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בגיל  ,36אב לשלוש בנות שהצעירה בהן רק בת שלושה חודשים ,הייתי חסר כל .העסק
שטיפחתי במשך  13שנים התפרק לי בין הידיים ,השותף שזיהה את הצרות לפני ,מעל
ומשך לכיסו את אלפי השקלים האחרונים שנותרו בחשבונות הבנק .העובדים נטשו ונותרתי
עם חוב של שני מיליון שקלים לבנקים ולספקים .מה נותר לי לעשות? בכיתי.
איני מאחל לאף אדם לרדת כל כך נמוך .לחץ כלכלי ,כך גיליתי ,יוצר גם לחץ נפשי ,חוסר
חשק לאכול ,לעבוד ואפילו לישון .לא היה לי מושג כיצד להתמודד עם הצרות .כל ספרי
הניהול העסקיים עוסקים ב“איך לנצח“ ו“איך להרוויח מיליונים“ ,אבל אף אחד מהם לא נותן
טיפים למי שחייב מיליונים .כנראה מפני שמלכתחילה ”לוזרים“ לא כותבים ספרים ,אין להם
סיפור חיים מעניין ומי בכלל ירצה לקרוא עליהם ספר...
גם כל היועצים העסקיים שהתפרנסו ממני במשך שנים ,התאיידו כאשר יבש מעיין הכסף.
קיוויתי שלפחות המשטרה תעזור לי לקבל את הכסף ששותפי גנב ,אך לשווא .בחוסר רצון
בולט הם מילאו טופס תלונה ,החתימו אותי על תצהיר ושלחו אותי לכל הרוחות .שלוש
שנים לאחר מכן ,כאשר העזתי להגיש ליועץ המשפטי לממשלה תלונה נגד אוזלת ידה
של המשטרה ,זימן אותי חוקר ואיים עלי שאם לא אבטל את תלונתי ,אואשם במתן תלונת
שווא .אלימות משטרתית .הסתבר שגם כספי המיסים ששילמתי כל השנים לא יביאו לי
תועלת.
העניינים המשיכו להידרדר .בתחילה הבנקים שלחו מכתבי דרישה מנומסים .לאחר
מכן ,עורכי הדין שלחו מכתבים קצת פחות מנומסים .הם רצו את הכסף ומהר .הם איימו,
הם עיקלו את חשבונות הבנק והוסיפו שמן למדורה בחיובי קנסות ,עמלות וריבית של
שוק אפור .תוך פחות משנה ,שני מיליון שקלים צמחו לשלושה מיליון .אז מה עושים?
איך משלמים את החשבונות? את המשכנתא? ועוד ריבית שנצברת במהירות של פרארי
טורבו אדומה?
רוב האנשים שנקלעים למצב דומה פושטים רגל ,מרימים ידיים ונעלמים .היום אני מבין אותם.
מעטים מהם חוזרים אי פעם לפעילות עסקית .אני מעולם לא הייתי שייך לרוב .קיבלתי את
עצתו של עורך דין ,אשר בחוכמתו נתן לי את אחת העצות הטובות והיעילות ביותר אשר
קיבלתי מעודי” :אל תבקש את הגנת בתי המשפט“ הוא אמר” ,אל תתכחש לחובות .תודה
בהם ,דבר עם הנושים ,תגיע להסדר תשלומים ותשלם!“
פעלתי כעצתו .הבנקים נתנו לי אוויר לנשימה ,הקטינו את תשלומי החוב והריבית ונתנו לי
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מרווח מחיה חיוני בתקווה שאחזיר את החוב .יותר מזה לא הייתי צריך .במקום ְל ַבכות את מר
גורלי ,קיבלתי תמריץ ענקי לחזור לפעילות ולקחת את עצמי בידיים.

מגמת עליה

הימים היו שלהי ימי בועת ההיי-טק הסוערים .זמן קצר לפני פרוץ אחד ממשברי שוק ההון
החריפים ביותר בהיסטוריה בת זמננו ומה שיכונה ברבות הימים ”בועת הדוט-קום“ .ניסיון
עסקי היה לי למכביר וכן גם רעיונות למוצר אינטרנטי חדש שיכבוש את העולם בתקופה בה
מיליוני דולרים עדיין זרמו לכל סטארט-אפ אינטרנטי .תוך מספר חודשים הקמתי חברת
סטארט-אפ לתפארת ,גייסתי שותפים וכמה מיליוני דולרים .כסף התחיל לזרום שוב.

חיי ההיי-טק היו טובים אלי אולם כמו אנשי היי-טק רבים אחרים ,במיוחד לאחר פיצוץ הבועה,
התרסקות שוק המניות והתייבשות כספי המשקיעים ,הרגשתי שאני דורך במקום .נמאס לי לקום
מוקדם בבוקר ,לצאת לעבודה לפני הפקקים ,לחזור מאוחר בלילה לאחר הפקקים ולפגוש את
משפחתי רק בסופי שבוע .חוויתי משבר קטן באחד הימים ,כאשר רעייתי ביקשה ממני לקחת
את בתי הקטנה לגן .כאשר הגענו היא אמרה לי” :אבל אבא ,זה היה הגן לפני שנתיים“...
חיפשתי דרך לצאת ממרוץ העכברים ,רציתי לפרוע את יתרת חובותיי ולעשות את הכסף
הגדול .רציתי גם להוריד הילוך ולהיות קרוב יותר למשפחתי .בקיצור ,לעשות מיליונים בלי
לעבוד קשה מדי...
יש מעט מאוד דרכים חוקיות להרוויח במהירות הרבה כסף .בחנתי את האפשרויות ובחרתי
תחום שהיה קרוב לליבי :מסחר במניות .ממסחר בטווח קצר ,כך שמעתי ,ניתן להתעשר.
הצלחתי בגדול .תוך חמש שנים פרשתי מחיי ההיי-טק ,החזרתי את כל חובותיי והתעשרתי.
עברתי ממינוס של מיליוני שקלים לפלוס של מיליוני דולרים .אני חי את החלום האמריקני
בישראל .שוק המניות הגשים את חלומי .איך זה קרה?

זה קשה מכפי שחשבתי!

מדהים איך שהגלגל מסתובב לו .רק לפני אחת עשרה שנים עוד הייתי עובד חרוץ של תעשיית
ההיי-טק וחסר שמץ של מושג על שוק ההון .הדבר היחיד שידעתי על הבורסה הוא שמתגלגל
שם המון כסף ,והייתי נחוש לגלות אותו.
הבעיה הראשונה שאיתה כל מי שרוצה להצליח מתחבט היא :האם לוותר על המשכורת?
האם לקחת סיכון ,לעזוב את העבודה ולנסות כיוון חדש? יש מעטים שמוכנים ,אבל רובנו
מפחדים ובצדק .אחרי התלאות הכספיות שהיו מנת חלקי והאור שכבר ראיתי בקצה המנהרה,
לא הייתי מוכן לשמוע על כך .הייתי חייב להמשיך ולשמור על עבודתי ,להמשיך לקיים את
עצמי ומשפחתי ולשלם את חובותיי.
אם כך היה ברור שעלי להמשיך לעבוד ביום ולהתפתח בשעות הערב ,אולם כיצד? הבורסה
הישראלית פועלת במקביל לשעות העבודה הרגילות ,כך שמבחינתי היא לא הייתה אופציה
מתאימה .החלטתי לעסוק בבורסה האמריקנית .הפרשי השעות בין ישראל לארה“ב יאפשרו
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לי לסחור במניות לאחר שעות עבודתי ועד שעה  11בלילה .היום אני יודע שחוקי הבורסה
הישראלית והאמריקנית דומים .היום אני גם יכול לפעול בשתיהן ,אבל בנקודת הזמן ההיא
הייתי חייב לשמור על מקום עבודתי.
באותה התקופה נראה לי שמסחר במניות קל כמשחק ילדים .פתחתי חשבון אצל ברוקר
אמריקני )בהמשך אסביר כיצד( ובתמימות אמיתית האמנתי שאצליח לקנות בזול ולמכור
ביוקר .איך לדעתכם הסתיימה השנה הראשונה? בהפסד כמובן .היום 11 ,שנים אחרי אני
יודע שהייתי חסר ידע ,חסר ניסיון ושחצן .בפועל הייתי טרף למקצוענים .לקח לי זמן רב
לגלות שמאחורי כל עסקה בבורסה יש שני צדדים :האחד מקצוען והשני טיפש .אני הייתי
לרוב בתפקיד הטיפש.

