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כיום אנשים רבים מרגישים בזכות האינטרנט והיכולת ללמוד לבד כל דבר שהם יכולים לעשות הכול .יש
דברים שלמרות שאפשר ללמוד אותם באינטרנט בכוחות עצמנו לא כדאי לנו לעשות לבד .אחד הדברים
הללו – הוא מסחר בבורסה  .אם אנחנו רוצים לסחור בבורסה באופן שיניב לנו רווחים לא כדאי לנו לעשות
זאת לבד .מסחר עצמאי יכול להתאים לאנשים שיש להם רקע במנהל עסקים או בכלכלה .אנחנו יכולים
לנסות לסחור לבד בסימולטורים שמדמים מסחר בבורסות השונות ברחבי העולם באופציות או במניות וכך
נוכל לראות האם יש לנו באמת את היכולת לסחור באופן עצמאי או לא.

מסחר במניות – מסחר באמצעות מערכת אוטומטית
יש הרבה שיטות מסחר בשוקי ההון .אנחנו יכולים לסחור ב שוק ההון לבד ,בעזרת חברות מסחר מקצועיות
וגם בעזרת מערכות מסחר אוטומטיות .מסחר במניות באמצעות מערכת אוטומטית הוא למעשה מסחר
שאחראי עליו מחשב או רובוט – שעושים לנו חישובים מתמטיים מסובכים מאוד איפה כדאי לנו להשקיע
ואיזה מניות כדאי לנו לקנות .מסחר אוטומטי יכול להיות מסחר כדאי מאוד ומשתלם ונוח מאוד לעבוד אתו
לאורך זמן .בכל מקרה שבו החלטנו שאנחנו רוצי לסחור בבורסה כדאי לנו להתייעץ או לקבל ליווי מסוחר
מקצועי או מחברת מסחר .הסיוע של סוחר מקצועי בעל ניסיון יסייע לנו להימנע מטעויות ולהגיע לרווח מירבי.

מסחר באופציות – האם זה עדיף על פני מסחר במניות?
כאשר אנחנו מדברים על מסחר בבורסה אנחנו מדברים או על שני סוגי מסחר עיקריים :מסחר במניות או מ
סחר באופציות
 .שני סוגי מסחר אלו הם מרכזיים מאוד .השאלה באיזה סוג מסחר כדאי לנו לבחור תלויה בין השאר בסוג
ההשקעה שאנחנו מעוניינים לבצע .אם אנחנו רוצים להשקיע לטווח הארוך יותר אז שני סוגי המסחר יכולים
להתאים לנו .לפעמים מי שרוצה לעשות רווח מהיר יכול לעשות זאת דרך מסחר במניות בצורה מהירה יותר
ומשתלמת .בסופו של דבר הרווח שנעשה תלוי גם בחברה שנבחר להשקיע בה ולקנות את המניות או את
האופציות שלה .יש סוגים שונים של אופציות ושל מניות וחשוב לבחור אותן לפי החברה והנתונים של צמיחה
ורווח רבעוני ושנתי.
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