-אגבה את ה
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סטופ והגנות נוספות 
 

את הכניסה אנחנו ממקמים על . סטופ ממוקם לצורך הגנה מפני הפסד גדול

תוכנית שאמורה לתת לפחות , פי הכללים שקבענו בתוכנית העבודה

במידה ונפעל על סמך הכללים התוצאה . מבחינה סטטיסטית תוחלת חיובית

אך כמו שנאמר לכל כלל יש יוצא מהכלל . צריכה להיות רווחים לאורך זמן

ולכן אנחנו צריכים להיות מוכנים תמיד במידה והשוק ילך נגדנו למרות 

. שפעלנו על סמך הכללים שקבענו בתוכנית העבודה

 רוב הסוחרים ממקמים את הסטופ לפי כמה כסף הם מוכנים לבדרך כל

בפועל השוק .  אחוז מסוים מהתיק המנוהל שללהפסיד בכל פוזיציה או סך

תופס את הסטופ ולאחר מכן חוזר לכיוון שרצינו ואף עובר את נקודת 

רוב הסוחרים מגיעים מהר מאוד . מאוד מתסכל.  רצינו לצאתההרווח ב

השוק תמיד חוזר . "למסקנה שעדיף לא למקם סטופ במערכת המסחר

,  ממקמים סטופבהתחלה ,מה שקורה במציאות.  נאמר על ידי כולם,"חזרה

לאחר .  וחוזר לכיוון שרצינוהמהפוזיציהשוק מגיע לסטופ ומעיף אותנו 

מפסיקים למקם סטופ , של הפסדים למרות שצדקנו בכיווןרצופות פעמיים 

". ם יגיע לנקודה זו וזו אני אצאא. " וירטואלית בראשנקבעבמערכת והוא 

אך אנחנו לא יוצאים מהפוזיציה , יהווירטואלבפועל השוק מגיע לסטופ 

ובאמת השוק מתחיל לחזור וכבר . כי עוד רגע השוק יחזורמתוך מחשבה 

השוק חוזר לרגע אך לפתע . אנחנו שמחים ומצדיקים את דרך הפעולה שלנו

שוב הולך לכיוון הנגדי והפעם בחוזקה עד שההפסד גדול מדי ואנחנו 

. ורואים הפסד גדול הרבה יותר ממה שתכננו סוגרים את הפוזיציה בלחץ

השוק חוזר לנקודת הכניסה לפוזיציה , ברגע שיצאנו מהפוזיציה שוכמובן

. ואף יותר
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לי לחפש דרך שתגביל את ההפסד ובאותו זמן תאפשר לי מרחב עהבנתי ש

.  פעולה וגמישות לתנודה של השוק

כלל יסוד במסחר הוא שבקו תמיכה נכנסים ללונג ובקו התנגדות נכנסים 

 לונג ומעל לקו יתאת הסטופ ממקמים מתחת לקו תמיכה בפוזיצי. לשורט

חיפשתי לראות איך ? אך כמה מתחת וכמה מעל.  שורטיתהתנגדות בפוזיצי

האם הוא עוצר . השוק מתנהג בכל פעם שהוא מגיע לקווי תמיכה והתנגדות

מהתנהגות העבר שמתי לב כי . עליהם ומה קורה כאשר הוא פורץ אותם

סביב קווי התמיכה והתנגדות יש בדרך כלל איזה שהוא נר עם פתילה
39

 

ניסיתי . ארוכה שפרצה לרגע את הקווים אך השוק חזר וסגר בתוך הקווים

 שזהו משחק של המוסדיים ההייתלהבין למה השוק פועל כך והמסקנה 

העפת "אני קורא לפעולה הזו . הגדולים על מנת לנער את הקטנים

, בנוסף שמתי לב כי כשהשוק חוזר לקו תמיכה או התנגדות". סטופים

 רמות מחיר מגיעה עד אותה נקודה שהשוק פרץ ןהפריצה הבאה סביב אות

ולכן . לא משנה לפני כמה זמן העפת הסטופים התבצעה. בפעם הקודמת

לבדוק אחורה בזמן עד איזה מחיר התבצעה העפת היא המסקנה שלי 

.  פיפס4הסטופים ולמקם את הסטופ מעבר לנקודה זו ועוד 

התחלתי ליישם כלל זה כמעט ולא נתפס לי הסטופ לאחר הכניסה שמרגע 

בפעמים רבות מרחק . אך בעקבות כלל זה נוצרה בעיה חדשה. לפוזיציות

. הסטופ מהכניסה לפוזיציה היה רחוק יותר מהמרחק לנקודת היציאה ברווח

לפעמים הפסד , מרחק שהוביל במידה ובכל זאת נתפס הסטופ להפסד גדול

 הקטין את תוחלת הרווח באופן זה. שלוש פוזיציות מרוויחות-של שתיים

.  משמעותי

חיפשתי דרך מוצא לבעיה ולבסוף החלטתי שאת הסטופ יש להמשיך למקם 

אך במקום בו הייתי בורח מוקדם מדי בגלל . לפי העפת הסטופים הקודמת

- כנס להגנה עם הראסל הפוך לפוזיציה של הישם יש לה, סכום ההפסד

S&P .במידה וה -S&Pכאשר .  לונג יש להכנס עם הראסל שורט והפוך

                                                 
39

פתילה מראה באופן גרפי את תנועת השוק למעלה או , בתצורת גרף נרות יפניים- פתילה  
 .למטה מעבר לגוף הנר המייצג את מחירי הפתיחה והסגירה של הנר
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 כניסה עם הראסל .הבסיס הוא ששני המדדים נעים תמיד לאותו כיוון

.   תקטין את הסיכון שבהפסד גדולS&P-להגנה מול ה

 S&P-רוב הסיכויים מבחינה סטטיסטית שהכניסה לפוזיציה הראשית עם ה

אך כאשר השוק לא חוזר הראסל מתחיל להרוויח . נכונה והשוק יחזור

הרווח .  ואף הופך את הפוזיציה למרוויחהS&P-ומקזז את ההפסד על ה

במידה והשוק ממשיך . S&P-שנוצר על הראסל גדול מסך ההפסד על ה

הראסל ימשיך להרוויח , ואף תופס את הסטופ שקבעתי לפי העפת הסטופים

.   נסגרהS&P-גם אחרי שהפוזיציה על ה

 מאפשר גמישות וסבלנות רבה יותר מאשר קביעת S&P-ביצוע הגנה מול ה

 ,בדרך כלל. אני נכנס להגנה בזהירות ולא ממהר להפעילה. סטופ גדול

 ויחזור לכיוון שליהשוק ינוע לכיוון הכניסה ,  על פי הכלליםתיבמידה ונכנס

, כניסה פזיזה תגרור הפסד על הראסל. הרווחי גם אם קודם נע לצד השלילי

. S&P-הפסד שיהיה גדול מהרווח על ה

-צריך להיזהר מלהיכנס במספר חוזים שונה ממספר החוזים בפוזיציה על ה

S&P .ההגנה . אין להוסיף או להוריד חוזים בצד אחד בלבד של המשוואה

 דולר לעומת שווי 100עובדת מהסיבה ששווי הנקודה של הראסל הוא 

.  דולרS&P, 50-הנקודה של ה

הרבה מאוד פעמים הצלחתי להפוך פוזיציה מפסידה למרוויחה על ידי 

. פעולת הגנה

 

 וניתחנו אפשרויות ,אחד הסטודנטים שלי, תמירערב אחד ישבתי עם 

ראיתי את . השוק הגיע לקו תמיכה והתקבל איתות לכניסה ללונג. למסחר

ק ולחצתי קניה על הראסל בעשרה " עולה ובעקבותיו גם הנסדS&P-ה

לרגע הראסל הרוויח כמה פיפס אך לא הגיע ליעד הראשון ליציאה . חוזים

במקום לצאת מיד מהפוזיציה אפשרתי לראסל לרדת מתוך . והתחיל לרדת

ק ירדו " והנסדS&P-אך ברגע שגם ה. ה יעלה שובימחשבה שעוד שני

-חשבתי מיד להכנס עם ה. המשיך הראסל לרדת ולהגדיל את ההפסד, שוב

S&Pאך במקום ללחוץ שורט . עשרה חוזים לשורט,  להגנה מול הראסל

במקום כניסה להגנה למעשה הוספתי לפוזיצית הלונג . לונגבטעות לחצתי 

לרגע נדמה היה שהשוק . S&P-על הראסל עוד עשרה חוזים לונג על ה
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-חוזר לעלות ולכן במקום לתקן את הטעות הטכנית ולצאת מהלונג על ה

S&P חיכיתי לתיקון השוק מתוך תקוה שימשיך למעלה ואצא מהפוזיציה 

שתי נקודות , השוק לא עלה והתחיל לרדת מה שנקרא, תקוה תקוה. ברווח

מבחינה סטטיסטית השוק ירד מספיק וצריך היה לעלות . למטה אחת למעלה

 . מרמת המחירים בה היה

מה אתה הולך לעשות . "תמיר הסטודנט שישב לצידי התחיל לנוע באי שקט

 . שאל" ?עכשיו

התחלתי לתת את כל הסיבות שבעולם למה אני נשאר בפוזיציה על שני 

ניסיתי להראות שיש . החוזים למרות שזה לא מה שתכננתי לעשות מראש

 השוק המשיך םבינתיי. הגיון בפעולה שלי ובהמתנה שהשוק יחזור לעלות

ככל שההפסד גדל רמת . לרדת וההפסד הצטבר כבר לכמה אלפי דולרים

כמובן גם רמת הלחץ שלי עלתה אך ניסיתי לשמור , הלחץ של תמיר עלתה

- כבר שלוש,ההפסד המשיך לגדול. ל בשליטהועל רוגע ולהראות שהכ

מדי פעם .  על השוק מבלי לעשות כלוםשישבנו והסתכלנוארבע שעות 

מנסה לשמור , מנסה להירגע. קמתי והלכתי לשטוף את הפנים במים קרים

. מנסה לשמור על דיסטנס מול הסטודנט, על שלווה

מעולם לא הגעתי .  דולר20,500-לגיע המשיך לגדול וה ההפסד םובינתיי

אני בטוח שבמידה ותמיר לא היה נוכח בעת הכניסה לפוזיציה . להפסד כזה

 איך חבכואך רציתי להראות . מקסימום בהפסד קטן, הייתי יוצא מיד ממנה

נשארתי בפוזיציה שלא לצורך . אני מרוויח למרות שעשיתי טעות טכנית

.  שאני עצמי לימדתיהמקצועייםובניגוד מוחלט לשיקולים 

דקות . תקרבה ומועד הסליקה החשבונאית 23:00 לקראת ההייתהשעה 

. לפני הסליקה נראה היה שהשוק מגיע לקו תמיכה חדש ומתחיל לעלות

 .לחצתי מרקט ללונג על עוד עשרה חוזים, מתוך ייאוש

הפעם השוק . שאל תמיר כלא מאמין" ? הוספת עוד חוזים לפוזיציה?מה"

.  בהתרגשותתמיר התחיל לצעוק. הגיב מיד והתחיל לעלות מקו התמיכה

תוך שניות ראיתי איך ההפסד מתקזז בשמונת אלפים דולר והפוזיציה 

 הלפוזיציההפסד הגדול ביותר .  דולר12,500נסגרת בסליקה על הפסד של 

. וליום מסחר אחד עד אותו רגע
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ההפסד היה מאוד גדול אך ברגע שסגרתי את הפוזיציה . נשמתי לרווחה

 . כבר גרוע יותר לא יכל לקרות

לא , טוב", ניסה להרגיע אותי ואמר, ע מתוספת החוזיםרג שעוד לא נ,תמיר

 ".קטן עליך, אתה תחזיר את ההפסד בשלושה ימים, נורא

 . שאלתי" ?למה שלושה ימים"

אז מה .  דולר4,000 - 3,000כי כבר ראיתי איך אתה מרוויח בכל יום "

 .ענה, "ארבעה ימים והחזרת את ההפסד-שלושה. הבעיה

, רק מהבחינה המנטאלית. תיקנתי ועניתי שייקח לי יותר זמן לתקן את הנזק

טעות לנסות להחזיר הפסדים זו למדתי מניסיון ש. אני צריך יומיים הפסקה

 הפסד יגרור כמעט באופן אוטומטי חבכוניסיון להחזיר . מיד לאחר שנוצרו

 לחזור לנתח את הפוזיציות שהפסידו ורק ,יש לקחת פסק זמן. הפסד נוסף

לחזור לסחור כאילו לא היה , ביום חדש, לאחר מכן באופן שקול ורגוע

 . הפסד

 

שמרתי על קור . התיישבתי מול מסכי המחשב ולא האמנתי לגודל ההפסד

רוח לאורך כל השעות האחרונות בהן ניהלתי את הפוזיציה כשתמיר ישב 

לאחר שנפרדתי , עכשיו. הייתי מאופק למרות שהרגשות סערו בתוכי. לידי

איזה ", התחלתי למלמל בקול. יכולתי לחזור להיות ולהתנהג כרגיל, מתמיר

איך יכולתי להישאר בפוזיציה כל כך הרבה זמן למרות . מטומטם אני

חשבתי איך להסביר , במקביל. חזרתי שוב ושוב" ?שידעת שזו טעות

ידעתי שאוסנת תכעס שלא יצאתי מהפוזיציה . לאוסנת הפסד כל כך גדול

הסכום עליו סיכמנו שיהיה הפסד .  דולר2,000כאשר הגיעה להפסד של 

.  מקסימאלי יומי

אוסנת שיצאה מוקדם יותר לחוג ריקודי עם ברעננה ועדיין לא ידעה על 

בה ציינתי שסגרתי את יום המסחר  SMSשלחתי אליה הודעת . ההפסד

מאוסנת  SMSלאחר כרבע שעה קיבלתי הודעת .  דולר12,500בהפסד של 

. הבנתי שאוסנת לא הבינה באמת כמה הפסדתי". לא נורא", בה כתבה

ידעתי . בינתיים המשכתי לחשוב בדכדוך על חוסר המקצועיות שלי כסוחר

החלטתי . שאין טעם שאכנס לחדר השינה ואמתין לאוסנת עד שתחזור

. החלפתי לבגדי ספורט ויצאתי. לצאת החוצה להליכה קצרה כדי להתאוורר
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השעה הייתה . התהלכתי ברחובות העיר. השעה התקרבה לחצות הלילה

הייתי כבר . זו השעה שאוסנת צפויה לחזור מהריקודים. 1:00קצת אחרי 

רחוק מביתי ולכן החלטתי להמשיך ללכת לכיוון רעננה בדרך שאוסנת 

צלצלתי לאוסנת כדי להודיע לה שאני נמצא בסביבות צומת . נוהגת חזרה

. מהשעה והמסחר, הייתי די עייף מההליכה. רעננה צפון כדי שתאסוף אותי

, אין תשובה. ניסיתי פעם נוספת לאחר כמה דקות. אוסנת לא ענתה לטלפון

שוב אין . בן זוגה של אוסנת לריקודים, צלצלתי שוב הפעם לנועם. לא עונה

בדרך כלל בשעה זו , 1:30השעה הייתה כבר . גם הוא לא עונה, תשובה

אולי ? אולי הטלפון סגור. תהיתי למה היא לא עונה. אוסנת מגיעה הביתה

לאחר המתנה קצרה ניסיתי שוב לתפוס את אוסנת ? כבר הגיעה הביתה

.  הפעם ענתה, בטלפון

.  שאלה?, מה עניינים"

מסתקרן האם , שאלתי" ?ראית את ההודעה ששלחתי אלייך. הכול בסדר"

.  הבינה כמה ההפסד גדול

. הבנתי לפי קולה שלא שמה לב לגודל ההפסד. ענתה, "כן ראיתי"

אבל אל תגידי כלום ליד . תסתכלי שוב טוב טוב על מה שכתבתי לך"

יצאתי להליכה כדי להירגע ואני נמצא עכשיו ", ביקשתי והמשכתי, "נועם

" ?איפה אתם. בצומת רעננה צפון

.  הגיבה בתדהמה כשהבינה איפה אני" ?איפה אתה, מה"

אוסנת אמרה שהבינה . ציינתי, "אני מעט אחרי הצומת, תאספו אותי בדרך"

.  ושהם קרובים מאוד

הפעם . נכנסתי לרכב והסתכלתי על אוסנת לראות האם קלטה כמה הפסדתי

היא לא הייתה צריכה . הבנתי שהיא קראה את ההודעה והבינה מה המצב

. להגיד מילה

 

החזרתי את ההפסד במהלך ,  לאחר סוף שבוע ארוך של הפסקה,בפועל

. השבוע שלאחר מכן

תמיר מזכיר לי עד היום שמהמפגש הזה בו הפסדתי סכום גדול כל כך הוא 

 .ספר או במפגשים אחרים, יותר מכל קורס. למד הכי הרבה
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אני יכול לעזור 
 

 לאחר כמה משפטי נימוס של .חברי מילדות, באחד הימים צלצל אלי ישי

מסתבר שבינתיים . תחילת שיחה העלה ישי את נושא המסחר בשוק ההון

בסופו . ישי סגר את תחנת הלוטו והקיוסק והוא נמצא ללא עבודה ופרנסה

 .  ביקש שאלמד אותו מה שאני עושהשל דבר

אתה חושב שגם אני .  דולר ביום100זוכר שסיפרת שאתה מרוויח אני "

 .שאל" ?יכול להצליח

 של ענייןזה לא .  דולר ביום100אני חושב שאין כל סיבה שלא תרוויח "

 צריך משמעת .צריך בנושא הזה רק להיות ממושמע. ניסיון או השכלה

אז אל תיגע במסחר , אם יש לך אופי של מהמר", הסברתי והדגשתי, "ברזל

הכרתי את ישי שנים וחששתי ". כי אז תפסיד את כל הכסף, בשוק ההון

לא רציתי . שהוא עשוי לעשות שטויות, לאור התנהלותו העסקית עד כה

. שיפסיד כסף ולא רציתי שיפתח תקוות רבות בנוגע לרווחים שיוכל לעשות

. כרות עם נושא המסחריקבעתי עם ישי פגישת ה

גרנו באותו . 18 עד 14 מגיל , שנים4היינו יחד . את ישי הכרתי בתיכון

שמרנו על קשר בשנות השירות . מבחינתי הוא כמו אחישי . הבפנימייחדר 

 שמרנו כל  אך,פחות נפגשנו כשהתחתנו והקמנו משפחות. הצבאי ולאחריו

זו הייתה . מאוד שמחתי שישי התעניין לגבי המסחר. הזמן על קשר טלפוני

.  שוב על בסיס קבועשלהיפג מצוינתהזדמנות 

כרות יקבענו לאחר פגישת הה. ישי הגיע אלי לפגישת לימוד ראשונה

ישי התחייב להגיע לכל פגישה ולתרגל בין . שנעשה סדרת פגישות לימוד

הרי . שירוויח כסף מהמסחר, מאוד רציתי שישי יצליח. הפגישות על דמו

כשישי שאל כמה . אני בעצמי הייתי באותו מצב רק כמה שנים קודם לכן
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. עניתי כמובן שממנו אני לא אגבה כסף, יעלה לו הזמן שאני מקדיש עבורו

.  לא עושים עסקים עם משפחה וחברים

ישי התברר כתלמיד . ישי קיים את מה שהבטיח. התחלנו בסדרת מפגשים

תרגל במשך שעות על מערכת הדמו והצליח ליישם את מה שלמד , טוב

הביטחון העצמי . ראיתי איך ישי משתנה, ככל שהעמקנו בחומר. בהצלחה

.  עלה שוב ונראה שהוא הולך בדרך חדשה

 .שאלה גברת" ?גולן אפשר לדבר עם ,שלום. "ערב אחד צלצל הטלפון

מה . " אימא של ישיההייתזו .  את קולה למרות ששנים לא נפגשנויזיהית

 .  מופתע מהטלפון,שאלתי, "? בטי,נשמע

רציתי להודות לך שאתה ", ענתה והמשיכה, "תודה לאל, ל בסדרוהכ, אה"

 ". שאתה מלמד אותו. לישימקדיש את זמנך 

 . עניתי, "ישי הוא כמו אח שלי, שטויות"

.  איתך הוא זורחשלהיפגאני רוצה להגיד לך שמאז שישי התחיל , כן אבל"

 . המשיכה, "שמח, נראה אופטימי

מאוד התרגשתי לשמוע שמשהו קטן כל כך , מעבר לזה שהופתעתי מהטלפון

, משהו שנותן תקוה חדשה. מבחינתי עושה שינוי כל כך גדול עבור מישהו

 . דרך חדשה לחיים

 

 .שאל ישי? מתי נפתח חשבון מסחר אמיתי"

 .שאלתי בתגובה" ?אתה חושב שאתה מוכן לסחור על כסף אמיתי"

 .ענה, "אני חושב שכן"

חשוב להבין שמסחר בכסף אמיתי הוא . לפתוח חשבון זו לא בעיה, תשמע"

כסף אמיתי באך התגובה שלנו , המידע הבורסאי זהה. מסחר שונה מאוד

אך כשעוברים לסחור . הרוב מצליחים כאשר הם סוחרים על הדמו. שונה

אנשים מתחילים לעשות . על כסף אמיתי הרגשות עולים והמשמעת נפגעת

 .הדגשתי, "שטויות ומפסידים כסף

. הזכרנו את הנושא המנטאלי בכל פגישה. ישי הבין על מה אני מדבר

. תי את אתר האינטרנט בו נרשמים לצורך פתיחת חשבון מסחריהעל

 . ב"לאנו את הטפסים שנדרשים מטעם הבנק המרכזי בארהימ

 . שאל ישי, "?מה עכשיו"
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יפתח על יעכשיו מחכים עד שתקבל מהברוקר את פרטי חשבון המסחר ש"

 .עניתי, "שמך

 מקווה ,שאל, " דולר לצורך התחלה5,000אני מבין שצריך להעביר "

 . לשמוע שאפשר להתחיל עם פחות כסף

מתון להעביר גם פיזי אפשר עם מעט לחץ .  דולר5,000צריך להעביר "

 דולר זה מוגבל ליכולת 5,000גם . אני באופן אישי לא ממליץ. פחות

. ציינתי, "לסחור

. ישי אמר שיבדוק כמה אפשרויות כדי לגייס את הכסף

 דולר לצורך העברה לחשבון 5,000עברו חודשיים וישי הודיע לי שיש לו 

ישי . ביקשתי מישי שימתין ושלא יסחור עדיין על כסף אמיתי. המסחר

אני . אני לא הולך לעשות כלום מבלי לקבל אישור ממך", בתגובה אמר

". אסחור רק כשאני איתך

.  להגיד שהכסף בחשבון המסחרצלצל ישי, ביום חמישי, כעבור יומיים

מחכה בחוסר סבלנות , אמר בהתלהבות, "ניפגש ביום שני ונתחיל לסחור"

. ליום שני שיגיע

חשבתי שאימי מצלצלת לבדוק אם . 18:50שעה בהטלפון ביום שישי צלצל 

מצידו השני , עניתי לטלפון.  לארוחת ערבשלהיפג קבענו  כייצאנו לכיוונה

 מודאג ממה שאני עשוי ,שאלתי" ?מה קורה,  ישי,היי. "של הקו היה ישי

כל המחשבות שרצו לי בראש היו לגבי כמה הפסדים ישי הצליח . לשמוע

 . לעשות במסחר

 בטוח הייתי .אמר, "אני יודע שתכעס אלי אבל סחרתי על כסף אמיתי"

 נכנסתי כמו שהראית לי ,תשמע. "עכשיו אשמע על השטויות שעשהש

רציתי . "והמשיך ישי בהתרגשות, " דולר87.5ללונג בקו תמיכה והרווחתי 

אך לאחר שנכנסתי לפוזיציה השוק הלך נגדי כמה פיפס , מאה דולר

אתה לא מאמין כמה שונה התחושה כאשר מדובר בכסף . והתחלתי להילחץ

השוק התחיל לעלות ולרגע . "המשיך בתיאור מהלך הפוזיציה, "אמיתי

ראיתי שהשוק עולה חזק ורציתי להרוויח יותר . הייתי מורווח מאה דולר

השוק , כמו שאני מזיז את הלימיט. והזזתי את הלימיט לרווח כלפי מעלה

קפץ כלפי מעלה שני פיפס והתחיל לרדת מהר לכיוון הכניסה לפוזיציה 

 אם לצאת אך חיכיתי והשוק התחיל שוב התלבטתי. וכמעט כל הרווח נעלם
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כשהגיע לרווח של מאה דולר החלטתי לצאת ולחצתי מכירה . לעלות

 . סיכם, " דולר87.5הפוזיציה נסגרה ברווח של . במרקט

 מאוכזב ,אמרתי לישי, "אני מאוד שמח שהרווחת אך זה לא מה שסיכמנו"

עכשיו משהעביר כסף . מחוסר המשמעת ומתאוות הבצע שקפצה עליו

 .היה חייב לבדוק איך זה לסחור בכסף, חשבתי, לחשבון מסחר

 ? דולר87.5למה הרווח של הפוזיציה , תגיד לי", ישי התעלם ממני ושאל

ירדה לי העמלה . אני ראיתי רווח של מאה דולר כשהייתי בפוזיציה

 "?אוטומטית

ראית במהלך הפוזיציה מאה דולר רווח ולחצת . "עניתי, "מה פתאום עמלה"

במרקט אתה קיבלת את המחיר הטוב ביותר האפשרי והוא . מרקט למכירה

 דולר פחות 12.5. רת במחיר שישבו הקוניםככלומר מ. היה פיפס למטה

 ". דולר87.5ממאה יוצא 

. הגיב, "תי שבמרקט יש פער של פיפסכחש. נכון, נכון, אהה"

כשהתחיל לסחור בניגוד , בהמשך השיחה הערתי לישי לגבי חוסר המשמעת

. למה שסיכמנו

 הימים הרוויח רוב. בהמשך הדרך ישי הצליח לשמור על תוחלת חיובית

ישי התחיל . מעט ובחלק מהימים הפסיד בבת אחת רווח של כמה ימים

. להבין איך זה לסחור בכסף אמיתי
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אופוריה 
 

כך שהדרך . אנשים מצליחים מבחינה כלכלית בתחומים רבים ומגוונים

חונכתי שעל מנת להצליח צריך , אולם. להצלחה אפשרית ופתוחה לכולם

משפט , "כסף לא גדל על העצים. "ללמוד מקצוע ולעבוד קשה כדי להתקדם

. במיוחד כשהם באים לבקש כסף, שכל הורה אומר לא פעם לילדיו

מאז התיכון רציתי להיות בעל עסק . אני עברתי מסלול הכשרה קשה וארוך

גדלתי . כישורים שלא היו לי, מסוימיםידעתי שצריך כישורים . עצמאי

נסגר המפעל  הקים מפעל גדול לעיבוד מתכת אך יסב. במשפחה ללא אב

וזיכרונות עמומים היו רק סיפורים . לחלוטין עוד כשהייתי בן שבע שנים

כולם שכירים בעמדות היו שני של המשפחה ה הדימצ. ללא דוגמאות חיות

לך ללמוד ותהיה ", המסר שגדלתי עליו היה, כלומר. ובתפקידים מגוונים

. " עד לפנסיה עם תנאים טוביםרתקבל קביעות ותישא .שכיר בחברה גדולה

הבנתי שלהיות . משום מה בתוכי ידעתי שזה לא מה שאני רוצה לעשות

בעיקר לא . אך מאפשר גמישות והצלחה גדולה יותר, יותר" מסוכן"עצמאי 

של מישהו ולהרוויח גרושים לעומת מה שאני חושב " עבד"רציתי להיות 

. שאני שווה

יום לאחר שיחרורי מהצבא . סיימתי את הצבא לאחר שנת קבע אחת כקצין

בשנתיים . התחתנתי והתחלתי ללמוד צילום טכני מדעי במשך ארבע שנים

. הראשונות אבטחתי מתקנים של חברת חשמל ועבדתי בחנות צילום

התמחתי בצילום עיניים . נות ללימודים עבדתי כצלםרבשנתיים האח

בכל . וידאו דרך מיקרוסקופ בחדרי ניתוח בבית החולים תל השומרוב

המקומות הרווחתי משכורות מינימום שלא הספיקו לכסות אפילו הוצאות 

. שוטפות
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לאחר סיום הלימודים הבנתי שאני לא יכול להרשות לעצמי להמשיך בכיוון 

הכוונה , ללא ידע. להיות עצמאי, הזה והחלטתי לפתוח עוסק מורשה

לחפש ,  שבגרמניהטבפרנקפורותמיכה נסעתי לתערוכה הגדולה בעולם 

 התחלתי לייבא ,התוצאה לאחר ארבעה ימים.  ולשווק לחנויותאלייבמשהו 

משחקי ,  תלת ממדיים לפירוק והרכבה מעץםפאזלי, משחקי מנהלים

את תחום הצילום עזבתי למרות שבצילומי אירועים היה פוטנציאל . מחשבה

.  כנס לתחוםי אך מאוד לא רציתי לה,לממוצעלהרוויח מעל 

הצטרפתי והייתי , י לחנויות את המשחקיםתבמהלך השנים הבאות שיווק

-הייתי בין המקימים של חברת סמוק. מפיץ בחברת מדילייף ולמדתי תזונה

. לס בתחום הגמילה מעישון והתמחתי בתחום

אך תמיד , עבדתי קשה מאוד, לס-עד הפיצוץ בפגישת הבכירים בסמוק

חשבתי שאין עבודה טובה . את הקצב וסיגנון החיים אני קבעתי. כעצמאי

חי את החיים , הייתי חופשי ומאושר. אני קבעתי את סדר היום. יותר

. הטובים

אני באמת הבנתי שפתאום . ר שלא הכרתיהבחשיפה לשוק ההון נפתח לי צו

פרסום ושיווק מוצרים וכל שאר , מטפלים, אני לא תלוי בלקוחות. חופשי

כל מה שנדרש במסחר בשוק ההון הוא , לעומת זאת. המטלות בניהול עסק

כל עוד יש לי עיניים , חשבתי. מחשב שמחובר לאינטרנט ומידע בורסאי

, אני יכול להרוויח כסף, לראות את המידע ואצבע ללחוץ על העכבר

. תאורתית כמה שאני רוצה

 

. שוק החוזים אפשר לי לבצע פעולות מסחר בגמישות רבה. הייתי באופוריה

 להרוויח כמעט בכל והצלחתיצריך הרבה כסף כדי לעשות כסף הייתי לא 

בחודש מסחר ממוצע כמעט ולא היו לי פוזיציות . פוזיציה תוך שניות

התוחלת הכספית . היו אולי יום או יומיים מפסידים בחודש. מפסידות

השתפרה מאוד וסכומי הכסף שהרווחתי היו ברמה שלא דימיינתי שאפשר 

ראיתי רווחים יומיים שלעיתים היו יותר ממשכורת . לעשות בקלות כזו

. מובן מאליודבר לא . חודשית ממוצעת במשק

 מסוימותבתקופות , למרות שברוב השנים חשבתי שאני חופשי ומאושר

וכשאתה מתרגל לרמת חיים . כסף לאוכל לא היה לי. חייתי מהיד לפה
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קל מאוד לשנות הרגלים כשמצבך הכלכלי רבות נמוכה במשך שנים 

 לא שיניתי את רמת ההוצאות והמשכתי לחיות לפי מה , למרות זאת.משתנה

כבר ראיתי דוגמאות של אנשים שהרוויחו . אפשרשצריך ולא לפי מה ש

הבנתי . לו ובתקופה אחרת הפסידו את הכמסוימתהרבה מאוד כסף בתקופה 

בחיים צריך לקחת בחשבון גם את העתיד ולדאוג . שלהצלחה שלי יש גבול

. לתקופות קשות שעשויות להגיע

. בבית ובמכללה, את רוב הימים העברתי בהכשרת ובחניכת סוחרים

 בקלות אוכל, ידעתי שאם אהיה רודף בצע. הפוזיציות היו קצרות מאוד

.  להפסיד את כל מה שהרווחתי

 

הימים עברו והתחלתי לשמוע התלחששויות מסטודנטים לגבי כמה אני 

מצד אחד היו רבים שראו פוזיציות אמיתיות מרוויחות . באמת מרוויח

אך מצד שני אני גר בדירה ממוצעת של ארבעה חדרים , סכומי כסף גבוהים

. חמש שנים-ונוסע ברכב משפחתי רגיל בן ארבע

פרוצדורה של מילוי טפסים . לפתוח חשבון מסחר, ה הגיעה אלי הביתציפי

היו לימים בהם הזמנתי , ימים ללא מסחר, ימי ראשון. רבים באנגלית

 . נכנסהוציפיפתחתי את דלת הכניסה . סטודנטים לפתוח חשבונות מסחר

, "חשבתי שאני אגיע לחווילה מפוארת עם מכוניות פאר בחניה, מה זה"

 . בלי לומר שלום, שצעדה פנימהכאמרה 

 זה ברצינות מה ?למה היא ציפתה. ציפיהופתעתי מהכניסה הדרמתית של 

 .הגבתי" ?את לא מגזימה קצת"? שאמרה

 . אמרה, "ציפיתי למשהו יותר גדול ומפואר מאשר דירה"

 ממה שאפשר ציפיהתפתחה שיחה מעמיקה יותר בנושא הציפיה של 

סדרי מהם איך לבזבז את הכסף שתרוויח מהמסחר ו. להרוויח מהמסחר

בחורה צעירה לאחר שירות הייתה  ציפי. עדיפויות שיש לעשות בחייםה

 על לציפיהסברתי . התחייבויות שהחיים מזמניםה עדיין ללא ,צבאי

פרופורציות מבחינת הרוויחים שאפשר לעשות במסחר לעומת רווחים מכל 

, בית, חתונה. ההוצאות הולכות ועולות ככל שמתבגרים". עבודה אחרת

כל אחד בסופו . בית לילדים וכך הלאה, חתונה של הילדים, בר מצוה, ילדים

  .הסברתי, " את הכסף שהוא מרוויחלהוציאשל דבר בוחר איך ולמה 
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 הפעם הראשונה שאנשים ציפו ודימיינו כמה אני ההייתזו לא , כמו שאמרתי

הבנתי שהגיע הזמן ושאני יכול . מרוויח ועל רמת החיים שאני אמור להפגין

.  להרשות לעצמי קצת להתפנק

. במהלך החודשים הבאים קניתי מערכת תופים אלקטרונית מקצועית

ניגנתי מזה שלוש .  זמן ולא הרשתי לעצמי לקנותהרבהמערכת שרציתי 

שנים בתזמורת כלי נשיפה בכפר סבא כנגן כלי הקשה ומערכת תופים לא 

 אשתי מכונת קפה משוכללת על פי אוסנתקניתי ל.  לי לאימוניםההיית

ואני מאוד , אמרה, " בלחיצת כפתורארומהאני רוצה קפה של . "תהבקש

 לגדולות וחדשות ולפינוק תהטלוויזיוהחלפתי את . נהנה מאז מכל כוס קפה

  .סמל להצלחה, קניתי רכב מנהלים גדול בצבע שחור מטאלי, אחרון

. סיפרתי באחד משיעורי התופים שקניתי מערכת תופים ומכונת קפה

אז ", אמר, משהבין לירוי המורה כמה שילמתי עבור התופים ומכונת הקפה

" ? שקלים בחודש אחד20,000הוצאת כמעט 

עניתי בתגובה , " שקניתיתועוד לא הזכרתי את שתי הטלוויזיו, כן"

, טובה ושושי שלומדות איתי הסתכלו עלי בהפתעה. אוטומטית ללא מחשבה

 בחדר של ההתקלקלה הטלוויזי. "לא בטוחות אם אני רציני במה שאמרתי

 .אמרתי בהתנצלות, "נימרוד ובחדר שינה שלנו

 

חלק ידעו שאני עוסק בשוק . טים ידעו במשך השנים במה אני עוסקעמ

תמיד במפגשים משפחתיים התחילו . אך לא הבינו בדיוק מה ואיך, ההון

בזמנים . לשאול מה אני חושב על הבורסה והאם זה הזמן להיכנס

שהשווקים ירדו שאלו אם אני עדיין עוסק בשוק ההון ואם לא הפסדתי את 

 ,המסחר בחוזים העתידיים, סיתי להסביר שבנגזרת עליה אני סוחרינ. הבית

. אמרתי, "לי ממש לא מעניין מה קורה בשוק",  מכיוון הבורסהאין השפעה

.  של חוסר הבנה וזילזולההייתהתגובה 

 

אחר הצהריים אחד הגעתי לבית אימי . לא סיפרתי שאני מתכוון לקנות רכב

אימי עבדה בחצר ואני החנתי את הרכב צמוד . לבקרה לפני נסיעה למכללה

ברגע שעצרתי היא קלטה שרכב עומד בצמוד לגדר והתכוונה . לגדר הבית
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לגשת ולבקש ממי שהחנה להזיז את הרכב שלא יחסום את הכניסה לחניה 