אחת אפס לשוק

יש בחיים רגעים שנטבעים בזיכרוננו עד ליום מותנו .זוכרים איפה הייתם בנפילת התאומים?
היכן הייתם כאשר רבין נרצח?

כסף חכם

אני זוכר היטב את העסקה הראשונה שלי .עוד ביום בו פתחתי את חשבון
העסקה
המסחר הראשון שלי ,מיהרתי וקניתי אלף מניות של ”טבע“ ).(TEVA
מאחורי כל עסקה
הראשונה בחיי! התרגשתי מאוד .אני זוכר את קצב דפיקות לבי .הרגשתי
בבורסה יש שני
צדדים :האחד
כאילו לבי מנסה לנתר החוצה מבית החזה .לא שמעתי ולא ראיתי דבר
מקצוען והשני טיפש.
מסביבי .העולם החיצון נעלם .שקט .רק אני והמניות .ננעלתי מול צג המחשב
לפעמים יש לטיפש
וספרתי בחרדה תנועה של כל סנט .לרגע ,כאשר עלתה המניה בעשרה
קצת מזל.
סנטים ,חששתי שמא תחזור על עקבותיה ולחצתי על לחצן המכירה .אידיוט!
היא השלימה עליה של דולר וחצי תוך מספר שעות .רווח פוטנציאלי של
 $1,500הסתיים ב $100 -בלבד .לא נורא .לא רע בשביל עסקה ראשונה .הייתי מרוצה.
ואז לרגע עלה ספק בראשי  -האם באמת התבצעה פקודת המכירה? אני בטוח שלחצתי על כפתור
המכירה ,אם כך אז מדוע תוכנת המסחר עדיין מציגה את אלף המניות בחשבוני? נלחצתי וליתר
ביטחון לחצתי פעם שנייה על כפתור המכירה .אוף ...נראה לי שהפעם זה הצליח .הלב חוזר לאיטו
לקצב הפעימות הרגיל ואני לוגם כוס מים קרים .שלוש דקות עבודה ,רווח של  100דולר ,הו כמה שאני
מוצלח’ .פאקינג‘ גאון פיננסי .לא רע בשביל ההתנסות הראשונה שלי כסוחר .כך לפחות חשבתי...
חגגתי את ההצלחה ופתחתי שוב את תוכנת המסחר לאחר כשעה .לתדהמתי גיליתי שחשבון
המסחר שלי מציג הפסד של  $400שנגרם כתוצאה מעסקת ”שורט“ בכמות של אלף מניות
’טבע‘ .מה זה בכלל שורט? מהמעט שידעתי הבנתי ששורט הוא מין שיטה המאפשרת להרוויח
כסף ממניה שיורדת .אבל מה לי ולשורט ואיך לכל השדים והרוחות אני אמור לצאת מזה?
תוך כדי כך ’טבע‘ ממשיכה לנסוק בקצב של מעבורת חלל ועל כל סנט שהיא עולה נמחקים
מחשבוני עוד עשרה דולרים .לא נעים! מהמעט שהבנתי ,ידעתי שלהיות בשורט במניה שעולה,
זה ממש לא רעיון טוב .לחץ ,זיעה ,משכורת של יום שהלכה בשעה’ ,טבע‘ שלא עוצרת לקחת
אוויר לשנייה וחשבון המסחר שלי שמתאדה מול עיני .מה עושים?
התקשרתי לשירות הלקוחות של הברוקר .לאחר כמה דקות מורטות עצבים של המתנה מלווה במוזיקת
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מעליות ,קיבלתי תשובה .מסתבר שבכדי לצאת משורט של אלף מניות עלי לבצע פעולת קנייה של
אלף מניות .קניתי ויצאתי .איזו הקלה .מאוחר יותר הבנתי את השתלשלות העניינים :כאשר מכרתי את
המניה – תוכנת המסחר לא התעדכנה באופן מיידי ולכן בטעות חשבתי שפעולת המכירה לא התבצעה.
בפועל ,כאשר לחצתי בשנית על כפתור המכירה מבלי לדעת שכבר מכרתי בלחיצה הראשונה ,מכרתי
פעם נוספת ,כלומר” :מכרתי אלף מניות שאין לי“ וגרמתי לחשבוני להיכנס למצב של ”שורט“ )אל
דאגה ,נלמד בהמשך( .יום המסחר הראשון הסתיים בכישלון צורב .אחת אפס לשוק.

