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 גילוי נאות

סיכון ניכר, שימוש במינוף עלול להגדיל את ההפסדים שלך כמו כן להגדיל את הרווחים. כרוך ב בשוק ההון מסחר

 השקעה.ו/או  מסחרלוכמו כן לא משמש כייעוץ  של הקורא לא מתחשב במצבו הפיננסי בחוברת זוהמידע המוצג 

בחוברת זו מוצג כחומר לימודי בלבד לצורך תוצאות וביצועים של בדיקות עבר לא מבטיחות רווח עתידי, המידע 

 לימוד מסחר בצמדי מניות.

 

לא יהיו  המאמר זכל מי שהשתתף בכתיבת , בע"מ "איוונט, דריוון אינוסטור"ל ידי כמו קרן גידור פורסם עלסחור 

י קריאת מסמך זה אתה מבין ומאשר ידל ע .במאמר זהקריאה אחראים על כל החלטה פיננסית שתתקבל על ידי 
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םיהקדמה למסחר בצמד  

 
שנה, בעיקר בשימוש של קרנות  60-בשימוש של סוחרים מקצועיים מעל ל מסחר בצמדים או ארביטראז' סטטיסטי

גידור, מוסדות פיננסים ועוד סוחרים למיניהם. השימוש העיקרי בסוג מסחר זה מאפשר שליטה בסיכון, קורלציה 

 נמוכה לממוצע השווקים ויכולת הגדלת רווחים בצורה עקבית ומשמעותית.

כלל המניות יש ל, זה בגלל שירד למטה כל השוקים שסיכוירוב ה למטה מיד? ירדהמנייה והיא  פעם האם קניתם

 קורלציה לשוק ברמה מסוימת.

תנודתי  למעלה,למטה,ניות לא משנה אם כיוון השוק הולך מאם היית יכול להרוויח מלהיות מעולה נכון שזה יכול 

 או לא וכו'?

ולמכור את יורדת יתר על המידה המניה ש קנות אתלין מעונידומות ו צמדי מניותאחרי  בעוק מקצועי סוחר צמדים

 ולצאת מהפוזיציה ברגע שיחס המחירים של המניות מגיע לרמות הנורמה. על המידה יתר שעולה המניה 

לפי עוד מחירים והיחס  שווי שוק, שווי המניות, סטטיסטית,ועי יתאם מניות על בסיס קורלציה הסוחר המקצ

 מאפיינים אחרים.
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 צמדיםבמסחר ההיסטוריה של 
 

 קרדיט על הקמת הקרן גידור הראשונהה את קיבלאלפרד ווינסלו ג'ונס, האוסטרלי 

במקרה הקרן הזאת הייתה גם הראשונה שהשתמשה במסחר ממש . 1949-ב בעולם

 לעסקאותו Longעסקאות השתמשו במינוף גם לאלפרד ווינסלו ג'ונס ושותפיו בצמדים. 

Short   כדי להוריד את השפעת הסיכון של השוק  בדיוק באותה כמותאליהן נכנסו

 רווחים עקביים. ובכך הצליחו ליצורוהסקטור 

הסגנון הזה הוכח כמוצלח מאוד והביצועים של הקרן התעלו מעל שאר הקרנות עם 

 שנים. 10במהלך  800%של החזרים 

, גרי במברגר (1980) המוקדמות 80-ה קרדיט למורגן סטנלי, בשנותנהוג לתת את הצמדים המודרני בעל מסחר 

ודוד שאו ,ביחד עם הסטטיסטיקאי נונציו טרטגליה עבדו ביחד במחלקה סודית כדי למצוא את "הגביע הקדוש" של 

 המסחר.

 

הקבוצה למדה על הזדמנויות ארביטראז' במניות, תוך כדי שימוש במערכות סטטיסטיקה 

  מערכת מסחר אוטומטית כדי לנצל את מצב השוק.מתקדמות ופיתחו 

 ,של אותה קבוצה בדוחות השנתיים של הפירמה, מורגן סטנלי חשפו התשואות 1987-ב

מיליון דולר רק מאותה קבוצה. 50הם הרוויחו באותה שנה   

 

 
 

במסחר בצמדים כדרך להורדת  ותקרנות הגידור ברחבי העולם משתמש בורהיום 

עלות את הרווח במקביל למשקיעים ולשותפים, כולל החברה של דוד שאו, ההסיכון ול

DE SHAW והחברה של ג'ים סימונס ,Renaissance Technologies. נובמברב 

 מבצעת מסחר בצמדיבקונגרס בארה"ב על כך שהקרן שלו  ג'ים סימונס העיד 2008

רדי דולרים למשקיעים שלו במיליא 2738%ג'ים הצליח להשיג תשואה של  מניות.

