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הקדמה
קח דף ותרשום עכשיו על דף בגדול,

"זו הולכת להיות השנה הטובה ביותר 
שלי במסחר!"

כן, זו באמת תהיה שנת פריצת הדרך שלך במסחר. 
בתנאי שתקרא את הספר
הזה שלוש פעמים לפחות.

פעם אחת, כדי לקבל את הכלים וההבנה מה עליך 
לעשות.

פעם שניה, כדי לבצע באופן מעשי את מה שלמדת.
פעם שלישית, לאחר שהתנסית בפועל וחווית את 

התחושה האמיתית של המסחר,
כדאי לחקור וללמוד מטעויות ולהשתפר כל הזמן.

שלום שמי גבע גזית, סוחר ומרצה בעל ותק של שנים במסחר בשוק ההון ואני
אלמד אותך איך לסחור באופן שונה, פשוט וקל בחוזים עתידיים.

בספר זה תלמד ותכיר את הגישה הנכונה למסחר ממונף, גישה מהפכנית
שמייחדת את מיטב הסוחרים המובילים והמצליחים ביותר בעולם.

ללמוד לסחור, כל אחד יכול. כל מה שאתה צריך זה ידע בסיסי בקריאת גרף
המחיר, מערכת מסחר לביצוע פקודות מסחר ומחשב בעל אפשרות התחברות

לאינטרנט כמובן.
להצליח לסחור, המציאות מראה שרק בודדים שורדים ומרוויחים.

אך, לצבור ניסיון של שנים במסחר, להצליח ולהעביר את הניסיון לאנשים רבים
נוספים, זה כבר נשאר רק לטובים ביותר.

כל המידע שאני מעביר לך הוא הצטברות של אלפי שעות מול מסך המחשב. אלפי
שעות של למידה והתנסות במסחר בכסף אמיתי, כסף שלי בלבד.

התחלתי ללמוד את נושא שוק ההון לאחר שהבעלים של עסק מצליח בתחום
הגמילה מעישון, בו לקחתי חלק בתהליך הקמתו, החליט לשנות את דרכי השיווק
והתגמול למערך המטפלים ובכך גזר עלי ברגע אחד, להיות מובטל ללא עבודה.



לאחר שנים של שיווק ומכירות, טיפול והכשרת מטפלים מקצועיים ועבודה מול
לקוחות רבים, החלטתי שאינני רוצה להמשיך לעסוק בשיווק ומכירות, אינני רוצה

שכל עתידי האישי והכלכלי יהיה תלוי ברצון טוב של מי שהוא כזה או אחר.

לאחר שחיפשתי ובדקתי תחומים שונים שיאפשרו לי ליצור הכנסה קבועה ומהירה,
תחום שאוכל להרוויח בכל יום ללא תלות בגורם חיצוני מעבר לעשייה שלי, הגעתי
למסקנה שרק ע"י מסחר בשוק ההון אוכל להשיג את החופש הכלכלי והאישי שאני

רוצה להגיע אליו.

הזכרתי, שכל אחד יכול ללמוד לסחור בשוק ההון, אך המעניין הוא שרוב האנשים,
גם אלו שלמדו את הנושא, לא מצליחים ואינם שורדים לאורך זמן. כמעט כולם

מחליטים מהר מאוד ששוק ההון זה לא בשבילם.

אז, מהו הסוד שהסוחרים המצליחים יודעים ושהשאר לא?!
אלו כלים, מתנדים ואינדיקטורים יראו לי לאן השוק ינוע?

הסוד הוא...שאין סוד!

למעשה, כל מה שצריך כדי להצליח במסחר בשוק ההון היא משמעת ברזל
ושליטה בכל הקשור להשפעה המנטאלית. היכולת להתמודד בסביבה של חוסר

וודאות והלחץ שמלווה בעת המסחר היא הסוד שסוחרים מובילים יודעים.

לימדתי כבר אלפי אנשים איך אפשר להרוויח ביום $100ממסחר פשוט בחוזים
עתידיים. אני יודע בדיוק מה צריך לדעת ואיך צריך ללמוד כדי להיות בין הסוחרים

שמרוויחים לאורך שנים סכומים בלתי נתפסים ביחס ובפרופורציה לכל מקור
הכנסה אחר.