הפריצה

אני עקשן ,לא ויתרתי .המשכתי לקנות ,למכור ולהפסיד ברציפות כמעט שנה .ככל שעבר
הזמן ,עלו וצצו שאלות רבות שנותרו בלא מענה .שנה של הפסדים לימדה אותי שמסחר
במניות הוא מקצוע כמו כל מקצוע אחר ,וכמו כל מקצוע אחר – הוא דורש למידה .הואיל
ובאותם הימים בתי ספר למסחר בוול-סטריט לא היו בנמצא מחוץ לארה“ב ,הייתי חייב
לחפש עזרה בארה“ב.
בכדי להיות סוחר מניות לא צריך דיפלומה .כל אחד יכול לפתוח חשבון ,לסחור ולעשות שטויות
בדיוק כמוני .זו גם הסיבה שרוב הסוחרים מפסידים .ידעתי שישנם מקצוענים שמצליחים והאמנתי
שגם אני אמצא את הדרך להצטרף לקבוצה המנצחת .חיפשתי אותם בארה“ב ומצאתי.
טרם עידן האינטרנט פעלו בארה“ב אולמות מסחר רבים שבהם התאספו מדי יום סוחרי מניות
אשר פעלו יחדיו בליווי סוחרים מקצועיים .בעידן האינטרנט נסגרו רוב אולמות המסחר
והפעילות עברה לחדרי צ‘אט אינטרנטיים שאליהם ,תמורת תשלום חודשי ,יכול כל סוחר
להתחבר באמצעות האינטרנט מביתו .כאן ניתן להקשיב לסוחרים מקצועיים )”אנליסטים“
כפי שאנו מכנים אותם בחדר הצ‘ט האינטרנטי של טריידנט( ,לשמוע את הנחיותיהם ,לשאול
אותם שאלות ולמעשה לסחור אתם בזמן אמת מבלי לצאת מהבית .התחברתי בשמחה לאחד
החדרים ומייד הרגשתי שהגעתי למקום הנכון!
גיליתי עולם מופלא .האנליסטים קנו ומכרו מניות בזמן אמת ובהצלחה רבה .שני האנליסטים
הראשיים ,מארק וכריס ,סוחרים אמריקנים ידועים ,הם כיום ידידיי והאנשים שלהם אני חייב
את רוב הכשרתי הבסיסית .נראה כאילו דרכי להצלחה סלולה .כעת כל אשר עלי לעשות הוא
להקשיב לאנליסטים ולהעתיק את מהלכיהם .כל כך פשוט וכל כך קשה...
אתם בטח שואלים” :מה כל כך קשה בהעתקת מהלכיו של סוחר מקצועי?“ מסתבר שרוח האדם
חזקה מתבונתו .לדוגמה :כריס קונה מניה שעלתה היום ב –  4%מתוך הנחה שהיא תמשיך לעלות
ואילו אני חושב ”משוגע ,הוא הולך להפסיד ,היא כבר עלתה יותר מידי“ .בחלוף הזמן הבנתי שאם
אני לא מבין בדיוק מה הסיבה להחלטתו של כריס ,לעולם לא אוכל להשלים נפשית עם המהלך.
באותה התקופה פעולות המסחר שלי נראו בערך כך :כריס קונה ,אני קונה .אני בורח ברווח קטן
מתוך חשש להפסיד את אשר כבר הרווחתי וכריס ממתין ומרוויח יפה .במקרים אחרים ,כאשר
המניה הולכת נגדי – כריס בורח בזריזות ואילו אני ממשיך לקוות שהיא ”תחזור“ ולבסוף נאלץ
לצאת בהפסד לא נעים .בקיצור :כריס מרוויח ואילו אני מפסיד .הגיע הזמן ללמוד!
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סטטיסטיקה ידועה מלמדת ש–  90%מהפעילים בשוק ההון מפסידים כסף .אם גם אתם שייכים
לצד המפסיד ,הפתרון הוא פשוט :עשו בדיוק ההפך ממה שאתם חושבים .בתחילה התקשיתי להבין
את ההיגיון ההפוך של המסחר המקצועי .גיליתי שדווקא מניות שנראו לי ”מסוכנות“ התגלו
כ“ווינרים“ הגדולים ביותר ואילו אלה שאני בחרתי ,אלה שנראו קצת פחות ”מפחידות“ ,הצליחו
פחות .אני כמובן בחרתי רק את המפסידות ...ברבות הימים גיליתי שאין זה מקרה פרטי שלי.
באופן טבעי ,סוחר מנוסה רואה את השוק הפוך מכפי שרואה אותו סוחר מתחיל .בכדי להצליח
צריך סוחר מתחיל ללמוד את עקרונות הבסיס ואט אט לעבור מהפך נפשי .הואיל ודילגתי על
שלב לימוד היסודות ,הבנתי שאם אני רוצה להבין את השוק ,אני חייב לחזור אל שולחן השרטוט
ולהשלים את שלב הלימוד הבסיסי.
מכאן כבר ידעתי מה עלי לעשות .יצרתי קשר עם כריס ,האנליסט הראשי של חדר המסחר ,הצגתי
את עצמי כחבר החדר הישראלי )הייתי הסוחר היחידי שגר מחוץ לארה“ב( וביקשתי ממנו להיות
המנטור האישי שלי .לשמחתי וכמובן בתמורה לתשלום ,כריס נענה לי ברצון .ארזתי מזוודה ועליתי
על המטוס הראשון לניו-יורק ומשם לביתו של כריס בפניקס אריזונה.
פגישתי הראשונה עם כריס זכורה לי היטב .נדהמתי להכיר ”ילד“ בתחילת שנות השלושים
לחייו .ה“ילד“ הזה כבר הספיק לעבור שנות וול-סטריט רבות בהן שימש בתפקיד ”עושה שוק“
בחברת מסחר ידועה ולאחר מכן כסוחר יומי עצמאי ומצליח .שתי מכוניות הלקסוס השחורות
בחניית הווילה המפוארת בפרוור עשיר של פניקס ,הבהירו לי היטב עם איזה כריש שוק יש לי
עסק .כריס הגיע ממשפחה ממוצעת ועשה את רוב כספו כסוחר יומי במניות .כמו סוחרי מניות
רבים אחרים שהכרתי ברבות השנים ,עזב כריס משרה מצוינת שהכניסה לו מאות אלפי דולרים
בשנה ,כדי להרוויח יותר כסוחר יומי!
סוחרי מניות אמריקנים ,כך הסתבר לי ,אינם מגיעים משכבות האוכלוסייה המשתכרות עשרים
אלף דולר בשנה )משכורת רעב בקנה מידה אמריקני( ,הואיל ואלה נאלצים לעבוד לפרנסתם
בשעות בהן פועלת הבורסה .כאן המקום גם להזכיר שהיתרון הגדול שלי כישראלי על פני
האמריקני הממוצע הוא הפרש השעות! הפרש השעות מאפשר לי לשמור על עבודת היום שלי
ולפעול בבורסה האמריקנית בשעות הערב ,בדיוק בשעות בהן אמריקני ממוצע חייב לעבוד
לפרנסתו.
לפי שעון פניקס ,הבורסה נפתחת בשש וחצי בבוקר .את יום הלימודים
התחלנו בשש ובסיום המסחר ,בשעה אחת בצהריים ,הלכנו לשחק
גולף .נדהמתי מצורת העבודה שלו ,הופתעתי משליטתו העצמית
ומהיכרותו עם השוק .הוכיתי בתדהמה כשהתוודעתי לפוטנציאל
הכספי הגלום במסחר במניות.
גיליתי להפתעתי ששוק המניות האמריקני עובד לפי חוקי משחק ידועים,
חוקים שידועים כמובן בעיקר למקצוענים המתפרנסים מהשוק .למותר
לציין כי החל מאותם ימים ,השתנו חיי לבלי הכר.

כסף חכם
השוק פועל לפי
חוקים ידועים .אין
צורך להמציא
שום שיטה חדשה
להרוויח כסף .צריך
רק לאמץ שיטות
קיימות.
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ההצלחה

תוך חודשים ספורים מיום שובי לישראל ,עברתי מהפסד לאיזון ומאיזון לרווח .כשנתיים
מהיום בו ביצעתי את העסקה הראשונה ,הצלחתי ליצור הכנסה חודשית שאפשרה לי לפרוש
מעבודתי .תוך שנים ספורות עברתי מעבדות ההיי-טק לחירות של בית בקיסריה ,משחק גולף
בבוקר ,שחייה בבריכה הפרטית ,ארוחת צהריים עם המשפחה ,שנת צהריים ושעתיים עד שלוש
שעות של מסחר מהנה בשעות הערב .הגשמתי בישראל את החלום האמריקני.
התגאיתי בעבודתי ואהבתי אותה ,אך יותר מכל אהבתי ללמד סוחרים חדשים .בתחילה לימדתי
בביתי חברים בדיוק כפי שכריס לימד אותי בתחילת דרכי .חברים שלמדו בחינם ,הביאו חברים
ששילמו .חלקם היו אנשי היי-טק שרצו בדיוק כמוני לשנות את מהלך חייהם.
הם למדו ,סחרו והצטרפו לחדר המסחר האמריקני לצידם של כריס ומארק ,עד שהפלא ופלא
– רוב חברי חדר המסחר היו ישראלים ...בשלב זה מישהו היה צריך לדבר אתם בעברית וכך
זכיתי במשרת ”אנליסט“ בחדר המסחר לצדם של כריס ומארק.
בד בבד ,במטרה לגרש את נחילי המתלמדים מביתי ,הקמתי את טריידנט ,בית ספר למסחר
יומי שברבות השנים הפך לאחד מבתי הספר הגדולים בעולם ,עם סניפים במדינות שונות,
עם חדרי מסחר בשפות שונות ועם היסטוריה וניסיון הכשרה של עשרות אלפי תלמידים .בכל
שנות קיומה של טריידנט ,פרט למקרים נדירים ,המשכתי לסחור מידי יום בביתי .לא ויתרתי
על הנוחות של עבודה מהבית .החיים קצרים ,צריך ליהנות כל מכל רגע.
מבחינה כלכלית ,אני כבר מסודר מזמן .אני לא צריך למכור ספרים ,ללמד או אפילו לסחור
במניות כדי להתפרנס .אני כותב את הספר הזה משום שאני אוהב את המקצוע שלי ואני אוהב
ללמד .אני מורה בנשמה .זה הסיפוק הגדול ביותר שלי .היום ,לאחר ששיניתי את חיי ואת
חייהם של רבים אחרים ,אני רואה לעצמי חובה לכתוב את הספר שיכול לשנות גם את חייכם.
אני מרגיש שכיום אני בשל לחלוק אתכם את סודותיי ואת ניסיוני בתקווה שגם אתם תעשו
צעד קטן קדימה בדרך לעצמאות כלכלית ותחיו את החיים הטובים להם נועדתם .אני יודע
ללמד אתכם איך להצטרף למקצוענים ולעשות כסף גדול ,אבל אני גם מזהיר אתכם :אם אתם
לא נחושים ומחויבים להצלחה – אתם תפסידו כסף כי אנחנו לא לוקחים שבויים.