. פתאום היא קלטה שאני יושב ברכב. שבחצר

מה ", היא ניגשה במהירות ושאלה. מזמן לא ראיתי את אימי מופתעת כל כך

 "?מי הרכב של? זה

 .עניתי, "שלי"

 .שאלה בשנית" ?של מי הרכב, נו באמת, לא נכון"

 .עניתי שוב, "שלי, שלי"

 אבכיסישבה ינכנסה והתהיא  ."איזה רכב מפואר, ואוו?  מתי קנית?מה"

 אימי התחיל לקפץ ברכב משמחה. זוי לחלוטיןהההמשך היה . שלצד הנהג

סיפרה עד כמה היא שמחה שהגעתי היא  .והייתה על סף דמעות מהתרגשות

למצב שאני יכול להרשות לעצמי לקנות רכב כזה מבלי לקחת הלוואה 

נפרדתי , לאחר שנרגעו הרוחות ושאגות השמחה. כנס להתחיבויותיולה

. מאימי והמשכתי למכללה

פניות . מרגע קניית הרכב התחלתי לקבל פניות של קרובים ורחוקים

שביקשו לדעת מה אני עושה בדיוק והאם אני יכול ללמד גם אותם לעשות 

 .את רובם דחיתי בנימוס והפנתי אותם ללמוד דרך המכללה .את אותו דבר
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עבודת צוות 
 

ציקי התחיל להתעניין .  אחי ציקיהיהתי ללמוד במכללה י שלא הפנחידיה

ציקי היה בין הבודדים ששיתפתי בהתפתחות שלי . מה אני עושה במסחר

שמע חוויות עוד מהקורס הראשון שעברתי בניתוח הוא . כסוחר בשוק ההון

ברוב . ל הביצועים שליעפחות ו, מה אני לומדבעיקר סיפרתי לו אך , טכני

. ארוחות הערב היו לי איתו ויכוחים לגבי האפשרות לחזות מה השוק יעשה

 לא האמין בניתוח טכני וחשב שאפשר ,תמיד חשב שזה הימוריםהוא 

.  נקנה מניות ונחזיק אותן לאורך זמןאםלהרוויח בבורסה רק 

כמובן שקבעתי .  ולראות איך אני פועלשלהיפגלפתע בשיחת טלפון רצה 

כשנפגשנו ולאחר שהתרשם . כרות עם שוק החוזיםיאיתו פגישת ה

קבענו להתחיל סדרת מפגשים בה אלמד אותו מה אני עושה , מהאפשרויות

ביקשתי שיגיע כדף חלק ויקבל את מה שאני מעביר כמו . ואיך אני סוחר

. התחלנו חניכה אישית, משהסכים. בלי הערות וחילוקי דעות, שהוא

עשה ותרגל בדיוק כל מה הוא . תלמיד טוב וממושמעהתגלה כציקי 

בכל מפגש ניתחנו את מה . שביקשתי ממנו ובעקבות כך התקדם במהירות

שעשה והוספנו אירועים נוספים שיכולים לקרות בעת המסחר ואת הדרך 

הסברתי לציקי את הכלל , כאשר הגענו להתעסק בקריאת גרפים. לתגובה

, הסברתי. הבסיסי ביותר והוא שבקו תמיכה קונים ובקו התנגדות מוכרים

אתה יכול לשים לימיט לקניה על קו התמיכה ולימיט למכירה על קו "

לאחר שהשוק הגיע . ההתנגדות ולחכות עד שהשוק יגיע למחיר ההזמנה

אתה יכול שוב לשים לימיט באותה , מהשוק" ביס"למחיר ולקחת את ה

אתה יכול להרגיש די בטוח לשים ", והדגשתי". נקודה לכניסה חוזרת

ובבדיקה . יה של השוק את הקוויםילימיטים בבדיקה הראשונה והשנ
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השלישית רביעית לחכות מבחוץ ורק לאחר שאתה מתרשם שהשוק לא 

אל תעשה , בפעם החמישית ואילך", המשכתי." כנס שוב, פורץ את הקווים

הסיכוי שהשוק יפרוץ את הקווים לרעתך כבר גבוה ולכן זה . שום דבר

". מסוכן

כנס ילמה לא לה", ציקי הסתכל בגרף שרטט קווי תמיכה והתנגדות ושאל

הרי השוק נע ביניהם הרבה ? כל פעם בקו תמיכה ללונג ובהתנגדות לשורט

ואפשר לקחת . השוק ברוב המקרים מדשדש במשך שעות. מאוד פעמים

 .'"ביסים' שלושה-משנייםהרבה יותר 

 הרבה מאוד 'ביסים'באמת השוק מאפשר לקחת . "עניתי, "נכון אתה צודק"

אך כאשר תסחור על כסף אמיתי ולא על דמו כמו שאתה מתרגל . פעמים

תראה שהתגובה שלך והרגשות שיהיו לך לא יאפשרו לך להתנהג , עכשיו

לכן כדאי בכסף אמיתי להיות זהיר יותר וללכת על בטוח עד . אותו דבר

עדיף לפספס הזדמנות לרווח ", המשכתי ולבסוף הדגשתי, "כמה שניתן

". מאשר לפספס כסף

ציקי התעקש וציין כי זה ממש לא משנה אם סוחרים על דמו או בכסף 

השוק עושה את המהלכים שלו בלי קשר ולכן יש לפעול גם בכסף . אמיתי

ההתנהגות בכסף , הדגשתי שדבריו נכונים אבל עדיין. אמיתי כמו בדמו

. תהיה שונה מאשר על דמו

חזרתי לגרפים ובדקתי איך השוק , משסיימנו את הפגישה וציקי יצא לדרכו

רציתי לראות מה . מתנהג בכל הפעמים שהוא מגיע לקו תמיכה או התנגדות

בכל " ביסים"איך אפשר לקחת . קורה כאשר השוק פורץ את אחד הקווים

רציתי להבין מה עלי לעשות כאשר . הפעמים שהשוק מדשדש סביב הקווים

ברוב הזמן השוק נע . איך למנוע הפסדים במקרים אלו, השוק פורץ

 אחוז מהזמן שנותר מפתח השוק 20-רק ב.  אחוז מהזמן80בערך , בדשדוש

, מבחינת התנהגות השוק, מסקנה ראשונה. מגמה או פורץ לכיוון מסויים

בכל , מסקנה שנייה. כנס ללונגייש לה בכל פעם שהשוק מגיע לקו תמיכה

 מספרמבלי להתחשב ב. כנס לשורטי לה ישפעם שהשוק מגיע לקו התנגדות

 מה  הואהפחד הגדול של רוב הסוחרים. השוק בדק את הקוויםשפעמים ה

יהיה אם השוק יפרוץ למטה את קו התמיכה או שיפרוץ למעלה את קו 

סוחר מיומן יודע שאין אפשרות אמיתית לדעת מתי בדיוק השוק . ההתנגדות
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בה רוב הסיכויים שהשוק , עשוי לפרוץ ולכן יש לנהוג על פי הסטטיסטיקה

אז למה עדיין אני לא . אז את הנתון הזה אני כבר יודע, אוקיי. לא יפרוץ

?  פועל לפי התנהגות השוק בפועל

 .רציתי לדעת איך השוק מתנהג כאשר הוא כן פורץ קו תמיכה או התנגדות

להגיב כאשר אני בפוזיציה מפסידה בעקבות עלי לי לעשות ואיך עמה 

. פריצת קווים של השוק

 את התנהגות השוק בעת פריצה ושמתי לב להתנהגות תהיסטוריחקרתי 

. שחוזרת על עצמה שוב ושוב

הוא עוצר , ברוב הפעמים כאשר השוק מתקרב לקו תמיכה או התנגדות

אך פריצה זו , הוא יכול כמובן לפרוץ בכמה פיפס. סביב רמת מחיר זו

נובעת מלחיצות על המרקט של סוחרים חסרי ניסיון שחושבים שהשוק 

אפשר להגיד כמעט , כמעט תמיד. הולך לפרוץ ומנסים לקחת את הפריצה

השוק יחזור למחיר הפריצה וימשיך הלאה לכיוון יעד הרווח , בוודאות

כלומר במידה ומיקמתם לימיט ללונג על קו תמיכה והשוק הגיע . שתיכננתם

אך ,  פיפס נגדכם לרגעכמהיתכן שהוא ימשיך עוד . והכניס אתכם לפוזיציה

סביר . יחסית לתנועת השוק יחזור מהר מאוד למחיר בו נכנסתם לפוזיציה

 יתנהג כפי לכם לצאת מהפוזיציה ללא הפסד ואף ןייתלהניח שהשוק 

 ממנו ויתחיל לעלות מעבר לקו התמיכה לכיוון הרווח שרציתם שציפיתם

מקרה מאוד חריג השוק יפרוץ תמיכה או התנגדות ולא יחזור רק ב. לקחת

חלק מהסוחרים אומרים שהשוק נותן כמעט תמיד . למחיר פריצת הקווים

 יש :מסקנה לביצוע. ם אפשרות לברוח מהפוזיציה בלי להפסידעחנינה 

 לפוזיציות תמיד על קווי תמיכה והתנגדות ללא קשר למספר להיכנס

יש לחכות , אך ברגע שהשוק פרץ את הקווים. הפעמים שהשוק בדק אותם

בסבלנות ולתת לשוק לחזור למחיר הפריצה ואז במידה ויש ספק בחוזק 

" ביס"לקחת יש ברוב הפוזיציות . לצאת מהפוזיציה ללא הפסד, השוק

הרבה . לצאת ללא הפסד או אפילו הפסד קטן, מהשוק ולאחר הפריצה

מקסימום הפסד . וכמעט ללא הפסדים לאחר פריצה, רווחים קטנים ומהירים

.  קטן מאוד
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". מרוויחים בכפיות אך מפסידים בדליים", משפט נפוץ אצל הסוחרים אומר

כל זה כדי ליצור ".  לגדול ולקטוע הפסדים בקטןלרווחיםיש לתת ", ועוד

. תוחלת כספית חיובית

בהמשך הפגישות עם ציקי דיברנו על התנהגות השוק ועל הדרך שיש 

עד היום אני נותן לציקי את הקרדיט . לפעול בהתאם להתנהגות השוק

מאז אני נוהג למקם לימיטים . להעלאת הנושא וחידוד התגובה הרצויה

לעיתים שעות מראש ובמחירים שהשוק , בקווי תמיכה והתנגדות מראש

לסטטיסטיקה נותן , עדיין רחוק מלהגיע ומאפשר לשוק לנוע בהתאם לחוקיו

.  מאוד המקרים שאני מבטל הזמנות לימיט שקבעתי מראשיםטעמ. לנצח

 בזמן יהיוכנס לפוזיציה ושאבטל לימיט ימנע מלהאהפעמים היחידות ש

 .פתיחת הבורסה וסגירתה ובנוסף בזמן פרסום הודעות כלכליות
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 נובמבר השחורים -אוקטובר 
 

. ירידות– המגמה הכללית של השוק . החיים ממשיכים והחודשים עוברים

 הגיע השוק לשיא שהיה לפני התפוצצות הבועה של שנת 2007ביולי 

שבע שנים וחצי לקח לשוק לעלות ולהגיע למחירים בהם היה בזמן . 2000

הגיע השוק למחיר , למרות מגמת עליה די רצופה, לפי חוקי השוק. הבועה

הציבור בתקופה זו הופצץ . בקו התנגדות מוכרים. השיא ושם התחיל לרדת

, אגרות חוב, של קרנות נאמנות, הובטלוויזיברדיו , בפרסומות בעיתונות

כנס ילשכנע את הציבור להצטרף ולהשנועד תעודות סל וכל נכס אפשרי 

אנשים נהרו והכניסו את כל כספם לשוק פן יאחרו את הרכבת . לבורסה

גם לאחר שהשוק הגיע להתנגדות . וישאירו לאחרים לקחת את כל הרווח

כל הפרשנים . כנס לשוקיהמשיכו לפתות את הציבור לה, והתחיל לרדת

השוק תיקן , ובאמת.  היא תיקון טכני בלבדתהעכשוויסיפרו שהירידה 

 לשיא הקודם 2007השוק הגיע באוקטובר . למטה והתחיל לעלות שוב

בנקודת זמן זו מי שעוד היה . ופרץ אותו למעלה בעוד כעשרים נקודות

אך מה לעשות ברמות . נשבר והכניס גם הוא את כספו לבורסה, בחוץ

השוק התחיל לרדת , וגם לאחר פריצה קטנה ורגעית. התנגדות השוק יורד

אך . שוב הסבירו לציבור שאין מה לדאוג ושהשוק יחזור לעלות. בחוזקה

.  והמשיך לרדתהבטלוויזיהשוק לא קרא עיתונים ולא הקשיב לפרשנים 

כנס ולהוסיף יבכל עצירה רגעית ותיקון קל למעלה הסבירו שזה הזמן לה

 אחוז 20כבר . אך השוק המשיך לרדת. לכספים שכבר מושקעים בבורסה

מי שעוד לא יצא קיבל הסבר שזה ממש . יורד השוק והלחץ בציבור עולה

. לא הזמן לצאת כי תמיד הציבור הטיפש יוצא ואז השוק מתחיל לעלות

 וב תפס" אחוז ודיווחים על משבר הסייב פריים בארה38- בוהשוק ירד כבר
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קן יתחיל לעלות לאחר חג המולד במשך שלושה חודשים ותההשוק . תנופה

השוק יתחיל וש תעצר שמגמת הירידה קיווכולם . כחצי מהדרך שירד

משיך לרדת במתינות עד ה את הציבור והשוק בשלו הרגיעושוב . לעלות

.  2008לחודש אוקטובר 

, 2008 ועד לאוקטובר 2007השיא של אוקטובר בתקופה של בכל השנה 

ממש לא עניין אותי מהי המגמה . שוקבהמשכתי לסחור כאילו אין ירידות 

מבחינתי התייחסתי . ב"בשוק ולא התייחסתי למשבר הסייב פריים בארה

לכל יום כיום מסחר חדש ולקחתי החלטות על בסיס קווי תמיכה והתנגדות 

חוקי המסחר שקבעתי עבדו גם . אחרוניםהימים ה שתיומיים ביחס לחמ-תוך

. בעת המשבר העולמי

 נקודות 12- ברמה היומית עמד על כS&P500-ממוצע התנודה של ה

התנודה הלכה ועלתה אך , ככל שמגמת הירידות המשיכה. משפל לשיא

. ערב אחד נכנסתי לפוזיציה על הראסל בעשרה חוזים ללונג. באופן מתון

לעומת .  פיפס20 פיפס ויעד היציאה השני היה 5יעד הרווח הראשון היה 

בפועל ברוב . סטופ נגד קטסטרופה,  פיפס20זאת יעד היציאה בהפסד היה 

גם בפוזיציות מפסידות יצאתי בהפסד . כמעט ולא יצאתי בסטופהפוזיציות 

אך . של מספר פיפס במידה והשוק לא נע מיד עם כיוון הכניסה לפוזיציה

 שנכנסתי לפוזיציה השוק הגיב בחוזקה ובמהירות הבזק מיד, במקרה זה

 דולר 2,000כלומר הפסד של ,  פיפס20כלפי מטה והעיף אותי בסטופ של 

עוד לא . מאוד הופתעתי מההתנהגות החריגה של הראסל. בשבריר שנייה

טוב שיש .  אמרתי לעצמי,לא נורא. נתקלתי בתנועה כזו ללא יכולת להגיב

ראיתי שהשוק נע בתנודתיות חריגה והחלטתי . בדיוק למקרים כאלו, סטופ

.  לעצור את המסחר באותו יום ולהמתין למחר

נכנסתי שוב על הראסל , המתנה סבלנית להזדמנות כניסהלאחר  ,למחרת

אך שוב נתפס הסטופ . לפוזיציה וציפיתי להתנהגות מוכרת של החוזה

, למזלי.  דולר2,000במהירות והפוזיציה הפסידה שוב במהירות 

הבנתי שמשהו קורה בשוק והחלטתי . אני מבין מהר, כשמסבירים לי לאט

בין למה השוק נע בתנודתיות חזקה א ו את הבעיהשעד שאני לא אפתור

אני . כנס לפוזיציות רק עם כמות של שני חוזים לפוזיציהא, וחריגה כל כך

.   דולר2,000לא יכול להרשות לעצמי להתחיל להפסיד בכל פוזיציה 
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נובמבר -מה שקרה בחודשיים הבאים נקרא על ידי הסוחרים אוקטובר

 נע בתנודה ממוצעת S&P500-אם עד אותם חודשיים מדד ה. השחורים

 נקודות 130ממוצע התנודה בחודשיים אלו עמד על .  נקודות ביום12של 

.  נקודות50- ל30השוק נע בכל רבע שעה בין ,  דקות15 לבגרף ש. ביום

סוחרים הפסידו את כל מה . תנודות משוגעות למעלה ולמטה ללא כל הגיון

ציינתי בסקירות השבועיות שכתבתי . שהרוויחו במשך חודשים ואף שנים

באתר האינטרנט לכל הסוחרים בכסף אמיתי שחשבון המסחר שלהם עומד 

וכמובן . כך במשך חודשיים. על פחות מעשרת אלפים דולר שלא יסחרו

 ,יותר מזה. וכולם המשיכו לנסות לעשות כסף בתקופה זו, בצע הכסף גבר

הרוב ניסו לשכנע אותי שהתנודתיות הגבוהה טובה ומאפשרת לקחת רווח 

. רוב הפסידו ומחקו את החשבוןה. גדול ומהיר

התנודה הלכה , לאחר חודשיים שחורים אלו וככל שתקופת החגים התקרבה

. 2009למעשה השוק התחיל לתקן ולבנות מגמת עליות בחודש מרס . וירדה

 

. לאחר שנים של אופוריה ורווחים קלים. השוק לימד את כולנו מהי צניעות

הם , אלו שהגיבו לשוק ולא קבעו לשוק. השוק ניער את אלו שהיו שאננים

מאז אותה . הסוחרים ששרדו את התקופה הקשה והמשיכו בדרך המסחר

. ליהם הייתי רגילעתקופה של חודשיים לא חזרתי לסחור במינופים 

 ,4, 2ירדתי לכניסות של , מכניסות של עשרים חוזים לפוזיציה ללא חשש

.  חוזים לפוזיציה ולא בבת אחת10גג 
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התאמת סגנון המסחר 

להתנהגות השוק 
 

 מסחר ןוביניה. בקורסים שאני מלמד אני מציין שיטות מסחר שונות

SPREADS
40

הרעיון שעומד מאחורי השיטה הוא .  מסחר במרווחים,

כנס י ולה,התאמה בתנועת השוק, קורלציה םביניהלבחור שני חוזים שיש 

אך . אחד סותר את השני, לכאורה. על חוזה אחד בלונג ועל השני בשורט

למעלה , בדרך מסחר זו אני מבטל את הצורך לנחש לאן השוק עשוי לנוע

. מה שאני מנסה לקחת זה את מרווח המחירים שבין שני החוזים. או למטה

 .תמיד חוזה אחד יהיה ברווח והשני בהפסד משום שהם נעים לאותו כיוון

כלומר . ירוויח יותר מהחוזה שמפסיד, שהחוזה שמרוויח, מה שאני רוצה

 פער מחירים חיובירייווצ
41

, ברגע שהפער מגיע ליעד הרווח של הפוזיציה. 

. יחד, יוצאים משני החוזים בעת ובעונה אחת

לאורך השנים סחרתי בעיקר על החוזים שעוקבים אחר המדדים העיקריים 

. 2000 וראסל S&P500, NASDAQ100, DOW JONES. של השוק

 אך שווי כל חוזה שונה ,ארבעת המדדים מתנהגים ונעים כמעט באופן זהה

                                                 
40 SPREADS - המרווח יכול להיות חיובי . הינו מרווח מחירים בין נכסים שונים בשוק ההון

תמיד .  נחשבות לבטוחות ומוגנותSPREADSפוזיציות . או שלילי והוא מתנהג כסינוס
 .אחד בלונג והשני מולו בשורט. הפוזיציה תנוהל על שני נכסים שיש בינהם קורולציה

פתיחה המסחר בנכס מסויים במחיר גבוה  - (Gap Up/Gap Dow)שלילי /פער חיובי 41
פתיחת המסחר במחיר נמוך ממחיר הסגירה האחרון . ממחיר הסגירה האחרון נקרא פער חיובי

 .נקרא פער שלילי
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כמו כן התנודה היומית הממוצעת של כל . וערך כל נקודה בכל חוזה שונה

לכן כאשר זיהיתי פער תנודה חריג מהפער המקובל בין שני . חוזה שונה

נכנסתי על החוזה שעלה הרבה יותר ביחס לשני לשורט ועל החוזה , חוזים

הרי . במצב זה הסיכוי להפסיד נמוך מאוד. שנע פחות מהרגיל נכנסתי ללונג

צפוי שקצב העליה של , שאם השוק ימשיך לעלות מרגע הכניסה לפוזיציה

החוזה שכבר עלה הרבה יאט והחוזה שעלה מעט ישאף להשיג ולצמצם את 

, אך במידה והשוק יתחיל לרדת מרגע הכניסה לפוזיציה. הפער שנוצר

הבנתי . החוזה שעלה יותר ינסה לצמצם את הפער עם החוזה שעלה פחות

קום אאין וו. לחיוב ולשלילה, שפער מחירים בין חוזים חייב להיות מוגבל

לכן כאשר נוצר פער חריג בין חוזים .  לצמצם פעריםהבטבע והשוק נוט

 ללא חשש SPREADSת יכנס לפוזיצייאפשר לה, קורלציה םביניהשיש 

 גם במידה ובדקות הראשונות ,ולחכות עד שפער הרווח יהיה חיובי

 הוא אי SPREADSהחיסרון היחיד של פוזיציות .  שליליבפערהפוזיציה 

יש להכנס ולצאת . היכולת לקבוע יעדי כניסה ויציאה מהפוזיציה בלימיט

מהפוזיציה במרקט כאשר פער הרווח חיובי או שהגיע למקסימום היומי 

. שלו

 

חיפשתי דרך . הבנתי שהשוק מתנהג באופן שונה משהתנהג במשך שנים

-מסחר ב. השוקל להמשיך לסחור ללא הסיכון שבתנודות החזקות ש

SPREADS אפשר לי להרגיש בטוח הרבה יותר והתנודה החזקה של 

מהר . השוק עזרה לי מאוד במהירות השינוי בפערים שנוצרו בין המדדים

 וזיהוי פערים אלו תוך כניסה ,מאוד יחסית נוצרו פערים חיוביים ושליליים

לפוזיציות הפוכות לפער שנוצר אפשרו לי לקחת רווח בעת שהשוק תיקן 

. וחזר לפער רגיל בין החוזים

גם כשהפער . התלהבתי יותר מהשיטהכך  SPREADS-ככל שסחרתי ב

שעות במשך לעיתים . חיכיתי בסבלנות עד שהפער יהיה חיובי, היה שלילי

אך תמיד השוק סגר את הפער שנוצר ואפשר להרוויח . המחרתיום עד ואף 

. מהפוזיציה

נכנסתי תמיד .  והראסלS&P- את הפוזיציות עם היניהלתרוב הפעמים 

בחוזה מול חוזה ולעולם לא הוספתי או הורדתי חוזים מצד אחד של 
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ביחס כזה הפער שיכול . תמיד היחס בין החוזים היה אחד לאחד. הפוזיציה

 או להסגר בין החוזים ביום אחד יכול להגיע המקרים חריגים לפער חלהיפת

, בדרך כלל במשחק התוך יומי.  דולר לכל חוזה900 דולר עד 800של 

 .  דולר400 דולר עד 300פערים של 

 

שאל אם אני יכול ללמד חבר מהעבודה ישי חברי ו  פנה אליבאחד הימים

ישי הודיע לי . אך רק במסגרת הלימודים במכללה, עניתי שבשמחה. שלו

. ביר במכללהאעמי שעובד איתו יגיע לקורס שאני , ולדמירוש

גם . התלהב מהמסחר, בחור בתחילת שנות העשרים לחייושהיה , ולדמיר

וסחרו עם מחשבים ישי ּוולדמיר ישבו . ולדמיר התגלה כתלמיד מוכשר

. ברוב הימים הצליחו ושרדו.  עבודתםתוך כדי,  במשך שעותניידים

.  עליתי על שיטת מסחר שמצליחה תמיד,תשמע. "בוקר אחד צלצל ולדמיר

אמר , "ישי ואני בודקים את השיטה כבר כמה זמן ואף פעם לא הפסדנו כסף

 .בהתלהבות

 .שאלתי" ?אתם מנסים את השיטה בכסף"

 .ציין, "אנחנו מנסים בדמו כבר כמעט שלושה שבועות, לא, לא"

 .התעניינתי" ?מה אתם עושים"

. התחיל להסביר, SPREADS-  שלמד יחד עם ישי את המסחר ב,ולדמיר

אנחנו בודקים כמה נקודות כל חוזה . ישי ואני מחכים לפתיחה של הבורסה"

 שעלה יותר מהיחס חוזה. עשה במהלך הלילה ביחס לסגירה של אתמול

,  וחוזה שעלה מעט ביחס לסגירה של אתמול,הממוצע אנחנו נכנסים לשורט

כשהשוק נפתח הוא מתחיל לנוע  ",ציין והמשיך, "אנחנו נכנסים ללונג

, כאשר אנחנו מזהים שנוצר פער חיובי בפוזיציה. במהירות ובתנודה חזקה

מה אתה . עד עכשיו תמיד ברווח, אנחנו יוצאים במרקט על שני הצדדים

 . סיים בשאלה"?חושב

זה נשמע נחמד , תשמע. "מנסה לעכל את מה שנאמר לי, וירולקחתי א

אבל אני לא אוהב את העובדה שאתם סוחרים בחצי השעה הראשונה . מאוד

 . אמרתי, "של המסחר
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אתה חייב לראות את . אבל זה עובד. "ולדמיר התפרץ וקטע את דבריי

" ?מתי אני וישי יכולים להגיע אליך. תי אותן על אקסליאני העל. התוצאות

 . שאל

לפחות ניסו ובדקו שיטת מסחר . קבענו שנפגש ואבחן את הפעולות שעשו

. חדשה על דמו ולא על כסף אמיתי

ולדמיר הראה . ישי ּוולדמיר הגיעו מלאי התלהבות מדרך המסחר שפיתחו

התוצאות היו . התוצאות נראו מבטיחות. לי מה עשו בכל פוזיציה בכל יום

למרות שאני מאוד לא אוהב לסחור בפתיחת . של רווח בכל פוזיציה

אמרתי לישי ּוולדמיר שינסו בזהירות את מה שעשו , ב"הבורסות בארה

. הדגשתי, "אבל תעשו בדיוק את מה שעשיתם בדמו. "בדמו על כסף אמיתי

.  שיצליחויקיווית

ישי " ?ל בסדרוהכ ",שאלתי" ?מה קורה. "23:30ישי צלצל למחרת בשעה 

 .לא נהג לצלצל בשעה מאוחרת כזו

 ".רק הפוזיציה לא בסדר. "ענה, "ל בסדרו הכ,כן"

הרי בשלושת השבועות . ביקשתי מישי שיפרט מה השתבש בפוזיציה

נכנסנו לפוזיציה על פי אותם , תשמע. "הצליחו בכל פוזיציההם האחרונים 

הפוזיציה . השוק נפתח והתחיל לנוע למעלה ומטה. כללים שפעלנו בכל יום

מניסיון ידענו שהשוק .  דולר300- לרגע חיובית והגיעה לרווח של כההיית

. יכול לתת לנו רווח גדול יותר ולכן החלטנו להמתין ולא יצאנו מהפוזיציה

החוזה שהיה . השוק לעלות בחוזקה למעלה וכל הרווח נעלםהתחיל  לפתע

. הפער התחיל להיות שלילי. בשורט עלה הרבה יותר מהחוזה שהיה בלונג

יחס חריג בין שני החוזים והפער הכספי בהשוק המשיך כל הערב לעלות 

לחצי השעה האחרונה , חיכינו עד לסיום המסחר. המשיך לגדול לשלילה

למעשה הפער לא . חשבנו שהשוק יתקן ויסגור את הפער. של המסחר

 ".  דולר900הוא אפילו המשיך לעלות ויצאנו בסוף היום בהפסד של , נסגר

איך זה יכול להיות שבמשך כל הימים . "הצטערתי לשמוע את מה שקרה

 שאל "?הרווחנו כסף וכשנכנסנו בכסף אמיתי השוק פעל הפוך מבדרך כלל

. ישי

שונה באופן פעלתם . "הערתי בצחוק, "זה האיש בשיקגו שעקב אחריכם"

פתיחה השוק ב. הייתם ברווח ורציתם יותר. סחרתם על הדמו כשמאשר
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". לכן אני לא ממליץ לסחור בשעות אלו. מאוד תנודתי ומאוד מסוכן

ישי הבטיח לשים לב למהלכי . המשכנו לנתח את מהלכי הפוזיציה שעשו

סיכמנו שיגבילו את ההפסד לכל פוזיציה בלי לחכות . השוק בימים הבאים

. עד שההפסד יהיה גדול מדי

 

 

כנס עם עשרים ינובמבר נהגתי לה-עד לפני המפולת החזקה של אוקטובר

עכשיו .  דולר ויותר לכל פוזיציה ובמהירות1,500חוזים ולקחת ביסים של 

נאלצתי להמתין ולחכות לסגירות , עם מינוף קטן ופוטנציאל רווח מוגבל

. רציתי לחזור ולהרוויח יותר ויותר מהר בכל פוזיציה. הפער במשך שעות

 SPREADS-מסחר ב. קורלציותהתחלתי לחפש חוזים אחרים שלהם יש 

 על סחורות ולכן בדקתי את הקשר בין חוזה על הזהב לנסחר בדרך כל

גדולה בשני , שמתי לב כי התנודה בנקודות ובשווי כסף. לחוזה על הכסף

כלומר תנועה קטנה של . החוזים מאשר התנודה בכסף על חוזי המדדים

פערים , השוק תניב רווח גדול ותנודה מהירה תגרור פערים בין החוזים

 SPREADS-החלטתי שאנסה לסחור ב. שיפתחו ויסגרו במהירות יחסית

 שעות הפעילות באירופה לפני פתיחת ,אבל בשעות הבוקר, על הזהב והכסף

.  ב"המסחר בארה

 קווי תמיכה והתנגדות שרטטתי. פתחתי את שני הגרפים של הזהב והכסף

על כל גרף וחישבתי מה פוטנציאל הרווח בכל חוזה במידה והשוק יעלה עד 

לקו התנגדות ומה פוטנציאל הרווח בכל חוזה במידה והשוק ירד לקו 

 מצב בו והשוק יעלה חוזה אחד ירוויח יותר מהשני יזיהיתכאשר . תמיכה

עד קו ההתנגדות ובמקביל במצב שהשוק ירד לקו תמיכה החוזה השני 

נכנסתי ללונג על החוזה שירוויח יותר כאשר השוק , ירוויח יותר מהראשון

לי עלאחר הכניסה היה . יעלה ולשורט לחוזה שירוויח כאשר השוק ירד

להמתין בסבלנות שהשוק יחליט לאן הוא נע ולצאת מהפוזיציה כאשר פער 

. הרווח בין החוזים חיובי

 דקות לאחר . זהב מול כסףSPREADSת ינכנסתי בפעם הראשונה לפוזיצי

חישבתי .  דולר חיובי700הכניסה לפוזיציה פער הרווח עמד על 

החוזים .  דולר חיובי והמתנתי900-שפוטנציאל הרווח יכול להגיע סביב ה
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 התחיל להצטמצם והגיע חלהיפת והפער במקום ולהמשיך רלהיסחהמשיכו 

התלבטתי מה לעשות ותוך כדי כך שוב נפתח .  דולר שלילי30-לרגע ל

. םלהצטמצ דולר חיובי ושוב התחיל מנקודה זו 600הפער והגיע סביב 

 דולר חיובי סגרתי את הפוזיציה ועקבתי אחר 450-כאשר הגיע הפער ל

לאחר המתנה של כחצי שעה הגיעו .  מבחוץםביניהתנודת החוזים והפער 

שוב חישבתי את פוטנציאל הרווח על כל חוזה . החוזים לרמות התנגדות

מיד ברגע .  דולר500- הפעם כדי לקחת רווח של כ,שוב נכנסתי לפוזיציהו

החוזה שהיה בלונג התחיל . הכניסה לפוזיציה הפער בין החוזים נהיה שלילי

 חשבתי ?איך זה יכול להיות. לעלות והחוזה שהיה בשורט התחיל לרדת

-תוך דקה, ואכן. קורלציה םביניהיש , הם צריכים לנוע לאותו כיוון. לעצמי

חוזה אחד התחיל . אותו כיווןלשתיים השוק ביסס מגמה ושני החוזים נעו 

לשמחתי הפער בין המחירים .  שציפיתיכפי, להרוויח והשני התחיל להפסיד

 דולר סגרתי שוב את 400-יצר פער רווח חיובי וברגע שהרווח הגיע ל

. ללא סיכון,  דולר850  היהיומיההרווח המצטבר . הפוזיציה

התאהבתי בסגנון המסחר ובחודשים הבאים המשכתי לסחור על הזהב 

 ונכנסתי לפוזיציה לאחר 11:00 ההייתהשעה . SPREADS-והכסף ב

דקות לאחר הכניסה צלצל אלי תמיר שסיפר . שזיהיתי פוטנציאל רווח מהיר

 על הזהב והכסף במצב מחירים מסויים SPREADSכי נכנס לפוזיצית 

 . ושאל מה דעתי על הכניסה שלו

שבת יכנראה שח". עניתי, "זה בדיוק מצב הכניסה שלי לאותה פוזיציה"

 ."נכון

מה אתה חושב .  הפער לא נסגר הוא דווקא נפתח לצד השלילי,אבל תראה"

 . שאל" ?שצריך לעשות

גם אני וגם תמיר . עניתי שיש לחכות בסבלנות עד שפער הרווח יהיה חיובי

שלושה חוזים על הזהב . נכנסנו לאותה פוזיציה בשלושה חוזים בכל צד

ברווח מהירה מה שיצר מינוף גבוה ותנודה . ושלושה חוזים על הכסף

, למרות ששנינו חישבנו את הסיכוי לרווח באותן נקודות, בינתיים. הפסדבו

בזמן ההמתנה . השוק המשיך לדשדש בפער שלילי ולא חזר להיות חיובי

המשכנו לדבר בנושאי המסחר כאשר לפתע השוק נע במהירות רבה כלפי 

.  דולר הפסד3,500-פער הרווח בין החוזים גדל והגיע אצל שנינו ל. מטה
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הוספתי במרקט , Level2-ברגע שהשוק עצר מלרדת ובנה רמה קריטית ב

בזמן שאני לחצתי במהירות מרקט על . לשני הצדדים עוד שלושה חוזים

שמעתי את תמיר צועק ומתעצבן שהפוזיציה שלו נסגרה , שני החוזים

כך מיד התחיל לעלות , כמו שהשוק ירד בחוזקה.  דולר3,500בהפסד של 

ראיתי איך הרווח על הזהב הולך המצטמצם אך ההפסד שהיה על . במהירות

 דולר הפסד הפך להיות 3,500הכסף התחיל להתקזז והפער השלילי של 

 מהירה מאוד וברגע שהשוק ההייתתנועת השוק למעלה .  דולר רווח4,300

לאחר . התלבטתי אם לסגור את הפוזיציה או להמתין להמשך עליות, עצר

שניות נוספות של המתנה חסרות ודאות סגרתי את הפוזיציה במרקט כמה 

חשבתי צריך רק לחכות עד שהפער בין . שמחתי מאוד. על שני החוזים

. החוזים יהיה חיובי ואז לסגור את הפוזיציה

.  דולר3,500תמיר קבע עם הברוקר הגבלת הפסד יומית של , לעומת זאת

 3,500כך שברגע והתוחלת היומית הגיעה מאיזו שהיא סיבה להפסד של 

הפוזיציה ואפשרותו להמשיך לסחור באותו יום מיד נסגרה לו , דולר

תמיר מינף יותר מדי לגודל החשבון שברשותו וכשהשוק ירד . נעצרה

 והוא  דולר נסגרה הפוזיציה3,500בחוזקה והגיע לרגע לפער שלילי של 

תמיר חש תסכול רב .  את כל מהלך החזרה של השוק כלפי מעלהפספס

 לו רק עוד כמה פיפס על ים חסרובייחוד מהסיבה שהי. מההפסד שנוצר

. מנת לאפשר לשוק לחזור ולצאת גם הוא ברווח

 יגררוידעתי מניסיוני שתנועות חדות ופתאומיות של השוק לכיוון מסויים 

כאשר השוק ירד בחוזקה כלפי . חזרה מהירה למחיר בו התחילה התנודה

ציפיתי שבאותה מהירות יחזור כלפי מעלה . כסף בהתאמההמטה על הזהב ו

גם על הצד . הוספתי חוזים לשני הצדדים, וברגע שעצר ויצר רמה קריטית

-למעשה עשיתי מאין מיצוע ל. שהרוויח וגם על הצד שהפסיד

SPREADS ,אסור להוסיף לפוזיציות מפסידות חוזים . לפער בין החוזים

 הדבר אפשרי כי תמיד SPREADS-ב. לשם מיצוע בפוזיציות חשופות

.  נמצאים בשני חוזים שמגינים אחד על השני

 