 עולם.ה יעשיר ברשימת 55 במקום FORBESשנים והיה מדורג לפי מגזין  10במשך 
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מחקרים הוכיחו כי סגנון מסחר זה משיג רווחים עם תשואה גבוהה וסיכון נמוך מאשר סגנונות אחרים של מסחר, 

 במיוחד בשווקים עם תנודתיות.

 

 יוצרת תשואות גבוהות מניות צמדיאסטרטגיה המסחר ב"אנחנו מראים כי 

 .")שנתי( לתיק המסחר 36%ד עשיכולות להגיע  ומשמעותיות

  של אסטרטגיית מסחרמחקר אמפירי 

  Huafeng (Jason) Chen* Shaojun (Jenny) Cen**Fengבצמדים ,

Li, September 2012 

 

טגיות הפופולריות על "מסחר בצמדים גדל להיות אחת מהאסטר

 מחקר על מסחר בצמדים שנעשה ע"י ", סטטיסטי...  ארביטראז

Gatev et al(1999-2006.) את מאפייני התשואות  המחקר בדק

בדק השפעות . המחקר והסיכון של אסטרטגיית מסחר בצמדים

 1%-לגבי מסחר בצמדי והראה תשואות של כ תוכלכליסטטיסטיות ו

 Mean Revesion ||: Pairs Trading מינוף(.לחודש)ללא 

Strategies, Deutsche Bank, Shuo Qu et. Al.,16 February 

2016 

 

 
 

האסטרטגיה שימשה פעם את העשירים והמועדפים, בשנים האחרונות האסטרטגיה נהייתה זמינה לכל סוחר 

משמעותית מהרווחים דיגיטלי ע"י שיפורים טכנולוגיה והתקדמות השוק. סוחרים דיגיטליים כיום יכולים להנות 

 שבאים עם מסחר בצמדים.
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 בסיס המסחר בצמדים
 

רוב  דעות פופולריות, יש תבנית לוגית בשוק המניות.לבניגוד 

ור המניות מתבצע בצורה יעילה, כך שכל המידע חתמ הזמן

אם כך, מידי פעם קורה משהו יוצא  מוצג בצורה לוגית ויחסית.

 התאמה.דופן בשוק ויוצר חוסר 

 

 

ורגש  . בני אדם מונעים ע"י רגשזנות ע"י בני אדםות על דעת עצמן ההוראות בבורסה מומניות לא נקנות ונמכר

 דפוס המוכפל מספר פעמים כאשר זה משפיע על קבוצת אנשים. ותיוצרש  יוצר החלטות לא הגיוניות

דמיינו שכל קבוצה מייצגת סקטור בתוך   הקבוצות נעות בכיוון אחיד. חר במניות זה כמו קבוצות של דגים ולרובמס

  שוק המניות.

כל שאר הדברים שווים )חדשות  ,יםמניות הבנקקבוצת  לדוגמא

לא משפיעות על כלל המניות(, מסחר באותה צורה משפיע 

 אקונומית על החברות בצורה זהה.-בצורה מאקרו

 

 

בנקים נפרדות אם, ללא סיבה טובה או הגיונית שתי מניות 

 הזדמנות להרוויח. תאחת מהשנייה אז יש חוסר תיאום ונוצר

משמעותית ע"י החזקת פוזיציית  מתלשוק וגם לסקטור מצטמצהוא שהחשיפה  היתרון העיקרי במסחר בצמדים

הסתמכות על   יותר צפוי ואמין מאשר רקמתואמות הוא הרבה תי המניות לונג ושורט באותה כמות, היחס בין ש

 כיוון של מנייה ספיציפית.
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 הלכה למעשה מסחר בצמדים
 

ומידע איכותי  שיהיה ברשותם את הפלטפורמה הואסוחרי צמדים מקצועיים יודעים שהמפתח להצלחת המסחר 

 .ותעסקאות פוטנציאלי לניתוח ולמעקב אחר

הרבה סוחרים חובבנים ינסו להשתמש באתרים חינמיים, דפי אקסל ועוד שיטות חובבניות כדי לסחור בצמדים, 

וחישוביות מסובכת בזמן  אמין מבוססת על מידעהזאת היא טעות רצינית לשיטה האנחנו מאמינים כי הגישה 