למי מיועד ספר זה?

הספר מיועד לכל מי שרוצה לשנות את חייו ולשפר את הכנסתו ,אך חשוב מכך – ליהנות
מהכיף ומהריגוש של מסחר במניות .הספר מיועד לחסרי ידע ,רקע או ניסיון במניות או
בכלכלה ,בדיוק כפי שהיה מצבי לפני קצת יותר מעשר שנים .גם אם יש לכם ניסיון בשוק
ההון ,אתם תגלו שחוקי המשחק של סוחרי מניות מקצועיים ,שונים מאלה המוכרים לכם .אם
יש לכם תואר בכלכלה מצבכם רע מזה של אחרים ולכן אנא השאירו אותו במקום אחר ,כי
הבורסה אינה מתנהגת לפי ספרי הלימוד .ידיעת השפה האנגלית אינה הכרחית ,אולם היא
בהחלט יכולה לעזור.

הקדמה
הבורסה שייכת למקצוענים

כסף חכם

זכרו תמיד שכאשר אתם קונים מניה – מישהו מוכר לכם אותה .יש
כך.
הסבורים ש“הבנק“ או ”הברוקר“ מוכרים להם את המניה .לא
סוחר מקצועי פעם
אמר לי שהתפקיד
האדם שמוכר לכם את המניה מאמין שמחירה יקר ,בדיוק באותו רגע
של המקצוען הוא
בו אתם מאמינים שמחירה זול .כלומר :אם אתם קונים ממנו במחיר
למצוא אידיוטים
שהוא תופס כיקר ,מה לדעתכם הוא חושב עליכם? נכון ...הוא חושב
שיהיו מוכנים לקנות
שאתם אידיוטים .כאשר הוא מקצוען ואתם לא ,לרוב הוא צודק!
ממנו...
הבורסה היא מקום העבודה שלי .אני מקצוען .אני מתפרנס מאנשים
החושבים שהם יכולים לקחת את הכסף שלי .הדרך היחידה שבה יתרת המזומנים בחשבון
המסחר שלי תגדל ,היא לגרום לה שתקטן אצל מישהו אחר .אני מרוויח את הכסף שמפסידים
המשקיעים ,הציבור ,העדר שלעולם לא יבין שהבורסה אינה מיועדת עבורו .דור אחר דור
הם ישקיעו ,יפסידו ,יעזבו ,ישכחו ויחזרו .ברי מזל מעטים ירוויחו ויובילו בסיפורי הגבורה
שלהם את שאר העדר.

בורסה או קזינו?

על פי מילון רב-מילים ,בורסה היא ”שוק מאורגן שבו נפגשים אנשי עסקים כדי למכור ולקנות
ניירות ערך או סחורות כגון יהלומים ,כותנה ,קפה וסוכר“ .איזו נופת צוּפים! איזה מקום עבודה
מהוּגן ומכובד! אנשי עסקים נפגשים ,קונים ומוכרים ניירות ערך וסחורות ומרוויחים כסף.
התגשמות חלומה של כל אם.
עכשיו אתן לכם את ההגדרה שלי ,את ההגדרה הנכונה והמדויקת אותה לא תמצאו באף מילון:
”בורסה היא מועדון הימורים שבו חברי ’הבית‘ )המקצוענים ,המוסדיים ,השלטון( מנצלים את
תאוות הבצע של הציבור בכדי להתעשר מטעויותיהם“
כן” ,מנצלים“ ,לא פחות .מילים כגון ”נייר ערך“” ,מניה“” ,איגרת חוב“” ,אופציה“” ,גיוס“
ו“הנפקה“ ,מסתירות מאחורי גבן אמת גדולה הברורה לכל השחקנים המקצועיים בשוק ההון:
”רווח על גב הציבור“ .מילים מעין אלה מעלימות ומצפינות את אחת הדרכים המתוחכמות
ביותר בהיסטוריה האנושית ליהנות מכספו של הציבור .תקראו לזה ”עמלות“” ,דמי ניהול“,
”דמי שמירה“” ,מס רווחי הון“” ,מס חברות“” ,מס ערך מוסף“ וכו‘ .כאשר המקצוענים והמדינה
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גומרים לחייב אתכם בכל אלו – אתם נשארים בלי הכסף והם זוכים בו .למרבה הפלא ולשמחת
המקצוענים ,אמת זו אינה גלויה לשחקן הגדול ביותר בבורסה – לציבור .אמרתי לא פעם ואומר
זאת שוב :אם אתם לא מקצוענים – אל תתקרבו לבורסה .הבעיה היא שככל שאני צועק יותר,
כך יותר אנשים חושבים שאני משוגע .המסקנה :אם את יצר ההימורים של הציבור לא ניתן
לדכא ,כל מה שנותר הוא להרוויח מכך.

מי יודע לאן ינוע השוק?

עדיין לא נולד האדם שיודע לצפות להיכן ינוע השוק או לאן מועדות פניה של מניה מסוימת.
למרות זאת רבים הם האנליסטים ומנהלי הקרנות שטוענים אחרת בניסיון להצדיק את ההשקעה
רבת השנים בהשכלתם האקדמית ולשמור על מקור פרנסתם .המערכת המשומנת של האקדמיה
ושל שוק ההון ,חייבת להזין את עצמה ולהצדיק את אושיות קיומה .איני כועס על המערכת,
כי לא ניתן להילחם בטבע האנושי .רק טבעי הוא שכל אדם סביר ינסה להצדיק את השכלתו
ולשמור על פרנסתו .רוב אנשי שוק ההון הבוגרים והמפוכחים יסכימו אתי בשיחות פרטיות
שבפועל אין הם יודעים דבר על העתיד ,אולם הם לעולם לא יודו בכך בפומבי ,כי הודאה
פומבית משמעותה הודאה בכישלון מפעל חייהם .נוח להם לשתף פעולה עם המערכת ולהמשיך
להבטיח לציבור הבטחות חסרות שחר שלעתים ,עם קצת מזל ,מתממשות.
הניסיון לחזות את העתיד משול לנסיעה בערפל .הערפל אביך במרחק ודליל בטווח הקצר.
כך גם בשוק ההון .ככל שנקצר את טווח החיזוי ,נראה טוב יותר את העתיד .אם אשאל אתכם
היכן תהיו בעוד חצי שנה מהיום בדיוק בשעה זו ,האם תוכלו לתת לי תשובה מדויקת? אם
לעומת זאת אשאל אתכם היכן תהיו מחר בבוקר ,סביר להניח שאקבל תשובה יותר ברורה .אני
כמובן איני יוצא מהכלל .גם אני חסר כל ידע לגבי כיוון השוק .למרות זאת ,לעתים ,כאשר
הערפל קצת מתפוגג ,אני יכול לצפות בסיכוי סביר של הצלחה את כיוון השוק או את הכיוון
של מניה מסוימת ,מספר דקות ,שעות ולעתים גם כמה ימים קדימה .במקרים נדירים בהם
הערפל מתפוגג כמעט לחלוטין – ניתן לראות בבהירות גם מספר שבועות קדימה.