 על הזהב והכסף בשעות הבוקר בעת SPREADS-במקרה אחר נכנסתי ל

הכניסה . השוק נע באיטיות ויצר פער שלילי בין החוזים. המסחר באירופה
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 חוזה אחד על כל צד כך שהמינוף היה נמוך ופער ההפסד ההייתהראשונית 

כאשר עקבתי אחר שינויים בפער בין החוזים ושמתי לב ש. נשאר קטן

. הוא חוזר להצטמצם ויורדבערך  דולר 1,000 שלהפער מגיע ליחס שלילי 

החלטתי להוסיף עוד חוזה על כל צד ברגע שהשוק יגיע לפער שלילי של 

כאשר הגיע הפער שוב להפסד .  דולר על מנת לבצע מיצוע בפער1,000

 ומעכשיו SPREADS- דולר הוספתי חוזה נוסף בכל צד של ה1,000של 

לרגע השוק . הייתי בפוזיציה של שני חוזים על הזהב ושניים על הכסף

אך במקום להמשיך . התחיל לסגור את הפער וההפסד התחיל להתקזז

 להפסד חלהיפת דולר והמשיך 1,000הפער חזר להפסד של , אותולסגור 

שוב עקבתי אחר השינויים בפער בין החוזים ושמתי לב .  דולר1,600-של כ

לאחר שהפער הגיע שוב . כי בסביבות הפסד זה הפער מתחיל שוב להתקזז

 דולר הוספתי עוד חוזה על כל צד והגדלתי את מספר 1,600להפסד של 

זה לא עזר והפער המחירים המשיך לגדול . החוזים לשלושה בכל חוזה

מאוד מתסכל ומתחיל .  דולר2,700-וכבר הייתי בפער שלילי של כ

אכלתי ארוחת צהריים והתחלתי להתארגן לצאת לכיוון המכללה . להלחיץ

 שאני אוסנת לסיפרתי. בסניף בראשון לציון לקראת קורס שהעברתי

אוסנת הציעה לסגור את הפוזיציה ושלא . בהפסד ואני צריך לצאת למכללה

 . אשאיר אותה פתוחה ללא השגחה

הפער לא יכול . "ציינתי, " יוצאים רק כאשר הפער חיוביSPREADS-ב"

תעקבי אחר ",  וביקשתי ממנהאוסנתואז פניתי ל". להיות בלתי מוגבל

ברגע שתראי פער חיובי תלחצי מרקט . הפוזיציה בזמן שאני נוסע למכללה

 ". על שני החוזים וצאי מהפוזיציה

על דמו לא לחצתי אף . "קבעה אוסנת, "אני לא לוחצת על שום מרקט, מה"

 .קבעה, "אתה רוצה ללחוץ תלחץ אתה. בטח שלא על כסף אמיתי, פעם

ברגע שאת רואה שהצד המרוויח גדול " . אמרתי." זה מאוד פשוט,אוסנת"

לחצי על הכפתור האדום בחלון של החוזה , יותר מאשר הצד המפסיד

ולחצי על הכפתור הכחול בחלון של החוזה שמופיע . שמופיע בכחול

הבקשה לא מצאה חן בעיני אוסנת . איפה בדיוק ללחוץלה  הראיתי ."באדום

מקסימום לא תיגע בכלום , חשבתי. אמרה שתראה איך תסתדרהיא אך 

. ותשאיר את הפוזיציה פתוחה
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-יצאתי לכיוון המכללה בידיעה שהפוזיציה נמצאת בפער שלילי של כ

הדגמתי . את השיעורים במכללה העברתי בעזרת מחשב נייד.  דולר2,800

 אך את הפוזיציות ,REAL TIME, מצבי מסחר עם מידע בורסאי חי

פתחתי , מכוון שהייתי פתוח עדיין בפוזיציה אמיתית. עשיתי על מערכת דמו

נותרו לי כמה .  כדי לעקוב אחר מצב הפוזיציהREAL-גם את תוכנת ה

דקות עד לתחילת השיעור ורציתי להספיק לראות מה מצבי לפני שמגיעים 

. לא רציתי שיראו הפסד גדול אצל מי שאמור להיות המומחה. הסטודנטים

שמחתי .  דולר בלבד400-משנפתחה התוכנה ראיתי כי ההפסד התקזז ל

הקטנתי את חלון התוכנה כדאי להסתיר . מאוד וקיוויתי לטוב בהמשך הערב

שמחתי מאוד שההפסד . את המידע מהסטודנטים שהתחילו להכנס לכיתה

עברה פחות משעה מרגע שיצאתי מהבית לכיוון . התקזז במהירות יחסית

.  דולר2,400-המכללה וההפסד התקזז ביותר מ

. יציאה להפסקהה זמן ,19:30השיעור התחיל בהתאם למתוכנן עד השעה 

שוב בדקתי את מצב הפוזיציה וראיתי שהיא נמצאת סביב , בעת ההפסקה

. הסטודנטים התחילו לחזור לכיתה ומיזערתי את חלון התוכנה. פער אפס

לא הפסקתי להסתקרן לגבי מצב הפוזיציה ובאיזה שהוא . המשכתי בשיעור

שלב תוך כדי השיעור סיפרתי לסטודנטים על הפוזיציה בה אני נמצא ועל 

בואו נראה מה המצב נכון . " בעת שיצאתי למכללהההייתהמצב בו 

הסתכלתי על . אמרתי ופתחתי את חלון התוכנה של שני החוזים, לעכשיו

פער שהגיע . עמודת הרווח בכל חוזה וראיתי כי הפער הפך להיות חיובי

הופתעתי מאוד ונגשתי ללחוץ מיד מרקט .  דולר חיובי2,300ועמד על 

אחזתי בעכבר והזזתי . בשני החוזים על מנת לסגור ברווח את הפוזיציה

הפוזיציה כבר נסגרה , אך מה רבה ההפתעה. אותו לכיוון כפתורי המרקט

לא .  סגרה את הפוזיציהאוסנתמיד הסקתי ש. ולא אני לחצתי מרקט

.  כדי לברך אותה על הביצוע המוצלחאוסנתהתאפקתי והרמתי טלפון ל

התנצלתי בפני הסטודנטים שאני מתקשר לאשתי תוך כדי השיעור אך 

אוסנת ענתה ושמתי אותה על רמקול כדי . אירוע זה הוא מיוחד מאוד

בירכתי את אוסנת על הצלחתה בפוזיציה . שכולם ישמעו את השיחה

 . הראשונה בחייה ועל הרווח היפה שעשתה

 . הצהירה נחרצות, "יכולתי להרוויח יותר"
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כשאני אומר לך שיכולתי לעשות יותר . "שאלתי" ?מה יכולת לעשות יותר"

עכשיו לאחר .  יכולתי לעשות יותר,את אומרת שנמאס לך לשמוע כל פעם

כל הכיתה ". יכולתי לעשות יותר, פוזיציה ראשונה בחיים את אומרת לי

. התחילה לצחוק

. התלהבות הסטודנטים מהקורס הגיעה לשיאים חדשים
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תוכנית עבודה שתמיד עובדת 
 

למעשה . גם ברמה התוך יומית, חוסר השקט בשווקים יצר תנודות חזקות

הזמן חולף וכבר שנתיים שאני מלמד . כמעט ולא נוצרו מגמות בתוך היום

שמתי לב כי רוב הסוחרים . מאות סטודנטים אם לא יותר, במסגרת המכללה

כל מה שנלמד בנושא . מתמקדים ומקבלים החלטות על סמך המתנדים בלבד

קל יותר . נשכח, דותנגרמות קריטיות וקווי תמיכה והת, Level2קריאת 

 מאשר לקרוא מספרים ולכן רוב הספרים ,דיאגרמה גרפית, לקרוא ציור

שגם סוחרים לציין מעניין . מתנדים, "כלי פלא"והקורסים מלמדים לקרוא 

כנס ולצאת יכחלון שבו רק לוחצים לה Level2-ותיקים מתייחסים ל

כמעט אף אחד לא מתעמק להבין מה באמת מתחולל בתוך . מהפוזיציות

. בליל המספרים שרצים

אנשים . לא יתקבלו איתותי כניסה,  זג ולא במגמהגכאשר תנועת השוק בזי

יחכו שעות לקבלת איתות מהמתנדים ולבסוף יכנסו לשוק ללא איתות 

כשמסתכלים . בתנועת זיג זג של השוק יתקבלו הרבה איתותי שווא. ברור

קל להבין מתי התקבל , אחורה מה השוק עשה ואיך התנהגו המתנדים

 יםלזהות את האיתות והכניסה הנכונהיא אך החוכמה . איתות כניסה לשוק

היא עבודה עם מתנדים המטרת . כשעוד לא יודעים מה יהיה, בזמן אמיתי

כולם רוצים לקחת את כל . לזהות סיום של מגמה ותחילת מגמה חדשה

 נקודות ואף 20,  נקודות10לקחת בבת אחת . המגמה מתחילתה ועד סופה

מחכים הרבה זמן לאיתות כניסה . במציאות זה לא הולך כמו שרוצים. יותר

ברוב המקרים השוק ממשיך . נכנסים לפוזיציה לכיוון המגמה, וכשזה קורה

עדיין לדשדש ורוב הסוחרים קוטעים את הפוזיציה ללא רווח או אפילו 

במידה ולאחר הכניסה השוק מתחיל לנוע בכיוון האיתות . הפסד קטןב
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הסוחרים מתחילים לגרור את הסטופ עם כיוון השוק , והפוזיציה מרוויחה

לאחר היציאה מהפוזיציה . עד שהשוק מתקן ותופס את הסטופ מוקדם מדי

בסופו של דבר . רואים איך השוק ממשיך במגמה ואתם מסתכלים מבחוץ

רוב הסוחרים לא מצליחים גם בזיהויי מגמות לקחת תנועה ארוכה בבת 

. אחת

אז למה לחכות ,  אם במציאות אני מצליח לקחת רק ביסים מהשוק:מסקנה

כנס לשוק ברמות קריטיות ובקווי יעדיף לה? עד שיתקבל איתות מהמתנדים

. תמיכה והתנגדות על מנת לקחת מראש ביסים

בשלב מסויים החלטתי להפסיק ללמד במסגרת הקורסים שאני מעביר את 

כלים הפשוטים ביותר שיאפשרו לכל ברציתי להתמקד . כל נושא המתנדים

 .אחד להרוויח כסף

הוא בונה את הדשדוש סביב . הגעתי למסקנה שרוב הזמן השוק מדשדש

הדשדושים הם למעשה . רמות מחיר שבעבר הקרוב והרחוק דשדש

 מעניין. כשאין מאבק השוק נע באופן רציף. בקים בין הקונים למוכריםאמ

 לחזור לרמות מחיר אלו ה שאיפה שהיו פעם מאבקים השוק נוטלציין

. לכן נוצרים קווי תמיכה והתנגדות. וכשהוא מגיע אליהן הוא נאבק בשנית

אני אף פעם לא מנסה להבין למה דווקא במחיר כזה או אחר יש רמות 

. ל פועל ומגיב למה שהשוק עושה בפועלואני בסך הכ. תמיכה והתנגדות

לכן פיתחתי מודל פעולה יום יומי לקביעת התמיכות וההתנגדות של השוק 

. וכללים היכן לקבוע את נקודות הכניסה לפוזיציות

 

 שעות ,בדרך ככל אני פותח את תוכנת המסחר והגרפים בשעות הבוקר

 על מסך המחשב את הגרף לתקופה של חמישה שאני פור. המסחר באירופה

משרטט קו שפל במחיר הנמוך ביותר בו היה השוק וקו . אחרוניםמסחר ימי 

ברוב המקרים . ימיםה תשיא במחיר הגבוה ביותר שהשוק היה במהלך חמש

השפל והשיא כאשר השוק פרץ תמיכה או התנגדות ויצר פתילה נקבעו 

. רגעית בתנועה חדה ומיד חזר וסגר מעל קו התמיכה ומתחת לקו ההתנגדות

. את הקווים שאני משרטט אני ממקם במקומות שהשוק היה לפחות פעמיים

ימים אחרונים אני משרטט את השפל ה תלאחר קביעת הקווים של חמש

. שוב במחיר שהשוק היה לפחות פעמיים. הקודם, והשיא של היום האחרון
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בדרך כלל יהיו משורטטים על הגרף ארבעה קווים ובמידה והשוק יצר שיא 

. שלושה קווים, ימים האחרוניםה תאו שפל של חמש

אני בודק היכן השוק דשדש ובנה תמיכות או התנגדות , לגבי היום הנוכחי

אני ממקם , ברמות מחיר מתחת לשוק שמהווים תמיכה. ברמה התוך יומית

אני ממקם לימיט , לימיט ללונג וברמות מחיר מעל השוק שמהווים התנגדות

.  אני קובע על פי הרמות הקריטיותבמדויקאת מיקום הלימיט . לשורט

. וממתין בסבלנות

יעד הרווח נקבע על סמך התנודה שהשוק עשה במאבק הקודם סביב קווי 

במידה והדשדוש היה שלוש נקודות אני אקבע יעד . התמיכה וההתנגדות

. רווח של שתיים חצי נקודות

כנס סביב קווי התמיכה ימה שיפה הוא שדרך פעולה זו מאפשרת לי לה

אני , כל עוד מתרחש הדשדוש. וההתנגדות בכל פעם שהשוק מגיע אליהם

. אכנס לפוזיציה ואקח ביס

 במאבק בין Level2-כדי להימנע מהפסדים אני עוקב אחר המתרחש ב

רואה מי יוזם את הביצועים והאם נפרצות רמות , הקונים למוכרים

 פעילות שמתאימה לכיוון הכניסה Level2-כל עוד אני רואה ב. קריטיות

ברגע שאני מזהה התרחשות שאינה מתאימה למה . שלי לפוזיציה אני ממתין

שאני רוצה לראות והיא בניגוד לכיוון הפוזיציה שנכנסתי אני אצא 

אסור להשאיר את הפוזיציה פתוחה ולקוות שהשוק יחזור . מהפוזיציה מיד

. וינוע לטובתכם

אני פועל , מאז שלמדתי את דרך פעולתו של השוק ואת התנהגות הסוחרים

. סטטיסטית רוב הפוזיציות מרוויחות ואני לוקח ביסים. כך בכל בוקר

אני יוצא סביב המחיר שנכנסתי לפוזיציה ללא , השוק פורץ נגדישבפעמים 

. כאשר השוק חוזר לבדוק את נקודת הפריצה, הפסד או בהפסד מזערי

 

אפשר לקחת את . בשעות המסחר באירופה אפשר אפילו לסחור בלי גרפים

בשעות המסחר של . Level2-התנודות של השוק בין רמות קריטיות ב

מסחר עדיין קטן משמעותית לנפח שמתבצע בתוך שעות האירופה נפח 

השוק בדרך כלל מדשדש . ב ולכן התנודה והפריצות חלשים"המסחר בארה

התנועה של השוק היא . בשעות אלו ונע כל הזמן בין רמות מחיר קבועות
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 מה שיוצר במחירים אלו ,בין מחירים שבהם יש מאבק בין הקונים למוכרים

משום שהשוק חוזר לבדוק רמות מחיר שבהן . ווליום רב ורמות קריטיות

לאחר . יוצא שהשוק נע בין שתי רמות קריטיות כל הזמן, היו מאבקים

 רמות מחיר מהוות רמה קריטית מיקמתי על הרמות לושלמדתי לזהות אי

על רמה קריטית נמוכה מהשוק הזמנה ללונג ועל . הקריטיות הזמנות בלימיט

ברוב המקרים המרחק שבין . רמת קריטית גבוהה מהשוק הזמנה לשורט

כך שניתן לקחת הרבה .  שלושה לחמישה פיפסןשתי רמות קריטיות הוא בי

המטרה .  פיפס בין הרמות הקריטיות ובסיכון נמוך4מאוד ביסים של 

 פיפס 4כלומר אפשר לקחת . הבסיסית שלי לרווח יומי היא שתי נקודות

כנס לשורט ילונג מרמה קריטית נמוכה לגבוהה וכשהשוק מגיע למעלה לה

שתי נקודות בזמן קצר .  פיפס עד לרמה הקריטית הנמוכה4ולקחת עוד 

. ובסיכון נמוך

, המשחק בין רמות קריטיות מאפשר גם לזהות מתי כדאי לצאת מפוזיציה

במידה ונכנסתי ללונג ברמה קריטית נמוכה . מתי השוק מפתח מגמה נגדנו

אני מחכה , והשוק פרץ אותה למטה במקום לחזור לרמה הקריטית הגבוהה

במידה והשוק . לראות אם השוק יפרוץ גם את הרמה הבאה הנמוכה יותר

כנראה והשוק נמצא במומנטום וכדאי לצאת מיד , פורץ רמה נוספת

 .מהפוזיציה
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המוסדיים מול הקטנים 
 

למעשה הוא לזהות לאן השוק ינוע מנקודה לדעת מה שכולם רוצים 

למה מיליוני אנשים בכל רגע קונים . מה שמעלה שאלה בסיסית. מסויימת

את אותם והרי כולם רואים את אותם נתונים . ואחרים מוכרים בכל רגע

? מה בעצם משפיע וגורם לאנשים לבצע קניות ומכירות. גרפים

 חשבתי למה אני רוצה להיות ,התלבטתי מהם הכוחות שמניעים את השוק

 והמסקנה לבסוף היא , מה מניע אותי לפעול, למה אני יוצא מהשוק,בשוק

שהכוח שמניע אותי ואת כל שאר הסוחרים להיות קשורים ופעילים בשוק 

:  ההון הוא

 

 תאוות הבצע והפחד מההפסד
 

הם רוצים להרוויח כסף כי כולם עוסקים במסחר ובפעילות בשוק ההון 

הרבה יותר ובקלות רבה יותר ממה שעשו עד מועד הפעילות . והרבה כסף

השאלה לצורך . כסף הוא לא דבר רע. תאוות בצע היא לא גנאי. בשוק ההון

. כסף הוא אמצעי, כסף הוא לא המטרה. מה ואיך משתמשים בו

הפחד מההפסד הוא כל אותם רגעים שאנחנו מגיבים בפניקה כאשר השוק 

. הפחד להפסיד גדול וחזק הרבה יותר מאשר תאוות הבצע. לרעתנופועל 

.  טעולהסתפק במו" בטוח"לכן רוב האנשים בעולם מעדיפים ללכת על 

רוב . זה פשוט מאוד?  המסחרעלאיך תאוות הבצע והפחד מהפסד משפיעים 

. הסוחרים נכנסים ויוצאים מפוזיציות ללא תוכנית עבודה רשומה מראש

 . אינם פועלים על פי התוכנית, ואלו שכתבו תוכנית
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ברוב .  דולר ביום200מטרת הרווח היומי עמדה על , בתחילת דרכי כסוחר

 והימים הרווחתי והגעתי ליעד אך תמיד הגיע איזה יום או פוזיציה שהפסיד

בכל פעם שיצאתי מפוזיציה שהפסידה הרבה .  רווחים של כמה ימיםוומחק

למה תמיד הרווחים , שאלתי. מאוד כעסתי על עצמי, יותר ממה שתיכננתי

איך אני יכול להפוך את . באים קשה וההפסדים מגיעים במהירות ובחוזקה

חשבתי שאני פועל על פי . המצב שהרווחים יגיעו מהר וההפסדים בקושי

. כללי השוק אך בכל פעם שנכנסתי לפוזיציה השוק הסתובב והלך נגדי

וגם בפעמים . בשלב מסויים הגבתי הפוך למה שחשבתי לעשות בדרך כלל

. כנראה זו לא הסיבה להפסדים. אלו השוק הלך נגדי

אז מה הסיבה שהרוב מפסידים , אם רוב הסוחרים רואים את אותו מידע

, הבנתי שאני צריך לעשות משהו שונה? ולא שורדים לאורך זמן בשוק

. שונה מכל שאר הסוחרים

 

מהי הסיבה שאני קונה ומהי , בשלב השני חיפשתי את התשובה לשאלה

אני קונה . מצאתי שלוש סיבות לקניה ושלוש למכירה? הסיבה שאני מוכר

ית זיציכי אני חושב שמנקודה זו השוק עשוי לעלות ואני רוצה להכנס לפו

אני קונה כי אני רוצה לממש רווח בעת . לונג כדי להרוויח מעליית השוק

ית שורט בה אני נמצא יית שורט ואני קונה כאשר פוזיצישאני נמצא בפוזיצ

. מפסידה ואני רוצה לקטוע את ההפסד בסטופ

אני מוכר כי אני חושב שמנקודה זו השוק עשוי לרדת ואני רוצה , מצד שני

אני מוכר כי אני רוצה . ית שורט כדי להרוויח מירידת השוקיכנס לפויזצילה

ת ייית לונג ואני מוכר כאשר פוזיצילממש רווח בעת שאני נמצא בפוזיצ

. לונג בה אני נמצא מפסידה ואני רוצה לקטוע את ההפסד בסטופ

 

לי כסוחר לא איכפת .  אפשר לראות את כל הביצועים בכל רגעLevel2-ב

כמה הוא רק מה שחשוב . למה כל קנייה ומכירה מתבצעת, ואני גם לא יודע

פעם הסבירו לי שאם יש יותר . לוחצים קניה וכמה לוחצים מכירה בכל רגע

. קונים ממוכרים השוק יעלה ואם יש יותר מוכרים מקונים השוק ירד

ניסיתי לזהות ולעקוב אחר כמויות ההזמנות בלימיט ולהסיק מהו כיוון 

. השוק בהתאם
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בפועל השוק נע לכל כיוון בלי קשר לכמות הזמנות הקונים והמוכרים 

מה הסיבה לשינוי ? אז למה השוק פתאום רץ לכיוון מסויים. בלימיט

אין מצב של כמות קונים גבוהה , הרי אם חושבים על זה? נהגותתבה

בכל עיסקה של קניה יש מוכר ובכל עיסקה של מכירה . ממוכרים ולהיפך

. כלומר כמות הקונים והמוכרים תמיד זהה. יש קונה

. מה שמניע את השוק הם אלו שלוחצים מרקט ולא אלו שמחכים בלימיט

 רואים את העיסקאות BUY MARKETכאשר הרבה סוחרים לוחצים 

מתבצעות על המחיר בו יושבים המוכרים וכאשר הרבה סוחרים לוחצים 

SELL MARKET רואים את העיסקאות מתבצעות על המחיר בו יושבים 

מעקב אחר הביצועים ולא אחר ההזמנות ייתן תמונה רחבה יותר . הקונים

. לגבי מי יותר נחוש להכנס לשוק ובעקבות כך יגרור את השוק לכיוונו

 

 BUYהכוחות שמניעים את השוק הם כמות אלו שלוחצים

MARKET מול אלו שלוחצים SELL MARKET 
 

לאחר הכניסה אני עוקב אחר . כמעט תמיד אני נכנס לפוזיציות בלימיט

אם נכנסתי ללונג אני מצפה לראות יותר . Level2-מרקטים שמתבצעים ב

. BUY MARKETכלומר יותר. ביצועים על המוכרים מאשר על הקונים

, במקביל אני רוצה לראות שכמות ההזמנות של המוכרים מצטמצמת

כל עוד השוק ממשיך . הרבה הזמנות,  הזמנות של קוניםות נכנסןובמקומ

להתנהג כך אני מחזיק את הלונג ובמיוחד כאשר השוק שובר רמה קריטית 

. כלפי מעלה ונע לכיוון הרמה הבאה

אני רוצה לראות יותר .  להיפךרקבדיוק אותו דבר זה ת שורט ילגבי פוזיצי

. SELL MARKETכלומר יותר. ביצועים על הקונים מאשר על המוכרים

 ןובמקומ, במקביל אני רוצה לראות שכמות ההזמנות של הקונים מצטמצמת

כל עוד השוק ממשיך . שוב הרבה הזמנות,  הזמנות של מוכריםותנכנס

להתנהג כך אני מחזיק את השורט ובמיוחד כאשר השוק שובר רמה קריטית 

. כלפי מטה ונע לכיוון הרמה הבאה
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 הרבה הזמנות לקניה ולאחר שנכנסתי ותהתרשמתי שנכנסרבות בפעמים 

הבנתי שכמות . נעלמו לפתע הזמנות הקונים והשוק התחיל לרדת, ללונג

הזמנות גדולה מהרגיל במחיר מסויים יכולה להיות של גוף בעל חשבון 

מה הסיבה שמישהו ישים , חשבתי. 'חברת השקעות וכד, של בנק, גדול

כמות גדולה מאוד של הזמנות קרוב למחיר השוק וברגע שהשוק מתקרב 

 ניתחתי את הסיבות שאני ?הוא יבטל אותן,  יושבות ההזמנותולמחיר ב

אני ,  ללונגהכשאני נכנס לפוזיציה במרקט לדוגמששמתי לב . לוחץ מרקט

פיפס אחד או שניים מתחת במזהה כניסת הזמנות רבות מאוד לקניה בלימיט 

למחיר השוק ולחיצות מרקט של סוחרים כאשר הביצועים נעשים על 

במצב זה התחושה היא שהנה קורה משהו ושהשוק הולך לעלות . המוכרים

אך אם . כנס עכשיו לקניה כדי להצטרף לעליהילכן כדאי מאוד לה. בחוזקה

סביר להניח שהתור שלי לא יגיע ואני אראה , אשים הזמנה לקניה בלימיט

כנס יתמיד יהיו אלו הקטנים והלחוצים שילחצו לה. ייאת השוק עולה בלעד

. תאוות הבצע תתגבר. במרקט כדי לא לפספס הזדמנות

לכן . איך הם רואים את נתוני השוק, הגדולים יודעים איך הקטנים מגיבים

הם עושים את זה באופן פשוט . הם פועלים כדי לתעתע ולנער את הקטנים

. וקל

כאשר גוף גדול רוצה לקנות במחיר טוב כדי להכנס ללונג הוא מכניס 

הזמנות רבות באופן משמעותי במחירים בהם יושבים המוכרים והזמנות 

הסוחרים הקטנים רואים כניסת הזמנות . קטנות בלימיט במחירי הקונים

מיקום הזמנה בלימיט על . רבות למכירה ומתרשמים שהשוק הולך לרדת

את לכן . ס והתור שלה לא יגיעוהמוכרים הראשונים כנראה לא תתפ

מרקט של סוחר קטן ועוד מרקט של . הכניסה לשורט הם עושים במרקט

סוחר קטן מצטבר לסך ההזמנות לקניה שהגוף הגדול רוצה לקנות וברגע 

הוא מבטל את כל ההזמנות הגדולות , שאסף את כל כמות החוזים שרצה

השוק ,  ההזמנות ממחירי ממוכריםותכאשר נעלמ. ששם קודם לכן במוכרים

הזמנות , מיד מתחיל לעלות לכיוון מחירים בהם יושבים הרבה מוכרים

שאותו גוף גדול שם מראש למעלה יותר וחיכה שהשוק יגיע על מנת לצאת 

. ברווח מהמהלך

. הגדולים מתנהגים באותו אופן לצורך יצירת רווח בתנועה למטה
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א סביב ידרך נוספת שבה הגדולים מנצלים את חוסר הניסיון של הקטנים ה

. קווי תמיכה והתנגדות

אך היכן לשים את . כלל אני נכנס בקווי תמיכה ללונג ובהתנגדות לשורטכ

אני תמיד מחפש סביב קו התמיכה או . הכלל הוא פשוט מאוד? הסטופ

מהלך שהשוק פרץ בעבר את , ההתנגדות עליו אני שוקל להכנס לפוזיציה

אך חזר מיד וסגר מעל הקו במקרה של תמיכה או סגר מתחת לקו , הקו

אני קורא לתנועת השוק של פריצה וחזרה מיידית . במקרה של התנגדות

".  העפת סטופים", לתוך מסגרת הקווים

הגופים הגדולים והסוחרים המקצועיים יודעים שרוב הסוחרים שמים 

ט מעל או עהזמנות סביב קווי תמיכה והתנגדות וממקמים פקודות סטופ מ

כל תנועה ,  שהמסחר בחוזים עתידיים הוא מסחר ממונףמפני. מתחת לקווים

ולכן רוב הסוחרים שמים . קטנה של השוק יכולה ליצור תנועת כסף גדולה

. את הסטופ במרחק קטן כדי למנוע הפסד גדול במידה והשוק ילך נגדם

המוסדיים יכולים לראות ומבינים כי מעל ההתנגדות ומתחת לתמיכה יש 

השוק מתקרב כאשר  ,הולדוגמ.  לקטיעת הפסדיםהרבה הזמנות של סטופ

לאחר שנכנסו , הגדולים מושכים את ההזמנות במחירי הקונים, לקו תמיכה

חלק מהקטנים מתרשמים שהולכת להיות פריצה כלפי מטה . בעצמם לשורט

עד ? עד לאן. מה שדוחף מיד את השוק כלפי מטה, ולוחצים מרקט למכירה

הגדולים . הזמנות הסטופ,  הרבה הזמנות של מכירהותלמחיר בו יושב

כדי לממש את  שנכנסו מראש לשורט צריכים לסגור את הפוזיציה בקניה

הרי יש הרבה הזמנות של מכירה . יכולים להיות רגועים ושקטיםו, הרווח

. הזמנות הסטופ, שמחכות להם למטה יותר

בדרך כלל השוק מדשדש סביב קווי . למדתי להבין כי כך פועל השוק

תמיד . התמיכה וההתנגדות ואפשר לקחת ביסים מהשוק הרבה מאוד פעמים

תגיע התנועה שתפרוץ את הקווים אך מיד לאחר הפריצה תחזור לתוך 

הסיכוי שהשוק כי , ולכן אין להתרגש ברגע הפריצה נגדכם. תחום הדשדוש

. יחזור למחיר הפריצה ויאפשר לכם לצאת ללא הפסד הוא כמעט ודאי

אני ? מתי. תמיד באיזה שהוא שלב השוק פורץ דשדוש כלפי מעלה או מטה

מנסה לעקוב אחר כמויות ההזמנות של הקונים והמוכרים וכן אחר כמויות 

כאשר כמות המרקט גדלה באופן משמעותי . המרקטים ללונג ולשורט
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. אז הסיכוי שהשוק יפרוץ גדל, ובמקביל כמות ההזמנות בלימיט נעלמות

אני מבטל את הזמנת ,  להתרחשעשויהבמידה ואני מספיק לזהות שפריצה 

במידה ולא הספקתי לזהות את הפריצה והשוק . הלימיט ששמתי מראש

מתין עד שהשוק יחזור למחיר הפריצה ורק אז מאני , הכניס אותי לפוזיציה

  רק העפת סטופים אוההייתאם הפריצה .  האם להישאר בפוזיציהשוקל

.  לצאת כי הפריצה היא אמיתיתשעלי

 ומחכה לראות Level2-אני עוקב אחר ה, לעיתים כאשר השוק פורץ נגדי

ברגע שהשוק עוצר במחיר מסויים ומתחיל . השוקיגיע עד איזה מחיר 

אני נכנס , להצטבר על ווליום גדול ביחס לווליום שבשאר רמות המחיר

אני . כלומר מוסיף עוד חוזים. במחיר זה לאותו כיוון לפוזיציה שאני נמצא

, אחת. מרשה לעצמי להוסיף לפוזיציה חוזים משתי סיבות שכבר ציינתי

שהשוק חוזר כמעט בוודאות , פעולת העפת הסטופים של הגדולים והשנייה

בתופסת של חוזים אני משנה . לאחר פריצה לבדוק את מחיר הפריצה

 של הפוזיציה כך שגם חזרה חלקית של השוק השוויוןלמעשה את מחיר 

. תהפוך את הפוזיציה שלרגע מפסידה למרוויחה

הרבה ניסיון מסחר , פעולה כזו דורשת מספיק ביטחונות בחשבון מסחר

במידה והשוק לא חוזר או כמעט חוזר לאחר הוספת . ותגובה מהירה

אין . קודם כל מהתוספת ואף לצאת מהפוזיציה בכללמיד  יש לצאת ,החוזים

 .לאפשר לתוספת החוזים להפסיד בשום מקרה
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קורס מתקדמים 
 

כולם הגיעו עם מחשבים ניידים ופתחו את . הסטודנטים התמקמו בכיתה

, "מעכשיו,  דקות לעשות כמה שיותר כסף5יש לכם . "תוכנת המסחר

לי עחלק מהסטודנטים הסתכלו . שאני מסתכל על השעוןכדי כך קבעתי תוך 

יש . קדימה, כן. " שביקשתי מהםהמחפשים לקבל אישור חוזר למ, בהפתעה

קדימה . אני רוצה לראות מי יעשה הכי הרבה כסף.  דקות לסחור5לכם 

כל הכיתה . חזרתי וזירזתי את אלו שעדיין לא התחילו לסחור, "הזמן רץ

הסתכלה עכשיו לכיוון הגרפים וניסתה לזהות לאן ינוע השוק כדי לקבל 

 .פוזיציות תוך שניות מרגע ההזנקהלחלק נכנסו . החלטה מה לעשות

שאר הכיתה . אמר אחד הסטודנטים, "השוק עולה ונכנסתי לשורט, יו"

שוב . אמר סטודנט אחר, "גם אני בשורט. זה לא מצחיק. "התחילה לצחוק

 סטודנט אמר, "נכנסתי על רמה קריטית ללונג. אני דווקא בלונג. "צחוקים

חזר ואמר הסטודנט , "השוק נמצא בקו התנגדות? מה לונג. "שלישי

 . הראשון שנכנס לשורט

אחד .  מסתכל איך הכיתה מגיבה ופועלת,אמרתי, "יש לכם עוד דקה"

" ?מה קורה איתך. "מהסטודנטים הסתכל על הגרפים ולא עשה דבר

 .שאלתי

 . ענה, "אני לא יודע מה לעשות"

לצאת כולם , אוקיי. "חייכתי ובדקתי עוד כמה זמן נשאר לסיום התרגיל

 . קשתייב, "מהפוזיציות

 מה קרה להם וכמה לספר, ר ביחדדבכל הסטודנטים התחילו ל. התחיל רעש

כשנכנסתי לפוזיציה השוק הלך נגדי . "הם הרוויחו או הפסידו בפוזיציות
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 חוזים 10כשהוא הגיע לרמה קריטית נמוכה הוספתי עוד . והתחלתי להפסיד

 .אמר אחד הסטודנטים, "ויצאתי מהפוזיציה ברווח

כל הכיתה הסתכלה על הסטודנט כעל . בהפתעהשאלתי " ? חוזים10מה "

 .המשכתי בשאלה" ?סחרת בדמו. "משוגע

, "חכם בלילה לסחור בדמו. "הכיתה הגיבה בצחוק. בחיוךענה , "כן, כן"

 . " דולר62.5אני סחרתי על כסף אמיתי ועשיתי ", אמר מישהו

. אמרתי ושאלתי את שאר הכיתה כמה סחרו על כסף אמיתי, "כל הכבוד"

רק אחד ,  סטודנטים12מתוך . כולם היו על כסף אמיתי, חוץ משניים

חוץ . " דולר50שניים נוספים יצאו ללא הפסד והשאר הפסידו עד , הרוויח

 . הצהרתי, "כולכם נכשלתם, מקובי

בלי , זה בגלל שנכנסנו לפוזיציות בלחץ. "הסטודנטים הביטו בי בהפתעה

 .הגיב אחד מהסטודנטים, "לחכות להזדמנות טובה

האם השוק נתן . נתתי לכם זמן מוקצב לסחור. "אמרתי, "נכון מאוד"

 הבצע קפצה עליכם תתאוו. לא? כנס לפוזיציה בסיכוי גבוהיהזדמנויות לה

כנס לשוק מבלי יהחמדנות גרמה לכם לה. ורציתם להראות תוצאות טובות

לכן הכניסות החפוזות שלכם הובילו כמעט את . לבדוק מה השוק עושה

יש משפט . קובי לא ידע מה לעשות ולכן לא עשה דבר. כולכם להפסדים

בזמן התרגיל חלקכם  .'אין ספק, ם יש ספקא'. חשוב שצריך לזכור תמיד

 המעניין. כל אחד מהסיבה שלו. נכנסתם ללונג וחלקכם נכנסתם לשורט

למעשה ,  וגם ירדהלמרות שהשוק על, שכמעט כולכם הפסדתם כסף, הוא

הסטודנטים התחילו .  הכיתה הסכימה."דשדש בין שתי רמות קריטיות

הם החליפו דעות והציגו את הסיבות שבגללן החליטו איך . םביניהלהתלחש 

. כנס לפוזיציותילה

אף אחד לא יודע . חשוב לזכור כי אי אפשר לדעת לאן השוק ינוע בכל רגע

כנס לשוק ילכן יש לחפש הזדמנויות לה. הימה יכול לקרות בעוד שני

כל סוחר בוחר את שיטת המסחר והכללים על . במקומות שהסיכוי לטובתנו

 שהסטטיסטיקה ובכמובן חש. פיהם הוא מחליט מתי ואיך להכנס לפוזיציות

הסיכוי הטוב ביותר להרוויח מהשוק הוא . של שיטת המסחר תהיה חיובית

ברוב המקרים הכניסה תהיה בלימיט ולא . על פי כללי המסחר שקבענו
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עברתי יחד עם . חזרתי על כללי העבודה שמנחים אותי במסחר. במרקט