ה את העסקאות המנצחות ואת לו או ל שקיע במערכת אנליטית איכותית שתעניקאמת. סוחר רציני לא מפחד לה

 הגישה הזו היא מה שמפרידה בין ילדים לגברים בעולם המסחר התחרותי. -היתרון

מיליוני דולרים כל שנה כדי לפתח מערכות צמדים  וציאיםפיננסים וקרנות גידור מ גופים חברות השקעה גדולות,

שיהיה להם את   זה הכרחי לא רק. הם יודעים שאסטרטגיות מסחר מתוכחמות נוספותצעו יבופלטפורמות ש

ולייצר עסקאות  האסטרטגיה, לראות ולנתח את המידעגם שיהיה להם את היכולת לבדוק את  אלא המידע הנכון

לראות ולנתח  - ביתימדויקות. עם התקדמות הטכנולוגיה בשנים האחרונות, דבר זה נעשה אפשרי גם לסוחר ה

 את אותו מידע.

 בצמדים בוחרים את זאת שנותנת לך את האפשרות לעשות בדיקות בהתאמה, מערכת מסחר כשניגשים לבחור

בזמן אמת ביחס  מחירהשיכולה לסרוק את תנועות  דוק זוגות במגוון שווקים ומוצרים. מערכתלב עם דיוק ויכולת

אתה צריך  . בסוףאיתותים לעסקאות קנייה ומכירה ולגרום להם להגיע באופן מיידיויכולה לייצר  למוצרים פיננסיים

נתונים ויזואלים של הסטטיסטיקה והיחסיות של המחירים בין מוצרים  ציגת פלטפורמה שבמהירות ובפשטות

 פלטר את איתותי העסקאות ולקחת רק את העסקאות הרווחיות ביותר.ת ,פיננסים לבין מדדים טכניים
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 די מניותבצמ למסחר מנצחים טיפים 11
 

שצריך להתאים לעצמו  -לייעול מסחר בצמדים אך אין דרך אחת שטובה לכולם, זה תלוי בסוחר ישנן דרכים רבות 

הם בסיס ולא צריך לקחת אותם כפי שהם, אלא בצירוף  Tango-Trade-האיתותים שנוצרו ב את צורת המסחר.

 של ניתוחים נוספים על מנת לייצר את העסקאות הטובות ביותר.

היא מערכת מסחר, כמו מערכות מסחר אחרות נדרשת משמעת עצמית  Tango-Tradeבראש ובראשונה, 

וסבלנות כדי להצליח, זה משחק של מספרים, אסטרטגיה טובה נבנית על ידי ניתוח של כמה וכמה עסקאות ולא 

 על פי עסקה אחת.

Tango -Trade ות ללא יכולה להיות מערכת מאוד רווחית כאשר סוחרים על תיק עם צמדים שנותן תוצאות עקבי

ההפסדים הם ההוצאות  -קשר למצב השוק. ההתייחסות למסחר אמורה להיות כמו התייחסות לעסק לכל דבר 

הוצאות, אין מה להיבהל מהם כל עוד העסק עובד לפי  תמידשלך והרווחים הם ההכנסות, בכל עסק מצליח יש 

 התוכנית בצורה נבונה.

גול ועוד תרגול יכול לקדם לשלמות תצמד לזה, תלמד ככל תרגול, תר -אתה יכול גם להסתכל על מסחר כמשחק 

האפשר, תשמור על תוצאות טובות של העסקאות, תבדוק את העסקאות הכי טובות והכי גרועות מדי פעם ותוכל 

 בסופו של יום למצוא את הנישה שלך ולהשתפר ולהפוך לסוחר מצליח.

הכללים כדי  לא חייבים לעקוב אחרי כל דים שלך.מצוינים כמה רעיונות שיכולים לייעל את מסחר הצמ בהמשך

 יכולים לעזור לך להתקדמות. בהחלט להצליח אבל הם

 

 את הזוגות בקפידה ותבחר .1

התוצאות תלויות בצמדים הנסחרים, החברות המתאימות למסחר בצמדים הם בעלי הון עצמי גבוה ושיש להם 

יכולות ליצר רווח אבל הן יותר מסוכנות. לדוגמא: חדשות נפח מסחר יומי גבוה. חברות בעלות הון עצמי נמוך 

או אפילו יותר בטווח   30%,20%-רעות יכולות להשפיע על חברות בעלות הון עצמי נמוך שיכולות לזוז באיזור ה

 יומי.