ספר זה מגיש מבט שונה וגישה אחרת להתמודדות שלנו כסוחרים בשוק ההון
ובעיקר במסחר על נכסים ממונפים.

אני הולך להפתיע אותך ואפילו להרגיז אותך בחלק מהפרקים. אני שובר הרבה
מוסכמות לגבי המסחר, מוסכמות שהרבה "גורואים" מלמדים. אך הניסיון האישי



במסחר לימד אותי מה באמת חשוב ומהי הדרך הנכונה לסחור כדי להצליח
ולהרוויח בגדול.

אני מאחל לך קריאה מהנה.

בברכה,
גבע גזית

www.gevatrade.com

https://www.gevatrade.com/


3 דרכים שיוצרות רווח
קיימות מגוון שיטות מסחר כמעט ללא גבול.

רוב הסוחרים מתפתים לנסות שיטות חדשות
מכל אחד, בלי לבדוק בעצמם על סימולטור

ולהתאים את השיטה לאופיים.

גם אני קפצתי משיטה לשיטה, חיפשתי את
גביע הקודש שיניב לי הצלחה ועושר כלכלי

ללא גבול.
אך המציאות מראה שלכל השיטות אין תוחלת

חיובית לאורך זמן ושאין שיטה אחת מיוחדת
שמצליחה תמיד.

לאחר מסחר בכל נגזרות שוק ההון, מצאתי
שיש 3 דרכים שהן אבן בסיס להתנהגות

הסוחרים במסחר. 3 דרכי המסחר המהוות מבחינתי הסתכלות רב מיימדית של התנהגות 
.  3D TRADING   השווקים ולדרך הסתכלות זו קראתי

אם המסחר הוא מקבץ פעולות פסיכולוגיות של מיליוני סוחרים בכל רגע, נוכל
ללמוד מפעולות אלו ולהגיב אליהן בהתאם.



3 הדרכים למסחר שיוצרות רווח לאורך שנים הן:

מסחר עפ"י תמיכה והתנגדות -  לזהות שיאים ושפלים בתנועת השוק.
הכוונה לרמות מחיר בהן השוק נוהג לעצור לאחר ירידה ולהתחיל ממחירים אלו

לעלות. רמות מחיר אלו נקראות רמות תמיכה.
אותו דבר ברמות המחיר בהן השוק נוהג לעצור לאחר עליה ולהתחיל לרדת. רמות

מחיר אלו נקראות רמות התנגדות.

לא משנה על איזו תקופת זמן תסתכל, אתה תראה על הגרף שהשוק נוהג לנוע בין
תמיכות להתנגדויות. מחירים אלו בהן השוק עוצר, הם מחירים חזקים עד כדי כך

שבהרבה מקרים כאשר השוק פרץ רמות תמיכה או התנגדות, הוא חזר לבדוק
אותן, הפעם כהתנגדות או כתמיכה.

בכל בוקר אני מפרסם איתותי מסחר יומיים בקבוצת המסחר בחוזים עתידיים
שבפייסבוק. איתותי המסחר מתבססים בעיקר על רמות תמיכה והתנגדות.

בספר השני "להרוויח $100 ביום" בנושא המסחר בחוזים עתידיים, אני
מסביר בהרחבה לגבי אופן מציאת וקביעת רמות המחיר של התמיכה וההתנגדות.

הסטטיסטיקה מראה שכניסה לפוזיציות סביב רמות תמיכה והתנגדות לצורך
לקיחת "ביסים" מהשוק, תניב הצלחה ורווחיות במסחר לאורך זמן.

חשוב – תמיד, בתמיכה קונים ובהתנגדות מוכרים!

https://www.gevatrade.com/?p=2556
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דרך מצליחה נוספת למסחר ממונף היא, קורלציה בין חוזים.

בכל נגזרת של שוק ההון אפשר למצוא נכסים שמגיבים לאותו כיוון. זוגות של
מטבעות, מדדים עוקבים, מניות מתוך סקטור מסוים, אגרות חוב , ETF וכד'.

קח לדוגמא את ארבעת המדדים העיקריים בשוק האמריקני. אם תתבונן על
ארבעת הגרפים של המדדים, תראה שתצורת הגרף מבחינה ציורית, כמעט זהה.

למעשה למי שלא מכיר מהם הגרפים, יחשוב שכולם אותו דבר.