בשביל ניצחון – צריך יתרון

לא ניתן להתפרנס מבלי יתרון .מה המקצוע שלכם? האם יש לכם יתרון? כמובן! אם אין לכם
יתרון – הלקוח ילך למתחרה .כמו בכל מקצוע ,כך גם כסוחרי מניות – אתם חייבים יתרון!
מסחר במניות הוא עסק עצמאי לכל דבר ועניין .כמו בכל עסק ,אם תיכשלו תיאלצו לסגור
את העסק ,לפטר את המנהל )את עצמכם( ולמצוא לעצמכם מקור פרנסה חדש.
טרם ההשקעה בעסק עליכם לשאול :מי המתחרים? כיצד ניתן להתמודד עמם?
בעל עסק חייב להבין מה היתרון שלו .האם יש לו יתרון באיכות? בשירות? במיקום? במוצרים?
ללא יתרון ברור ,העסק יכשל.
מניה היא סחורה ככל סחורה אחרת .אל תקנו מניות אם אין לכם יתרון ברור .אם החלטתם
לסחור במניות ,אתם חייבים לזהות יתרון ולנצלו בדיוק כפי שעליכם לנהוג בכל עסק אחר.
רוב הציבור מוגדר כמשקיע לטווח ארוך .משקיעי הטווח הארוך מאמינים ביכולתם לזהות
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חברות שבמהלך ארוך טווח של חודשים ושנים יעלה ערכן .העיתונות מלאה בחישובים של
כמה מיליונים יכולתם לעשות לוּ רק הייתם קונים אלף מניות של מייקרוסופט בשנת .1980
וורן באפט ידוע כמי שעשה מיליארדים בהשקעות ארוכות טווח .דורות רבים של משקיעים
טופחו על ברכי סיפורי הגבורה הללו ובניסיון לחקותם.
התעוררו! הטווח הארוך מת! ההיסטוריה מתעלמת מהרוב המוחלט של הציבור ) (90%שמפסיד
את כספו .משקיעים שהרוויחו מאות אחוזים בשנות השמונים והתשעים ,הפסידו את הכול
בעשור הראשון של שנות האלפיים.
נבחן מה היה קורה אילו קניתם את תעודת הסל של ה – 500
 1999ומוכרים באוגוסט :2011

S&P

הנקראת  SPYבינואר

בינואר  1999הייתם משלמים עבור התעודה בדיוק את אותו המחיר שאותו הייתם מקבלים
באוגוסט  .2011באותה תקופה יכולתם לקבל בבנק ,ללא סיכון ,ריבית בת עשרות אחוזים.

הטווח הארוך

נניח שאתם קוראים מאמר על חברה בעלת עתיד מזהיר .נניח גם שציבור האנליסטים אוהב את המניה.
האם יש לכם יתרון? אתם ועוד חצי מיליון איש שמעתם על המניה וקראתם את הכתבה בעיתון .היכן
היתרון שלכם על פני שאר הקוראים? קלדנית המועסקת בחברה ציבורית בשכר מינימום ומדפיסה
את הדו“ח הרבעוני שבועיים לפני פרסומו בעיתון ,יודעת יותר מכם .לה יש יתרון .לכם אין!
איש אינו יודע לצפות את כיוון המניה בטווח הארוך .לא אני ,לא אתם ולא אף אנליסט .היזהרו
מכל מי שטוען אחרת .זכרו תמיד שיש מי שירוויח ומי שיפסיד מכל המלצה .זכרו שמאחורי
כל מניה יושב מוכר שסבור כי הוא חכם מכם .זכרו שהכסף הגדול לא נמצא במקום בו המידע
חשוף לציבור .אם  90%מהציבור מפסיד ,הרי שהציבור כנראה עושה משהו לא נכון.

XX

הקדמה

הטווח הבינוני

טווח של מספר שבועות או חודשים הוא טווח היתרון של קרנות הגידור .קרנות גידור פועלות
בסכומים גדולים ולכן הן מתקשות לפעול בטווח קצר וחוששות בצדק מהטווח הארוך .הודות
להונן ,קרנות מסוגלות ”לתמוך“ במחירי מניות בטווחים בינוניים ובכך להגדיל את סיכויי
הרווח .יתרונן בהונן הגדול ובתעוזתן ,אולם לעתים קרובות גם הן מתקשות לגמור את החודש
בהצלחה.

הטווח הקצר

הטווח הקצר מאוד של שניות ודקות הוא טווח היתרון של ”עושי השוק“ ושל ה“ספשייאליסטים“
שעליהם נלמד מאוחר יותר .הם ,להבדיל מכם ,לא משלמים עמלות  -הם מקבלים עמלות!
מאחר ובמסגרת תפקידם הם מרכזים את פקודות הקנייה והמכירה בזמן אמת ,הם יודעים היטב
מאיתנו לאיזה כיוון הרוח נושבת ולכן יכולים לנצל את יתרונם בטווח הקצר מאוד .לעולם
לא תתפסו אותם נכנסים למניה בגלל האמונה במוצריה או בהנהלתה.
דוגמה ליתרון :כאשר משקיע לטווח ארוך רוצה להגן על השקעתו במניה ,הוא נוהג לעיתים
להשתמש בפקודת הגנה ”סטופ“ ) (Stopשתופעל ותבצע מכירה אוטומטית אם מחיר המניה
ירד אל מתחת למחיר הגנה מסוים .שעות הפעילות של הבורסה חופפות את שעות עבודתו
של משקיע ממוצע ולכן אין הוא יכול לעקוב אחר התנודות בזמן אמת ולכן סומך על הברוקר
שלו שיבצע את פקודת המכירה האוטומטית .כיצד זה עוזר לנו? אותו משקיע ,שנקרא לו
”משקיע סוף השבוע“ ,בוחן את השקעותיו בסופו של כל שבוע ומזין את פקודת ההגנה שלו
בהתאם להתנהגות המניה במהלך השבוע שחלף .פקודותיו ממתינות לביצוע אוטומטי כאשר
הוא נמצא במקום עבודתו והן תתבצענה בשעות המסחר אם יתמלאו התנאים ובמחירים
שנקבעו מראש.
היתרון שלנו :במבט על גרף המניה קל מאוד להעריך היכן יבחר המשקיע להזין את פקודת
המכירה האוטומטית .האם ניתן לנצל את המידע? כמובן! נניח שבמחיר מסוים אנו צופים ריכוז
גדול של פקודות הגנה .כלומר ,אם מחיר המניה ירד לנקודה זו ,תתבצענה שם הרבה פקודות
מכירה הצפויות להפיל את מחיר המניה .האם אנו יכולים להרוויח מהירידה הצפויה? כמובן!
אנו נוכל לבצע פעולת ’שורט‘ )נלמד בהמשך( ולהרוויח מהירידה .זהו ניצול של יתרון .צריך
כמובן ללמוד כיצד למצוא את המניות המתאימות וכיצד לבחור את נקודות הכניסה הנכונות
וגם את זה נלמד בהמשך.
אני מתייחס למסחר במניות כאל עסק לכל דבר .אני לא סוחר בלי יתרון .אני יודע שבצד
הנגדי פועלים מתחרים שרוצים את הכסף שלי לא פחות מכפי שאני רוצה את כספם שלהם.
אני יודע שכדי לשרוד ולהרוויח אני חייב לזהות את היתרון שלי ולנצלו כראוי .אני מציע
גם לכם להתייחס אל כספכם בכבוד הראוי לו ולנהוג באותה הדרך.
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מדע מדויק או אומנות
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כסף חכם