.  שלבבהסטודנטים של

ן למקם סטופ יכשקלנו היכן למקם הזמנות בלימיט לכניסה לפוזיציה וה

. השוק היה ברמות מחיר גבוהות סביב רמת התנגדות יומית. ויציאה ברווח

מיקמתי לימיט למכירה על קו ההתנגדות למרות שהשוק . בשיא של היום

 . התקרב להתנגדות

אמר , "נראה שהשוק הולך לפרוץ למעלה? למה אתה שם הזמנה למכירה"

 . אחד הסטודנטים, יעקב

 .שאלתי בתגובה" ?איך אתה יודע שהשוק הולך לפרוץ למעלה"

 . ענה, " לעלותךנראה שהשוק הול"

 דלהיצמיש . אסור לך לקבוע מה השוק יעשה. עכשיו אתה קובע לשוק"

. הדגשתי, "לא קונים, בקו התנגדות מוכרים. לסטטיסטיקה ולפעול על פיה

 השוק עלה ותפס את לימיט המכירה שמיקמתי כמה דקות קודם םבינתיי

 . נכנסתי לפוזיציה והשוק עלה מעבר לקו ההתנגדות. לכן

השוק באמת . מנסה להוכיח אותי, קרא יעקב, "אמרתי לך שהשוק יפרוץ"

עצר והתחיל לרדת לכיוון הרמה , פרץ מעל ההתנגדות שלושה פיפס

 . הקריטית שנפרצה

גם לאחר פריצה הסיכוי כמעט ודאי . "קבעתי, "כנס לפי החוקיםייש לה"

השוק חזר לרמת המחיר . "הפריצהמחיר שהשוק יחזור לבדוק את רמת 

מיקמתי לימיט ליציאה .  לרגע והמשיך לרדתהתעכב, נכנסתי לפוזיציהבה ש

 נקודות ממחיר הכניסה 2רמה הקריטית הנמוכה במרחק הברווח על 

, נו. "השוק המשיך לרדת ועצר פיפס מעל מחיר היציאה. לפוזיציה וחיכיתי

השוק הגיע למחיר .  הכיתה התחילה לצחוק.התחלתי להגיד בקול, "נו

המשכתי , "תוציא אותי, נו קדימה. "אך לא הוציא אותי מהפוזיציה, היציאה

. להגיד בקול והכיתה התחילה לעודד את השוק שיוציא אותי מהפוזיציה

ות אקרי.  דולר100עברו עוד כמה שניות והפוזיציה נסגרה ברווח של 

 . התפעלות נשמעו בכיתה

" ?איך לא פחדת כשהשוק פרץ. "שאל מישהו, "?איך ידעת שהשוק ירד"

 .שאל מישהו אחר
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ידעתי שאני צריך לתת לשוק לעשות " .עניתי, "לא ידעתי מה השוק יעשה"

".  וזה לתת לו לנוע לפי הסטטיסטיקה. את מה שהוא יודע לעשות
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להיות מנהל תיקים 
 

מה שאתה עושה . "נהל להם תיק מסחראמדי פעם פנו אלי אנשים והציעו ש

מה שאתה מרוויח נתחלק חצי  ",הציעו והוסיפו, "לעצמך תעשה גם לי

בכל הפעמים דחיתי בנימוס את הפניות ואמרתי שאני סוחר רק על ". חצי

שמישהו , אחי, בארוחת ערב משפחתית סיפרתי לציקי. הכסף של עצמי

סיפרתי לציקי על . ביקש ממני לנהל לו תיק ולסחור על הכסף שלו

בעיקר על החשש שלא אצליח להרוויח כאשר מעורב וההתלבטויות שלי 

את עצמי הכרתי וידעתי שיש הבדל משמעותי מבחינה . כסף של אחרים

בקצב , מנטאלית בתגובות וביכולת המסחר כאשר אני סוחר לעצמי בשקט

 מאשר לסחור ולערב כסף של אחרים ,שלי בלי לתת דין וחשבון לאף אחד

ציקי הציע שאעשה ניסיון לפני שאסחור . ולקחת אחריות על כסף שלא שלי

כמה כסף אתה אתה צריך כדי . "על כסף של אחרים ואסחור על כסף שלו

 אלף 50ואני אמרתי שאני צריך מינימום . שאל" ?שתוכל לסחור ללא לחץ

לאחר כמה שבועות ציקי . דולר כתנאי שאסחור על כסף של מישהו אחר

. פתח חשבון מסחר ונתן לי הרשאה לסחור בכספו

ציפיתי . לאחר קבלת כל האישורים פתחתי את תוכנת המסחר והגרפים

מול הברוקר . לראות איך אצליח לסחור כאשר מעורב הכסף של ציקי

כלומר יחס של . סיכמתי שעל כל שני חוזים שלי יהיה חוזה אחד של ציקי

מינימום הכניסה לפוזיציה צריך מעכשיו להיות שלושה חוזים וכל . 2:1

. תוספת צריכה להיות בכפולות של שלוש

כמו תמיד המתנתי בלימיט בקווי תמיכה והתנגדות וחיכיתי שהשוק יתפוס 

קיבלתי . השוק ירד והכניס אותי בשלושה חוזים ללונג. את אחת ההזמנות

 ההתרגשות גברה תוך כדי מעקב צמוד ולחוץ אחר ההתנהלות .דפיקות לב
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השוק לרגע הלך נגדי בשני פיפס ולרגע עלה והלך . Level2-והביצועים ב

 דולר 75 והרווחתימרוב לחץ יצאתי מוקדם מהפוזיציה . לטובתי שני פיפס

בהמשך היום ביצעתי עוד פוזיציה וסיימתי את היום ברווח כולל של . בלבד

.  דולר עבורי ומאה דולר לציקי200.  דולר300

ניתחתי את התנהלותי במסחר והגעתי למסקנה שעם תיק גדול מאוחד כמו 

אני יכול , שלי ושל ציקי אין סיבה שאסחור על כמות קטנה כזו של חוזים

. לסחור במינופים גבוהים יותר בהתאם למה שסחרתי לעצמי

 SPREADS- החלטתי להוריד סיכון ולעלות את הסיכוי ולסחור בלמחרת

אני אוכל תמיד , חשבתי שבמידה והפער יהיה שלילי. על הזהב והכסף

זה גם מה שעשיתי .  ולצאת תמיד ברווחSPREADS-להוסיף חוזים ל

. בהצלחהבדרך כלל 

שני למסחר בתיק המשותף התחיל באופן חיובי ולקחתי על הזהב היום ה

 SPREADS-כנס ליהמשכתי לה. והכסף ביס בפער שיצרו אחד מול השני

. בין שני החוזים עד שבשלב מסויים השוק נע באופן חריג ויצר פער שלילי

הוא נפתח ונסגר . אך הוא לא נסגר, רייסגהמתנתי בסבלנות שהפער 

הפער מתחיל , הצלחתי לזהות כי לאחר שהשוק פותח פער מסויים. לסרוגין

על פי מה שתכננתי , והחלטתי להוסיף עוד חוזים לפוזיציה. להצטמצם

המשיך הפער לגדול באופן איטי וקבוע  לאחר הוספת החוזים. מראש

 23:00 ועד 8:30ישבתי במשך כל היום משעה . ולהיות שלילי עוד ועוד

ללא הפסקה ובכל פתיחת פער משמעותי של השוק הוספתי עוד חוזים מתוך 

יחס . זה לא היה יום רגילאבל . רייסגוה שעד סיום המסחר הפער ותק

, שוב חשבתי לעצמי. כסף היה חריג מאשר בדרך כללההתנודה בין הזהב ו

 בעת שאני סוחר לאחי וכבר על היום השני אשדווקאיך זה יכול להיות 

.  דולר15,000-השוק מתנהג שונה ואני מפסיד כבר למעלה מ, למסחר

צלצלתי , ב"לקראת מועד הסליקה החשבונאית בסיום יום המסחר בארה

ח הכספי ויראה "לציקי ועדכנתי אותו שיצפה מחר לקבל באימייל את הדו

ציקי התחיל להרגיע אותי ואמר שהוא לוקח , למרבה הפלא. הפסד גדול

משיך להתנהג כמו שאני סוחר בדרך אבחשבון שגם אפשר להפסיד ושאני 

לבסוף השוק התחיל לצמצם את הפער בדקות האחרונות של המסחר . כלל

.  וההפסד היה פחות משליש מהצפוי
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המשכתי לסחור בחודשים הבאים בהצלחה והתוחלת של התיק המשותף 

שמרתי על משמעת מסחר ועל הכללים . הייתי מאוד זהיר.  חיוביתההיית

 כיםנמוו כמויות החוזים והמינוף שביצעתי במסחר הי. שקבעתי באופן נחרץ

. קצב וגובה הרווחים הצטמצם מאוד. סחרתי לעצמי בלבדמכשמשמעותית 

ציקי אפילו .  המשיך לעודד אותי ולתת לי גב הואה עם ציקיפגישבכל 

התלהב לאחר שראה שהתיק צובר רווחים יפים לעומת תשואות שקיבל 

. מניהול תיקים בחברות להשקעות בהן השקיע כסף
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השוק מלמד אותי מי 

באמת הבוס 
 

בשנים הראשונות ממסחר במניות . צברתי ניסיון רב במסחר בשוק ההון

ככל שעבר הזמן חוויתי . בעיקר ובשנים האחרונות ממסחר בחוזים עתידיים

 עליחשבתי שאני כבר מכיר טוב איך השוק מתנהג ואיך . מצבי שוק שונים

. להתנהל מולו

כמעט . ככל שעבר הזמן פיתחתי ביטחון רב ביכולת שלי לסחור ולהרוויח

את רוב . כמעט ולא היו לי ימים מפסידים. ולא היו לי פוזיציות מפסידות

. ב"המסחר ביצעתי על החוזים שעוקבים אחר המדדים העיקריים בארה

מדד  ,DAX-עקבתי אחר תנועת ה,  שעות המסחר באירופה,בשעות הבוקר

 תנודתי בהרבה DAX-ה. S&P-הגרמני ובעקבותיו הגבתי על ההבורסה 

כאשר .  יורו25משאר המדדים וכל נקודה שמתחלקת לשני פיפס שווה 

התנודה ,  נקודות12 ביום עומדת על S&P-התנודה הממוצעת של ה

תנודתי , כלומר חוזה מסוכן.  נקודות69 עומדת על DAX-הממוצעת של ה

.  ששווה הרבה כסף

 וחוו רווחים מהירים DAX-חלק מהסטודנטים שלי התנסו במסחר על ה

אחד , ברק. בעיקר הפסדים מהירים ומחיקת חשבון. והפסדים מהירים

הוא מדי כמה ימים . DAX-על המה סחר מזה זמן , מהבוגרים שלימדתי

ברק צבר ניסיון ולמד את אופן . טלפן לעדכן אותי במהלכי המסחר שעשה

ניסיון זה שיפר מאוד . התנהגותו של החוזה בעיקר בשעות המסחר באירופה

. את התוחלת הכספית שלו לחיובית
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החלטתי שכדאי לי גם לנסות לסחור עליו , DAX-מרוב סיפורים על ה

. ולקחת ביסים מהירים בעת פתיחת המסחר בו

 בשנים האחרונות ובכל יום שבהם סחרתיפעלתי בדיוק על פי הכללים 

עם הזמן . בדקות ספורות, לפעמים יותר, הצלחתי להרוויח כמה מאות יורו

העלתי את המינוף ולקחתי ביסים יותר ויותר פעמים עם רווחים יותר ויותר 

.  גדולים

 וחשבון המסחר צבר DAX-עברו כמה חדשים מאז התחלתי לסחור על ה

בוקר אחד הגיע . הביטחון עלה ונכנסתי לשאננות. בנוסף לדולרים גם יורו

הוא רצה לראות מה אני עושה . מהתיכוןשלי  חבר ,אלי הביתה שמעון

שמעון התיישב לידי והקשיב להסבר שהעברתי לו . ושקל ללמוד את התחום

 העת לפתיחת ה והגיע9:00 ההייתהשעה . בנוגע לאפשרויות במסחר

 פתח בפער חיובי והתחיל לנוע בתנודה DAX-ה. DAX-המסחר על ה

. הראיתי לשמעון, " פתח למעלהDAX-שים לב שה. "למעלה ולמטה

סטטיסטית הוא צריך לנוע כלפי מטה לכיוון מחיר הסגירה מאתמול "

המשכתי ותוך כדי כך לחצתי מרקט למכירה עם , "ולסגור את הפער שנפתח

 נקודות ותוך 70- קפץ כ,השוק בתגובה המשיך למעלה בחדות.  חוזים3

נשארתי אדיש וציינתי בפני .  יורו5,000-דקות הייתי בהפסד של למעלה מ

שמעון שאני מצפה מהשוק לרדת ולסגור את הפער לאחר פתיחת הבורסות 

שוב . 10:00המשכנו לשוחח עד שהגיעה השעה . 10:00בשעה , באירופה

מטה ונראה היה שהוא הולך לסגור ל לנוע בחדות למעלה וDAX-התחיל ה

הוספתי עוד חוזים לפוזיציה כדי להפוך את הפוזיציה למרוויחה . את הפער

ראה שהוספתי חוזים ודאג באותו רגע שהשוק " האיש בשיקאגו. "יותר

בינתיים . וההפסד הלך ועלה. ימשיך לעלות ללא סגירת הפער כצפוי

כנראה הצלחתי .  שהראתי לו הוא לא חזרהמהדוגמ. נפרדתי משמעון

. כנס ולסחור בשוק ההון לעולםילשכנע אותו שלא לה

אני יצאתי ללמד במכללה . בהמשך היום השוק המשיך לעלות ללא תיקונים

תוך .  על מצב הפוזיציהאוסנתבסניף בחיפה וכל הדרך קיבלתי עידכונים מ

כנס ולצאת בחלקים מהפוזיציה והצלחתי י להאוסנתתי ליכדי נסיעה הור

 ההפסד גדל , למרות כל המאמצים,בהמשך הערב. לצמצם את ההפסד

כמובן שלקראת סוף יום .  לסגור את הפוזיציהאוסנתולבסוף ביקשתי מ
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 אך אני ,המסחר השוק תיקן כלפי מטה ואף סגר את הפער שיצר בבוקר

כבר לא הייתי בשוק ואת ההזדמנות לצאת מיום המסחר הזה ברווח לא 

למעשה לא הצלחתי לסחור על פי הסטטיסטיקה משום שסחרתי על . ניצלתי

. חוזה ששוויו גבוה ובמינוף גדול מאוד

שרטטתי . במסגרת חניכה אישית שהעברתי לולפגישה למחרת הגיע דוד 

 קווי תמיכה והתנגדות ומיקמתי יחד עם דוד הזמנות DAX-על הגרף של ה

. בלימיט לקניה בקווי תמיכה והזמנות לימיט למכירה בקווי התנגדות

חיכיתי שהשוק יגיע .  בפער שלילי9:00 נפתח בשעה DAX-המסחר על ה

עם הפתיחה המשיך השוק . להזמנת הלימיט שהצבתי על קו התמיכה מראש

לרגע נדמה היה .  חוזים3ת לונג עם ילמטה במהירות הכניס אותי לפוזיצי

שהשוק מתחיל לעלות כלפי מחיר הסגירה של אתמול ואני הולך להראות 

 אך השוק המשיך לצלול ,לדוד איך אני מרוויח כמה מאות יורו תוך שניות

למטה במהירות ותפס את כל הזמנות הלימיט שמיקמתי בשאר קווי התמיכה 

השוק .  חוזים18ל וסך הכ, הנמוכים יותר והכניס אותי בכל החוזים ללונג

 אלף יורו 18 נקודות והעיף אותי בסטופ בהפסד של 149ירד בבת אחת 

למעשה . דוד הסתכל על המסך ולא האמין למראה עיניו. תוך שלוש דקות

הסטטיסטיקה והתנהגות , כל החוקים. גם אני לא האמנתי למה שראיתי

וכמובן כאשר זה קרה אני . השוק נע באופן חריג ביותר. נשברו, החוזה

מעניין מה היה קורה אם הייתי בשורט ולא , חשבתי לעצמי. הייתי בפוזיציה

. אך אלו היו סתם מחשבות של סוחר מתוסכל. בלונג

מפסיד סכום כסף , לא סתם מפסיד. זה יום שני ברציפות שאני מפסיד

נשבעתי שלעולם . לא יאומן.  בשנתיים עבודהבממוצעשאנשים מרוויחים 

. DAX-לא אחזור לסחור על ה

 

התקשרתי לציקי וסיפרתי לו מה המצב לאחר אותם יומיים רצופים של 

תעשה . "הפסדים והודעתי לו שאני שוקל להפסיק לנהל במשותף את התיק

דיברתי עם אלון הברוקר שינתק את שני . אמר ציקי, "מה שאתה חושב

לא חזרתי לסחור על הכסף של ציקי והחלטתי . החשבונות אחד מהשני

. שעדיף שאסחור רק על הכסף שלי
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קיפאון מנטאלי 
 

סוחר ותיק בשוק החוזים ובעל , יצחקאלי כמה שנים קודם לכן התקשר 

ותי לגבי נאת יצחק הכרתי בתחילת התעני. ל"חברה נציגת ברוקר מחו

יצחק הציע לי לחבור אליו וללמד אנשים שפתחו . המסחר בחוזים העתידיים

יצחק ביקש שאבדוק . לסחור על החוזים העתידיים, אצלו חשבונות מסחר

בין הדברים יצחק הזכיר . דיברנו ארוכות. תוכנת מסחר חדשה שפיתח

שהוא כבר למעלה משנתיים לא סוחר אלא עוסק רק בגיוס סוחרים 

שאלתי " ?למה אתה לא סוחר, מה. "הייתי בשוק. ובפתיחת חשבונות

 . בפליאה רבה

סחרתי בשיטה מסויימת והרווחתי המון כסף עד שהשוק שינה התנהגות "

. ענה יצחק, "והפסדתי כמעט את כל מה שהרווחתי

אמרתי שאת הידע והניסיון . בהמשך השיחה עודדתי את יצחק לחזור לסחור

שצבר אי אפשר לקחת לו ושלאחר שנתיים ללא מסחר הגיע הזמן שיחזור 

 יצחק ,השיחה ביננולאחר שבועיים . ט עד שהביטחון יחזור אליואט לאל

. עדכן אותי שחזר לסחור

.  להבין איך מישהו מגיע למצב שהוא מפסיק לסחור בכללהצלחתילא 

מה פתאום לוותר על כלי מדהים . המסחר נראה לי כל כך פשוט וקל

 הבנתי DAX-לאחר ההפסד שלי על ה. ולהפסיק להרוויח כסף באמצעותו

. כמה חזקה ההשפעה המנטאלית

 

משהו . אך בחשש גדול. DAX-המשכתי לסחור לאחר ההפסד הגדול על ה

לא הצלחתי לנהל .  מלווה בפחדההייתכל כניסה לפוזיציה . קרה לי
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הרגשתי והתנהלתי . שניים-פוזיציות כמו תמיד וברחתי תמיד מוקדם בפיפס

.  כמו סוחר חדש, כמו בתחילת המסחר

שוב ושוב שיננתי את החוקים שקבעתי למסחר על פי הסטטיסטיקה של 

אך בפועל בעת היותי בפוזיציות לא עמדתי בחוקים שקבעתי ולא . השוק

מחוץ . נתתי לשוק את הזמן לעשות ולנוע לפי הסטטיסטיקה הצפויה

הפחד , ובפוזיציות שהייתי. לפוזיציות השוק פעל תמיד לפי מה שחשבתי

. שיתק אותי ומנע ממני להרוויח
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אסטרטגיה חדשה למסחר 
 

 על SPREADS-החלטתי לנסות לשנות אסטרטגיה ולהתחיל לסחור ב

. SWING-הזהב והכסף לאורך זמן ב

. םביניה גרפים יומיים של שני החוזים ובדקתי איך מתנהג הפער יפתחת

 בפער או קצוות לחיוב ושלילה של הפער כדי לחפש תיזמון הסטייחיפשתי 

. SPREADS-כניסה ל

הפער בין החוזים היה במצב . מה שראיתי על הגרפים הפתיע אותי מאוד

פער זה נוצר בבת .  שנים האחרונותעשרהשלילי ביותר במהלך , שלילי

חשבתי שזו הזדמנות יוצאת . אחת במהלך שלושת החודשים הקודמים

. לונג על הזהב ושורט על הכסף, SPREADSמהכלל להכנס לפוזיצית 

נכנסתי במרקט על שני הצדדים ותכננתי להמתין בסבלנות כמה זמן שצריך 

עד שהפער יצטמצם בחזרה ביחס למהלך שקרה בשלושת החודשים 

חישבתי את הפוטנציאל לרווח והגעתי למסקנה שרק על הפער . האחרונים

נכנסתי לפוזיציה עם .  אלף דולר לכל חוזה30- אני יכול להרוויח כםביניה

.  חוזים3

 חלהיפתהפער המשיך . המשכתי לעקוב באותו יום אחר הפוזיציה, מההרגל

קבעתי שאני לא יוצא עד שהפער יהיה . והפוזיציה התחילה להפסיד כסף

- וההפסד גדל והגיע לכחלהיפתבמשך שלושה ימים הפער המשיך . חיובי

ביום הרביעי לקראת סיום יום המסחר השוק נע בחדות .  דולר9,000

 8,000-  במהירות עד שסגר את היום ברווח של למעלה מהצטמצםוהפער 

-עדיין הייתי ביחס לכניסה ל. אחד הימים המרוויחים ביותר. דולר

SPREADSשמחתי מאוד על התיקון שהשוק .  דולר1,000- בהפסד של כ

 הנה ,חשבתי.  הראשוניהתכנון בפוזיציה על פי רלהישאביצע והחלטתי 
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ימים ב. השוק מתחיל לסגור את הפער ואני הולך להרוויח הרבה מאוד כסף

. הבאים שוב נפתח הפער לשלילי ושוב ראיתי איך הפוזיציה מפסידה כסף

כמעט בכל יום ראיתי בחלק מהיום את הפוזיציה מרוויחה ובסיום המסחר 

 וראינו ,סטודנט שלי, בוקר אחד ישבתי עם לירוי. מפסידה, בעת הסליקה

לירוי שאל למה אני לא סוגר .  דולר4,000שהפוזיציה לאותו יום מרוויחה 

הסברתי שאני מנהל את הפוזיציה . את הפוזיציה ולוקח לאותו יום את הכסף

לאורך זמן ואני לא רוצה לצאת מוקדם ולראות לאחר היציאה שיכולתי 

בבוקר הייתי מורווח ובסליקה בהפסד של , שוב. להרוויח הרבה יותר

בחלק מהימים יצאתי . ככל שעברו הימים ההפסד הלך וגדל.  דולר2,000

אך בימים . ברווח והרגשתי שהשוק מתחיל לעשות את המהלך שרציתי

סך ההפסד מתחילת . ההפסדים היו גבוהים מהרווח, שהפוזיציה הפסידה

למעשה הפער בין החוזים שנפתח והגיע .  דולר16,000הפוזיציה עמד על 

נפרץ והמשיך לגדול מבלי להראות ,  השנים האחרונות10לפער שיא של 

. סימנים של עצירה

 איתו בנוגע ץלהתייעהתקשרתי לאלון וביקשתי , לאחר עוד יום של הפסד

סיפרתי לו מה היו . דיווחתי לאלון לגבי מצב הפוזיציה. למצב שלי

לאחר ששמע את . שיקולים לכניסה ומה הסיכוי שהשוק יסגור את הפערה

לדעתי אתה צריך לצאת מהפוזיציה עוד ", כל ההסברים שלי הציע ואמר

מחיר הסחורות בעולם מזנק . השוק מתנהג באופן חריג מהרגיל. היום

ב לא מראים על "מדינות באירופה קורסות וגם הדוחות בארה, בחדות

 אתה לא יכול לדעת מה עוד יקרה והפער בין החוזים .התחזקות השווקים

צא מהפוזיציה ותחזור לסחור על . עוד יכול לגדול מאוד ותמשיך להפסיד

אתה . אתה יודע להרוויח. המדדים העיקריים כמו שתמיד סחרת בהצלחה

, תפסיק עם הניסיונות החדשים שלך. עושה את זה כבר שנים בהצלחה

גשתי ילאחר שסיימנו את השיחה נ". תחזור לסחור כמו שסחרת עד עכשיו

הפסד ,  דולר12,000למחשב וסגרתי את הפוזציה בהפסד כללי של 

. שהצטבר במהלך שלושת החודשים האחרונים

פחדתי לראות שהשוק חזר . נמנעתי מלפתוח את הגרפים של הזהב וכסף

.  שנים10-וסגר את הפער ושפיספסתי את ההזדמנות שנוצרה פעם ב
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צברתי אומץ ופתחתי את הגרפים , חודש וחצי לאחר סגירת הפוזיציה

גם הזהב וגם הכסף עלו . לא יאומן. לראות מה קרה עם הפער בין החוזים

 70,000 המשיך לגדול לפער שגדל בעוד םביניהבחדות למעלה והפער 

אם הייתי נשאר הייתי . שמחתי מאוד שיצאתי מהפוזיציה. דולר לכל חוזה

. מוחק רווחים של חודשים רבים של עבודה
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התאוששות 
 

ניסיתי לחזור ולסחור על פי מה שעשיתי כל . חזרתי לסחור על המדדים

מסחר בפוזיציה בלפני המסחר עם הכסף של ציקי ולפני הניסיון , השנים

הכי מתאים לזהות , הבנתי שלאופי שלי. הארוכה על הזהב והכסף

 אמרתי לעצמי. הזדמנויות בתוך היום ולקחת בזמן קצר ביסים מהשוק

. אחזור לסחור על כמות חוזים קטנה ואקבע יעד רווח יומי צנועש

המטרה היומית , כשהתחלתי את הפריצה הגדולה וצבירת הרווחים הגבוהים

 דולר ביחד מצטברים 100 דולר ועוד 100.  דולר בלבד100 על ההיית

. לכסף רב ולתשואת תיק יפה ומכובדת

שוחחתי עם אלון בנושא וביקשתי ממנו שיפתח לי חשבון מסחר חדש ובו 

קבעתי שאני מוריד את הקצב . בדומה לתחילת הדרך,  דולר בלבד30,000

הבנתי טוב . ולא מנסה להוכיח לאף אחד כמה אני מוצלח וכמה אני מרוויח

. לא משנה כמה ניסיון יש לי וכמה הרווחתי עד עכשיוזה טוב מי הבוס וש

בכל . כל יום הוא יום חדש, ולכן. חזרהבל והשוק תמיד יכול לקחת את הכ

ל כדי קודם כל ויום צריך לדאוג לשמור על המשמעת והכללים ולעשות הכ

. במידה ולא אפסיד התוצאה תהיה בהכרח רווח. לא להפסיד

המשכתי ללמד במסגרת . הפסקתי לחנוך סוחרים באופן פרטי אצלי בבית

בערבים שלימדתי במכללה . רציתי לפנות זמן למסחר. המכללה בלבד

בימים שלא לימדתי . S&P500-סחרתי בבוקר ולקחתי ביסים בעיקר על ה

 כתגובה 2000ב בעיקר על הראסל "סחרתי גם בשעות המסחר בארה

. לשאר המדדים האחרים

עדיין היו ימים . שוב ההון התחיל להצטבר וחשבון המסחר הלך וגדל

.  אך חזרתי לבנות את הביטחון במסחר,מוצלחים יותר והיו ימים שפחות
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זכרתי איך הפסדתי במהירות סכומי כסף גדולים ושיננתי לעצמי שהשוק 

.  יכול בקלות לגרום לי להפסדים
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מוח ורגש 
 

כולם הגיעו כדי לשמוע אותי מסביר איך אפשר . החדר היה מלא אנשים

פניות רבות של מתעניינים למכללה היו . להרוויח ממסחר בחוזים עתידיים

תחושה זו הייתה . רצו ללמוד ממני. מעביר בקשר לקורס שאני גולן גוב

, לאחר שחיים.  דאגתי להצדיק את התחושהמצדיאני . נהדרת מבחינתי

גשתי למרכז הבמה והתחלתי יהציג אותי בפני הקהל נ, מנהל המכללה

. בהרצאת הכנס

אנשים רוצים ללמוד איך לעשות כסף . גבוהותיש ציפיות רוב האנשים ל

עבודה מול מסכי , שוק ההון נראה לרוב כתחום היי טקי. בקלות וללא סיכון

אני מצדי . ניתוח השווקים וביצוע השקעות שמניבות רווחים גבוהים, מחשב

.  ולהציג את המציאות האמיתיתתבפרופורציודואג תמיד לשים את הדברים 

ים שמנסים להרוויח בשוק ההון לא שורדים נשרוב הא. "לא למכור חלומות

המשכתי והסברתי שאפשר . הסברתי מראש ליושבים בחדר, "לאורך זמן

אך הרוב לא . להרוויח מהמסחר ואפילו לשנות את החיים מקצה לקצה

שליטה : והשניה. משמעת: ראשונהה. מצליחים בגלל שתי סיבות עיקריות

.  מנטאלית

. מהניסיון למדתי שללא כללי עבדה ברורים וכתובים אין אפשרות להצליח

בנוסף גיליתי את . במסחר נדרשת משמעת ברזל כל הזמן ובכל פוזיציה

לא . אין שיטת מסחר שתעשה לי מיליונים. הסוד הוא שאין סוד. הסוד

משנה באיזה שיטה אני בוחר לסחור מה שיקבע אם אני ארוויח זה השליטה 

.  שליטה ברגשות בעת ניהול הפוזיציות, המנטאלית

 רמת הידע והרקע הנדרשים הם .כל אחד יכול ללמוד לסחור בשוק ההון

מה שקשה וגורם לרוב להפסיד ולבסוף להרים . ברמה של ילד בן שלוש
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מי שיודע לנטרל את . הם הרגשות שמעורבים במסחר, ידיים ולפרוש

כמובן במידה וירכוש ידע ויפעל על פי . יהיה חלק מהמצליחים, הרגשות

. כללי המסחר

חיפשתי חומר מקצועי בנושא המסחר באתרי , כמו רוב הסוחרים המתחילים

המסקנה . השקעתי המון זמן וחקירת השוק. קורסים וספרים, אינטרנט

 םרלוונטיי אינם לבסוף שידע בנושאי שיטות מסחר וכלים טכניים ההיית

. חיפשתי כלים להתמודדות עם רגשות ושליטה מנטאלית. להצלחה במסחר

ל הרצה פסיכולוג שהתמחה בהתנהגות "שהזמנתי מחו. די.וי.באחד מהדי

 לתרגיל שאפשר לעשות הנתן דוגמהוא בהרצאה שלו . סוחרים בשוק ההון

 לקום מהכיסא בעת ניהול הפוזיציה ולהסתכל ההייתהמלצתו . בזמן מסחר

כאשר אתה קם פיזית ומסתכל על . התנהגות השוק מהצדעל על המסחר ו

קל יותר להיות אובייקטיבי ולקבל החלטות כיועץ ולא כסוחר , השוק מהצד

. שכספו מושקע בשוק

 עצמילימדתי את . תרגיל נוסף שמאפשר לנטרל רגשות הוא דימיון מודרך

יות שיכולות לקרות כאשר אהיה חשוף ולדמיין מראש את כל האפשר

האחת שהשוק יעלה . מה שמדהים הוא שקיימות רק שתי אפשרויות. לשוק

. מרגע הכניסה לפוזיציה והשניה שהשוק ירד מרגע הכניסה לפוזיציה

. כנס לשוקיהחשש מהפסד הוא כל כך חזק שרוב הסוחרים נמנעים לה

 ןאך מצאתי שאת רוב, במהלך היום השוק נותן אלפי הזדמנויות לקחת כסף

כמעט בכל יום אני מקבל טלפון מסוחר שמספר שהפסיד כסף . אני מפספס

ראיתי את השוק בונה תמיכה במחיר מסויים . "לאחר שנכנס לפוזיציה

נבהלתי . כמו שנכנסתי השוק פרץ את התמיכה בחוזקה. ונכנסתי ללונג

כשאני מתחקר ובודק מה השוק עשה בפועל אני ". וברחתי החוצה בהפסד

השוק דשדש יותר משעה סביב מחיר , מגלה שלפני מועד הכניסה לפוזיציה

רוב הסוחרים . נקודות בכל פעם 3-2התמיכה ונתן כמה הזדמנויות לקחת 

מחוץ ונשארים , פייה מה השוק עושהיצמהפחד להפסיד והשיתוק מחוטפים 

, משתכנעים שהשוק מדשדש ונכנסים לפוזיציההם כאשר לבסוף . לפוזיציה

.  אז מתבצעת הפריצה
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למדתי להכיר איך הוא מתנהג . למדתי להכיר טוב את הנכס עליו אני סוחר

תכננתי את הכניסה לפי תוכנית העבודה . ונע בכל שעה משעות היממה

.  שקבעתי

דימיינתי מראש איך השוק מגיע להזמנת , לאחר שמיקמתי לימיטים לכניסה

-אני ממשיך לדמיין את מה שקורה ב. הלימיט ומכניס אותי לפוזיציה

Level2 .בעיקר . יהיאני מדמיין מראש איך השוק עולה ואיך אני מגיב לעל

אני מריץ שוב ושוב . אני מדמיין מראש איך אני מגיב כאשר השוק נע נגדי

ואז . איך אגיב לתנועת השוק כאשר הוא נע לטובתי וכאשר הוא נע נגדי

אימון מוביל .  אוטומטית ללא רגשותהנעשתבזמן אמת התגובה שלי 

כל . אימון בדמו עם תוכנת המסחר ואימון על ידי דימיון מודרך. למקצועיות

לפעמים . לתת מודע, זה כדי להפנים את דרך הפעולה בזמן החשיפה לשוק

למה נכנסתי עכשיו . שואלים אותי איך ידעתי שהשוק הולך לעלות

אך .  תכננתי את הכניסה מראשכי במדויקבדרך כלל אני יודע ? לפוזיציה

. אני צריך לרגע לחשוב למה הגבתי ולחצתי מרקט, בכניסות מרקט מהירות

אך אני יודע שהיא ,  ללא מחשבההנעשתהתגובה נראית מהצד כאילו 

התגובה . נעשתה אוטומטית כתגובה למה שראיתי שהשוק עושה

. האוטומטית באה מתוך ניסיון של אלפי שעות מסך ומעקב אחר השוק

כל מי שבידו רישיון .  טובה להמחשת הסיטואציה היא נהיגה ברכבהדוגמ

מכיר בוודאי את המצב , נהיגה ונוהג במסלול קבוע למקום העבודה ובחזרה

מה כבר עברתי את הדרך ? בו הגיע לצומת מסויים וחשב איך הגיע עד כאן

בתחילה . ללא מחשבה, פעולות הנהג נעשות אוטומטית? ולא שמתי לב

, סיבוב ההגה בפניות, כאשר למדתי נהיגה כל פעולה של החלפת הילוך

. השתלבות במסלולי התנועה וחניה נעשו תוך מחשבה רבה ומאמץ פיזי

לאחר ניסיון מצטבר לאורך השנים פעולות הנהיגה נעשות אוטומטית ללא 

.  כך צריך להיות בעת המסחר. מחשבה ומאמץ
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מינוף 
 

.  יכולת המינוףההייתאחת הסיבות שהתמקדתי בנגזרת החוזים העתידיים 

ם זאת להיות בעל יכולת לסחור עהאפשרות להיות בעל חשבון מסחר קטן ו

במהלך הקורס הראשון שעברתי בנושא ניתוח . כאילו יש לי הרבה כסף

 ההייתבין התגובות . י למכרים שהתחלתי ללמוד את שוק ההוןתסיפר, טכני

נכון ". כסף עושה כסף"או " כדי לעשות כסף צריך שיהיה לך הרבה כסף"