אם כולם מתנהגים ונעים לאותו כיוון ברוב הזמן (כמעט תמיד), אנחנו יכולים לנצל
נתון זה לטובתנו.

אתה יכול לעקוב אחר ארבעת המדדים ולזהות מי מבין הארבעה נע ומגיב באיחור
מסוים ביחס לאחרים.

ברגע שאתה מזהה מי החוזה שמאחר, אתה יכול להיכנס עליו כאשר שלושת
הראשונים התחילו לנוע לאותו כיוון.

למעשה בדרך מסחר זו, אתה יכול לזהות את "העתיד" ולדעת לאן ינוע החוזה
שמתעכב.

רוב הכניסות בדרך מסחר זו יהיו בפריצות או בתוך המגמה של החוזים כאשר אחד
מתוך הארבעה מגיב באיחור.

במודול השני של מסלול ההכשרה 3D TRADING אני מסביר בהרחבה לגבי
אופן זיהוי החוזה שמאחר ואיך לנהל את הפוזיציות באופן המרוויח ביותר.



דרך מסחר זו דורשת מיומנות וזריזות גבוהה יותר. אך היא מאפשרת לנהל
פוזיציות מרוויחות מאוד במהירות ובזמן קצר.

צפה בדוגמא חיה של ניהול פוזיציה על בסיס קורלציה

https://www.gevatrade.com/?p=7444
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SPREAD מסחר במרווחים

והדרך השלישית בה אני סוחר, היא שיטה שאני מכנה, השיטה הטובה והבטוחה
ביותר למסחר! והיא מסחר ב-  ,SPREAD מסחר בפערי מחיר בין חוזים.

 SPREAD היא דרך מסחר בה המקצועיים והמוסדיים הגדולים נוהגים לסחור.
למעשה ב-  SPREAD אתה נמצא בכל רגע בגידור, בהגנה.

הרעיון מאחורי השיטה הוא, כניסה מקבילה בשני חוזים, ב- LONG על חוזה אחד
וכניסה ב- SHORTעל חוזה נוסף שיש בינו לבין החוזה הראשון קורלציה.

:SPREAD -קיימים שלושה סוגים ל
 – Intra-market Spread קניה של חוזה ומכירה של אותו חוזה בתאריך פקיעה

אחר.
לדוגמא : LONG תירס חודש יולי מול SHORT  תירס חודש דצמבר.

– Inter-market Spread  קניה של חוזה מסוג מסויים ומכירה של חוזה מסוג
שונה, לאותו תאריך פקיעה.

לדוגמא : LONG חיטה לחודש מאי מול  SHORT תירס לחודש מאי של אותה
שנה.

 – Inter-exchange Spread קניה של חוזה ומכירה של אותו חוזה מבורסה
אחרת.

לדוגמא  LONG חיטה לחודש דצמבר בבורסת  CBOT ו- SHORT חיטה לאותו
.KCBT חודש בבורסת



מסחר ב- SPREAD הוא למעשה מסחר שנעשה בדרך כלל על סחורות לאורך
זמן. אך לאחר התעמקות והתמחות בדרך מסחר זו, הצלחתי להתאים את המסחר

ב- SPREAD למסחר תוך יומי, קצר מועד שמותאם גם לחוזים קטנים, כמו
המדדים העיקריים בארה"ב.

SPREAD -הרעיון העיקרי הוא לנטרל את הצורך לנחש לאן ינוע השוק. למעשה ב
אתה סוחר על המרווח שנוצר בין שני חוזים ולא על כיוון השוק. כמובן וחשוב ששני

החוזים יהיו קשורים אחד לשני או שתהיה ביניהם קורלציה בתנועה.

אם ניקח לדוגמא שני חוזים מתוך המדדים. את ה- S&P 500 ואת ה-
,NASDAQ100 נראה ששניהם נעים כמעט יחד ולאותו כיוון. אך שווי כל נקודה
בכסף ותנודת מספר הנקודות שכל אחד מהחוזים נע, שונה. כלומר יכול להיווצר

מצב ביום מסחר, שאחד מהחוזים עולה או יורד הרבה יותר מהשני. במצב זה נוצר
פער כספי בתנועה בין החוזים. את הפער שנוצר אפשר לנצל ולהרוויח ממנו.

