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המצב הכלכלי בישראל שנת  2015יכול להיות טוב יותר עבור משפחות רבות .אנשים רבים קורעים תחת
הנטל של יוקר המחייה .כאשר יש לנו כבר כסף ואנחנו רוצים להשקיע אותו אנחנו יכולים להתלבט בין
השקעה בקנייה של נכסי נדל"ן ובין השקעה של מסחר בבורסה .כאשר אנחנו משקיעים בבורסה אנחנו
אמנם לוקחים סיכון מחושב אבל הרווחים אליהם אנחנו יכולים להגיע גבוהים מאוד .כאשר אנחנו קונים נכסי
נדל"ן אנחנו יכולים להשקיע הרבה מאוד כסף ובסוף כל הכסף שלנו יכול לרדת לטמיון .בכל השקעה
כספית אנחנו צריכים להיות חכמים וזהירים ולשים לב לכל צעד שלנו.

מסחר באופציות – למה עדיף להשקיע באופציות מאשר לקנות דירה
חדשה?
למעשה מסחר באופציות בבורסה עדיף בהרבה על פני קנייה של דירה חדשה .כאשר אנחנו סוחרים
באופציות אנחנו יכולים להגיע לרווחים גדולים מהר .ככל שנשקיע יותר בקנייה חכמה של אופציות ובמסחר
חכם שלהם כך נוכל להגיע לרווחים יפים יותר .בחיים לפעמים משתלם לספוג קצת הפסדים כי בטווח
הארוך אנחנו יכולים להרוויח .כך למשל בכל מסחר בבורסה או באופציות יכולות להיות עליו וירידות ואנחנו
יכולים להפסיד ולאחר מכן להרוויח .כאשר יש לנו מספיק סבלנות לחכות עד שההפסדים שלנו יהפכו
לרווחים אנחנו יכולים להגיע לתשואות גבוהות מאוד עבור הכסף שלנו.

מסחר במניות – והשקעה משמעותית שתשנה לנו את החיים
מסחר במניות יכול להיות השקעה משמעותית מאוד שתשנה לנו את החיים .אם אנחנו רוצים לשנות את
החיים שלנו אנחנו צריכים שיהיה לנו הרבה כסף .אין הרבה דרכים שאנחנו יכולים להרוויח בהם כסף .אנחנו
יכולים להרוויח כסף או על ידי עבודה קשה )אבל יש גבול לכמות השעות שאנחנו יכולים לעבוד( או על ידי
זכייה בלוטו )שהסיכויים שנזכה הם קטנים מאוד( או על ידי השקעה חכמה של הכסף שלנו .ככל שנשקיע
את הכסף שלנו בצורה חכמה ושקולה יותר כך נוכל להניב ממנו יותר רווחים .כאשר אנחנו משקיעים בשוק
ההון חשוב לעשות זאת בעזרת יועצים מומחים .יועצי השקעות מומחים יוכלו לסייע לנו להשקיע בצורה
חכמה מאוד ומחושבת .השקעה מחושבת צריכה להתבסס על נתונים בזמן אמת מהשוק .בית השקעות או
יועץ השקעות איכותיים יכולים לסייע לנו להשקיע על ידי מחקר שהם מבצעים המתבסס על מספרים
ועובדות .בסופו של דבר כל השקעה בשוק צריכה להתבסס גם על התחושות האישיות שלנו ואנחנו אלו
שמקבלים אותה.
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