מסחר יומי במניות הוא מקצוע עצמאי בו אנו קונים בזול ומוכרים
ביוקר תוך ניצול יתרון על שחקנים אחרים שנמצאים בצד השני
של המתרס .כסוחרים עליכם להצליח לפחות ב  65% -מהפעולות
שתבצעו .מסחר יומי הוא מקצוע פשוט אולם קשה למימוש .הוא
פשוט כי החוקים פשוטים .הוא קשה בגלל עכבות נפשיות המשקפות
את הפחד ואת תאוות הבצע המאפיינים את כולנו .מסחר יומי נמצא
באמצע הדרך בין מדע מדויק לבין אומנות .לא ניתן להצליח במסחר
יומי על ידי שליטה טכנית בלבד ,שהרי אם היה כך ,היה זה מקצוע לרואי חשבון .הסוחר
המנצח הוא זה אשר מצליח למזג את המדע ואת האומנות .ספר זה יקנה לך בעיקר את המדע
וגם קצת אומנות .את מרכיב האומנות יהיה עליך למזוג בעצמך תוך כדי עבודה קשה וצבירת
ניסיון .עדיין לא נוסד בית ספר לאומנות שגילה את הדרך להבטיח את הצלחתם של בוגריו
וטרם נכתב ספר הדרכה היודע להבטיח את הצלחת הקורא.
מסחר יומי הוא
עיסוק המשלב בין
מדע מדויק ואומנות.
את חוקי המדע ניתן
ללמוד ,אולם את
המרכיב האומנותי יש
לפתח באופן עצמאי

ההבדל בין מסחר להשקעה

כפי שכבר הבנתם ,ספר זה אינו עוסק בהשקעה במניות כי אם במסחר במניות .מסחר במניות
אינו שונה מכל תחום מסחרי אחר .לדוגמה סוחר אמנות ,להבדיל מאספן אמנות ,אינו קונה
תמונות של ציירים מפורסמים ושומר אותן בכספת למשך עשרות שנים בתקווה שערכן יעלה,
הוא יקנה תמונה רק אם הוא יעריך שהוא יוכל למכור אותה ברווח בטווח קצר ככל הניתן .כמו
רובנו ,גם סוחר האמנות צריך לשלם את המשכנתה בסוף החודש ואת החשבון בסופרמרקט.
סוחר במניות ,כמו סוחר האמנות ולמעשה כמו כל סוחר אחר ,קונה ומוכר במטרה להרוויח
ולהתפרנס .סוחר מקצועי קונה מניה במחיר שהוא יודע שהוא נמוך מדי ,בכדי למכור אותה
במחיר שהוא יודע שהוא גבוה מדי .סוחר מניות ,כמו כל סוחר אחר ,יכול לטעות .סוחר שמצליח
יותר פעמים מאשר הוא טועה ,יכול להתפרנס ממקצועו.
להבדיל מן הסוחר ,המשקיע אינו מנסה להתפרנס מהשוק .משקיע מוסר את כספו לניהול
אחרים או מנהל אותו בעצמו מתוך תקווה לתשואה חיובית .הצלחת המשקיע עשויה לשפר
או להרע את מצבו הפיננסי בטווח הארוך ,אולם אינה יכולה להבטיח את תשלום חשבונות
האשראי שלו בסוף כל חודש .סוחר מתכנן מראש כמה כסף לסכן בכל עסקה ולעומת זאת
משקיע עשוי בזמנים קשים לגלות שרוב כספו אבד .סוחר ”הולך לישון“ עם רוב כספו במזומן
ולעומת זאת כספו של המשקיע חשוף לתהפוכות השוק.
סוחר משתמש ב“כסף מהיר“ ולעומתו המשקיע משתמש ב“כסף איטי“ .האם מאה דולרים של
סוחר שקולים למאה דולרים של משקיע? לגמרי לא .כאשר הבורסה מסיימת שנה בעליות
של  ,6%כספו של המשקיע מלווה אותה לאורך כל התקופה ולכן הוא נקרא ”כסף איטי“.
כספו של הסוחר לעומת זאת נכנס ויוצא בכל יום מסחר .שינוי שנתי כולל של  ,6%מורכב
ממאות ימי מסחר ועשרות שבועות שבהם השוק עולה או יורד במספר אחוזים .הסוחר מלווה
את השוק בעליות ובירידות ולהבדיל מהמשקיע ,משתמש באותם מאה הדולרים מאות ואף
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אלפי פעמים .הכסף של הסוחר הוא ”כסף מהיר“ הנכנס אל השוק ויוצא מן השוק בלי הרף
ולכן אפשר לומר שכספו ”עובד קשה יותר“ .כספו של המשקיע הוא ”כסף איטי“ שעל גבו
רוכב ”הכסף המהיר“.
מסחר הוא המקצוע שלי .השקעה לא .אני לא פוסל את העיסוק בהשקעות ,במיוחד אם זה
מצליח לכם ,אולם אני כן יודע שבאמצעות השקעות אתם לעולם לא תוכלו להוציא משכורת
מהשוק .אני מאמין שרוב כספכם הפנוי צריך להיות מושקע .לאו דווקא בבורסה ,אולי בנדל“ן,
אבל שוב זהו לא תחום ההתמחות שלי.

מה ידעתי על הבורסה כאשר התחלתי

כלום .לפני קצת יותר מעשר שנים התחלתי מאפס מוחלט .לא ידעתי איך קונים מניות ואיך
מוכרים אותן ,ואף לא הכרתי את מושגי היסוד .חוק חשוב אחד כן הכרתי :ידעתי שכסף בבורסה,
כמו בכל עסק ,מרוויחים אם קונים בזול ומוכרים ביוקר .ביסודו של דבר אין הבדל בין מסחר
בירקות בשוק לבין מסחר במניות בבורסת תל אביב או בוול-סטריט ,פרט לעובדה שעל הנושא
האחרון נכתבו יותר ספרים .צרפו למסחר במניות את הנוחות של עבודה מהבית ואת פוטנציאל
הרווח הגבוה ,ותקבלו את המתכון הטוב ביותר לתעסוקה עצמאית .מסחר במניות הוא מקצוע
פשוט .אנשים נוטים לסבך דברים פשוטים .אני מאמין שכל מה שאתם צריכים כדי להצליח
הוא להיות אדם סביר בעל נחישות מוחלטת לניצחון .גם אם אתם חסרי כל ידע וניסיון – אל
תירתעו .אתם מתחילים בדיוק בנקודה שבה אני התחלתי .הספר הזה נועד בדיוק בשבילכם.
הספר יוליך אתכם עקב בצד אגודל ,בקצב שלכם ,להבנה רחבה .עליכם לקבל החלטה בלתי
מתפשרת להצלחה .כעת ,כדי ששום מכשול לא יעמוד בדרככם להצלחה ,סגרו את דלת החדר,
קחו שאיפה עמוקה וצעקו בקול רם ככל האפשר – ”אני עומד לנצח!“.