קניית מניה בעשרת . שלמי שיש הרבה כסף יש באפשרותו להרוויח יותר

 דולר תשנה את הרווח במידה והשוק ינוע 100,000-אלפים דולר או ב

.  דולר במקרה ראשון100עליה של אחוז אחד תניב רווח של . אותו אחוז

.   דולר במקרה השני1,000אך רווח של 

הרווחתי לאחר עבודה מול המסכים , כשסחרתי מסחר תוך יומי במניות

במסחר בחוזים עתידיים . ביום מוצלח, דולר ליום 70-60במשך שעות 

הבנתי שעם סכום כסף קטן בהרבה אני יכול להרוויח סכומים גבוהים יותר 

פחדני , גיליתי שאופי המסחר שלי הוא לחוץ. ובהשקעת זמן מסחר קצר

חיפשתי כלי שיאפשר לי בחשיפה קצרה לשוק להרוויח . וחסר סבלנות

את . ובזמן קצר ככל האפשר, הרבה באופן יחסי לנגזרות אחרות של השוק

לאחר ניסיון מסחר . ח ובאופציות"במט, המינוף מצאתי בחוזים עתידיים

ח ואופציות בחרתי להתמקד ולהתמחות במסחר על החוזים "קצר במט

. העתידיים

 

בעזרתו אפשר להרוויח הרבה מאוד כסף במהירות . למינוף יש הרבה כוח

יש . כל נקודה בחוזה שווה הרבה כסף. כשלשוק מספיקה תנועה קצרה
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ולכן צריך להבין שכוח המינוף . חוזים שכל נקודה שווה הרבה מאוד כסף

. אפשר להרוויח הרבה ואפשר גם להפסיד הרבה. עובד לשני הכיוונים

לאחר שחטפתי סטירות ראשונות מהשוק והפסדתי בארבע פוזיציות שונות 

הוא היה חזק וגדול לניסיון שצברתי בשוק .  הבנתי מהו מינוף, דולר1,000

. ההון ולכן סגרתי את החשבון הראשון שפתחתי למסחר בחוזים עתידיים

חזרתי ופתחתי שוב חשבון בחוזים , לאחר שנה וחצי של מסחר במניות

. הפעם באתי מוכן יותר. עתידיים

שווי חוזה אחד .  דולר50 הוא S&P500-שווי נקודה של חוזה על מדד ה

 1,300-לכן כאשר המדד נמצא ב.  דולר כפול ערך המדד50בכסף הוא 

עם חשבון .  דולר65,000 כלומר,  דולר50 כפול 1,300נקודות שוויו יהיה 

 חוזים בעת 10 דולר בלבד יכולתי לסחור במינוף של 5,000מסחר של 

.  דולר650,000כלומר להיות חשוף לשוק בפוזיציה ששוויה . ובעונה אחת

. מינוף גדול מאוד

 חוזים בכל 2במהלך החודשים הראשונים הקפדתי להיות חשוף עד 

 לגרום להפסד גדול עשויהידעתי שכניסה עם כמות חוזים גדולה . פוזיציה

אם , אמרתי לעצמי. אך תאוות הבצע עלתה עם הניסיון וההצלחה. ומהיר

אז למה לא לעשות את זה עם ,  נקודות ביום עם חוזה אחד2אני יודע לקחת 

. השוק ימשיך לעלות ולרדת איתי ובלעדי.  חוזים בבת אחת10, 8, 6, 4

.  חוזים10פוזיציה של חוזה אחד או בהוא ינוע בדיוק אותו דבר עם אהיה 

?  דולר50 דולר במקום 500אז למה לא להרוויח על כל נקודה 

נכנסתי לפוזיציה בדיוק על פי הכללים . את התשובה קיבלתי מהר מאוד

עם .  חוזים ולא עם אחד או שניים10השוני היה שנכנסתי עם . שקבעתי

 125הכניסה לפוזיציה השוק ירד פיפס אחד ואני ראיתי מיד הפסד של 

מאתיים דולר ועכשיו מיד  עד אותו רגע הרווחתי ביום מסחר מאה. דולר

-לרגע הייתי ב. רמת הלחץ עלתה והדופק גבר.  דולר125אני בהפסד של 

השוק ירד שלושה פיפס .  דולר הפסד ולרגע במצב שיוויון ללא הפסד250

. הרבה מאוד.  דולר375בלבד ואני מלחץ יצאתי מהפוזיציה בהפסד של 

כל מה שיכולתי לעשות הוא . כמובן שהשוק עשה את המהלך שציפיתי

.  מבחוץבתסכוללהסתכל 
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. במשך השנים למדתי להכיר את התנהלות השוק ואיך לשלוט במינוף

הרצון להרוויח הרבה ומהר גורר את רוב הסוחרים למחיקת חשבון ולא 

 מאוד לא ליפול למלכודת רלהיזהמינוף הוא דבר טוב אך יש . להכפלתו

עצמו את על כל סוחר לדעת לנצל את המינוף לטובתו ולהימנע מלמנף . שלו

. לדעת

 

מהפסדי העבר למדתי . ובכל זאת רציתי להרוויח יותר כסף בזמן קצר

. שאפשר בקלות גם להפסיד כסף ולכן התאמתי את הציפיות שלי למציאות

זאת .  נכנסתי לשוק כדי לקחת ביסים,במקום לנסות לקחת מהלכים ארוכים

. כנס עם יותר חוזיםיאומרת שכדי להרוויח יותר בכל פוזיציה אני צריך לה

? אז איך להתמודד עם הסיכון שבהפסד והלחץ המנטאלי שמעורב במסחר

כנס עם שני חוזים בבת אחת אך לצאת מהפוזיציה ביעדי רווח יהחלטתי לה

סיכוי הגעת השוק . יעד ראשון קרוב לכניסה ויעד שני רחוק יותר. שונים

. ליעד הראשון גבוה ולאחר היציאה אוכל לנהל את הפוזיציה בקלות וברוגע

 גם חזרה של השוק למחיר הכניסה ,אתי מחוזה אחד מתוך שנייםיהרי עם יצ

 שאני נוהג תמיד מאחרו. לפוזיציה תשאיר עדיין את הפוזיציה מרוויחה

מקסימום . לא תהפוך למפסידההיא לעולם , לשמור שפוזיציה מרוויחה

כאשר השוק מגיע ליעד הרווח . אך ללא הפסד, יצאתי ברווח קטן מהצפוי

 מתוך השניים אני מעלה את הסטופ  הראשוןהראשון ומוציא את החוזה

פיפס אחד מעבר למחיר הכניסה ומחכה לראות אם המומנטום ממשיך 

אני מזיז את יעד , במידה והמומנטום ממשיך. לכיוון יעד היציאה השני

כך בכל מקרה הפוזיציה תרוויח . הרווח ומעלה עם כיוון השוק את הסטופ

.  ורמת הסיכון יורדת משמעותית

אפשר למנף בסיכון נמוך כאשר נכנסים לפוזיציות על פי כללי , מסקנה

יציאה . כניסה נכונה תגדיל את הסיכוי להצלחה. מסחר ומשמעת ברזל

מהפוזיציה ביעדי רווח שונים תאפשר בקלות לשלוט ברוגע על המינוף 

. ולצאת בחלקים מהפוזיציה בסיכון נמוך ובסיכוי גבוה
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יום שיגרתי 
 

, תחה לכיווני ואמרהתמאוסנת ה. שעון המעורר צלצלה, 7:00השעה 

 "?אתה קם איתי או נשאר לישון ",והוסיפה ,"בוקר טוב"

 ".אני צריך לשלוח איתותי מסחר למינויים. "עניתי, "אני קם"

אוסנת העירה את נימרוד לבית ספר ואני לאחר צחצוח שיניים הלכתי 

קניתי מכונת קפה מקצועית של חברת . למטבח להכין את הקפה של הבוקר

SAECO .הוספתי מים . וידאתי כי מיכל הקפה מלא בפולים טריים

רעש . להקציף את החלבכדי אן מתחת לפיית הקיטור 'ומיקמתי את הפינג

שפכתי את החלב המוקצף . ביעבוע החלב התחיל וסגרתי את כפתור הקיטור

. לשתי כוסות זכוכית גדולות ומיקמתי אותן מתחת לפתח יציאת הקפה

. לחצתי על הכפתור להפעלת המכונה ורעש טחינת הקפה נשמע בחוזקה

באופן אוטומטי המשיכה . ריח נעים של קפה טחון התפשט ברחבי הבית

. המכונה לדחוס את הקפה ולהזרים מים רותחים מבעד לקפה אל הכוסות

שחור חום , בתוך הכוסות התקבלו שלוש שכבות בצבעים לבן של החלב

.  ממש כוס קפה של בית קפה. של החלב המוקצף' של הקפה ולבן בז

הורידה את היא בדרך . אוסנת יצאה לעבודה לאחר ששתינו ביחד את הקפה

 פתחתי את הגרפים .אני התיישבתי מול מסכי המחשב. נימרוד בבית הספר

דרך שירות . ושרטטתי קווי תמיכה והתנגדות חזקים של הימים האחרונים

 איתותים לכניסה ת שלחתי למינויים את רמות המחיר שמהווSMSשליחת 

איתותים , כך בכל בוקר שלחתי איתותי מסחר למינויים. ללונג ולשורט

 נקודות רווח 2 אחוז הצלחה לקחת לפחות 80-שנתנו תוצאות של למעלה מ

לאחר מכן מיקמתי הזמנות כניסה לפוזיציות . S&P500-על מדד ה

במחירים בהן קבעתי את האיתותים וחיכיתי בסבלנות שהשוק יגיע ויתפוס 
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, 9:00בדרך כלל אחד מהאיתותים נתפס בזמן שבין השעה . את ההזמנות

. פתיחת הבורסה בגרמניה, 10:00לשעה , DAX-התחלת המסחר על ה

כנס לפוזיציה ולצאת יבזמן זה השוק נהיה תנודתי וקופצני והזמן שלוקח לה

אני מסיים את המסחר עד , במידה ואין תנועה חריגה של השוק. קצר, ממנה

. 11:00השעה 

מדי פעם עניתי לטלפון לפניות . בין לבין שיחקתי באבלס והקשבתי לרדיו

.  של סטודנטים בנושאי המסחר

בתגובה .  נקודות60סחר ופתח בגאפ שלילי של י התחיל להDAX-ה

אך שמתי לב כי קו , חשבתי ללחוץ מרקט למכירה.  לרדתS&P-התחיל ה

מיקמתי לימיט קניה , במקום ללחוץ באימפולסיביות שורט. התמיכה קרוב

לרגע נבהלתי . השוק ירד ותפס את הלימיט במהירות. על קו התמיכה

נתפס , לפני שהספקתי להגיב. מהקפיצה המהירה ושקלתי לצאת מהפוזיציה

גררתי את יעד הרווח השני כלפי מעלה . יעד היציאה הראשון ברווח

עכשיו . נרגעתי. והעלתי את הסטופ פיפס מעל מחיר הכניסה לפוזיציה

 לשורט וחיכיתי סמלהיכנשמחתי שנמנעתי . הפוזיציה יכולה רק להרוויח

 והתחיל לרדת לכיוון ההעליי השוק עצר לרגע את םבינתיי. בתמיכה ללונג

עוד פיפס אחד ואני .  הסטופ בפיפס רווחסוייתפעוד רגע . הכניסה לפוזיציה

 מנסה ,אך השוק התחיל שוב לעלות ועצר ברמה קריטית. יוצא מהפוזיציה

הסתכלתי על כמות ההזמנות של המוכרים . לעבור אותה כלפי מעלה

, חיפשתי לראות האם יש הזמנות חריגות ברמת מחיר כלשהי. והקונים

הזמנות חריגות הופיעו שני פיפס מעל הרמה . בעיקר אצל המוכרים

עדיין בוצעו עסקאות במרקט . וייעלמהקריטית ולכן המתנתי לראות אם הן 

התרגשות מהפעילות שמתנהלת בתוך . המתנתי בהתרגשות מסויימת. לקניה

כמות ההזמנות החריגה של המוכרים ירדה בבת אחת לכמות שזהה . פוזיציה

-ה. ציפיתי לראות עליה של השוק. להזמנות המוכרים בשאר רמות המחיר

DAX של הההעליי המשיך לעלות וחיזק את פוטנציאל -S&P . עוד שניות

גררתי את . שניות שנראות כשעות והשוק התחיל להגיב ולעלות, עוברות

הלימיט ליציאה ברווח כלפי מעלה ומיד גם את הזמנת הסטופ כלפי מעלה 

למה יצאתי מחצי מהחוזים , חשבתי. מתחת לרמה הקריטית שהשוק פרץ

 המחשבות ,אך מה לעשות. יכולתי להרוויח כפול? שהייתי בפוזיציה



 197 

המשכתי לעקוב אחר תנועת השוק וקצב . שיכולתי להרוויח יותר תמיד יהיו

לאחר המתנה .  לרווח גדול ככל שניתןההעליירציתי למקסם את . ההעליי

גררתי שוב את הסטופ עם . רגעית המשיך השוק לעלות עוד נקודה וחצי

. כיוון השוק ומיקמתי אותו שני פיפס מתחת לרמה הקריטית בה נעצר השוק

. ידעתי כי הסטופ קרוב מדי לשוק ויתכן שהשוק יעיף אותי מהפוזיציה

למרות שהסטופ מוקם קרוב לשוק קבעתי כי סטופ לא משנים לרעה לעולם 

לרגע נראה כי השוק ממשיך למעלה . ולכן לא הזזתי את הסטופ מעט למטה

השוק הגיע לרמת התנגדות קטנה , אך לאחר קפיצה של שני פיפס למעלה

יצאתי מהפוזיציה . חזר כלפי מטה ותפס את הסטופ שמיקמתי, תוך יומית

.  ברווח כפול ממה שתיכננתי

. על פי האיתותים שקבעתי, על קו ההתנגדות מוקמה מראש הזמנה לשורט

, למרות שמבחינה סטטיסטית ציפיתי שהשוק יגיע ללימיט למכירה ואז ירד

כנס לפוזיציה חדשה מיד לאחר שיצאתי יביטלתי את ההזמנה כדי לא לה

מניסיון למדתי כי כניסה מהירה לפוזיציה לאחר יציאה . מפוזיציה קודמת

במקרה של יציאה קודמת . מפוזיציה קודמת מובילה בדרך כלל להפסד

 נכנסים לפוזיציה בדרך כללאך . להרוויח שוב ומהרהוא הרצון , ברווח

כניסות מהירות משפיעות . במהירות כדי להחזיר הפסד מהפוזיציה הקודמת

. ניהול הפוזיציה יהיה לקוי, גם אם הכניסה נכונה. על התגובה המנטאלית

העדפתי להמתין מבחוץ ברוגע עד להגעת השוק לאחד מהלימיטים האחרים 

את השעות הבאות העברתי במשחק באבלס ובשיחות עם . שמיקמתי

.  סטודנטים

 עם שלהיפגשם קבעתי ,  הגיעה ויצאתי לכיוון הקנטרי קלאב13:00השעה 

נרשמנו לא מזמן לקנטרי קלאב לאחר שהחלטנו להשקיע במראה . אוסנת

סוף סוף יש ביכולתי מבחינה . ספורט שאני מאוד אוהב הוא שחיה. ובכושר

אוסנת . בשנה ₪ 7,500-עלות של כ. כלכלית לממן מנוי זוגי בקנטרי קלאב

. אימון בחדר כושרב והבשחיי, ואני החלטנו שבכל צהריים נעשה כושר

י תהסתכל. ישלחושב על סיגנון החיים בעודי נסעתי לכיוון הקנטרי קלאב 

בדרכם לפגישות ומטלות שבמסגרת היו רובם . בנהגים שנסעו לצידי

מסתובב . רץ מפגישה לפגישה. עד לא מזמן הייתי באותו מצב. העבודה
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. מנסה להשיג עוד מעשנים כלקוחות לגמילה מעישוןובמקומות ציבוריים 

. מנסה להרחיב את הארגוןובמקביל מסתובב בכל הארץ להדריך מטפלים 

חשבתי כמה שינוי קטן בחיים יכול לעשות שינוי כל כך גדול בביטחון 

איך זה שלמרות הנגישות הקלה למידע . הכלכלי ושינוי ברמת החיים

רוב האנשים אינם מודעים , בורסאי וכלים פשוטים של מחשב ואינטרנט

לרוב המציאות היא מאבק יום יומי של .  במציאותותלאפשרויות שקיימ

.  תהישרדו

נכנסנו כל אחד . החנתי את הרכב ופגשתי את אוסנת בכניסה לקנטרי קלאב

הבריכה חולקה .  בבריכהשלהיפגלמלתחה להחליף לבגד ים וקבענו 

כמעט כל השוחים בשעות . למסלולים שבכל המסלולים שחו אחד או שניים

נכנסתי למסלול בו שחה אדם אחד . הצהריים הם פנסיונרים מאוד מבוגרים

 1,500,  בריכות60קבעתי שהפעם אשחה . והתחלתי לשחות בסיגנון חזה

.  אוסנת נכנסה אחרי במסלול ליד והתחילה לשחות.  דקות50מטר בזמן של 

 הבריכות ויצאתי לכיוון המלתחה להתרחץ 60 דקות סיימתי את 52לאחר 

 שאני אחכה ברחבה שליד הברכה עד אוסנתאמרתי ל. ולהחליף בגדים

. שתסיים

 . אמרה אוסנת, "הצלחנו"

 .הוספתי, " מטר בפחות משעה1,500זה יוצא , כן"

 וכואב הברכייםזה דופק לי את . אבל אני חייבת לשחות חתירה ולא חזה"

 . ציינה, "לי בגב

אני צריך . אני מתעייף מהר. גם אני רוצה לשפר את סיגנון החתירה שלי"

אני אחפש באינטרנט הדרכה איך לשחות  ".אמרתי, "ללמוד לנשום נכון

". נכון

שתינו כוס יין טוב והלכנו לחדר . חזרנו הביתה והכנו ארוחת צהריים

. לישון את מנוחת הצהריים, השינה

 . שאלתי את אוסנת, "?רוצה כוס קפה. " התעוררתי17:00בשעה 

 . ענתה, "בשמחה"

ניגשתי למטבח להכין קפה ובדרך עברתי ליד עמדת העבודה וצפיתי במסכי 

יה חזקה יהשוק פתח בעל, לא יאומן. לראות איפה נמצא השוקכדי המחשב 

  כמה דקות.  חזקהההייתתנודת השוק . והמשיך את העליות של הבוקר
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אני נוהג להמתין עד . בורסה והשוק נע בעצבנותההודעות קודם התפרסמו 

המשכתי לכיוון . הרגעות התנודה ואז לחפש הזדמנויות כניסה לפוזיציה

.  במקוםנוהמטבח והכנתי שתי כוסות קפה הפוך איכותיים מפולי קפה שנטח

גשתי למחשב לקראת אחר הצהריים ינ, לאחר ששתיתי עם אוסנת את הקפה

מה שאפשר לי להמתין , באותו יום לא לימדתי במכללה. של מסחר

היה לי את כל הזמן לנהל את הפוזיציות בלי . כנס לפוזיציהיבסבלנות לה

 S&P-ק וה"מדדי הנסדא.  השוק עלה והגיע לרמת התנגדותםבינתיי. לחץ

שמתי לב כי מדד הראסל עמד במקום סביב רמת . עצרו והתחילו לרדת

,  פרץ רמה קריטית כלפי מטהS&P-ברגע שה. ההתנגדות ללא תגובה

 10נכנסתי עם . לחצתי מרקט על הראסל לשורט עם כיוון שאר המדדים

כמו .  פיפס10 פיפס ויעד שני 5חוזים כאשר יעד ראשון ליציאה ברווח הוא 

תוך שניות . שנכנסתי לפוזיציה השוק עצר ובתגובה התחיל הראסל לעלות

- עוקב אחר ה,המתנתי בסבלנות.  דולר800ראיתי איך הפוזיציה מפסידה 

Level2 של ה-S&P ץ עלהלחה. מצפה לראות שהשוק ממשיך לרדתו .

חששתי שהשוק יחזור לעלות לכיוון רמת ההתנגדות ויגרום לראסל לעלות 

הכרתי את התנודה של הראסל והחלטתי שבהזדמנות הראשונה . בחוזקה

ראסל ירד והגיע פיפס הלרגע . אצא מהפוזיציה בפיפס רווח, שהשוק ירד

ומת ההפסד בו לעהזדמנות לצאת בהפסד קטן . ממחיר הכניסה לפוזיציה

להתווכח עם , המוח התחיל לחשוב.  רק לפני כמה שניותההייתהפוזיציה 

 לרדת ופרץ רמה S&P-תוך כדי כך התחיל ה. לצאת או לא לצאת. עצמו

ביטלתי את הזמנת הלימיט ליציאה מהפוזיציה ברווח של . קריטית למטה

עוד כמה שניות והראסל . החלטתי לתת לשוק הזדמנות לרדת. פיפס אחד

שמחתי שלא . סוף סוף הפוזיציה הפכה להיות חיובית. הגיב והתחיל לרדת

 5השוק המשיך לרדת ויעד היציאה הראשון ברווח של . יצאתי מהפוזיציה

גררתי את הסטופ , מעכשיו שיצאתי מחצי מכמות החוזים. פיפס נתפס

במצב זה הפוזיציה . להוריד לחץ,  לעצמי להתרווחואפשרתילפיפס רווח 

השוק התקרב ליעד . השאלה היא רק כמה רווח. כבר לא יכולה להפסיד

התלבטתי אם להרחיק את יעד הרווח ולאפשר לפוזיציה . היציאה השני

. הושטתי את היד לכיוון העכבר כדי להזיז את יעד היציאה. להרוויח יותר
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לא הספקתי להגיע לעכבר והשוק ירד והפוזיציה נסגרה ביעד הרווח 

.  דולר תוך דקות750ל וסך הכ, המקורי

 .  בשמחהאוסנתצעקתי ל, "לקחתי עוד ביס"

למרות ". עכשיו קום ובו להיות לידי. טוב מאוד", אוסנת החזירה צעקה

 את כל ההזמנות שנמצאות במערכת וניגשתי ביטלתי, כנס שובירצון עז לה

, 18:00 מעט לפני ההייתלמרות שהשעה . הטלוויזילחדר לראות עם אוסנת 

 .לא סחרתי בהמשך אותו ערב

 

 



 201 

 

 

 

 

פערי מחיר 
 

.  פתחתי את הגרפים ואת תוכנת המסחר כמו בכל בוקר7:30בשעה 

 נקודות 14ק נמצא "הסתכלתי מה קרה במהלך הלילה וראיתי שחוזה הנסד

 נקודות מעל מחיר 2 נמצא S&P-מעל למחיר הסגירה של אתמול וחוזה ה

ת י ונכנסתי לפוזיציםביניההופתעתי מהפער הגדול . הסגירה של אתמול

SPEARDS ,חוזים שורט ו2ק "נסדא  -S&Pיחס רגיל .  חוזה אחד לונג

השוק בשעה זו נע באיטיות ובתנודה . ק" לטובת הנסד2:1בין החוזים הוא 

. לרגע היה שלילי ולרגע חיובי. הפער בין החוזים כמעט ולא השתנה. נמוכה

ידעתי שאין למה לצפות עד פרסום ההודעות הכלכליות ופתיחת הבורסה 

 רשייווצ שהשוק יעשה במהלך הבוקר תנועה חריגה כדי יקיווית. ב"בארה

 צריך להמתין בסבלנות עד שהפער בין SPREADSבפוזיציה . פער חריג

. ניצלתי את הזמן לשחק באבלס. החוזים ישתנה באופן שייתן רווח יפה

נימרוד ניגש אלי והציע להזמין . 13:00-עברו השעות והשעה התקרבה ל

לאן אתה רוצה לקחת . "את אוסנת ואותי לארוחת צהריים במסעדה

 . שאלתי" ?אותנו

 . שאל" ?לאן אתה חושב שכדאי ללכת, לא יודע"

, "אפשר ללכת למוזס. כל הכבוד, יפה מאוד, רוצה להזמין אותנו למסעדה"

לאחר ארוחה . פגש במוזסי שנאוסנתנימרוד חייך וצלצל להודיע ל. הצעתי

חזרנו הביתה והלכתי עם אוסנת לנוח לאחר יום , טעימה באווירה נעימה

. עבודה מתיש

.  שאלה לגבי המסחרההייתלאחד מהסטודנטים . הטלפון צלצל, התעוררתי

-שני חלונות ה. ניגשתי למחשב לראות מה השוק עשה בזמן שישנתי

Level2ק וה" של הנסד -S&Pבתחתית החלונות הופיע מצב .  היו פתוחים
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 דולר ועל 220 הופיע הפסד של S&P-על ה. פוזיציהההרווח וההפסד של 

כלומר מצב הפוזיציה עמד על רווח של .  דולר940ק הופיע רווח של "הנסד

-מיד סגרתי את שני החוזים כדי לקבע את הרווח שה.  דולר720

SPREADSעוד יום עבודה הסתיים.  בין החוזים יצר  .

 

המכונה התחילה . לחצתי על כפתור ההפעלה במכונת הקפה, יום חדש

פתחתי .  רותחים אל שני הספליםיםלטחון את פולי הקפה ולהעביר בלחץ מ

בשונה . את תוכנת המסחר ובדקתי בגרפים מה השוק עשה במהלך הלילה

 נקודות מעל הסגירה של 2.5הפעם ראיתי שהראסל נמצא , מהפעם הקודמת

גם פער חריג . נקודות מתחת לסגירה של אתמול 7.5ק נמצא "אתמול והנסד

כנס בלימיט על יתיכננתי לה. וגם חוזה אחד חיובי וחוזה שני שלילי מאוד

 חוזים ללונג ובתגובה במרקט על הראסל עם חוזה אחד 2ק עם "הנסד

מה , חשבתי. ק ולימיט על הראסל"בפועל מיקמתי לימיט על הנסד. לשורט

הלימיט שמיקמתי על . אני אגיב במרקט על החוזה השני,  קודםסשייתפ

 ולכן לא סלהיתפק עומד "הראסל נתפס ונראה שהלימיט שמיקמתי בנסד

התבוננתי . השוק לא זז במשך דקות. ק במרקט"נכנסתי מיד על הנסד

 SPREADS-  הית ושפוזיציסייתפק " מחכה שגם הלימיט של הנסד,מסךב

 על והפוזיציה דקות התחיל השוק לעלות כמהלאחר . תתחיל להתנהל

כלומר לא , ק"עדיין לא נכנסתי ללונג על הנסד.  להפסידההראסל התחיל

משהבנתי שללא תגובה אני עשוי .  דולר140-הייתי מוגן וההפסד הגיע ל

לחצתי לונג על , חשוף על הראסל, כנס למצב לא נעים של הפסד גדולילה

מעט באיחור ובפער שלילי . SPREADS-ק במרקט והפעלתי את ה"הנסד

אך עדיין פוטנציאלית פער שמאפשר להגיע לפער חיובי ,  דולר140של 

מורה , לירוי. המתנתי בסבלנות וציפיתי לראות מה השוק יעשה. יפה

ידעתי שמאוד תעניין אותו . צפוי להגיע אלי לשיעור פרטי, התופים שלי

לירוי נכנס והתיישב , משהגיע. נכנסתיאליה  שSPREADS-פוזיצית ה

 .לידי והסתכל אל מסכי המחשב

 .אמר, "אני רואה שאתה כבר בפוזיציה" 

עניתי והמשכתי להסביר מה השיקולים שהנחו , "SPREADS-נכנסתי ל"

שים לב כי נכנסתי באיחור לפוזיציה בפער שלילי . "אותי להכנס כך לשוק
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כרגע . "אמרתי והצבעתי לכיוון מחירי הכניסה לפוזיציה, " דולר140של 

. הפער הצטמצם והרווח וההפסד של שני החוזים מקזזים אחד את השני

גם אם השוק יעלה או ירד אני , מבחינת פוטנציאל התנועה של השוק

התחלנו להעמיק לגבי . הסברתי ללירוי, "ארוויח מהפער החיובי שייווצר

 התחיל להיסחר DAX-בינתיים ה. SPREADSשיקולי החלטה בפוזיציות 

עם הפתיחה השוק התחיל . והשוק התחיל לנוע כלפי מעלה ומטה בעצבנות

 60-50 דולר נסגר ונהיה חיובי בסביבות 140עלות והפער השלילי של ל

תוך כדי כך התחיל השוק . לירוי סיפר לי לגבי פוזיציה שניהל אתמול. דולר

ק נעלם והתחיל להיות "הרווח שהיה בחוזה הנסד. לרדת בחדות כלפי מטה

 . ההפסד שהיה קודם על הראסל הפך תוך שניות לרווח. שלילי

 . קרא לירוי, "תצא תצא.  דולר160רווח של , תראה"

ידעתי שפוטנציאל הפוזיציה .  מתלבט מה לעשות,הסתכלתי על המסך

מצד שני חשבתי שאני ולירוי צריכים עוד מעט לצאת . לרווח גדול יותר

לחצתי מרקט על שני . לשיעור תופים ולא רציתי לפספס את הרווח שנוצר

 . דולר בלבד135רווח של , תוצאה סופית. החוזים ויצאתי מהפוזיציה

 . מה שחשב בליבואת שאל לירוי בקול , "?למה לך תמיד מצליח"

.  עניתי, "חוסר חמדנות ומשמעת"
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ערכים ומשפחה 
 

אמרתי בתגובה לדברים של , "אני חושב שהנסיעה לפולין חשובה מאוד"

 . טלי

זה מאוד יקר .  זה לא נותן להם כלום?בשביל מה לוקחים אותם למסע הזה"

 . אמרה טלי, " הזדמנות להתפרעויות ומסיבותוובשביל בני הנוער ז

כל יהודי ובמיוחד ישראלי . לא יהיה לו עתיד, מי שלא מכיר את עברו"

העבר מלמד . צריך להבין עד כמה חשוב שתהיה לנו מדינה חזקה ויציבה

ואם לא נדאג ונשמר את מה שיש לנו היום . שההיסטוריה חוזרת על עצמה

האנטישמיות בעולם עולה בכל ",  וסיימתי."מהר מאוד נראה שואה נוספת

רצח עם מתקיים . שנה ומכחישי שואה מפרסמים מאמרים ומדברים בגלוי

 באינטרסזה לא . באפריקה במספר מדינות והעולם לא עושה שום דבר

. העולם מתערב רק במקומות שיש לו צורך במשאבי טבע וסחורות. שלו

אנחנו יכולים לסמוך , לנו אין אוצרות טבע ואף אחד לא יתערב ויעזור לנו

 ".רק על עצמנו

 ואת נושא השואה הההיסטוריאין ספק שללמוד את ", בני הצטרף לשיחה

. ל והם לא לומדים ממנו כלום" טיול לחוזהאך בשביל הנוער , חשוב ביותר

 ". שילמדו יותר בבית הספר

רק כשנמצאים . שום לימוד בבית ספר לא ימחיש את מה שקרה שם"

אפשר אולי , במקום ורואים את השרידים מהמשרפות והקברים ההמוניים

מעשה ככל שהשיחה נמשכה ל. הוספתי, "להתחיל להבין מה באמת היה שם

אני . הבנתי שהבעיה היא בכלל כלכלית ולא מהות ומטרת המסע לפולין

, זוכר כאשר יניב בני הבכור הגיע עם הפרוספקט של המסע לפולין

עלות ,  6,000₪-מעלה מל. התלבטנו לגבי העלות הכספית של המסע
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יניב יצא למסע לפולין במסגרת תנועת . צפויהבמיוחד כשהיא לא , גבוהה

הם עבדו . הנוער וחלק מהמימון נעשה בעבודה משותפת של בני הנוער

למעשה העלות הסופית שלנו ההורים . במפעל אריזה של תפוחי אדמה

.  חציההיית

התחושה והתגובה , כשנימרוד בני הצעיר פנה בנוגע למסע לפולין, הפעם

הגענו לרמה כלכלית שאפשרה לשלם עבור המסע . אין בעיה, בסדר, ההיית

קשה לתאר את התחושה שלחץ כלכלי . הפעם את מלוא הסכום, ללא בעיה

, אין מועקה. יר בריאותויש או, זו תחושה של חופש. כבר לא חלק ממך

מאיפה תביא עוד כדי לגמור את . אתה לא צריך לחשוב כל הזמן על כסף

אפשרתי לעצמי לחשוב איך לשפר את איכות החיים מבחינה . החודש

זה לא שאני אוהב להוציא כסף ובעיקר . לייף סטייל. בריאותית ונפשית

 לדעתי הנושא מספיק חשוב אך, סכומים גבוהים שלדעתי מוגזמים

שהמדינה תממן חלק מהעלות ושכל בני הנוער יצאו למסע ולא רק אלו 

. שההורים יכולים לממן

 

ככל שהם מתבגרים כך ההוצאות עליהם . ילדים זו הוצאה לכל החיים

מרכז המגמה הציע לקחת את . יניב למד במגמת אומנות. הולכות ועולות

לראות את כל סיגנונות האומנות . התלמידים לטיול מיוחד לאיטליה

 מאחר. טיול תפור במיוחד לאורך כל איטליה. מההיסטוריה ועד היום

 שלא במסגרת תוכנית ההייתהפניה ,  גבוהה במיוחדההייתשעלות הטיול 

בית ,  שהטיול נעשה שלא במסגרת הלימודיםומאחר. הלימודים בבית הספר

כך שמועד היציאה . הספר לא אישר לצאת לטיול בזמן שנת הלימודים

התוצאה הישירה . היחיד היה בזמן החופשה הגדולה ובאחריות של ההורים

היא עלות גבוהה עוד , של יציאה בתקופה החמה ביותר של עונת התיירות

נפגשנו ההורים עם מרכז המגמה לקבלת . יותר ממה שתוכננה מראש

תלבטו אם לאפשר לילדם הלפני הפגישה רוב ההורים . פרטים לגבי הטיול

אך ככל שהפגישה . כלכלית של עלות הטיולהה מהסיבבעיקר , לצאת

 םנכונותכך יותר ויותר הורים הביעו את , לחץ של הילדים עלההנמשכה ו

וככל שיותר הורים אישרו את השתתפות . לאפשר לילדם לצאת לטיול

הלחץ הקבוצתי השפיע ושאר ההורים הצטרפו עד שכל , ילדם בטיול
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כשיש לחץ כלכלי שמונע ממך . תלמידי המגמה ישתתפו ויצאו לטיול

התחושה היא של מועקה , לעשות את הדברים שחשובים לך ושאתה רוצה

הכרתי את . אתה מרגיש קטן וחסר ביטחון ביחס לסביבה שלך. גדולה

. הייתי במצב כלכלי מאוד לא טוב בתקופות מוקדמות יותר. התחושה הזו

עכשיו הרגשתי כמה חשוב וטוב להיות במצב שאתה יכול לקבל החלטות 

קשה היה לראות חלק . ביא את הכסףאמבלי לחשוב מאיפה אני אממן ו

רואים את זה אצלו , כשמישהו לחוץ כלכלית. מההורים נאבקים ומתלבטים

התחלתי לחשב את , כשניצבתי בפני החלטות כלכליות לא צפויות. בעיניים

. כיסוי העלות בכמה פיפס אני צריך לעשות במסחר

. החיים הרבה יותר נוחים כשאתה יודע שהפיפסים נגישים בכל רגע

האפשרות להיות אדם חופשי ולא תלוי באף אין כמו  :כמו שאני תמיד אומר

. אחד

 

חיפשתי . רציתי להפתיע אותה ביום כיף. יום ההולדת של אוסנת התקרב

רוב ההצעות היו בילוי בצימר עם טיפולי . באינטרנט אפשרויות בילוי

חשבתי . בדקתי טיסות רומנטיות בשילוב מסעדה יוקרתית. עיסויי זוגיים

להגיע לעבודה של אוסנת עם לימוזינה מפוארת ולהפתיע אותה בטיול ליילי 

, יומיים של פינוקים. לבסוף בחרתי במלון בוטיק מפואר בצפון. בירושלים

. שוקולדים ומסעדות, יין, טיפולים

 ורציתי לקבל פרטים גולןשלום שמי . "בחרתי מועד וצלצלתי להזמין מקום

. אמרתי לבחורה שענתה לטלפון, "לגבי חבילת הפינוקים שאתם מציעים

תוך כדי . ברכה שענתה התחילה להסביר לגבי סוגי החבילות שהם מציעים

פתחתי את , הקשבה לתיאור הפינוקים והכיף שאני הולך לעשות עם אוסנת

במועד שרציתי להזמין מקום צויין כי . זה לא מסתדר, אוי. היומן שבמחשב

 עאמצ. מפגש שלישי מתוך חמישה מפגשים. יש קורס שאני מעביר במכללה

חיכיתי שברכה תיקח נשימה . אי אפשר לקטוע את הקורס סתם כך. קורס

אני רואה שיש לי איזו , ברכה. "ותעצור לרגע את ההסבר שלה לגבי הנופש

ם אני יכול אאני צריך לראות . שהיא בעיה בתאריך שאנחנו מדברים לגביו

. התנצלתי ונפרדתי מברכה, "תודה בינתיים. לפנות זמן מבחינת העבודה

. צלצלתי למיכאלה האחראית במכללה לתיאום הקורסים עם המרצים
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מיכאלה אני מבקש שתיבדקי אם אפשר להזיז את השיעור השלישי של "

