
HU  

Julia Doubovoi 
 

  julia.doubovoi@gmail.com 

      +385-99-3341701 

 

 פני סטוקסמקיף בקורס מסחר וס סילב

 שעות.  72-ך הקורס כאור

 דקות(  35) בסיס-1מודול 

 03:11  מה הן פני סטוקס-
 13:23  מושגים מעולם המסחר-
 07:28 ניתוח טכני ותצורות-
 04:30 ניהול סיכונים וחישוב כמויות-
 03:55 פקודות מסחר -
 

 שעה(  1) אסטרטגיות מסחר-2מודול 
 

 Pump  &Dump 06:42 אסטרטגיית -
 Buy the Deep 03:39 אסטרטגיית -
 Dead Cat Bounce 06:28אסטרטגיית  -
 Raising Dead 04:29אסטרטגיית  -
 12:40 מסחר על בסיס חדשות ומהו תמחור יתר -
 08:11 מסחר על בסיס כנסים -
 03:50 ספליט הפוך -
 03:10 מסחר על בסיס פלואט מאוד נמוך -
 SEC 02:28מסחר על בסיס דוחות   -
 10:28 פיננסייםמסחר על בסיס דוחות   -

 

 ( שעות   9) מסחרנה להכ-3מודול 

 29:10 איתור מניות בפינביז -
 06:58 עבודה עם רשימות מעקב -
 06:44 טבלת איכות -
 12:53 בניית תרחישים -
 :שעות( 8) וובינרים על הכנה למסחר-

 20:37 28.11.20רשימת מניות למעקב ובניית תרחישים -

 43:09 13.11.18וובינר הכנה למסחר -

 58:05 18.06.18נר הכנה למסחר וובי-

 01:20:33 12.06.18הכנה למסחר ומיקוד במניות הנכונות נר וובי-

 01:13:26  30.04.18וובינר על איתור מניות בעלות פוטנציאל -

 01:04:52 24.04.18וובינר איתור מניות, תכנית עבודה וניהול עסקאות -
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 50:03 26.03.18, בניית תרחישים וניהול עסקאות וובינר איתור מניות-

 01:09:43רשימת מניות ותוכנית מסחר וובינר בניית -

 

 שעות( 14.5) מסחר בזמן אמת-4מודול 

 15:51  בניית פוזיציה ומימושים-

 Momentum Squeeze 28:53אסטרטגיית -

ת מניות, ות הפרה/אפטר מרקט, בחירת תוכנית מסחר, ניהול סיכונים, מסחר בשעוובינרים על הכנ-

 שעות(:  13.5) וניהול עסקאות כניסה ומימושים תזמון  ,מיקוד

 

  עובדותוובינר על הכנת תכנית מסחר, ניהול סיכונים ואיך לצאת במינימום נזק בעסקאות שלא  -

02.04.18 01:11:07 

 52:07  23.10.18ול עסקאות וובינר סינון מניות וניה-

 01:12:45  09.04.18וובינר ניהול סיכונים וניהול עסקאות -

וובינר מסחר איך להתחשב בפרה מרקט ואפטר מרקט, ואיך להתייחס לחדשות ודוחות  -

15.05.18 01:06:25 

 01:08:45 05.09.18וובינר הכנת תכנית מסחר וניהול עסקאות -

 55:12 05.06.18תרחישים בזמן אמת וניהול עסקאות   וובינר בניית-

 54:34 18.01.21וובינר בחירת מניות, מיקוד, תזמון וניהול עסקאות -

 01:15:06 05.07.21מסחר במניות מומנטום מתוחות -וובינר-

 36:25 22.05.18וובינר תזמון כניסה וניהול עסקאות -

 01:01:52 22.12.21הצד הטכני של המסחר  - וובינר שאלות תשובות-

 48:23  21.05.19וובינר ניהול עסקאות -

 01:10:00  27.11.18ניהול עסקאות -וובינר שבועי -

 33:20 11.03.2018וובינר ניהול עסקאות -

 45:50  07.08.18וובינר ניהול עסקאות -
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 שעות(  8) מנטליתוהכנה תמודדות ה-פסיכולוגיית מסחר-5ל מודו

 01:01:01 ילת מסחר וניהול מנטפסיכולוגיי-

 01:04:30המיינדסט הנכון לסחור בהן תצורות מסחר נפוצות ו-

 01:10:01טעויות במסחר ואיך להתגבר עליהן -

 01:09:26הצלחה והתמודדות עם קשיים במסחר -

 :(שעות 3.5) תמודדות מנטלית במסחרוובינרים על ה-

 

 01:05:45 17.07.18וובינר על הפן המנטאלי, שאלות ותשובות -

 35:53 18.03.19לי וובינר התמודדות עם קשיים במסחר בפן המנט-

 34:04 25.06.18י במסחר וובינר על הפן המנטל-

 32:31  18.12.18הפן המנטלי במסחר  וובינר-

 01:40:10 16.04.18וניהול סיכונים י , הפן המנטאלוובינר ניהול עסקאות-

 

 שעות(  39) וובינרים והרצאות-6מודול 

 1:11:13 01/2018הרצאה מהכנס פני סטוקס  -
 ( עותש  25) ניהול עסקאות- וובינרים -
 

 13.08.2017ניהול עסקאות -
 20.08.2017ניהול עסקאות -
 27.08.2017ניהול עסקאות -
 03.09.2017ניהול עסקאות -
 10.09.2017ניהול עסקאות -
 17.09.2017ניהול עסקאות -
 24.09.2017ניהול עסקאות -
 01.10.2017ניהול עסקאות -
 08.10.2017ניהול עסקאות -
 22.10.2017ניהול עסקאות -
 29.10.2017ניהול עסקאות -
 05.11.2017 ניהול עסקאות-
 12.11.2017ניהול עסקאות -
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 שעות(  12.5)  במגוון נושאיםוובינרים  -
 
 STT 30:42הדרכה על סורק -
 50:48 06.11.18סווינג ועונת הדוחות -וובינר שבועי -
 01:16:24 10.07.18וובינר עסקאות סווינג, ניהול עסקאות ומיקוד במניות הנכונות -
 43:58 22.08.18וובינר על סקטור הקנאביס -
 STT 29.05.18  01:06:06וובינר על ניהול עסקאות וסורק -
 01:19:51 31.07.18וניהול עסקאות בעונת הקיץ   וובינר עונת הדוחות-
 01:11:20 15.08.18אות נפוצות וסקטור הקנאביס י גוובינר סינון מניות, ש-
 31:21 17.09.18וובינר ניהול עסקאות סווינג -
 45:27 20.11.18שאלות תשובות -וובינר שבועי -
 45:54 04.12.18שאלות ותשובות -וובינר שבועי -
 01:00:19  16.10.18וובינר שאלות תשובות -

 58:42 24.07.18וובינר שאלות תשובות  -

 01:28:04 04.07.18וובינר שאלות תשובות  -

 

 SPACנפקות מסחר בה-7מודול 

 ואיך להתחיל לסחור בהן  SPACמה הן הנפקות 

 