מה תלמדו בספר זה?

עקרונות היסוד של הבורסה ,בחירת ברוקר ,ניתוח טכני ,אסטרטגיות מסחר ,בחירת מניות,
ניהול כספי ,התנהלות נפשית ,שימוש בתוכנת מסחר וניהול סיכונים .לאחר שהכשרתי אלפי
סוחרים ,אני יודע בדיוק מה הכלים להם אתם זקוקים כדי לנצח את השוק .אני יודע באיזה
מידע עלי למקד אתכם ומפני מה עלי להזהירכם .זהו ספר מעשי ומקצועי אשר נכתב על ידי
סוחר מנוסה הסוחר יום יום בכספו שלו .זהו הספר הראשון והאחרון שתצטרכו בכדי להצליח
במסחר יומי.

באיזו בורסה לסחור?

כבני אנוש אנו חשים ביטחון בעצם התמקדותנו במוכר ובקרוב וחוששים מן הבלתי נודע .זוהי
אחת הסיבות להצלחתה של מקדונלדס .אנו זוכרים את התפריט בעל-פה ,יודעים בדיוק איך
תגיע המנה ויודעים כיצד ,היכן וכמה נשלם .זוהי גם הסיבה שרוב המשקיעים תמיד יעדיפו
את הבורסה המקומית על פני וול-סטריט .הם מכירים את הבורסה המקומית ,הם רגילים אליה,
היא פועלת בשפת האם שלהם וכך הלאה והלאה.
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בילדותי קראתי סיפור על כפריים הגרים למרגלות הר געש המתפרץ פעם בכל שלושים שנה.
מדי שלושים שנה נסים הכפריים על נפשם ובשכוך הסערה חוזרים ובונים מחדש את כפרם.
למה? מדוע לא להעתיק את הכפר למקום שקט יותר ולצאת ממעגל הקסמים שאבות אבותיהם
נשאבו לתוכו? אחת השריטות הנפשיות שלנו )כן ,כולנו קצת ”שרוטים“( היא העובדה שאנחנו
דבקים בקיים ,אוחזים בו בציפורנינו ומסרבים לעזוב גם כאשר אין היגיון במעשינו .לטוב או
לרע ,אנחנו יצורים של הרגלים.
ספר זה יכשיר אתכם למסחר במניות בכל בורסה ,כלומר אתם יכולים ,אם תרצו ,לבחור לסחור
בבורסת תל אביב ,אולם עליכם לדעת שלוול-סטריט יש כמה יתרונות ייחודיים:
• מבחר גדול של  10,000מניות מאפשר בחירה נכונה ללא פשרות.
• מחזורים גדולים המאפשרים כניסה ויציאה בנקודות מתוכננות מראש.
• תוכנות מסחר מתקדמות הפועלות בזמן אמת וללא תשלום חודשי.
• עמלות נמוכות לאין שיעור מאלה של בורסות אחרות.
• אפשרות להרוויח בקלות ממניות יורדות – שורט.
• פקודות הגנה אוטומטיות )סטופ(.
• שעות פעילות נוחות – לאחר שעות העבודה.
גם לבורסת תל אביב יש יתרונות משלה:
• היכרות עם החברות הפעילות
• מידע מושלם בשפה העברית
לדעתי היתרון הגדול של וול-סטריט נובע משעות הפעילות .אם אתם מועסקים כדיג‘יי
במועדון לילה ,אז סביר שעליכם להעדיף לסחור בבוקר בבורסת תל אביב .מצד שני ,אם אתם
עובדים בשעות היום ורוצים לשמור על מקום עבודתכם לפחות עד שתוכיחו שאתכם יודעים
להתפרנס ממסחר ,אז אין לי ספק שאתם אמורים לבחור בוול-סטריט .בקיצור ,תשקלו.

מי מוכן להיות עצמאי

מסחר במניות הוא עסק עצמאי לכל דבר .כאשר אתם סוחרים במניות ,כמו בכל עסק עצמאי,
אתם חשופים לסיכון כספי .שכיר שנכשל לעולם לא יחזיר את שכרו למעבידו גם אם גרם לו
לנזק .לכל היותר יפוטר .עצמאי כושל ישלם במיטב כספו על כל טעות .לעומת זאת ,עצמאי
שתצלח דרכו ישתכר מעל ומעבר לחלומותיו הפרועים של השכיר הממוצע.
האם אתם מסוגלים להיות עצמאים? האם אתם מוכנים לעבוד ללא שכר ולסכן את כספכם?
האם אתם מוכנים נפשית לסיכון? אני נתקל בכל סוגי התלמידים .לעתים ישאל אותי תלמיד
חדש” :מאיר ,אני מבין שלא ארוויח כסף גדול מיד בהתחלה ,אבל האם אני יכול להיות בטוח
שכבר בחודשים הראשונים ארוויח לפחות משכורת סבירה?“ אופס ...שאלה של שכיר .עצמאי
לעולם לא ישאל שאלה כזו .להיות שכיר זה לא רע ,אך כדי להיות עצמאי צריך להיות קרוץ
מחומר אחר .סוחר מניות עצמאי יכול לעבוד פחות ,ליהנות יותר ולהרוויח פי עשר משכרו
של שכיר ,אולם הוא צריך להיות נכון לסיכון .דעו כי בלי להסתכן – לא תגיעו לשום מקום.
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נניח שאתם מוכנים לסיכון ונחושה דעתכם לצאת לעצמאות .עדיין יכולות להיות לכם חלופות
עסקיות אחרות פרט למסחר במניות .כאן מתבקשת השוואה:
התחייבות – רוב העסקים זקוקים למבנה בשכירות .שכירות היא התחייבות ארוכת טווח :שכר
דירה ,דמי ניהול ,ארנונה ,חשמל ,מים ,אחזקה ועוד .להבדיל ,סוחר מניות יעבוד תמיד מביתו.
ההוצאות השוטפות יכולות לגדול במעט ,אך אין כל מחויבות ארוכת טווח.
אחריות – עסק מעסיק עובדים ,יועצים ,מנהל חשבונות ,רואה חשבון ,עורך דין ...כאב ראש
לא קטן ואחריות כבדה לגורלם של פרטים התלויים בך .הידיעה שבסוף החודש אני צריך
לשלם את שכר העבודה של עובדיי ,הדירה שינה מעיניי במשך שנים רבות .סוחר במניות
אינו מעסיק עובדים .זה רק אתם ,המחשב והאינטרנט .יתרון ענק.
השקעה – אין עסק בלא השקעה .כלי רכב ,מיכון משרדי ,ציוד משרדי ,פרסום ,דפוס ,שיפוץ
מבנה ועוד .בנוסף להשקעת מינימום ניכרת ,תצטרכו גם הון חוזר שיבטיח את מימון הפעילות
השוטפת עד להיווצרות תזרים חיובי .סוחר במניות צריך מחשב טוב ,מספר צגים והון חוזר
שיאפשר לו לפתוח את חשבון המסחר .זה הכל!
הסיכון – נדיר לראות עסק הנסגר בלא כאב .עסקים נסגרים בתקופות קשות .החובות נערמים,
העובדים לוחצים והבנקים סוגרים בבת אחת את ברז החמצן .הרכוש והמלאי ,שבימים כתיקונם
שווים את מחיר רכישתם ,מושלכים אל הפח או נמכרים בפרוטות .סוחר במניות יכול להגביל
את ההפסד לחלק מוגדר של השקעתו .הראו לי עוד עסק שניתן להגביל בו את ההפסד!
הסיכוי – בעסקים רגילים קשה להיות יצירתי .העובדה העגומה היא שרוב העצמאים משתכרים
פחות משכירים .סוחר מניות מקצועי אינו פועל במציאות עסקית תחרותית המגבילה את
סיכוייו .השמיים הם הגבול.
לא כל אחד מתאים להיות סוחר מניות בדיוק כפי שלא כל אחד מתאים להיות עצמאי .הקמת
עסק דורשת התחייבות ,אחריות ,השקעה וסיכון .אם הייתי צריך לבחור תחום עצמאי ,אין
לי ספק שבראש ובראשונה הייתי בוחר את העיסוק בעל הסיכון הנמוך ביותר והסיכוי הגבוה
ביותר.
מניסיוני למדתי שסיכויי הצלחתו של סוחר טרי שחייב להתפרנס ממסחר למחייתו ,נמוכים
באופן ניכר מסיכוייו של סוחר ששומר במקביל על מקור פרנסתו .אני רוצה שתתחילו בקטן
ובמקביל לעבודתכם )בתקווה שיש לכם( אני רוצה שתצליחו לאט ובטוח כאשר מקור פרנסתם
מובטח והלחץ ליצור הכנסה מיידית קטן .אם פרשתם ממקום העבודה או אתם נמצאים בין
עבודות ,אל תסתמכו על הרווחים מהמסחר .אם לא תסתמכו – תרוויחו .אם תהיו חייבים
להרוויח – תפסידו.