 .ביקשתי, "הקורס בירושלים בשבוע אחד

אמרה מיכאלה והמשיכה לאחר שפתחה את יומן , "בוא נראה מה קורה"

אי אפשר לדחות את השיעור כי דחייה . אני רואה שיש בעיה", הקורסים

בשבוע של הקורס תיפול על פסח ונצטרך לדחות את השיעור האחרון עד 

הבנתי שאין אפשרות לצאת ". לפצל קורס פעמיים לא אפשרי. לאחר החג

הודתי למיכאלה והשארנו את מועדי השיעורים . במועד שתיכננתי לנופש

. ללא שינוי

חזרתי בבת אחת לתקופות . כאילו קיבלתי בוקס לפנים. מאוד התאכזבתי

מוקדמות בהן הייתי תלוי בגורמים נוספים לגבי חופש התנועה וההחלטה 

כבר ראיתי בדימיוני איך . הרגשתי כמו שכיר שצריך אישור מהבוס. שלי

עכשיו אני מוגבל וצריך . אני מפתיע את אוסנת ואיך אנחנו מבלים ביחד

הבנתי שאני חייב . לבטל את היציאה עד למועד שאין לי קורסים מתוכננים

. לדאוג מראש לשריין לי תקופות במהלך השנה שאני פנוי מכל התחייבות

.  מול המכללה ומול סטודנטים שלומדים אצלי בחניכה אישית בבית

.  את יום ההולדת של אוסנת חגגנו בארוחה משפחתית במסעדה

 

אני רוצה ,  מה נשמע,מיכאלה". לאחר כמה ימים צלצלתי שוב למכללה

 . הצהרתי, "לבטל את כל הקורסים שקבענו לחודשים יולי ואוגוסט

 .שאלה מיכאלה" ?ל בסדרו הכ,מה קרה"

אני צריך קצת חופש . אני רוצה להיות פנוי בחודשים אלו. ל בסדרוהכ, כן"

 .אמרתי, "מההדרכות

ביטלתי שני קורסים . מיכאלה בדקה איזה קורסים מתקיימים ביולי ואוגוסט

יצא שיהיו לי שלושה חודשי . למעשה דחינו אותם לחודש אוקטוברו

חודש חגים שבכל מקרה אין בו , יולי אוגוסט שפיניתי וספטמבר. חופשה

. קורסים

אני  .זאת אומרת ששלושה חודשים לא תהיה לי הכנסה מלימודים במכללה

האם אני יכול להרשות לעצמי להיות . חשבתי, מוותר על הכנסה מכובדת

אני יכול .  חשבתי וקבעתי שכן?ללא הכנסה במשך שלושה חודשים

נזכרתי במאמר של רואה . להרשות לעצמי שלושה חודשים ללא הכנסה
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חשבון שקבע שעל כל אחד לדאוג שיהיה לו כסף פנוי למקרה שמסיבה 

מסתבר שלרוב . כלשהי לא תהיה לו הכנסה במשך שלושה חודשים לפחות

האנשים אין אפשרות ויכולת להיות במצב של שלושה חודשים ללא הכנסה 

. מצב כזה מערער ומכניס את הרוב לבור שממנו קשה לצאת. כספית

שמחתי מאוד שהגעתי ליכולת לצאת באופן יזום לחופשה של שלושה 

. חודשים

 

אנחנו נוסעים . " של העירתהייצוגינימרוד חזר מחזרה של להקת הריקודים 

שמחתי מאוד . הצהיר, "להונגריה להופיע בפסטיבל ריקודים בינלאומי

" ?כמה זה עולה לנו", ההייתבדרך כלל התגובה האוטומטית . בשבילו

אבל ידעתי שלחלק . יעלה כמה שיעלה.  ממש לא משנה,הפעם לא שאלתי

הלהקה תטוס להונגריה רק . מההורים תהיה בעיה כלכלית לממן את הנסיעה

התקיימה פגישה עם . אם יהיו מספיק ילדים שהוריהם יממנו את הנסיעה

לבסוף הוחלט . המהעירייההורים בה השתתפו מנהל הלהקה ונציג 

 תנסה להשתתף בחלק מההוצאות ותבדוק דיל טוב עם סוכנות השהעיריי

. הנסיעות

מצד אחד שמחתי ורציתי . ישבתי ברגשות מעורבים במהלך הפגישה

אך מצד שני ראיתי את , שנימרוד יחווה השתתפות בפסטיבל בינלאומי

המצוקה של חלק מההורים שרצו שגם ילדם ישתתף והם לא יכלו לממן את 

כשאתה . הלהקה נסעה להונגריה וייצגה בכבוד את העיר בפסטיבל. הנסיעה

יהיו תמיד מצבים שיזכירו לך כמה טוב לך ושצריך , חי בקהילה של אנשים

.  תמיד להעריך את מה שיש לך

 

הפריצה והשינוי הכלכלי ששוק . אצלי עדיין מאוד טרייה תקופת השובע

רוב השנים נאבקתי כמו כולם . קרו רק בשנים האחרונות, ההון אפשר לי

.  להביא הביתה הכנסה שתספיק לכסות את כל ההוצאות

 אפשרות ההייתפשוט לא . התרגלתי לקנות רק מה שצריך ולא מה שרוצים

 תליהנולאט לאט התחלתי להפנים שאני יכול להרשות לעצמי . לפזרנות

. יותר בלי לחשוב על כל הוצאה

. לשבת בבתי קפה ולאכול במסעדות, התחלנו לצאת להצגות
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רציתי לעשות משהו שונה מבדרך . יום הנישואין שלי ושל אוסנת התקרב

הרבה מאוד שנים לא נסעתי עם אוסנת . ל"חשבתי אולי טיול בחו. כלל

חיפשתי מקום מיוחד . לבד בלי אוסנת, ל לצורכי עבודה" בחוהייתי. ל"לחו

.  ברצלונהההייתאחת הערים המומלצות ביותר . שהרבה ממליצים אליו

ברובע הגותי ובאתרי התיירות , טיילתי ברחובות העיר. נכנסתי לגוגל מפות

הטכנולוגיה אפשרה להסתובב ברחובות כאילו אתה נמצא . הפופולריים

רציתי להיות במרכז וקרוב . הזמנתי מקום במלון בלב הרובע הגותי. במקום

החלטתי שהפעם אני בונה טיול מותאם באופן . לאטרקציות שהעיר מציעה

.  כמה שיעלה יעלה. נעשה מה שאנחנו רוצים בקצב שמתאים לנו. אישי

טיילנו . התמקמנו במלון קטן במרכז הרובע הגותי. העברנו שבוע כיף

ביקרנו . יצאנו יומיים מחוץ לעיר. ברחובות הרובע בסמטאות מקסימות

לסיום רכשנו מנוי לסיורים ברחבי . היה מאוד מעניין, במוזיאון של דאלי

. העיר וטעמנו מאכלים מקומיים במסעדות העיר

מה המיוחד , משהו שכל אחד עושהכמו ל נראה "טיול לחו, להרבה אנשים

קודם כל עברו שנים . עבור אוסנת ועבורי זה מיוחדאך . אפשר לחשוב, בזה

. פשוט לא יכולתי להרשות לעצמי. ל"בארץ או בחו, יצאנו לחופשהמאז ש

להוציא כמה . בנוסף אנחנו מעדיפים בדרך כלל להיות בבית ולהתפנק ביחד

הפעם . ל עבורנו זה דבר מיוחד"אלפי שקלים לצורך פינוק ויציאה לחו

, איך אני מחזיר את עלות הטיול, ב לאחר החזרה לארץובמקום לחש

סך . חישבתי כמה נקודות אני צריך לעשות כדי לכסות את עלות הטיול

. S&P נקודות בחוזה המיני 37, לוהכ

 

איך זה שיצאתי מהבית ", אמר מדי פעם, יניב שהתגייס בינתיים לצבא

כשהייתי בבית לא לקחתם אותנו . ופתאום אתם יוצאים להצגות ומסעדות

מבחור . יניב התחיל להתבגר. הסברנו שמצבנו הכלכלי השתפר". למסעדות

שאל , בגיל הטיפש עשרה בתיכון דרך שנת שירות במסגרת תנועת הנוער

ניסיתי . שאלות בנושא התנהלות כספית ומצבנו המשפחתי מבחינה כלכלית

 עד התלבטתי. להסביר מה אני עושה מבחינת המסחר בשוק ההון, לענות

לא רציתי . כמה אני מרוויח וכמה אפשר להרוויח בשוק ההון. כמה לחשוף
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מה שהוא רוצה בלי ללמוד לעשות שיחשוב שבזכות אבא שלו הוא יכול 

 המסחר אך עם נימרוד דיברתי בנושא. בעצמו איך להגיע לעצמאות כלכלית

 אחריות ויסיים את התיכון עם תעודת חשייקרציתי . לא לחצתי עליו שילמד

אך . ידעתי שבשלב כלשהו אני אלמד את שינהם לסחור. בגרות מלאה

אי אפשר ללמד ללא שיתוף פעולה ומוטיבציה . הנושא חייב לבוא מצדם

חשבתי שחשוב שגם . בכמה הזדמנויות שוחחתי עם אוסנת בנושא. שלהם

אף אחד לא . "אמרתי, "צריך להיות מוכן לכל מצב. "אוסנת תלמד לסחור

ה וצריך שיהיו גם לכם הכלים והידע לסחור ייודע מה יהיה בעוד שני

 ". ולהרוויח משוק ההון

אתה . מה אתה חושב על דברים רעים. "אוסנת הגיבה בדרך כלל בביטול

שאנשים , אני בחיי הקצרים נתקלתי במקרים. הגיבה, "ל בסדרובריא והכ

לכן כמו בשוק . טובים ובריאים הלכו מהעולם ברגע מסיבות רבות ומגוונות

קבעתי עם . אני תמיד ממקם ומוכן בסטופ למקרה הגרוע ביותר, ההון

. אוסנת שאתחיל ללמד אותה לסחור
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פול סיימון 
 

. מסתכלים בתוכנית תרבות, אוסנת ואני ישבנו במיטה שבחדר השינה. ערב

מורם למצב חצי ישיבה והרגליים מורמות באופן שהמיטה היה גב המיטה 

כוס קפה טרי ביד ועוגה .  בהתאמה אישיתהטלוויזיהפכה להיות כורסת 

 . אמר כתב התרבות, "פול סיימון בדרך לארץ. "ליד

 . שאלה אוסנת" ?אולי נלך להופעה שלו. איך שאני אוהבת אותו, וואי"

 .עניתי, "אני אבדוק לגבי כרטיסים, אם את רוצה ללכת להופעה. אין בעיה"

. למחרת בבוקר חיפשתי באינטרנט מידע לגבי הזמנת כרטיסים להופעה

.  שקלים לכרטיס1,000 שקלים עד לעלות של 250 ההייתעלות הכרטיסים 

רציתי לשבת כמה , על פי שרטוט האצטדיון. תלוי במיקום מקום הישיבה

. הרבה מאוד מהמקומות סומנו כתפוסים. קרוב לבמה וכמובן במרכזיותר ש

, אוסנתצלצלתי ל.  שקלים2,000 ההייתעלות הכרטיסים במקומות שרציתי 

אוסנת אמרה . דעתי אותה לגבי העלות ושאלתי אם להזמין כרטיסיםיי

אני . " שקלים1,000שנראה לה מאוד מוגזם לשלם עבור כרטיס להופעה 

לפחות נשמע אותו באיכות טובה . מעדיפה לקנות את כל התקליטים שלו

. לא הזמנתי את הכרטיסים. אמרה, "יותר

בימים לאחר מכן המשיכו לספר בתוכניות השונות לגבי הגעתו של פול 

. ל"חשבתי שכדאי לבדוק כמה עולה כרטיס להופעה שלו בחו. סיימון לארץ

שוב . ל"אולי יצא יותר זול ונרוויח טיול וחוויה של הופעה גדולה בחו

צלצלתי לכמה . ל"חיפשתי מידע לגבי הופעות של פול סיימון וכרטיסים בחו

האפשרויות להופעות . ל והופעה משולבת" נסיעה לגבי דיל לחותסוכנויו

התאימה , מבחינת תאריכי יציאה וחזרה לארץ. קרובות היו לונדון ומילאנו

. נעשה בהזדמנות זו גם טיול בצפון איטליה, חשבתי. יותר ההופעה במילאנו



 212 

עשה שאחרי הטיול . נוכל להתייעץ עם יניב לגבי מקומות מעניינים

. באיטליה הוא נהיה מומחה

 .אמרתי, "הזמנתי כרטיסים להופעה של פול סיימון. "אוסנתצלצלתי ל

 . הגיבה, "אבל אמרנו שמחיר הכרטיסים מוגזם, מה"

. המשכתי, "הזמנתי להופעה שלו באיטליה"

 .הגיבה שוב בהפתעה, "אתה סתם אומר. מה פתאום איטליה? איטליה"

מילאנו ולאחר בדיקה הזמנתי כרטיסים עם טיול בהוא מופיע . אני רציני"

 . עניתי, "משולב

אוסנת התחילה לצעוק לשולי שעובדת איתה במשרד שהזמנתי כרטיסים 

".  אתה לא נורמאלי", ותוך כדי כך אמרה. להופעה של פול סיימון במילאנו

הכרתי חברים שמדי פעם קפצו בסוף שבוע לאנגליה לראות משחק כדור 

נראה לי . כל השנים לא יכולתי להרשות לעצמי לממן נסיעות כאלו. רגל

לאחר שהזמנתי את הכרטיסים עדיין לא האמנתי שאני . פינוק של עשירים

חשבתי שאני צריך לצאת לחופשה . יכול להרשות לעצמי לממן נסיעה כזו

. ספונטנית יותר פעמים
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מיליון דולר 
 

השוק חזר לעלות . חזרתי לסחור כמו בימים הטובים. שוב הביטחון עלה

 המסחר בכל אסטרטגייתקבעתי את . והתנודתיות הלכה וירדה מיום ליום

נמנעתי מלקבוע לשוק מה הוא אמור . יום מחדש על פי מהלכי השוק

ניצלתי פערי מחיר חריגים . לקחתי ביסים בקווי תמיכה והתנגדות. לעשות

וכמובן למדתי להשתמש . SPREADSשהשוק יצר ונכנסתי לפוזיציות 

.  בין חוזים ולהגיב על חוזים שנעים באיחור לעומת האחריםבקורלציות

,  דולר ביום500שוב חזרתי להרוויח . יעדי הרווח היומיים הלכו ועלו

רציתי להיות סוחר . רציתי לקפוץ מדרגה.  דולר ביום ואפילו יותר1000

, חסר לי אלא לשם המטרהכי לא . מקצועי שמרוויח הרבה הרבה כסף

נזכרתי . לדחוף את עצמי לעבר יעדים גבוהים ככל האפשר, ההתפתחות

אחד מהסוחרים .  שעקבה אחר סוחרים בוול סטריטהבטלוויזיבסדרת דוקו 

 שלו למיליון וחצי המיצו אלף דולר שקיבל לבר 25 שהפך 25היה בחור בן 

בפרק אחד מתוך הסדרה הוא נראה יושב במסעדה בניו יורק עם . דולר

 ההייתשיחתם סביב השולחן . כולם עוסקים בשוק ההון, קבוצת חברים

הם התחרו . הם שואפים להגיע ברמה היומיתאליה לגבי מטרת הרווח ש

יעד המטרה עמד .  בכל מפגשםההישגי מי מרוויח יותר והשוו את םביניה

, חשבתי. מה שהיה היעד שלי לחודש שלם.  דולר ביום מסחר10,000על 

.   דולר ביום10,000 ?מה הוא השתגע

לאחר שהפרק הסתיים לקחתי מחשבון וחישבתי כמה כסף הוא ירוויח 

אמרתי לעצמי שאני . חשבתי שגם אני יכול.  דולר2,400,000יצא . בשנה

יעד , בחישוב מהיר.  דולר בלבד1,000,000אתחיל במטרה צנועה של 
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 חוזים כל 10-כניסה לפוזיציות ב. מאוד פשוט.  דולר ביום4,000רווח של 

.  אחת

ראשון למימוש המטרה הוא להאמין שאפשר ולהאמין שמגיע לך השלב ה

השלב השני הוא לדעת איך לממש בפועל ובאיזה . להרוויח סכום כסף כזה

. כלים ניתן להגיע אל המטרה

 דולר ביום זו מטרה 4,000. כדי להאמין שאפשר צריך לדעת מה לעשות

זו , אך מבחינת האפשרויות שהשוק נותן, רצינית מבחינת סכום הכסף

.  מטרה קטנה

 נקודות על הראסל עם 4צריך לעשות רק ,  דולר ביום4,000כדי להרוויח 

אפשר כמובן להכפיל את כמות . S&P- נקודות על ה8או .  חוזים10

. החוזים בכל פוזיציה ואז היעד בנקודות ירד לחצי

לא חייבים לקחת ,  נקודות על הראסל אפשר לקחת גם בארבע פעמים4

. בפוזיציה אחת

 עם יותר סולהיכנ SPREADS-בנוסף אפשר כמובן לחפש הזדמנויות ל

. כך גם הסיכון יורד. חוזים בכל צד של הפוזיציה

אפשר ,  דולר מהשוק ביום4,000אחרי שיודעים איך אפשר להרוויח 

אך הדבר החשוב באמת כדי להגיע למטרה הוא . להתחיל להאמין שאפשר

מסתבר . שמגיע לי להרוויח סכומי כסף כאלו בכל יום, האמונה הפנימית

.  שהחלק הזה בכלל לא פשוט

 להיות אדם מאתנומשפחה וחברה שמצפה , רובנו גדלנו במסגרות חינוך

לגבי אופיו , יש לנו דעה לגביו, ברוב המקרים כשנפגוש מכר. כזה או אחר

 דולר 4,000כשמכר יגיד לכם שהוא רוצה להרוויח . ויכולתו המקצועית

מי הוא בכלל שירוויח סכום כזה . תחשבו בוודאי שהוא לא שפוי, ביום

, אך שמדובר על עצמנו. העניין פשוט,  כשמדובר על מישהו אחר?ביום

גם אנחנו תופסים את עצמנו באופן מסויים וברוב המקרים . אנחנו מסתבכים

אני לא אהיה מיליונר . "מקטלגים את עצמנו בדרגה מסויימת ביחס לאחרים

מיליונר אפשר להיות רק "משפט האו . זה משפט שהרוב יגידו, "אף פעם

זה נכון . אף אחד לא יצליח אם הוא לא יאמין שמגיע לו". ם זוכים בלוטוא

צריך , לא מספיק לרצות שיהיה לך כסף. בכל תחום ובמיוחד בשוק ההון

. לראות את התמונה ולדמיין שיש לך כבר את הכסף
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נועם ואני סיימנו את הקורס הבסיסי של ניתוח טכני והתחלנו כל אחד 

מכר של נועם מריקודי עם שמע שנועם סוחר בשוק ההון . לסחור במניות

, מששאל את נועם אצל מי הוא יכול ללמוד. ורצה ללמוד גם את הנושא

נועם ידע שיש לי סבלנות ויכולת ללמד כל אחד . הציע נועם שילמד אצלי

 אני מעוניין וכמה אםלסחור בשוק ההון ולכן אמר שידבר איתי ויברר 

 אותו אדם עלערב אחרי קפץ נועם לביקור וסיפר . תעלה ההדרכה

אמרתי שלכמה ,  בנושאשהרהרתילאחר . שמתעניין ללמוד את שוק ההון

 .  דולר500אני מבקש , מפגשים איתי באופן אישי

אמרתי לו משהו . אתה ממש מגזים, מה" .י התפרץ לדברי"!? דולר500"

 ".  דולר500אני חושב שזו חוצפה ממך לבקש .  שקל500בסביבות 

דבר . קודם כל מה הוא צועק ומתעצבן. הסתכלתי אל נועם ולא האמנתי

מה פתאום הוא מחליט מראש כמה מגיע לי עבור הדרכה ומסכם עם , שני

מאדים מרגע , נועם המשיך כולו כועס. אותו אדם מבלי לשאול אותי קודם

. לרגע יותר ויותר

מי יסכים לשלם לך . אני לא מרוויח סכום כזה,  דולר500אתה מבקש "

 ".  אתה ממש מגזים?סכום כזה

 ?איך אתה קובע כמה אני צריך לבקש. "עכשיו כבר לא יכולתי להתאפק

.  ואני עצמאיהבתעשייאתה מהנדס שכיר . איך אתה משווה אותי אליך

 שקלים עבור 2,500שילמנו כל אחד , תחשוב על הקורס שעשינו עכשיו

, "אני מבקש פחות עבור יותר מידע ועוד בחניכה אחד על אחד.  שעות18

אותי מעריך מה שהכי הפריע לי זו התחושה שמישהו לא .  די נעלב,הגבתי

אמרתי לנועם שהוא יכול להגיד שאני . בהתאם למה שאני שווה באמת

נועם בתגובה אמר שהוא לא .  דולר ואם מתאים לו שיצלצל אלי500מבקש 

כמה . יכול להגיד סכום כזה במיוחד לאחר שכבר אמר סכום נמוך בהרבה

. ימים לאחר מכן נפגש נועם בריקודי העם עם המכר וסיפר לו כמה ביקשתי

הוא .  דולר500הוא סיפר בגישה שממש הגזמתי כשאני מבקש סכום של 

. הא דולר זה ממש מצי500- הוא ככל כך טוב ששאומרת בגישה אלא ב

. כמובן שאותו מכר לא התקשר אלי

 סכום הם דולר 500-חשבתי ש. שוחחתי עם אוסנת לגבי התגובה של נועם

. למה שאני שווה, נמוך למה שאני מציע
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גביתי , כמעט שנתיים לאחר מכן כשהתחלתי לחנוך סוחרים באופן אישי

.  דולר2,000-ומהר מאוד הסכום עלה ל.  דולר לשמונה מפגשים1,500

. ועוד אנשים עמדו בתור כדי שאדריך אותם

, למעשה. במיוחד בשוק ההון. ההצלחה מתחילה קודם כל במחשבות שלנו

. כך תצליחו ותרוויחו יותר, ככל שתחשבו גבוה יותר

 דולר 1,000,000ידעתי והאמנתי שמגיע לי ואני יכול להרוויח , קבעתי

 .עכשיו צריך רק ליישם ולהצליח. בשנה
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הגורם האנושי 
 

 אותי לרווחים יובילולאורך השנים חיפשתי את הסוד ושיטת המסחר ש

, לאחר חיפושים נרחבים באינטרנט ושיחות עם סוחרים נוספים. גבוהים

הגורם היחיד שיוביל . הגעתי למסקנה ששום שיטת מסחר לא תניב רווחים

.  כלומר אני, לרווחים גבוהים הוא הגורם האנושי

רווחים מפתיעים , חוויתי מצבי לחץ. חוויתי מצבי שוק שונים ומשונים

 לפעמים תוך ותאופוריה ודיפרסיה משתנ. והפסדים מפתיעים לא פחות

.  דקות

במסחר הינו הגורם האנושי ולא שיטת מסחר כזו או להצלחה  הגורםאם 

. י מראשתבתאזי ההצלחה נובעת כאשר אני נצמד לכללי המסחר שכ, אחרת

כלומר לרשום . כדי להצליח במסחר חייבת להיות לכל סוחר תוכנית פעולה

 לפוזיציות במצבי סלהיכנ חוקים וכללים מתי ואיך :תוכנית עבודה למסחר

מתי ואיך לצאת מפוזיציות ברווח ואיך לצאת מפוזיציות . שוק שונים

. מפסידות

הדרכתי אלפי אנשים והדגשתי בכל פעם את חשיבות תוכנית העבודה 

לא יגיע , מפה שתדריך אותו לנקודת היעדלו מי שאין . להצלחה במסחר

.  ליעד

כל מה שצריך . הצגתי לסטודנטים מבנה מוכן לבניית תוכנית עבודה למסחר

 המתאימות את הכללים שכל סוחר בוחר ברובריקותלעשות זה למלא 

אני מבקש מכל אחד . הנה קובץ לבניית תוכנית עבודה. "לפעול על פיהם

תיכנסו לפוזיציה בהם  מהם התנאים שבמדויקלמלא את התוכנית ולרשום 

לאחר שתרשמו . ואיך תפעלו בכל מצב של השוק לאחר הכניסה לפוזיציה

שלחו אלי את הקובץ באימייל ואני אגיב למה , את כללי המסחר שלכם
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ביקשתי לאחר שיעור שלם שעסק בנושא בניית , "שכתבתם בהערות בונות

. משמעת וההשפעה המנטאלית הפסיכולוגית בעת המסחר, תוכנית מסחר

מתוך אלפי סטודנטים אני יכול להגיד בלב שלם שכמות הסטודנטים שכתבו 

אצבעות שעל כף ה למספר אוליתוכנית עבודה ושלחו אלי לביקורת הגיעה 

. יד אחת

י מפרסם תרגילים לשיפור יכולת המסחר ושליטה נבאתר האינטרנט שלי א

לאחר . אלו מספר קבצים ובהם עשרות תרגילים. בתוכנות המסחר והגרפים

.  שנתיים חזרתי ובדקתי את התרגילים שכתבתי

שהם לציין מעניין . רציתי לראות שהם עדיין מעודכנים לחומר שאני מלמד

אך חשוב . היו עדיין תקפים לחומר הלימודי שהעברתי במסגרת הקורסים

 וגם 2008גם בזמן המפולת של , הם היו מעודכנים להתנהגות השוק, יותר

הפוך , חלק מהתרגילים לימדו לבצע הגנות עם חוזים מקבילים. לאחריה

את רוב ההגנות ביקשתי לבצע עם חוזה . לכניסה המקורית לפוזיציה

אך בתרגילים עדיין נכתב הסימול שהיה עד . TF שסימולו 2000הראסל 

.  ER2, לא מזמן

. בדקתי את התרגילים בעקבות צלצול של אחד מהסטודנטים בוקר אחד

בי התרגילים שמופיעים אצלך באתר לג רציתי לשאול אותך גולן"

 ואני לא מוצא ER2אני רואה שכתבת לעשות הגנה עם חוזה . האינטרנט

 . אמר, "אותו ברשימת החוזים בתוכנה

לא בגלל השאלה אלא בגלל חוסר האונים בטון הקול , התחלתי לצחוק

הוא השתנה . לא שיניתי את סימול החוזה. נכון אתה צודק, וואי. "שבשאלה

. עניתי, "TF-  לER2- מ

תקופה ה לאורך. לאחר השיחה הבנתי משהו מאוד חשוב ומטריד מאוד

אף אחד מהסטודנטים לא ביצע שום , שסימול החוזה השתנהמאז ארוכה ה

אפילו לא , לא רק שלא עשו שום תרגיל.  שהכנתי עבורםאלהתרגיל מ

הרי הייתי צריך לקבל הרבה פניות . פתחו את הקובץ וקראו את התרגילים

. מסטודנטים לגבי סימול החוזה ששונה

". משמעת ופסיכולוגיית מסחר"נושא השיעור הרביעי של הקורסים הוא 

התחלתי לציין ולהדגיש יותר את חשיבות ביצוע התרגילים בדרך להיות 

. אחוז מבצעי התרגילים עלה אך עדיין בודדים בלבד. סוחר מצליח
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כששואלים אותי מה הסיבה שרוב הסוחרים אינם מצליחים לשרוד 

. משמעת ושליטה מנטאלית. אני מציין שתי סיבות עיקריות, ולהרוויח

. תבר שבמציאות הרוב רק מדברים ולא מבצעים את מה שהם אומריםסמ

.  זה נכון בכל תחום עיסוק וגם במסחר בשוק ההון

שמעתי שאמרת ליריב שאני . "באחת ההזדמנויות שוחחתי עם אלון הברוקר

אמרת לו שרק אחוז בקושי . בין הבודדים שמצליחים ומרוויחים מהמסחר

רציתי לקבל מאלון אישור . שאלתי בחיוך גדול של שביעות רצון" ?שורד

די הופתעתי מהנתון שאמר ליריב בנוגע למספר .  שלי כסוחרלמקצועיות

דרך אלון עוברים . אלון אישר את הדברים. פחות מאחוז אחד, השורדים

הוא רואה בכל יום איך אנשים . אלפי אנשים שפותחים חשבונות מסחר

איך אנשים מוחקים את החשבון בתקופות . סוחרים בחוסר משמעת וסדר

 95נתונים שמפורסמים באינטרנט כי מאני ידעתי . קצרות ובמהירות

.  אחוזים שורדים ומרוויחים5כלומר שרק , אחוזים אינם מצליחים לשרוד

הרי לא יכול להיות שאני כזה מוכשר , נתון של פחות מאחוז נראה לי מוגזם

. ומוצלח

 ההייתהמסקנה .  הסיבות שמיקמו אותי בין אלו שמצליחיםן מהתהיתי

עמדתי בחוקי . שמירה על המשמעת ועמידה בחוקי המסחר שקבעתי לעצמי

אני חושב שאני . המסחר מהסיבה שאני פשוט סוחר פחדן וחסר סבלנות

יש כנראה הרבה סוחרים . הסוחר הפחדן וחסר הסבלנות ביותר בעולם

אך אני סוחר . אני לוקח רק ביסים מהשוק. שמרוויחים הרבה יותר ממני

. הלוואי על כולם.  חיוביתתוחלתמרוויח עם , שורד

 

 



 220 

 

 

 

 

אש בעיניים 
 

ובכל מקצוע על מנת . מסחר בשוק ההון ובחוזים עתידיים הינו מקצוע

רוב האנשים . התמדה ונחישות, תרגול, להצליח יש צורך להשקיע בידע

הרוב לא מוכנים אך , חלק מוכנים ללמוד את הנושא. מוותרים מראש

אחוזים . כסף אמיתי והנושא נשאר בגדר העשרה בלבדעם לקפוץ למים 

תאוות . נמוכים מנסים לסחור בכסף אמיתי בדרך כלל מהסיבות הלא נכונות

רובם לא מתרגלים לאורך זמן על הסימולטורים ואינם . בצע והתלהבות

אלו . צוברים שעות מסך וניסיון מעקב מול השוק לפני המסחר בכסף אמיתי

עוברים טלטלות חזקות של רווח והפסד  שעדיין שורדים בכסף אמיתי

וטלטלות רגשיות שגורמות לרוב לייאוש ולחוסר אמונה ליכולת שלהם 

. דבר שמוביל לחוסר התמדה והרמת ידיים מהתחום. להצליח

 

. רצון להצליח ואש בעיניים, הרבה נחישות כדי להצליח במסחר צריך

תזכירו לעצמכם מה הן הסיבות האמיתיות שבזכותן רציתם ללמוד ולעסוק 

תדרבנו את עצמכם . רווח הכספימהן המטרות מעבר ל. במסחר בשוק ההון

תשקיעו בידע ובכלים מקצועיים שיעזרו , אל תפחדו מכישלונות. כל הזמן

. לכם להתפתח כסוחרים ולהיות מבין אלו שעשו את זה
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סיפורי מסחר 
 

האיש הטוב והאיש הרע 
 

". הלו", מצידו השני של הקו נשמע. הרמתי את השפופרת. הטלפון צלצל

יט הצביע כי משהו אצלה 'טון הקול של בריג. יט' את קולה של בריגיזיהית

על וקולה היה שקט .  נשמעה כאילו טרקטור דרס אותההיא. מאוד לא טוב

 . סף דמעות

.  שאלתי מיד"?כמה כסף הפסדת, מה קרה"

, "אתה לא רוצה לדעת באמת כמה. "מעה התשובהנש, "אל תשאל"

 . הוסיפה

 . המשכתי, " כן רוצה לדעתאדווקאני "

. יט'הצהירה בריג, " דולר2,500הפסדתי עכשיו "

אפילו אני עם כל השטויות שעשיתי לפעמים ועם כל הזעזועים . הייתי בשוק

נכון למועד , לא הפסדתי סכום כזה ביום אחד, שהשוק עשה לי לעיתים

יט התחילה בפוזיציה 'בריג. יט שתספר לי מה קרה'ביקשתי מבריג. השיחה

 ההייתאך בגלל שהמטרה היומית .  דולר בדיוק על פי התכנון75שהרוויחה 

 הפעם פוזיציה שמחקה את כל ,נכנסה לפוזיציה נוספת,  דולר100רווח של 

המשיכה ,  שבהפסדמהתסכול.  דולר הפסד250-הרווח וההפסד הגיע ל

אך ככל שהמשיכה כך . לנסות להחזיר את ההפסד ולסיים את היום ברווח

 . ההפסד הלך וגדל

כל הזמן רצה לי . מסוגלת להתנתק מהמקלדתהייתי ישבתי מול המסך ולא "

. סיפרה, "המחשבה על הסיפור שסיפרת בקורס על האיש הטוב והאיש הרע
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האיש הטוב אמר לי לסגור את המחשב ומולו האיש הרע אמר לי להמשיך "

יט 'בריג". לסחור כדי ולהחזיר את ההפסד ולהפוך את הפוזיציה למרוויחה

לאחר .  דולר אך לא הפסיקה950סיפרה שהגיעה ברגע מסויים להפסד של 

 בהרגשה שהיא ההיית דולר ואז 225-מכן אפילו הצליחה לקזז את ההפסד ל

נגמר ושוב " המזל"אבל אז . מצליחה ותצליח לסיים ללא הפסד את היום

 דולר והברוקר 2,500ההפסד גדל וגדל עד שהפוזיציה הגיעה להפסד של 

 . סגר אוטומטית את הפוזיציה

ה לך הגבלת הפסד יומית אצל הברוקר והוא זה שסגר לך את יתטוב שהי"

היית מוחקת את , ההייתתארי לך שההגבלה הזו לא " . אמרתי."הפוזיציה

. שותתייאיט שלא תישבר 'המשכתי לנסות לעודד את בריג". כל החשבון

שתצבור ניסיון ותבנה ביטחון ורק אז . הצעתי לה לחזור ולסחור על דמו

בהמשך הקשר . ודתה לי ונפרדנו לשלוםהיט 'בריג. תחזור לסחור על כסף

התברר שחזרה לסחור על דמו תקופה ארוכה של כמה , יט'עם בריג

יט היא בין הבודדות שהמשיכו לסחור גם על כסף ושרדו 'בריג. חודשים

. לאורך זמן
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כשהשוק מדלג מעל הסטופ 
 

 נכנסתי לרכב 21:17 ההייתהשעה . סיימתי שיעור במכללה בסניף בחיפה

 . הטלפון צלצל. והתחלתי בנסיעה לכיוון הבית

, "אתה לא מאמין מה קרה לי עכשיו? מה נשמע,  זה תמיר,גולן ,היי"

. שמתי הזמנה ללונג על קו תמיכה. "המשיך מבלי לחכות לתגובה ממני

פתאום אני מרגיש שמשהו הולך לקרות והושטתי את היד לבטל עם העכבר 

מדלג לי מעל הסטופ , לפני שהבנתי מה קורה השוק מתמוטט. את ההזמנה

מרוב בהלה לחצתי מרקט .  דולר1000ואני רואה שהפוזיציה מפסידה 

ומה אתה חושב ". " דולר600לסגור את הפוזיציה ויצאתי בהפסד של 

כמו שיצאתי השוק חזר במהירות . "שאל לא כדי לקבל תשובה" ?שקרה

, "למעלה הגיע למחיר הכניסה שלי ואף עבר את מחיר יעד הרווח שקבעתי

. תוך כדי הדברים של תמיר מיד הבנתי מה קרה. סיים כדי לקחת נשימה

נאום . ב"תמיר נכנס לפוזיציה בעת פרסום נאום נגיד הבנק המרכזי של ארה

זמן . הודעה חשובה ביותר. דשית בנוגע לשינויי הריבית במשקווהודעה ח

.  שאסור בהחלט להיות חשוף לשוק

. אסור לסחור, בזמן פרסום הודעות כלכליות אין להיות בשוק, ככלל

משפיעות על השוק , הודעות כלכליות בין שהן חיוביות ובין שהן שליליות

יש אסטרטגיות . וגורמות לו לנוע בעצבנות למעלה ולמטה בחדות

, אך בחוזים עתידיים. ח"בעיקר במט, שמתאימות למסחר בזמן הודעות

. מסחר בזמן הודעות מסוכן ומשול להימורים

 מה פתאום היית ,תגיד לי", כשסוף סוף התאפשר לי הגבתי לדברי תמיר

שוק באתה לא יודע שאסור להיות ? בפוזיציה בפרסום הודעה של הנגיד

לתמיר היה מספיק ניסיון כדי . שאלתי מתוך אכזבה מסויימת" ?בזמן שכזה

 .לדעת זאת ובכל זאת נפל למלכודת
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 .התגונן, "אך לפני שהספקתי לבטל את ההזמנה היא נתפסה. אני יודע, כן"