פער בין חוזים נפתח ונסגר כל הזמן. היתרון שפער בין החוזים לא ממשיך להיפתח
ללא גבול, דבר שמוריד באופן משמעותי את הסיכון שבדרך מסחר זו.

גם חברות הברוקר מכירות בפוזיציות  SPREAD כדרך מסחר בטוחה יותר
ומאפשרות לחשבונות מסחר נמוכים להיכנס למינופים גדולים הרבה יותר מאשר

בפוזיציות חשופות ללא הגנה.

במודול השלישי של מסלול ההכשרה ,3D TRADING בנושא המסחר ב-
,SPREAD אני מסביר בהרחבה לגבי אופן המסחר ב- SPREAD ואיך כל אחד

יכול להרוויח ללא סיכון.

SPREAD  -צפה בדוגמא חיה של ניהול פוזיציה על בסיס המסחר ב

https://www.gevatrade.com/?p=7270
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לסיכום

(לחץ על התמונה כדי לקרוא מה כותבים אנשים שעברו את המסלול המלא)

קיבלת החלטה ללמוד לסחור בשוק ההון. אתה רוצה
להיות מקצועי, להיות סוחר מרוויח.

בספרון זה הצגתי את המתודולוגיה והגישה בה אני פועל
מזה שנים רבות במסחר בשוק ההון ובעיקר בחוזים

עתידיים. למעשה גישה זו מתאימה לכל נכס או נגזרת
של שוק ההון, בעיקר למסחר תוך יומי ומסחר ממונף.

רוב האנשים בכלל לא מצליחים להגיע לעמדה שבה
אתה נמצא. הרוב מתייאשים הרבה לפני.

הדרך והמסלול להיות בין הסוחרים שמרוויחים וחיים מהמסחר לאורך שנים
אפשרית, אך לא קלה ולכל אורכה יש עליות וירידות, הצלחות וכישלונות. רק

התמדה ונחישות עם יעד כתוב ומבוסס למטרה ברת השגה, הם התנאי להצלחה.

קבע עכשיו שבשנה הקרובה אתה משתפר בכל מחיר וחותר להשיג את כל מטרותיך.

יעד סולידי והגיוני של $200-$100 רווח ליום עם חוזה אחד, הוא אפשרי. קח 
בחשבון שכל  $100ביום, הם כ- $2,000 בחודש, כ- $24,000 תוספת 

הכנסה בשנה.

שמור על פרופורציה, תתחיל בקטן, צעד אחר צעד. אל תקפוץ מעל הפופיק.

https://www.gevatrade.com/?p=2793
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תתקדם בהתאם לקצב שלך. אתה לא צריך לתת שום דין וחשבון לאף אחד, רק
לעצמך.

אני מזמין אותך להיות שותף לפעילות של קבוצת אנשים שלקחו על עצמם
להתפתח ולעזור לאנשים נוספים בתחום המסחר בשוק ההון ובחוזים עתידיים.

כנס לקבוצת הפייסבוק "מסחר בחוזים עתידיים עם גבע גזית" הגש בקשה
להצטרפות לקבוצה ותיחשף למידע מקצועי, איתותי מסחר יומיים והדגמות של

ניהול פוזיציות בזמן אמת בכסף אמיתי.

אני מקווה שנהנית מקריאת הספר ומאחל לך הרבה הצלחה בהמשך דרכך.
עכשיו, חזור להקדמה של הספר.

בברכה,

גבע גזית

סוחר ומרצה בכיר למסחר בחוזים עתידיים

054-2076555 ,09-7678138

www.gevatrade.com

נהנית – שתף את המדריך לחבריך.

אשמח לקבל משוב והמלצות לגבי המדריך

https://www.facebook.com/gevatrade/
https://www.gevatrade.com/


אני רוצה להודות ולתת לך צ'ופר מיוחד

קבל לסיום הפתעה קטנה
במחיר מיוחד ובלעדי!
את הספר "סוחר אלטרנטיבי"

ספר ששינה לרבים את כל גישתם למסחר.
זה לא ספר הדרכה רגיל, זהו ספר שמשנה חיים!

לפרטים לחץ כאן

www.gevatrade.com

https://www.gevatrade.com/?p=2543
https://www.gevatrade.com/
https://www.gevatrade.com/?p=2543