מה נחוץ כדי להצליח

לסוחר מצליח דרושים שלושה מרכיבי יסוד :ידע יסודי וליווי בתחילת דרכו ,סביבה תומכת
מסחר – מחשב חזק ואינטרנט מהיר וחשבון אצל ברוקר מקצועי המציע מערכת מסחר מהירה
ויעילה .על כל המרכיבים הללו נדון בהמשך.
חוזקה של השרשרת הוא כחוזקה של החוליה החלשה ביותר .כל אחד מן המרכיבים לעיל הוא
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חוליה חשובה בשרשרת שלך ,בעסק שלך .רצונך שהעסק שלך יצליח היטב – השקע בכל אחד
מהמרכיבים הנחוצים למן המעטפת )הלימוד( ועד הליבה )מערכת המסחר(.

כמה ניתן להרוויח

לאחר שתעברו את שלב הלימוד יהיה עליכם לקבוע יעדי הכנסה .היעד הריאלי של סוחר
יומי מצליח הוא הכפלת כספו מדי שנה ,כך שסכום של  $3,000לא מאפשר קיום רמת חיים
סבירה ,אלא אם כן אתם גרים בכפר וייטנאמי .בקצה השני של הסקאלה  -סוחר אמריקני
שמחפש רמת חיים אמריקנית סבירה ,יסחר באמצעות  $30,000ומעלה.
אם ההכנסה השנתית שלכם תלויה בכמות הכסף שבחשבון המסחר ,אז מדוע לא להפקיד יותר
ולהרוויח יותר? שתי סיבות :לא לכל אחד יש את ההון הנחוץ ושנית ,בגלל המגבלה הנפשית.
לסחור בסכום גדול יותר פירושו גם להיות נכון נפשית לתנודות גדולות יותר של רווח והפסד.
את יכולת ההתמודדות הנפשית רוכשים רק לאחר שנות עבודה רבות .האם אני מתרגש מרווח
או הפסד גדולים? כמעט ולא .יום מסחר ממוצע שלי יכול להסתיים ברווח או הפסד של אלפי
דולרים .אני רגיל לתנודות מסוג זה ומאחר ורוב ימי המסחר שלי מסתיימים ברווח ,אני יכול
להתמודד נפשית גם עם הפסדים שרק לפני עשר שנים היו גורמים לי לנדודי שינה .לכל אדם
יש את המגבלה הנפשית שלו ולכן מסחר בסכום גבוה יתר על המידה עלול לגרום להפסד.
על כל סוחר למצוא את הסכום המתאים לו בהתבסס על יכולותיו האישיות ולא הכספיות.
עם השנים והניסיון ,ישתפר מצבו הנפשי של הסוחר ויגדל סכום השקעתו.

כמה מכם ישרדו

לצערי מעטים .כמה עסקים מצליחים? הסטטיסטיקה מלמדת שרק אחד מתוך חמישה עסקים
מצליח .האם זו סיבה טובה לא להקים עסק? להפך ,זוהי סיבה טובה להקים חמישה עסקים בכדי
שאחד מהם יצליח! אם אתם אנשים סבירים בעלי נחישות גבוהה ,עקשנות ,יכולת שליטה
עצמית ,נכונות ללמוד והון סביר – אתם תצליחו במקום שבו הרוב נכשלים .הכדור בידיים
שלכם .אל תתנו לסטטיסטיקה לנצח אתכם .המין האנושי לא היה מגיע רחוק אם אף אחד לא
היה מוכן לקחת סיכון.

למה כתבתי את הספר

אני מאמין שספר זה יכול לשפר את איכות החיים של רבים מקוראיו ,גם אם הם לא יעסקו
במסחר מקצועי .אני מאמין שכל אדם צריך להכיר ולנצל את הבורסה כמידת יכולתו .אני
מאמין שגם אם לא תעסקו במסחר ,עדיין תוכלו ללמוד להימנע מסכנות שוק ההון האורבות
לכם .אני מאמין שבמציאות הכלכלית הנוכחית כל אדם חייב להחזיק במקצוע שני כי לעולם
לא תדעו מתי המקצוע הראשון שלכם עשוי להיות חסר תועלת .אני גם מאמין שחובה עלינו
לנצל את היתרון שיש לנו על פני כל משקיע ממוצע שמנסה להרוויח בבורסה ללא כל ידע או
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ניסיון .אם הוא חייב להפסיד ,זו המחויבות שלנו לעזור לו לעשות את זה במהירות ,ביעילות
ובמינימום כאב.
אני מאמין שצריך ליהנות בחיים הקצרים שניתנו לנו עלי אדמות .יש לי סיפוק אדיר מכל
יום מסחר מוצלח ואני מאמין שאני יכול לגרום גם לכם לחוש כך .אין דבר שמרגש אותי יותר
מבוגר קורס המספר לי על הצלחותיו .אם תרצו – זוהי ההגשמה שלי ,הסיפוק שלי ,החתימה
הגאה שלי בספר ההיסטוריה של המסחר .התמורה שלי היא הסיפוק ,ההצלחה וההנאה שלכם.
כאשר תצליחו ,שלחו לי מייל ותעשו לי את היום!
ברוכים הבאים לעולם המופלא של המסחר במניות .המציאות הוירטואלית הריאלית ביותר
עלי אדמות .מציאות שבה כל אדם שברשותו מחשב וחיבור לאינטרנט יכול להתפרנס מכל
מקום בעולם .המקצוע ההוגן ביותר בעולם ,מקצוע שבו כל אחד יכול להפך למיליונר בזכות
יכולתו האישית בלא מגבלות של גזע ,מין ,גיל ,לאום ,או שפה .בהצלחה!