 לבטל היית צריך כשראית שהשוק דילג מעל הסטופ שלך ברגע, טוב"

 . אמרתי, "אותו

 .  התפלא תמיר?"לבטל את הסטופ"

הוא חוזר באותה , כשהשוק נע בחדות לכיוון מסויים. " עניתי,"כן"

 כל כך ההייתאם התנועה . המהירות לנקודה שממנה התחיל את התנועה

יש לבטל את הסטופ מיד כדי . חדה ומהירה עד שהשוק דילג מעל הסטופ

המשכתי עכשיו אני , " מהכיוון השני בעת החזרה של השוקסייתפשלא 

יותר .  דולר600ניקה לחצת מרקט ליציאה והפסדת אאתה מפ. "ברציפות

. לא היית עושה כלום והשוק היה תופס לך את הסטופ מהכיוון השניש טוב

במידה והשוק ממשיך ולא חוזר . עדיף לא לעשות כלום ולתת לשוק לחזור

תמיד אתה יכול ללחוץ מרקט או במקרה הגרוע ביותר היית עף אוטומטית 

תמיר ציין שזו ". על ידי הברוקר בהגבלה היומית שקבעת איתו להפסד

. אך למד ממנה המון. אומנם מפסידה,  חוויה מיוחדתההיית
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 הסעודי 'אפקט השייח
 

השוק מדשדש מזה שעות .  שעון ניו יורק0:30השעה , 2008ינואר ב 14

,  נקודות2לפתע פרץ את התמיכה והתחיל לרדת עוד .  נקודות2בטווח של 

 ויבנה רמה קריטית חזקה רייעצחיכיתי שהשוק . במהלך של חצי שעה

נכנסתי ללונג .  נקודות עד מחיר הפריצה2 ללונג ולקחת סלהיכנועליה 

עצר ובנה , כאשר הגיע לנקודה וחצי רווח. והשוק התחיל לעלות באיטיות

החלטתי לצאת . רמה קריטית שני פיפס מתחת יעד היציאה ברווח

יצאתי והשוק המשיך . מהפוזיציה למרות שהשוק לא הגיע ליעד הרווח

 הספקתי להתעצבן מחוסר הסבלנות שלי לאעוד . לעלות עוד שלושה פיפס

לפתע ו ,על כך שיצאתי מוקדם ובכל זאת השוק עשה את מה שחשבתי

מעולם לא . תהיתי? מה קורה. Level2-השוק נעלם ממסגרת החלון של ה

יה עברו ושורת ישברירי שנ. ראיתי ששורת המחיר בו נמצא השוק נעלמת

חשבתי שלרגע האינטרנט .  שוב במרכז החלוןההמחיר של השוק הופיע

על . הסתכלתי על הגרף וחשכו עיניי. נתקע והמידע מהבורסה לא הועבר

הגרף הופיע נר ללא גוף כמעט עם פתילות ארוכות באופן חריג כלפי מעלה 

 התנודה של השוק וראיתי שהשוק נע ההייתבדקתי לראות מה . וכלפי מטה

כפול מהתנודה הממוצעת במשך .  נקודות25מטה לעלה ומבשבריר שניה ל

איך יכול להיות שהשוק עלה וירד בעוצמה ?  קרהללעזאזמה .  שעות24

שעה , ב"ובמהירות כזו כל כך הרבה נקודות ועוד בשעות הלילה בארה

. שכמעט ואין מסחר

 ישנה עמודת ווליום בה אפשר לראות את כמות החוזים Level2-בחלון ה

חיפשתי לראות הסבר למה שקרה וראיתי כי . שנסחרו בכל רמת מחיר

 קטנה ההייתיום שנעשו וולמטה כמות הלבטווח התנועה של השוק למעלה ו

אך סך נפח המסחר בזמן התנודה . לאורך כל רמות המחיר שהשוק עבר
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 אלף 50כלומר מישהו קנה .  אלף חוזים170- אלף חוזים ל70- קפץ מ

אך מי יכול ללחוץ עכשיו בשעה זו .  אלף חוזים במהירות50חוזים ומכר 

 שסוחר חסר ניסיון ניסה להזיז הייתה מסקנתי ?גדולה של חוזיםכה כמות 

כניסה במרקט לשוק .  ידי כניסה עם כמות חוזים גדולהלאת השוק ע

 אלף חוזים בשעות בהן 50 בוודאי בכניסה של ,משפיעה מיד על השוק

לא הבין שאת מה שקונים צריך גם " האידיוט"אך . פעילות המסחר נמוכה

בקניה השוק עלה בחדות עד שכל כמות החוזים . למכור כדי לממש רווח

ועצר במחיר בו ישבו מוכרים שחיכו בלימיט למכירה אך לא , נקנתה

 נכנסו כימכיוון שהשוק עלה רק בגלל קניה אחת גדולה במרקט ולא . נתפסו

נוצר מצב שבכל רמות המחיר בהן ישבו מוכרים לא , הרבה סוחרים לקניה

. השוק מחפש היכן יושבים הקונים הראשונים, וכשאין קונים. נכנסו קונים

הם ישבו במחיר בו התחילה התנועה של השוק למעלה ? ואיפה הם ישבו

יה יראה איך בשבריר שנ" האידיוט"הקונה . בעקבות לחיצת המרקט לקניה

לחץ , השוק עולה ובאותה מהירות איך השוק חוזר לרמת המחיר בה נכנס

שוב מכר . הפעם למכירה והניע את השוק בחדות כלפי מטה, שוב מרקט

 אלף חוזים במרקט והשוק מילא את כל הביצועים בכל רמות 50כמות של 

, נוצר שוב פער,  הקוניםכשנגמרו. המחיר בהן ישבו הזמנות לימיט לקניה

. לא נכנסו הזמנות של מוכרים והשוק חזר מיד למחיר הכניסה

. אין ריק בטבע והשוק לא יכול להשאיר פערים לא מוסברים ללא תגובה

וכשמוכרים . ם נכנסים במקומם מוכריםאכשקונים נעלמים השוק יורד רק 

לכן לא תראו לחיצות . ם נכנסים במקומם קוניםאנעלמים השוק עולה רק 

גם . מרקט בכמות חוזים גדולה מכמות החוזים שיושבות בהזמנת לימיט

. המוסדיים מבינים זאת והם יכולים ללחוץ כמה מרקט שהם רוצים

 אלף 50 אלף חוזים לקניה ואחר כל 50 שמי שלחץ מרקט ההייתמסקנתי 

 סעודי עם חשבון מסחר גדול מאוד אך עם 'היה כנראה שייח, חוזים למכירה

. נשאר עם חשבון קטן, לאחר פעולה זו. ניסיון מסחר קטן
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וט השתגע בהרו
 

 לאחר מפולת 2009יה ראשית מאז מרס יהשוק במגמת על, 2010מאי 

בשלושת חודשים האחרונים השוק עולה בהתמדה לאחר . הסייב פריים

ם האחרונים השוק ירד מיבי. תיקון קל בפברואר לאחר הקניות לחגים

ב "שעת פתיחת הבורסות בארה.  נקודות1158והגיע לרמת תמיכה במחיר 

 אך לאחר שעה התחיל שוב ,והשוק התחיל לעלות כאשר הגיע לתמיכה

לאחר הפריצה בדק .  נקודות10לרדת לכיוון התמיכה ופרץ אותה למטה 

. השוק את מחיר הפריצה והמשיך לדשדש במשך כשעתיים ללא מגמה

השוק פרץ שוב את תמיכת .  שלוש שעות מאוחר יותרהאיתות ניתן

,  נקודות37סך כל התנודה היומית עמדה על .  נקודות18 עוד דהדשדוש ויר

 ירד ביום אחד למחיר בו קהשו.  וחצי מהתנודה הממוצעת של השוק2פי 

. היה חודשיים קודם

עשרות אלפי . עוד שעה וחצי הבורסה נסגרת.  שעון ניו יורק14:30השעה 

רמת , סוחרים מיקמו הזמנות לימיט לקניה ברמת המחיר שהשוק הגיע אליה

. תמיכה חזקה מהעבר הקרוב

. נהגתי חזרה הביתה לאחר שסיימתי שיעור במכללה בסניף בירושלים

היית עכשיו ? ראית מה קרה", רם צעק מצידו השני של הקו. הטלפון צלצל

 "?בפוזיציה

שאלתי לאחר שהבנתי על פי " ?מה קרה. לא אני חוזר מירושלים"

 . התרגשותו של רם שמשהו קרה

, " נקודות בהמשך לירידות עד עכשיו80-השוק נפל בבת אחת למעלה מ"

רציתי , שמתי הזמנה בלימיט לקניה על קו תמיכה. "הסביר נרגש כולו

 נקודות הייתי בטוח שאקח 38לאחר שהשוק ירד .  נקודות2לקחת ביס של 

-אך לאחר שנכנסתי לפוזיציה השוק נעלם מה. את שתי הנקודות על בטוח
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Level2 .המשכתי . לחצתי למרכז את החלון ועדיין לא ראיתי איפה השוק

ראיתי בעמודת .  אך בכל פעם לא ראיתי איפה השוק נמצאמרכוזללחוץ 

כל כמה נקודות . הווליום שהשוק לא ביציע עסקאות לאורך עשרות נקודות

 את מה שקרה רהמשיך לתא, "ראיתי קצת ווליום של ביצועים, של מחיר

למעשה השוק דילג מעל עשרות נקודות ולא עשה בהן שום . "בשוק

הקפיצות של השוק כלפי מטה דילגו לי מעל הסטופ והברוקר סגר . עסקאות

 3כל זה קרה במהלך ",  וסיכם."לי את הפוזיציה בהגבלת ההפסד היומית

רם ". למחיר שנכנסתי לפוזיציה, לבסוף השוק חזר למחיר הפריצה. דקות

 לי תשובה לתת ההייתאך לא , ניסה להבין ממני מה אני חושב שקרה

אמרתי לרם .  נקודות כלפי מטה80, לתנועה חדה כזו ובדילוגים של השוק

.  שאבדוק מה קרה ונפרדנו

סוחרים רצו להבין מה קרה . מאותו הרגע הטלפון לא הפסיק לצלצל

כל אחד סיפר שהיה בפוזיציה . וביקשו ממני להסביר מה אני חושב שקרה

ת י לפוזיציאדווק שנכנסוכמה בודדים סיפרו . בעת הנפילה ושהפסיד כסף

, אותם השוק הוציא מהפוזיציה ברווח. שורט וראו מבחוץ איך השוק נופל

.  לקחת ולא במלוא פוטנציאל המהלך שהשוק עשהשתכננואך ברווח 

.  הביתה פתחתי את הגרפים לראות האם מה שסיפר לי רם אמיתיכשהגעתי

 ,מעולם.  נקודות ולאחר מכן חזר את כל הדרך80-השוק באמת ירד יותר מ

לא ראיתי ולא הבנתי איך השוק יכול לעשות מהלך , עם כל הניסיון שלי

.  כזה

יותר מאוחר . שום דבר לא כתוב. חיפשתי באינטרנט מידע לגבי מה שקרה

אולי יסבירו בתוכנית מה .  לצפות בתוכנית לילה כלכליהטלוויזיפתחתי 

 110התוכנית נפתחה בהודעה דרמתית שציינה שהשוק התמוטט . קרה

גם למומחים אין הסבר אם . כל הכבוד, יופי. ללא הסבר, נקודות במהירות

?  מי ידע,למה שקרה

למחרת בכל תוכניות הרדיו ראיינו מומחים כלכליים לתופעה שקרתה 

היו שמועות שמישהו ביצע מכירה של מניה מסויימת בכמה . אתמול בשוק

דבר שמוטט את המניה מיד ומשך את המדדים בתגובה .  דולריםמיליארדי

אוחר יותר יצאו הודעות של הבורסה בהן נאמר שכנראה מ. כלפי מטה
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 טעות מחשב שהריץ מסחר אוטומטיההיית
42

באג בסקריפט גרם למחשב . 

. זר למכירות ובתגובה מכר מניות בכמות חריגהולחשוב שיש ווליום ח

".  הסעודי'אפקט השייח"אני מכנה שלמעשה רובוט ביצע מהלך 

יה גרמה לעשרות אלפי סוחרים מסביב העולם יטעות מחשב של שבריר שנ

רבבות הפסידו את כל חשבון המסחר ורבים . להפסיד סכומי כסף אדירים

חודשים ושנים של מסחר נמחקו ברגע . אף נכנסו למצב של מינוס בחשבון

. ת לונג ובמינוף גבוהילמי שהיה באותו רגע בפוזיצי

לאחר יום . אי אפשר להחזיר את הגלגל אחורה למצב שלפני הנפילה

 ובמיידית כאשר אוטומטית רייעצ שהמסחר  החליטה הבורסהזההמסחר ה

מניה או כל נכס אחר .  דקות5 אחוזים תוך 10-מניה נעה בתנועה גבוהה מ

. שנסחר בבורסה

 

 

                                                 
42

י "י מחשבים ולא ע" מנפח המסחר נעשה ע50%-ק כ"י דיווחים של הנסדא"עפ. מחשב 
 .פעולות קניה או מכירה של סוחרים
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משוויץ מי שמשוויץ אחרון 
 

 שהיה בתחילת דרכו ,מרדכי.  הזמין חבר לביתו,אחד הבוגרים שלי, מרדכי

 100ר בחוזים עתידיים רצה להראות לחברו איך הוא מרוויח בקלות סוחכ

על שולחן העבודה עמדו שני מסכים . דולר וניגש איתו לעמדת המחשב

ה פתוחה עם תוכנת יאחת פתוחה עם הדמו והשני. פתוחים עם תוכנות מסחר

כשהתיישבו מול . מרדכי רצה להשוויץ. על כסף אמיתי, המסחר האמיתית

הצהיר החבר בתגובה להתלהבות של מרדכי שהוא סחר בחוזים , המחשב

, אמרומרדכי לא התבלבל . עתידיים בעבר ועשה מהמסחר הרבה מאוד כסף

, שב עם תוכנת הדמו",  והמשיך,"נראה מה אתה יודע. בוא נראה אותך"

מרדכי חזר ". אני אלך להכין קפה. תתחיל לסחור ונראה מה אתה עושה

חברו ישב מול . לרגע עלה חיוך על פניו. לאחר כמה דקות עם הקפה

אך מצב הפוזיציות . המחשב וניסה תוך כניסות ויציאות רבות להרוויח כסף

מרדכי התקרב תוך סיפוק מיכולת .  דולר1,000שלו הובילו להפסד של 

מרדכי הגיש את .  לעשותיודע מתכוון להראות לו עכשיו מה הוא ,חברו

הקפה וביקש מחברו להחליף כיסא על מנת שיוכל לשבת בנוח מול תוכנת 

חברו בטעות ישב וסחר . משהתיישב חשכו עיניו. המסחר על הכסף האמיתי

ההפסד שעשה היה . על תוכנת המסחר בכסף אמיתי ולא על תוכנת הדמו

. הקפה שהכין כבר לא היה טעים.  דולר מהחשבון1,000נמחקו לו . אמיתי

 התסכולהוא רצה לפרוק את . מרדכי סיפר לי את המקרה בשיחת טלפון

איך נתתי לו לסחור . "אמר" ?למה רציתי להשוויץ. "מהטיפשות שעשה

" ?מבלי לבדוק שהוא יושב מול הדמו

 



 231 

 

 

 

 

עוד קצת 
 

באבלס הינו משחק ממכר בו צריכים . ישבתי מול המחשב ושיחקתי באבלס

. לפוצץ כדורים על הלוח עד לסיום כל הכדורים שמופיעים על המסך

 ת להעברמצויןשחק בעת המתנה להזדמנות מסחר הוא פתרון ממצאתי כי 

מרוב שעות . משעמוםזמן בסבלנות ומונע כניסות אימפולסיביות לשוק 

 ולכן העלתי את בהצלחהמשחק אני מצליח בקלות לסיים כמעט כל משחק 

. רף המשחק במטרה לסיים אותו במהירות הגבוהה ביותר במינימום נקודות

 . עניתי לצלצול הטלפון תוך כדי משחק, "הלו"

.  סיימתי את קורס שלך של חוזים מתקדם. מדבר אלימור,גולן ,שלום"

 . שאל" ?אפשר להפריע לך לכמה דקות

 . עניתי "?במה אני יכול לעזור לך"

הפסדתי את כל מה שהרווחתי .  דולר ביום אחד500הפסדתי אתמול "

אלימור סיפר כי נכנס לפוזיציה כרגיל בקו תמיכה . ציין, "בשבוע שעבר

ניסיתי . " דולר250לאחר הכניסה השוק ירד בבת אחת והוא הפסיד . ללונג

 סגר לי ההשנייאת הפוזיציה .  דולר250עוד פוזיציה ושוב הפסדתי 

 ". דולר500- הברוקר אוטומטית כשההפסד היומי הגיע ל

שאלתי כדי לראות אם נכנס בקו תמיכה " ?באיזה מחיר נכנסת לפוזיציה"

 .חזק

רק שתדע . אני לא ממש זוכר? איפה נכנסתי", יאלימור קטע את דברי

 ". דולר רווח100-שהפוזיציה הרוויחה קודם והייתי כבר ביותר מ

 מופתע מהנתון החדש שנוסף לניהול ,שאלתי" ? היית קודם ברווח,מה"

 אפילו ,שאלתי" ?איך הפכת פוזיציה מרוויחה לפוזיציה מפסידה. "הפוזיציה

לדאוג קודם כל לא שצריך כל כך הרבה פעמים אני מדגיש . מאוכזב

 . לא להפסיד יותר חשוב מלנסות להרוויח. להפסיד
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אני , בכל פעם שאני יוצא ביעד הרווח. "ענה, "רציתי להרוויח קצת יותר"

 5הוא נותן לפעמים . רואה לאחר מכן שהשוק נתן יותר משתי נקודות

 ". אני אקח יותר נקודות הפעם?למה לצאת, אמרתי לעצמי. נקודות ויותר

 .שאלתי כלא מאמין" ?היית מול המחשב בזמן הפוזיציה, רגע"

 . ענה, "רציתי קצת יותר אבל השוק ירד ותפס לי את הסטופ. כן"

 ,חזרתי ושאלתי" ?איך יכולת להפוך פוזיציה מרוויחה לפוזיציה מפסידה"

 את הסטופ תהעלילמה לא . "ניהול הכושל של הפוזיציההלא מאמין לאופן 

אבל לא . מקסימום היית מרוויח פחות? מעבר לנקודת הכניסה לפוזיציה

 . סיכמתי" ?לא חבל. מפסיד

ניסה להסביר , "הרבה פעמים השוק חוזר לכניסה ואחר כך ממשיך לעלות"

 נכנס ההשניילפוזיציה . ולתרץ את הסיבה שלא יצא מהפוזיציה בזמן

כניסה אימפולסיבית . במהירות על מנת לתקן ולהחזיר את ההפסד הקודם

. פוזיציה שנסגרה למזלו על ידי הברוקר. ללא שמירה על חוקי המסחר

אלימור פתח חשבון מסחר והתחיל לסחור בכסף אמיתי כמה שבועות קודם 

ברוב הימים מיקם הזמנות לימיט בקווי תמיכה והתנגדות וקבע נקודות . לכן

לאחר מיקום הזמנות . יציאה ברווח ובמקרה של הפסד לכל פוזיציה

כשהשוק הגיע למחיר בו . יצא לעבודתו ללא מעקב אחר השוק, הלימיט

תוכנת המסחר זרקה , ישבה הזמנה לכניסה לפוזיציה וההזמנה נתפסה

כל הפוזיציות , חוץ מפעמיים. אוטומטית הזמנות ליציאה מהפוזיציה

ברגע . תה חיובייתהסתיימו ברווח והתוחלת הכספית של החשבון הי

 הבצע גברה על תותאווהרגשות געשו ,  ישב מול המחשבשאלימור

. השיקולים הטכניים
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סוחרי אינטרנט 
 

 . אך הוא הסתבך עם הגרפים, עזרתי לו להתקין את התוכנה. אברהמי צלצל

במשך דיברתי עם אחד שאמר לי שקווי תמיכה והתנגדות כבר לא עובדים "

 . שאל" ?מה אתה אומר על זה. שנתיים

הגבתי " ?מי זה שאמר לך שקווי תמיכה והתנגדות לא עובדים יותר"

 . בשאלה

הוא אומר שהשוק מגיע לקו תמיכה או התנגדות ופורץ את הקווים כל "

  .המשיך, "קווי התמיכה וההתנגדות כבר לא חזקים מספיק. פעם

 העפות הסטופים של המוסדיים והגופים ןהפריצות שאתה מזכיר ה"

 אל תסתמך על מה שאני אומר או כל אחד ,חוץ מזה. "עניתי, "הגדולים

כל אמירה של מישהו או מאמר שמישהו כתב לאסור לך להגיב . אחר

תבדוק גם את מה שאני . אתה חייב לבדוק כל אמירה בעצמך. באינטרנט

תסתכל אחורה בעבר . קווי תמיכה והתנגדות עבדו ועדיין עובדים. אומר

 . הדגשתי, "הקרוב והרחוק ותראה איך השוק פעל

חזר " ? עובדיםכןאז אתה אומר שאותו אחד אומר שטויות ושהקווים "

 . לשאול

אתה צריך לבדוק בעצמך כל שיטת . כללי מסחריש אני אומר שלכל אחד "

תבחר דרך מסחר שלאחר . מסחר ולהחליט מה מתאים ביותר עבורך

סחור על דמו תקופה מסויימת עד שתרגיש מספיק בטוח , שמתאימה לך

לפי מה . " עם אברהמייהיכרותקבעתי והמשכתי על סמך , "לסחור על כסף

. אתה מרוויח כסף על פי כניסות בקווי תמיכה והתנגדות, שאתה מספר לי

אתה שם לימיטים לקניה בתמיכות ולימיטים למכירה בהתנגדות וזה מצליח 

 ". לך ברוב המקרים
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, "סטופבכן אבל אתמול השוק פרץ קו התנגדות חזק למעלה והעיף אותי "

 . ציין אברהמי

אז בגלל פעם אחת שהשוק העיף אותך אתה מתערער ומחפש שיטה "

 . שאלתי" ?חדשה

 . ענה, "רק רציתי לשאול את דעתך, לא"

. כנס לפוזיציות על פי התנהגות השוקיאני מלמד לה. את דעתי אתה יודע"

אין מאה אחוז . תן לסטטיסטיקה לנצח. לפעול לפי מה שהשוק עושה בפועל

בשביל זה ממקמים . לפעמים השוק יעיף אותך בסטופ. בשום שיטת מסחר

לא , כל פעם שפוזיציה תפסיד אתה תחפש שיטה חדשה למסחרבאם . סטופ

. סיכמתי, "תתמקצע ולא תשרוד

באינטרנט אפשר למצוא הרבה מאוד סרטונים של סוחרים מנהלים 

כמעט ולא ראיתי מישהו שהעלה סרטון של פוזיציה מפסידה . פוזיציות

סוחרים . אנשים מעלים רק פוזיציות שהרוויחו כסף. וניתח אותה לאחר מכן

הם מתלהבים .  אמירה ושיטה שהם פוגשיםלחדשים נוטים להתרשם מכ

הכלל הוא לנסות כל . ומנסים את שיטת המסחר בכסף ולרוב מפסידים

, לאחר בחינה לאורך זמן של כמה שבועות. שיטת מסחר חדשה על דמו

אין . לקבוע כללי מסחר על פי השיטה ולעבור אז לסחור על כסף אמיתי

אך לרוב קשה לקבל . הניסיון מראה שפשוט זה קל ועובד. קיצורי דרך

. פשטות וחושבים שאם זה היה כל כך פשוט אז כולם היו עושים כך

. ומה שפשוט קל גם לא לעשות, המציאות מראה שמה שפשוט קל לעשות

 

 



 235 

 

 

 

 

אם ובת 
 

רחלי נהלה עסק מצליח עם .  אלי עם בתה עינת לפגישת הכרותהרחלי הגיע

לאחר שבעלה נפטר וספק גדול שעבדה איתו סגר . בעלה בתחום האופנה

רחלי חיפשה מקורות הכנסה נוספים . התחיל העסק להפסיד, את העסק

לאחר הפגישה קבענו שרחלי תתחיל ללמוד .  שוק ההוןהיהואחד מהם 

. באופן פרטי אצלי בבית ועינת תלמד במסגרת המכללה

מה שייחד .  על דמו לאורך כל המפגשיםותרגלושתיהן היו תלמידות טובות 

רצון להתחיל וה הלחץ בו היו מבחינה כלכלית היהאותן משאר הסטודנטים 

. לסחור בכסף אמיתי ולהרוויח כסף

 .אמרה רחלי לאחר השיעור השלישי, "וח חשבון מסחרתאני רוצה לפ"

במיוחד . אני יודע שהפיתוי לפתוח חשבון ולסחור על כסף אמיתי הוא גדול"

את עדיין , אך מניסיון.  דולר די בקלות100לאחר שראית שאפשר להרוויח 

גם בשיעורים הבאים ביקשה רחלי לפתוח חשבון ואני . עניתי, "לא מוכנה

. דחיתי אותה בנימוס

אני רוצה שנעשה עכשיו את הפרוצדורה לפתיחת חשבון . נמאס לי, תשמע"

שוב ניסיתי לדחות את הנושא למועד מאוחר . אמרה רחלי בנחישות, "מסחר

אני . בדמו אני לא מרגישה שאני באמת סוחרת. "יותר אך רחלי התעקשה

אני רוצה לקפוץ למים להרגיש איך . מבינה שבכסף אני יכולה גם להפסיד

היינו כבר . הדגישה, "רק בשביל התחושה. התחושה שסוחרים בכסף אמיתי

. גם עינת סיימה את הקורס במכללה. רצף המפגשים שקבענום לקראת סיו

, "אני לא אסחור לבד. אני אפתח חשבון על שמי ואסחור בו יחד עם עינת"

. נשברתי והסכמתי למלא עם רחלי את הטפסים לפתיחת החשבון. הוסיפה

 5,000רחלי העבירה . עברו יומיים וחשבון המסחר על שם רחלי נפתח

. דולר לחשבון וקיבלה אישור שהיא יכולה להתחיל לסחור
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אני , רחלי. "בהתרגשות צלצלה רחלי והודיעה כי החשבון נפתח למסחר

חושב שאת עדיין לא מוכנה מבחינה טכנית של ניהול הפוזיציות לסחור 

, "את עדיין לא מצליחה להיות בתוחלת חיובית בדמו. בכסף אמיתי

גתי אידעתי כמה רחלי לחוצה להתחיל להרוויח כסף מהמסחר וד. הדגשתי

 . תפסיד את כל הכסף מהר, ברמת המוכנות שלהלפי ש

. מקסימום אני אפסיד קצת. עת מה אני עושהדאני יו. אני ילדה גדולה, גולן"

חוץ מזה אני . "ציינה, "אם אני אראה שאני לא מצליחה אני אחזור לדמו

. הדגישה, "היא הרבה יותר מוכנה ממני ומצליחה, אסחור יחד עם עינת

 שהיא מוכנה לסחור בכסף השתכנעתירחלי באמת ילדה גדולה אך עדיין לא 

. אמיתי

היא . זיהיתי את קולה של רחלי, " זו אני,גולן ".כעבור יומיים צלצל הטלפון

 . נשמעה כאילו מישהו מת

 . שאלתי בדאגה, "?ל בסדרו הכ,מה קרה"

. נכנסתי לפוזיציה יחד עם עינת והשוק התחיל ללכת נגדנו. לא בסדר, לא"

כשהשוק התקרב לסטופ התחלנו להתווכח אם להזיז את הסטופ או להשאיר 

ביטלנו , לאחר שזיהינו שיש סיכוי שהשוק ילך לכיוון שלנו. אותו במקומו

מהלחץ . אבל השוק המשיך נגדנו והפסדנו הרבה מאוד כסף. את הסטופ

 . סיפרה כמעט בדמעות, "סגרנו את הפוזיציה

קולה נשמע כל כך רע כאילו .  כבר חשבתי שהפסידה חצי מהחשבוןבדימוני

 . שאלתי" ?כמה הפסדתן. "הפסידה את הדירה

 .ענתה, " נקודות ועוד תוסיף על זה את העמלה4.  דולר200 ,הרבה מאוד"

 חשבתי נשמעתלפי איך שאת .  דולר200. "לקחתי נשימה עמוקה, אהה

 . הגבתי בהקלה, "שכבר הפסדתן את כל החשבון

.  אני יכולה לעמוד בהפסד כזה,נכון.  דולר זה הרבה מאוד כסף200, מה"

אני לא יכולה , אבל עכשיו במצב שלי. כבר הפסדתי בחיים הרבה יותר

 . הגיבה די בכעס, "להפסיד אפילו דולר

הרגעתי אותה וביקשתי . ביקשתי מרחלי לקחת את ההפסד בפרופורציה

 . ממנה שתחזור לסחור על הדמו עד שהביטחון יחזור

 . קבעה רחלי, " דולר שהפסדתי200-אבל אני חייבת להחזיר את ה"
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ם תמשיכי לסחור בכסף אמיתי אאך . אני מבין שאת לחוצה לגבי הכסף"

, "התוצאה תהיה שתפסידי עוד כסף, ותהיי לחוצה להחזיר את ההפסד

 . אמרתי באופן נחרץ

 דולר ואחר כך 5,000אני אחזיר את ההפסד כדי שהחשבון יחזור להיות "

אין , הבנתי שבמצב הלחץ בו רחלי נמצאת. אמרה בתגובה, "אסחור על דמו

. עם מי לדבר בהגיון

כל מה שאני עושה לא . אני לא יודעת מה לעשות. "למחרת צלצלה רחלי

 .  כמעט בוכה,אמרה, " דולר200הפסדתי שוב עוד . מצליח

החלטתי קודם להרגיע ?  כזהבמקרהמה לענות , לי להגיבעחשבתי איך 

 שרחלי נרגעה פניתי אליה לאחר. וממקצועיואחר כך להיות אמיתי 

את מבקשת ממני עצה מה . את חייבת להיות ממושמעת, תשמעי", ואמרתי

אני מלמד אותך איך לסחור ואיך להמשיך מהנקודה בה את נמצאת . לעשות

עצות והניסיון ב לך בלי להתחשב א בוחרת לעשות בסוף מה שב אתאבל

כנראה , אם תמשיכי לעשות את מה שעשית עד עכשיו. "הצהרתי, "שלי

בהמשך . הוספתי, " שלך ולא תשרדי במסחרןהחשבותפסידי את כל 

ביקשתי מרחלי שתחזור לסחור על "... אבל"השיחה עם רחלי נכללו הרבה 

, "ד לא חייבת דין וחשבון לאף אחאת ,אין מה למהר". הדמו יחד עם עינת

 .אמרתי

לאחר שבועיים נסגר חשבון המסחר של רחלי לאחר שהגיע לסך של 

.  דולר בלבד בחשבון1,000
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אב ובן 
 

 באנשים נתקליםאך לעיתים . אני מאוד אוהב ללמד ולעבוד עם אנשים

היתרון בסוג העבודה שבחרתי הוא שיש לי .  לא להיות במחיצתםףשעדי

לפעמים שוגים בהחלטות .  מי לעבוד ואת מי ללמדעםאת היכולת להחליט 

. ולכך יש השלכות

 

 הגיע אלי לאחר , עצמאי בעל מזנון,איש בשנות החמישים לחייו, יורם

התעקש יורם להתחיל ללמוד , כרותילאחר פגישת ה. שקיבל המלצה מחבר

חשבתי , חשתי משהו.  לדחות אותומצדיבאופן פרטי גם לאחר ניסיונות 

 השאלות ששאל במהלך הפגישה לאורבעיקר . שיהיה קשה ללמד אותו

. ולאחר שהבנתי שאין לו ידע וביטחון בעבודה עם מחשב

היה . איך שהוא הצליח יורם לשכנע אותי להתחיל איתו בסדרת פגישות

מתברר שהתחושות הראשונות בנוגע ליכולת של יורם היו . מאוד קשה

יורם לא תרגל . כל פגישה הצריכה חזרה על מה שנלמד שוב ושוב. נכונות

גם את .  לו תשתית אינטרנט במקום העבודהההייתלא .  הפגישותביןבדמו 

קורס .  במזומןחלקייםהתשלום עבור ההדרכות ביצע יורם בתשלומים 

. בחניכה אישית מתבצע בשמונה פגישות של שלוש שעות בכל פגישה

אפילו נשאר זמן . בדרך כלל אני מספיק לכסות את כל חומר הלימוד בקלות

כשהפגישה . לפתוח חשבונות מסחר ולהתחיל לסחור יחד עם הסטודנטים

אין טעם . השמינית התקרבה הודעתי ליורם שנעשה הפסקה בלימוד

 .להמשיך להיפגש כל עוד הוא לא מתרגל

ציין , "אמרת עד להצלחה. אבל הבטחת שתלמד אותי עד שאני אדע לסחור"

 . בפניי
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בדרך כלל זה מספיק כדי , קבענו שמונה פגישות. "עניתי, "נכון אתה צודק"

אני מרגיש . אבל אתה לא מתרגל את מה שאני מלמד אותך. לדעת לסחור

 יהיו לך שאלות התרגולבעקבות . תתחיל לתרגל. שאנחנו מבזבזים זמן יקר

חוץ מזה סיכמנו . "המשכתי, "על סמך ניסיון מסחר ואז נוכל להמשיך

מת אפילו לשהתשלום עבור הקורס יהיה בשני תשלומים ואתה עדיין לא שי

מששמע יורם לגבי . הוספתי, "חצי במהלך שלושת החודשים האחרונים

יורם הבטיח לתרגל עד שיבין . התשלום השתתק והסכים לעשות הפסקה

כמובן הבטיח שישלם את כל מה . איך לתפעל את תוכנת המסחר והגרפים

. חייב עבור הקורסהוא ש

 שלהיפגאני רוצה ?  מה נשמע,גולן. "עבר חודש נוסף ויורם צלצל אלי

 ומאוד מעוניין ללמוד לסחור בשוק 33הוא בן . איתך יחד עם הבן שלי

 . אמר בהתלהבות, "ההון

עכשיו הוא , לא רק שכל הבעיות מתרכזות עם יורם. מאוד כעסתי בתוכי

 ,יורם. " לי את הבן שלו שמחפש מה לעשות עם החיים שלוףרוצה להוסי

עניתי באופן , "בקושי יש לי זמן ללמד אותך.  לי זמן ללמד את הבן שלךאין

 .חד

הוא רוצה לשאול אותך כמה .  איתנושתיפגרק , לא לא", יורם לא ויתר

 . ציין, "שאלות לגבי המסחר

עניתי , "שעה וחצי, אני אפגש איתכם לשעה. תגיע איתו מחר בערב, טוב"

. בחוסר רצון בולט

. בעל יכולת קליטה גבוהה משל אביונראה כגדי . יורם הגיע עם בנו גדי

לאחר . עניתי לגדי על כל השאלות בנוגע למסחר בחוזים עתידיים

יורם סיכם שגדי ירשם ללמוד את , רתי שאין ביכולתי ללמד את גדיהשהב

שוב מאוד . בינתיים ביקש יורם לפתוח חשבון מסחר. הקורס דרך המכללה

אין לך כסף לשלם לי על מה שלימדתי אותך אבל כסף עבור . "כעסתי

 .שאלתי בתקיפות" ?פתיחת חשבון יש לך

אני רוצה שגדי יכנס . הכסף לפתיחת חשבון הוא ממקור אחר. אין קשר"

נראה לי שהוא יצליח . יש לו קליטה מדהימה. למסחר כמה שיותר מהר

. אמר, "לא בשבילי, אני פותח חשבון מסחר בשבילו. מאוד
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הקורס ,  נפתח הקורס במכללהםבינתיי. יורם פתח חשבון מסחר עבור גדי

. ביררתי עם יורם למה גדי לא הגיע לקורס. שגדי אמור היה להשתתף בו

נתתי לו לסחור . הוא קלט את נושא המסחר בקלות. הוא לא צריך קורס"

הוא מאוד . "ציין, "על חשבון המסחר שלי ופתחתי גם חשבון על שמו

אני . הוא לא צריך קורס. מצליח במסחר ומרוויח אלפי דולרים בכל יום

. ציין וניתק את השיחה, " בקשראהיה איתך

ישבתי איתו בתשע . לי הוא לא שילם עבור הקורס. עכשיו מאוד כעסתי

ארבע שעות כל פעם והוא פתח שני חשבונות מסחר על -פגישות של שלוש

בנוסף הוא התחיל לסחור ללא הכשרה ועוד .  דולר כל אחד7,500סך 

. איזו חוצפה. לא משלםהוא מרוויח כסף ולי 

יורם צלצל להודיע שגדי הפסיד ביום אחד את . עברו חודשיים וחצי נוספים

גדי הרוויח כבר יותר מעשרים אלף . "כל הכסף שהיה בשני החשבונות

את כל מה שהרוויח ומה שהיה , אבל שלשום הפסיד את כל החשבון. דולר

ישבתי . "ליעמסתבר כי יורם צלצל כדי לכעוס . סיפר, "מראש בחשבון

 לי איך תהראיאפילו לא . "ציין, "אצלך שעות ולא לימדת אותי כלום

 . הוסיף, "להפעיל את תוכנת המסחר והגרפים

מה . חוצפה כזו עוד לא ראיתי בחיי, יורם. "עכשיו כבר לא יכולתי להתאפק

 הרי בכל הפגישות סחרנו יחד במערכת מסחר ?עשינו לאורך כל הפגישות

בחלק מהימים אפילו נכנסתי . נכנסנו לפוזיציות וניהלנו אותן ביחד. ליין-און

על מה אתה . מולך לפוזיציות בכסף אמיתי וניהלנו את הפוזיציות יחד

 . בכעסעניתי , "מדבר

לא רציתי לענות חזרה . יורם המשיך להגיד שהוא לא מבין כלום במסחר

קיו -איי, שהוא פשוט אידיוט גמור, בחוצפה ולהגיד את מה שחשבתי באמת

למה נתת לו ? יש לך טענות על זה שגדי הפסיד את כל הכסף. "של בלטה

 זו ?גישה לחשבון מסחר כשידעת שהוא לא עבר שום הכשרה בנושא

כשגדי הרוויח . "המשכתי במונולוג, "האחריות שלך והחלטה שלך בלבד

אתה אדם חסר אחריות . אני האשם, אבל כשהפסיד. לא היו לך טענות, כסף

, קודם כל תשלם לי עבור הזמן שהייתי איתך. שנותן לאדם חסר ידע לסחור

, " לך כל טוב והמשך דרך צלחה בחייםלאני מאח. אחר כך תבוא בתלונות

 נפרדתי מיורם לשלום לאחר שהשארתי לו פתח נוסף להגיע אלי. סיימתי
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בתנאי שישלים את התשלום שלא .  להשלים את הידע שחשב שחסר לוכדי

.  שילם ויתרגל על דמו במשך חודשיים לפחות

 .מיורם לא שמעתי יותר
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משחק מחשב 
 

לאחר שסיימה את . מרים למדה באחד הקורסים שלימדתי במסגרת המכללה

כמה חודשים . הקורס פתחה חשבון מסחר והתחילה לסחור בכסף אמיתי

בן , יחד עם בנה, הגיעה לקורס מסחר מתקדם בחוזים עתידיים, לאחר מכן

שאלתי כל אחד , בפתיחת קורס, כמו בכל פגישה ראשונה. 12-ה

.  בשוק ההון והאם הוא סוחר בכסףומה ניסיונ, מהמשתתפים בקורס

שאלתי את הילד שישב מולי בשורה הראשונה של " ?ומי אתה, שלום"

.  הכיתה

. ענה, "קוראים לי גילי ואני סוחר בחוזים עתידיים שלושה חודשים בערך"

". הוא סוחר לא רע בכלל. זה הבן שלי", מרים התפרצה ואמרה

, "אז אתה יכול לעבור להתחיל לסחור בכסף אמיתי. "אמרתי, "כל הכבוד"

.  מחכה לשמוע מה יענה, המשכתי בחיוך

.  הגיב גילי, "אבל אני כבר סוחר בכסף אמיתי"

את נותנת לו לסחור בכסף על חשבון המסחר , מה", פניתי למרים ושאלתי

. לא זכרתי שלימדתי את גילי באיזה שהוא שלב. הופתעתי מאוד" ?שלך

. אולי למד אצל מישהו אחר, חשבתי

נתתי לגילי לתרגל על דמו וראיתי שהוא תופס את העניין מהר , כן"

.  ענתה מרים, "ובקלות

בטח אתה מתייחס לסכומי הרווח וההפסד כאל נקודות . "פניתי לגילי

" ?במשחק מחשב

לא איכפת ", גילי התלהב מתשומת הלב שהופנתה אליו מכל הכיתה ואמר

שיניתי את התצוגה לכמה פיפס אני ברווח או בהפסד . לי מסכומי הכסף

".  ואני מסתכל על זה כמו נקודות שצריך לעשות כמה שיותר
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חלק שמחו לראות שגם ילד צעיר יכול ללמוד . התגובות בכיתה היו מגוונות

מישהו אחר הגיב ואמר שלדעתו זה לא . ולסחור בהצלחה בחוזים עתידיים

התפתח דיון האם נכון ללמד . אחראי לתת לילד צעיר כל כך לסחור בכסף

. נוער לסחור בשוק ההון

, "יש לי שני בנים שנחשפו לנושא שוק ההון בגיל דומה לגיל של גילי"

לא , בשורה התחתונה. מאוד התלבטתי אם ללמד אותם לסחור. אמרתי

הם לא . לימדתי אותם והם אפילו לא ישבו איתי כדי לראות מה אני עושה

לפעמים אמרו שאולי בעתיד ירצו . הביעו שום רצון להתעסק במסחר

החשש שלי שהם יאבדו , סיבה נוספת. ללמוד לסחור בשוק ההון

במידה ויראו שהם יכולים להרוויח סכומי כסף . פרופורציות לגבי כסף

, כמו לימודים. הם עשויים לזלזל בכל תחומי החיים השונים, גבוהים בקלות

כאשר . התפתחות מנטאלית וההבנה הבסיסית איך להתנהל בחיים, עבודה

הכסף מצוי והרבה לא נתקלים בהרבה מצבים שמעצבים אותך כאדם כי 

.  כסף הופך להיות פתרון להרבה בעיות

מצד שני היתרון שבחשיפה מוקדמת של צעירים לאפשרויות ששוק ההון 

המסחר מתחיל כמשחק . מגלם הוא קליטה והבנה מהירה איך השוק מתנהג

לא פוחדים להפסיד את , אלו שעדיין לא הרוויחו כסף בעצמם. מחשב

כי עדיין אין להם צורך , כשאין פחד מההפסד וכשאין תאוות בצע. הכסף

.  המסחר בכסף מתבצע כמו מסחר בדמו, בכסף

למעשה היה הטוב ביותר מבין אלו שסחרו . גילי סיים את הקורס בהצלחה

. בכסף אמיתי
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הצמדות לחוקים 
 

 במסחר אינה תלויה בשיטת מסחר כזו שההצלחההבנת , אם קראת עד לכאן

. המשמעת והשליטה המנטאלית היא שתקבע אם תשרוד או לא. או אחרת

מהר מאוד .  דולר100אני מלמד שהמטרה היומית לרווח התחלתי היא 

מבינים רוב הסוחרים שזו מטרה מינורית לעומת יכולת הרווח היומית 

. אחד מהבוגרים שלי שלמד במכללה, בוקר אחד צלצל גיל. שהשוק מאפשר

אני עושה את כל מה שלימדת וזה לא . אני לא יודע מה לעשות, גולן"

.  בפניה כזונתקלזו לא הפעם הראשונה שאני . באכזבהאמר , "מצליח לי

אבל לאורך .  באי ההצלחה לשכפל את מה שאני מלמדהתסכולאני מבין את 

בכל זאת בכל . השנים למדתי לנטרל את הרגשות ולהתמקד בצד המקצועי

.  מישהו בא בטענות כלפיך באופן אישי. האגו נפגע מעט, פניה כזו

ר את הביטחון היא להראות לו קודם כל וחהדרך הטובה ביותר להחזיר לס

לכן שאלתי את . למה הפסיד ואיך אפשר להימנע מכך בעתיד. איפה טעה

באיזה מחיר ומה קרה לאחר  ומתי נכנס, גיל באיזה מחיר נכנס לפוזיציה

כדי להבין אם נכנס במקום שהסיכוי מול הסיכון כל זאת  .שנכנס לפוזיציה

כדי להבין אם נכנס , מתי. למשל סביב קווי תמיכה או התנגדות. ולטובת

כדי ,  ומה קרה.בזמני הודעות כלכליות או בפתיחת הבורסה או סגירתה

האם מיקם סטופ נכון והאם . להבין איך פעל לאחר הכניסה לפוזיציה

.  קודם ברווח לפני שהפסידהההייתהפוזיציה 

גיל ציין היכן נכנס לפוזיציה והדגיש שנכנס על פי איתות ללונג שהתקבל 

פתחתי את הגרפים תוך כדי ההסבר של גיל . DMI-בסטוקסטיק וה

ולא , חיפשתי והסתכלתי.  ללונגסלהיכנוהסתכלתי על פי מה החליט 

באיזה מחיר ? איפה נכנסת. "הצלחתי להבין למה נכנס לפוזיציה כפי שסיפר

אולי לא הבנתי בהסבר הראשון איפה נכנס . חזרתי לשאול" ?ומתי
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 לא מבין למה נכנס כפי ,הסתכלתיגיל חזר שוב איפה נכנס ואני . לפוזיציה

. שאלתי" ?איפה אתה רואה איתות ללונג בנקודת הזמן שציינת. "שאמר

 לפוזיציה בנקודה סלהיכנהבנתי שגיל בודק שוב על הגרף למה החליט 

 . שנכנס

אני מסתכל עכשיו . "שאל בטון מאוכזב" ?אתה לא רואה איתות ללונג, מה"

. כנס ללונגיאין במקום שנכנסתי לפוזיציה איתות לה. וכנראה שאתה צודק

 . אמר, "אני לא יודע להגיד לך עכשיו למה נכנסתי לפוזיציה

תחתי יחד עם גיל ינ. לפחות ראה שהטעות היא שלו ולא של השיטה, טוב

מה קרה בשוק בזמן שנכנס לפוזיציה ובדקנו מקומות נכונים יותר שאפשרו 

. כניסה לשוק בסיכוי גבוה יותר

אורך כל ל שלי והאכפתיותבהמשך קיבלתי מכתב תודה מגיל עבור הזמן 

. הדרך
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כשעובדים פשוט 
 

.  רבות בדמושתרגלפתח חשבון לאחר , בוגר שלי מקורס בחיפה, רביב

כמו כולם חיפש . רביב עקב במשך שעות בכל יום אחר התנהגות השוק

רביב חזר ועשה את הקורס . להבין איך להרוויח כמה שיותר משוק ההון

הבין שקל יותר לעשות את הדרך , ככל שהתמיד. שלי לפחות פעמיים

.  הפשוטה

. שמר איתי על קשר באופן יום יומי, לאחר שהתחיל לסחור בכסף אמיתי

רביב עדיין מתקשר . בכל יום התייעץ איתי לגבי כניסה ויציאה מפוזיציות

לעיתים . גם כשהוא נמצא בתוך השוק בפוזיציה, להתייעץ כמעט בכל יום

. אני מייעץ לצאת במהירות ולעיתים לחכות עד שהשוק יגיע למחיר מסויים

 דולר 500- ל50הוא מרוויח בכל יום בין , בינתיים על פי הדיווח של רביב

.  לפעמים יותרוביום 

 ללונג בקווי תמיכה ולשורט סלהיכנ. האסטרטגיה של רביב מאוד פשוטה

.  בקווי התנגדות

 

יותר כיף לספר איך סוחרים . הרבה יותר קל לספר איך הפסדתי כסף

מה . לומדים מהפסדים הרבה יותר מאשר מרווחים. אחרים הפסידו כסף

.  אני יכול לספר לגבי פוזיציה מצליחהכבר 

בתוכנת המסחר קבעתי יציאה ברווח . מיקמתי לימיט על קו תמיכה ללונג

יעד ההפסד נקבע לפי . יעד ראשון נקודה ויעד שני עוד נקודה. בשני חלקים

סימנתי ווי במולטי .  פיפס כמקדם ביטחון4העפת הסטופים הקודמת ועוד 

ברקט
43

עם .  לפוזיציהוהכניס אותיהשוק הגיע לרמת התמיכה .  שבתוכנה

                                                 
43

פונקציה במערכת המסחר שמאפשרת להכניס הזמנות לקניה או מכירה – מולטי ברקט  
מפעיל את הפוזיציה ומציב הזמנות לימיט , וכאשר השוק מגיע להזמנות אלו. בלימיט מראש
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רווח באת הזמנות היציאה אוטומטית הכניסה לפוזיציה המערכת זרקה 

לאחר , התיישבתי על הכיסא מסתכל לעבר מסכי המחשב. הפסדהיציאה בו

בזמן הכנת . הפתעה.  לראות מה קורה עם השוק,שהכנתי כוס קפה הפוך

עצר והתחיל , כמה פיפסעוד לרגע ירד , השוק הכניס אותי לפוזיציה, הקפה

.  דולר750הוציא אותי ברווח של  עד שלעלות

.  אפילו לא הייתי מול המחשב.מאוד פשוט להרוויח

 

 

                                                                                                    
המולטי ברקט מאפשר לצאת מפוזיציה באופן הדרגתי . ליציאה ברווח ובהפסד באופן אוטומטי

 .במחירים שונים כאשר הכניסה לפוזיציה נעשתה במספר חוזים הגבוה מאחד
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טריילינג סטופ 
 

. שגיא הגיע אלי לפגישה אישית לאחר שלמד בקורס מסחר בסיסי במכללה

שבועיים בהם השוק , 2011הפגישה נערכה בשבוע השני של חודש אוגוסט 

עשרות נקודות בכל שעה .  נקודות80השתולל בתנודה יומית ממוצעת של 

לאחר שתרגל על דמו כמה חודשים פתח חשבון מסחר . משעות היממה

.  והתחיל לסחור בכסף אמיתי

 

אמר תוך , "המסחר בכסף אמיתי שונה מאוד מאשר המסחר בדמו, תשמע"

.  כדי שיחה בה פירט וסיפר מקרים שחווה בעת המסחר

השוק משוגע כרגע ומאוד מסוכן לסחור בשל התנודה , מה אתה מתפלא"

, אני ממליץ לך ולכל מי שחשבון המסחר שלו קטן. החזקה של השוק

.  ציינתי, "לסחור רק בדמו

אבל התנודה החזקה והמהירה שהשוק עושה מאפשרת לי לקחת ביסים "

העיר והמשיך לתאר מהלך של אחת הפוזיציה שניהל , "גדולים בזמן קצר

, "מיקמתי לימיט לשורט על קו התנגדות כמו שלימדת. "יומיים קודם

חיכיתי בסבלנות עד שהשוק . "הדגיש כדי להראות שהוא פועל לפי הכללים

משהגיע ותפס את ההזמנה שמעתי את הצפצוף . יגיע להזמנת הלימיט

כפי ,  כדי לעקוב אחר התנהגות השוקLevel2-בתוכנה והסתכלתי על ה

אחת לרווח , במערכת נזרקו שתי הזמנות ליציאה. "הדגיש שוב, "שלימדת

ראיתי את השוק הולך לכיוון שלי והתחלתי להרחיק את יעד . ואחת לסטופ

ככל שהשוק המשיך לנוע גם . הרווח כדי שהפוזיציה תרוויח כמה שיותר

".  גררתי את הסטופ והעברתי אותו מעבר לנקודת הכניסה

.  התפרצתי להסבר של שגיא, "יפה מאוד"
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. ענה והמשיך לתאר את המהלכים שעשה במהלך הפוזיציה, "חכה רגע"

שמתי לב שהשוק מאוד קופצני ולכן הרחקתי את יעד הרווח הלאה ואת "

וכך המשכתי לגרור את הסטופ עד . הסטופ המשכתי לגרור עם כיוון השוק

.  סיים כשעל פניו חיוך גדול, "שהשוק חזר מעט ותפס את הסטופ

, כל הכבוד", שמחתי מאוד על אופן התנהלותו של שגיא בפוזיציה ובירכתי

". ככה אתה צריך לעשות בכל פעם שהשוק הולך לכיוונך

". הבעיה היא שהפסדתי כסף בפוזיציה הזו", שגיא המשיך לחייך ואמר

איך הפסדת כסף אם גררת את הפרופיט . "הגבתי בהפתעה" ?הפסדת כסף"

.  מחכה לשמוע את התשובה, שאלתי" ?והסטופ עם כיוון השוק

הכול היה מצוין . "על פרצופו של שגיא התפשט חיוך רחב מתובל במבוכה

הבעיה שאת כל זה עשיתי כשהשוק עלה למעלה . מבחינת ניהול הפוזיציה

". ואני הייתי בשורט
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תודות 
 

, ורד תמיד אומרת. ודות קודם כל לאשתי ורדהבאופן טבעי אני רוצה ל

לכן אני רוצה . אני להצלחה שלנו ולאן שהגענו היא נההסיבה הראשוש

ודות קודם כל לעצמי שבחרתי מגיל צעיר להיות אדם חופשי ובלתי הל

, ללמוד לתואר. לא הסכמתי לקבל את מה שהחברה מצפה מאיתנו. תלוי

ידעתי מראש שהבחירה . להתקבל לעבודה קבועה ולחכות בסבלנות לפנסיה

. שלי תהיה קשה יותר ותדרוש אחריות גדולה יותר לגבי פרנסת המשפחה

.   נולד בני בכורי ירדן24.5 התחתנתי ובגיל 22.5בגיל 

, לנו היום כמובטחתית לימדו אותי שהדרך שנרא, החיים וגם חלק מהמתים

לכן החלטתי לנסות ולמצות עד כמה .  תהיה מובטחת בעתידבהכרחלא 

אך לא ויתרתי לעצמי . הרי החיים קצרים. שאני יכול את הטוב שבחיים

תי שאני צריך להיות מוכן עיד. לגבי האחריות שיש לי כלפי אשתי וילדיי

מבחינה כלכלית טוב ככל האפשר בעיקר לגיל בו הילדים יגדלו ולגיל 

יכולת ההכנסה והגיל שכנראה יגביל אותי מבחינת יכולת . הפנסיה

. המקצועית

. קודם כל תודה לעצמי, אז

בלעדיה לא יכולתי לממש את כל ההחלטות . עכשיו התודה לאשתי ורד

הגבית של ורד לאורך כל  והרוח  הדחיפה,ללא התמיכה. שבחרתי לעשות

בתקופות . אני מתכוון לאורך כל שנות הכרותינו. לא הייתי שורד, הדרך

בכל שאר הבחינות ורד . טובות ובעיקר בתקופות רעות מבחינה כלכלית

לכן אני יכול להגיד בלב שלם שגם ללא ההצלחה . שם בשבילי ההיית

זכיתי שיש לי . ראש בלוטומאני זכיתי , הכלכלית מהמסחר בשוק ההון

. אישה כזו בחיי
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הם היו מקור המוטיבציה ש הפשוטה סיבהאני מודה מה, לילדי ירדן וסער

לעצמי אני . לולא היו הייתי כנראה מכוון למטרות קטנות בהרבה. להצלחה

הגעתי למצב . בשבילם אני רוצה את הכי טוב שאפשר. לא צריך הרבה

אני יכול לצאת לאי . שמבחינה כלכלית אני יכול להפסיק לסחור וללמד

אני ממשיך כדי לאפשר לירדן . איזה שהוא חוף אקזוטיעל בודד ולחיות 

לאפשר להם . וסער להיות נגישים לכל האפשרויות שהחיים נותנים

. להגשים גם את החלומות שלהם

אני מודה לכל האנשים שלמדתי מהם לאורך כל חיי , מבחינה מקצועית

מחלקם . ולאלו שחשפו בפני את האפשרויות הבלתי מוגבלות של שוק ההון

.   למדתי מה אסור לעשותםמחלק. למדתי יותר ומחלקם פחות

 

.  על כל העזרה והתמיכהCannonTrading-תודה לאילן לוי הברוקר ב

. ובעיקר לכל הסטודנטים ששיגעו אותו בשאלות שונות ומשונות

 

תודה מיוחדת לשי באטון שפתח לי דלת וקיבל אותי להיות חלק ממשפחה 

מקסימה של אנשים שכל מטרתם ללמד ולהעביר את הידע שצברו לאנשים 

. נוספים

 

תודה לכל אלפי הסטודנטים שבאו ללמוד בקורסים שלימדתי והקדישו את 

. מיטב זמנם לשמוע את מה שיש לי להגיד

תודה לכל אותם בוגרים שהמשיכו ולא וויתרו עד שהצליחו לשרוד 

 ולתחושה שכל הלגאוובכך גרמו לי . ולהרוויח מהמסחר בחוזים עתידיים

 . המאמץ לא היה לחינם

 

. ותודה לכל השאר

 

, בברכה

 Geva International Tradingל " מנכ– גבע גזית

מאמן סוחרים ומרצה  , חונך, סוחר פעיל בחוזים עתידיים
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מילון מונחים מקצועיים 
 

 ביחס  מידע מספרישלממדי המשמש להצגה חזותית -דו תרשים - גרף

. נסחר בשוק ההון ('חוזה עתידי וכד, מדד, מטבע, מניה)למחיר נכס 

 מסחר הנסחרים בפיננסיים נכסיםשיטה לניתוח מגמות של -   טכניניתוח

, גרפים על גבי ניתוח טכני נעשה. ( חוץמטבע, סחורות, מניות )בבורסה

 .שוק לזהות מגמות ודפוסים שיאפשרו לחזות תנועות עתידיות בבמטרה

הקצה העליון של הנר  .בורסה מסחר בזמני המציג גרף -  נרות יפנייםגרף

והקצה התחתון של הנר ,  ביותר באותו יום מסחרהגבוה שערמסמל את ה

את גוף הנר יוצרים שער .  מסחריוםמסמל את השער הנמוך ביותר באותו 

 גוף הנר הסגירהכאשר שער הפתיחה נמוך משער . הפתיחה ושער הסגירה

כאשר שער הפתיחה , (ובדרך כלל צבעו של הנר יהיה ירוק)יהיה חלול 

ובדרך כלל צבעו של הנר יהיה ) הסגירה גוף הנר יהיה מלא משערגבוה 

 .יומית באותו היום- מראה את המגמה התוךהנרבצורה זו צבעו של , (אדום

 שכן הטכניים מנתחים הוא הגרף הנפוץ ביותר בקרב ההיפנייםגרף הנרות 

 .הוא נותן מידע רב ובצורה ברורה

 תצורות גרפיות של נרות יפניים שמצביעות על – תבניות היפוך מגמה

. שינוי בכיוון השוק

 

 גרף הנראה כקו רציף המתאר את – Line on Close גרף סגירת מחירים

. תנועת המחיר האחרון בעת סגירת המסחר בשוק בזמן מסויים
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מגמה עולה בה : ישנן שלוש מגמות.  מראה את כיוון תנועת השוק– מגמה

מגמה יורדת בה מחירי השוק יורדים . מחירי השוק עולים ככל שעובר הזמן

מגמת דשדוש בה מחירי השוק עולים ויורדים לסירוגין . ככל שעובר הזמן

. (למעלה או למטה)כך שנראה כאילו השוק נע לצד ללא כיוון 

 

 תנועה חדה של השוק לכיוון מעלה או מטה לאחר תנועת דשדוש – פריצות

. לאורך זמן מסויים

 

, רצועת בולינגר, MACD, סטוקסטיק, RSI (אינדיקטורים) מתנדים

כלים בניתוח טכני שממוקמים על גרף המחירים ומראים  - ממוצעים נעים

. איתות סטטיסטי לגבי כיוון תנועת השוק

 

 מסמך המקנה למחזיק בו זכות להמיר נויה אופציה כתב - מסחר באופציות

 המנפיקה את כתב האופציה החברהמסמך זה במניות או באגרות חוב של 

 מראש בעת הנקבעים, ובתאריכים מסוימים (מחיר המימוש)במחיר מסוים 

. הנפקת כתב האופציה

 

 לניירות ערך בתל אביב נסחרות אופציות על בבורסה - ף"אופציות מעו

. 25 אביב תל מדד

 

 כלים מתמטיים לחישוב כדאיות רכישה או – תקןתטא וסטיות , גמא

. מכירת אופציה

 

Swing -  פוזיציה המוגדרת כקניה או מכירה של נכס בשוק ההון לזמן

. ארוך מיומיים

 

 המניות בעלות 25מדד המרכז את , ף"נקרא גם מדד המעו - 25א "מדד ת

. א"שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה של ת
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 הגבוה השוק שווי בעלות המניות 100המרכז את  מדד-  100א " תמדד

.  ערך בתל אביבלניירות בורסה הנסחרות בביותר

 

 ערך ניירות של מכירהפעולה של קניה ו-  יומי- תוךמסחר או  יומימסחר

 לפני סיום יום נסגרות פוזיציותכך שכל ה, מסחר אותו יום הבמהלך

 .המסחר

 

עסקה בה מחזיק של נייר ערך מסויים צופה עליה ,  עמדה– לונגפוזיציית 

. במחיר ותנועה של השוק כלפי מעלה

 

עסקה בה מחזיק של נייר ערך מסויים צופה , עמדה - פוזיציית שורט

. ירידה במחיר ותנועה של השוק כלפי מטה

 

במחיר רכישה או מכירה של נייר ערך   מתבצעת לצורך– פקודת מרקט

 .תבצע באופן מיידיי פקודהסוג זה של . זמין ביותר

 

רכישה או מכירה של נייר ערך בשער  מתבצעת לצורך – פקודת לימיט

הפקודה יכולה להתבצע במחיר גבוה או נמוך ממחיר השוק של נייר . מוגבל

 .הערך

 ערך לניירות הבורסהמקום מושבה של , מנהטן בדרום רחוב -  סטריטוול

הפך להיות " וול סטריט "השם .נחשב ללב הרובע הפיננסי בעיר, בניו יורק

 .שם נרדף לשווקים הפיננסיים ככלל

אדם אשר מוסמך על ידי הבורסה לניירות ערך לבצע פעולות של  - ברוקר

 .קניה ומכירת ניירות ערך עבור לקוחותיו

הסוחר משתמש בכספי .  מסחר שממומן על ידי גורם חיצוני– מסחר ממונף

. אחרים לצורך הגדלת הרווחים במינוף תיק ההשקעות המנוהל
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בדרך כלל מטבע , אחרת מדינה של מטבע - (פורקס, ח"מט)  חוץמטבע

ח סוחרים על שינוי ערכי מטבעות " סוחרי מט.בינלאומי במסחרמקובל 

. זרים

 לציטוט. פיננסי מוצר או מכירה של לקנייה מחיר קביעת -  פיננסיציטוט

שער הרכישה : (Ask price)ושער מכירה  (Bid price)יש שער רכישה 

 אותו מוכן קונה לשלם עבור המוצר ושער המכירה מתייחס למחירמתייחס 

 . תמורת המוצרהמוכרלמחיר אותו מוכן לקבל 

התחייבות לספק - ( Futures Contract: באנגלית)  עתידיחוזה

במועד  ('וכו ערך נייר,  חוץמטבע, סחורה )כלשהו נכס (ומאידך לרכוש)

כאשר המחיר נקבע מראש והתשלום מתבצע במועד מסירת הנכס , עתידי

 .הסחורהאו 

 המניות 500כולל את שב " המניות המוביל בארהמדד-  S&P500 מדד 

משקפות את שב " בבורסה בארה בנסחרותביותרבעלות שווי השוק הגדול 

 .כלל פעילות המשק האמריקאי

 

, מדד מניות הטכנולוגיה הגדול והמוכר בעולם-  Nasdaq100 מדד 

 החברות הלא פיננסיות הגדולות 100ב והוא כולל את "והמוביל של ארה

 .ב"ביותר הנסחרות בבורסה בארה

 

 Russel2000 - המניות הבינוניות מתוך מניות 2000מדד שמשכלל את 

. ק"הנסדא

 שערי המניות של החברות הגדולות 30מדד משוקלל של  - ונס'דאו ג

.  יורק-והמובילות שנסחרות בבורסה לניירות ערך בניו

 החברות 30 המניות המוביל בגרמניה הכולל את מדד-  Daxמדד 

 . הגבוהים בשוק המניות בגרמניהוהסחירותהגרמניות בעלות שווי השוק 
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.  רמת מחיר בה מחיר נייר הערך מפסיק לרדת והביקוש גדל – תמיכהרמת

.  כתוצאה מכך בתמיכה המחיר חוזר לעלות

 

. רמת מחיר בה מחיר נייר הערך מפסיק לעלות וההיצע גדל - התנגדות וק

. כתוצאה מכך בהתנגדות המחיר מתחיל לרדת

 

Depth of Market( DOM ) - חלון במערכת המסחר המציג את ביצועי

מאפשר לראות את הביקושים וההיצעים . י הקונים והמוכרים"המסחר ע

. ברמות מחיר נמוכות וגבוהות מהמחיר בו נמצא השוק כרגע

 

Level2 -  איזה סוג של סוחרים  מראה.ק" מניות הנאסדההזמנות שלספר 

 השבה המניה צפויואת המחיר  מניה מכירה של או פועלים לצורך קניה

.  בטווח הקרובלהיסחר

 

Time & sale (הידוע גם בשם הסרט)  - הוא מידע המשמש סוחרי יום

 & Time. מקצועיים לצפות בתנועות המחיר הנוכחי ברמה מפורטת ביותר

sale בדרך כלל תא מוצגי והתא מתרחשי כפי שהפעולת מסחר מראה כל 

 .כרשימה גלילה

 

.  בין רמת מחיר אחת לשניההתזוזה הקטנה ביותר האפשרית - פיפס

 דולר ומתחלקת לארבעה פיפס 50 כל נקודה שווה S&Pבחוזה : לדוגמא

.  דולר12.5וכל פיפס שווה 

 

ETF - בדומה למניות, קרן השקעות הנסחרת בבורסה .ETF מחזיקה 

שווי הנקי של לאו איגרות חוב נסחרת קרוב , סחורות, בנכסים כמו מניות

 .נכסיה במהלך יום המסחר

 

בדרך . פעולה בה סוחר מוסיף לפוזיציה קיימת עוד חוזים למסחר - מיצוע

הוספת חוזים לפוזיציה מחשבת את ממוצע . כלל כאשר הפוזיציה מפסידה
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כלל המחירים בהם נקנו או נמכרו החוזים ומשנה את מחיר השוויון של 

. הפוזיציה

 

בכל . כל מדד מתחלק לערך נקודות בסרגל המחירים במדד -  במדדנקודות

עליה . י הבורסה והוא שונה בין החוזים השונים"חוזה ערך הנקודה נקבע ע

. או ירידה של מחיר המדד יהיה שווה תמיד בערך הכספי שנקבע לכל נקודה

 

רווח בפוזיציה נוצר כאשר השוק עולה בפוזיצית לונג  - (פרופיט)רווח 

- י הסוחר כ"יעד הרווח נקבע מראש ע. וכאשר השוק יורד בפוזיצית שורט

Take Profit .

 

הפסד בפוזיציה נוצר כאשר השוק עולה  - (לוס-סטופ)קטיעת הפסד 

יעד קטיעת הפסד נקבע . בפוזיצית שורט וכאשר השוק יורד בפוזיצית לונג

. Stop Loss-י הסוחר כ"מראש ע

 

הזזת מיקום הזמנת הסטופ עם כיוון  - (טריילינג סטופ)לוס -גרירת סטופ

. תנועת השוק מעבר למחיר הכניסה לפוזיציה כאשר הפוזיציה מרוויחה

. במצב זה הפוזיציה יכולה רק להרוויח

 

חישוב על בסיס יומי שעושה הבורסה עבור כל סוחר  -  היומיתהסליקה

הסליקה מתבצעת במועד סגירת הבורסה . לגבי הרווח וההפסד בכל יממה

יעבור , במידה ועד מועד זה כל הפוזיציות הניבו רווח. ב"יורק בארה-בניו

במידה ובמועד הסליקה כל . הרווח הכספי לחשבון המסחר של הסוחר

. יצא סך ההפסד הכספי מחשבון המסחר של הסוחר, הפוזיציות הניבו הפסד

 

Slow Stochastic ,DMI  -אינדיקטורים המשמשים בניתוח , מתנדים

. טכני לזיהוי מגמות של השוק
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שיטת מסחר בה סוחרים על הפער  - (SPREADS )מסחר במרווחים

לאיזה " לנחש"בשיטה זו אין צורך . שנוצר בין שני ניירות ערך או חוזים

. כמו כן נדרשים ביטחונות נמוכים. למעלה או למטה, כיוון ינוע השוק

 

לכן .  מסחר בחוזים עתידיים הינו מסחר ממונף– ביטחונות בחשבון מסחר

מתאפשרת האופציה לסוחר לסחור בסכום כסף גבוה מסכום הכסף שנמצא 

לצורך קבלת אפשרות המינוף קובעים הברוקר . בחשבון המסחר בבנק

סכום הכסף בחשבון חלקי . והבורסה את ערך הכספי שנדרש עבור כל חוזה

. סך הביטחונות לכל חוזה נותן את כמות החוזים המקסימאלית למסחר
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: עוד רבי מכר מאת גבע גזית
 

סדרת הספרים המצליחה ביותר 

 !שכל משקיע חייב לעצמו

 

סיפורו של  - סוחר אלטרנטיבי

 !  רב מכר-סוחר בשוק ההון 

 

מדריך  - ביום$ 100להרוויח .

$ 100מעשי ליצירת רווח של 

. ביום

 

השנה הטובה ביותר שלך כסוחר 

גישת פעולה  - ההון בשוק

מהפכנית ליצירת רווחים במסחר 

.  יחיד במינו-ממונף 

 

מסחר   -השיטה בה הרווחתי הכי הרבה כסף במסחר בחוזים עתידיים

. זריז ומהיר בקורולציות, קצר

 

 בקישור כאן: את הספרים ניתן להזמין

 

  גלה את - 3D TRADINGהמדריך למסחר תלת מימדי  - קבל במתנה

. סודות המסחר של הסוחרים הטובים בעולם

 

www.gevatrade.info 

 

https://www.gevatrade.com/?post_type=product&p=3638&preview=true&v=88588bacf0da
https://www.gevatrade.com/?post_type=product&p=3638&preview=true&v=88588bacf0da
http://www.gevatrade.info/
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אתרים מומלצים 
 

.  www.gevatrade.info: אתר הבית

.  www.gevatrade.com: אתר הקורס באנגלית
 

 מכתבי תודה של סטודנטים: מכתבי המלצה ותודה
 

 המלצות חמות של בוגרי הקורסים: עוד מכתבים
 

: גבע גזית בפייסבוק

https://www.facebook.com/gevatrade  
 

  YouTube :https://www.youtube.com-ערוץ הוידאו ב
 

  www.traderslibrary.com: ספריית המסחר הגדולה בעולם
 

סוחר "המלצות של קוראי הספר : ראה מה כותבים הקוראים

 "אלטרנטיבי
 

 

: חברת ברוקר עם תמיכה ושירות בעברית

www.cannontrading.com  
 

http://www.gevatrade.info/
http://www.gevatrade.info/
http://www.gevatrade.com/
http://www.gevatrade.com/
http://www.gevatrade.com/
https://www.gevatrade.com/%d7%9e%d7%9b%d7%aa%d7%91%d7%99-%d7%91%d7%95%d7%92%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%94%d7%9e%d7%9c%d7%a6%d7%95%d7%aa/?v=88588bacf0da
https://www.gevatrade.com/%d7%9e%d7%9b%d7%aa%d7%91%d7%99-%d7%91%d7%95%d7%92%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%94%d7%9e%d7%9c%d7%a6%d7%95%d7%aa/?v=88588bacf0da
https://www.gevatrade.com/%d7%91%d7%95%d7%92%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%9e%d7%9c%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%94%d7%a6%d7%9c%d7%97%d7%94-%d7%a9%d7%9c%d7%9a-%d7%91%d7%9c%d7%97%d7%99%d7%a6%d7%aa-%d7%a2%d7%9b%d7%91%d7%a8/?v=88588bacf0da
https://www.gevatrade.com/%d7%91%d7%95%d7%92%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%9e%d7%9c%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%94%d7%a6%d7%9c%d7%97%d7%94-%d7%a9%d7%9c%d7%9a-%d7%91%d7%9c%d7%97%d7%99%d7%a6%d7%aa-%d7%a2%d7%9b%d7%91%d7%a8/?v=88588bacf0da
https://www.facebook.com/gevatrade
https://www.youtube.com/geva34
https://www.youtube.com/geva34
http://www.traderslibrary.com/
http://www.traderslibrary.com/
https://www.gevatrade.com/%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%99-%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8/%d7%94%d7%9e%d7%9c%d7%a6%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%90%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%a1%d7%95%d7%97%d7%a8-%d7%90%d7%9c%d7%98%d7%a8%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%91%d7%99/?v=88588bacf0da
https://www.gevatrade.com/%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%99-%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8/%d7%94%d7%9e%d7%9c%d7%a6%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%90%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%a1%d7%95%d7%97%d7%a8-%d7%90%d7%9c%d7%98%d7%a8%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%91%d7%99/?v=88588bacf0da
https://www.gevatrade.com/%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%99-%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8/%d7%94%d7%9e%d7%9c%d7%a6%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%90%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%a1%d7%95%d7%97%d7%a8-%d7%90%d7%9c%d7%98%d7%a8%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%91%d7%99/?v=88588bacf0da
http://www.cannontrading.com/
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