צמדים שפעלו היטב בעבר הם דוגמא טובה לרווחים עתידיים אבל, צריך להיזהר ולא להתחייס לזה כ"עסקת 

לא לפחד להוסיף למחוק או לשנות את הצמדים ברשימת המעקב שלך במשך הזמן כפי שכל המניות הזהב". 

והשווקים יכולים להשתנות בהתאם. הצמד האידיאלי הוא שתי מניות מאותו הסקטור, עם שווי שוק דומה, נתוני 

 ( , אותן רמות מחיר ונפח מסחר יומי דומה.P/Eדומים כמו מכפיל ) שווי
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זהות יותר כך האיתותים יהיו יותר אמינים ואיכותיים. כמובן שיש מעט מאוד צמדים בהם  שתי כלל שהמניות 

 להתפשר על חלק מהקריטריוניםתצטרכו  -המניות הן זהות בכל המאפיינים, וכאן כבר הנסיון שלכם יקח חלק 

 .לבחון ולבדוק ככל שתתקרבו יותר כך האיתותים שתקבלו יהיו יותר רווחיים

 

 Ratio – לפי גרף יחס ירניתוח מח .2
 

יחס המחירים הוא פשוט מחיר מוצר א' חלק למחיר של מוצר ב', הגרף צריך להראות מכירת יתר או קניית יתר. 

 מראה את השינוי ביחס המחירים לאורך זמן.Ratio  –גרף היחס 

היחס, הסיבה לכך ברגע שהבדיקות מסתיימות עוברים על התוצאות ומחפשים את הצמדים שאין להם טרנד בגרף 

היא שגרף יחס ללא מגמה מייצג צמד מניות דומות, במידה וקיימת מגמה בגרף היחס זה אומר שמניה אחת חזקה 

יותר משמעותית מהשניה וזה צמד לא מיטבי למסחר בצמדים. אנחנו מחפשים צמדים בהן המניות הן כמה שיותר 

אנחנו  עם כמה שיותר עליה וירידה מסביב לממוצע היחס.דומות מניות מסוג זה יציגו גרף יחס ללא מגמה ברורה 

אוהבים צמדים שמראים איתותים קבועים ורציפים,דוגמאות לגרפים למטה בירוק יחס המחירים ובכחול הממוצע 

 שלו:

  
From Tango-Trade - Event Driven Investor Ltd® 

בגרפים למעלה אפשר לראות את היחס בין המניות )ירוק( עולה ויורד בטווח רחב במרחק שווה מהקו הכחול 

 אלו בדיוק סוג הגרפים שאנו מעוניינים בהם למסחר בצמדי מניות.שהוא למעשה הממוצע של היחס. 
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 אלו דוגמאות לסוג גרפים שפחות טובים למסחר בצמדי מניות:
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כמו שניתן לראות בגרף הראשון למעלה יש מגמה חזקה למעלה ביחס מה שאומר שהמנייה הראשונה של הצמד 

EVEP  היא הרבה יותר חזקה טכנית מהמניה השנייהHERO ניתן לצפות שיהיו איתותים לביצוע שורט ליחס .

לשנייה(, מה שלא יהיה מהלך חכם לעשות בשל מגמת העלייה ביחס המחירים. )שורט למנייה הראשונה ולונג 

 בגרף השני ניתן לראות שהיחס לא מתנדנד באופן קבוע ושהטווח לא קבוע, זה לא צמד אמין למסחר.

 

 RSIניתוח לפי גרף  .3

 קרוב לגבוהים או לנמוכים? RSI-(? אם ה30-)מתחת ל ( או שהוא במכירת יתר70)מעל  בקניית יתר RSI-אם ה

קוראת כאשר  RSI-הוא איתות חזק לכך שהמגמה של היחס הולכת להשתנות. התפצלות ה RSI-התפצלות ה

מהקו  " , הקו הימני נמוך משמעותיתW"-לא תואם את ה RSI-" בגרף, אבל הWגרף היחס יוצר צורה של "

  השמאלי.

. במצב כזה הפוזיציה הייתה להיות לונג על היחס כלומר  RSIתראו את הגרפים למטה לדוגמא ויזואלית של פיצול 

. העסקה הייתה עובדת כמו שצריך, ניתן לראות שהיחס עולה WBCובמקביל לעשות שורט  ANZלונג על מניית 

 למאי. 7-בסביבות ה  RSI-חזק מאוד לאחר אישור של ה
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    Correlation- ציהניתוח גרף הקורל  .4

ימים  100-במהלך ה 60%-( ושהקריאה לא תרד מתחת ל70%ה )מעל vלציה גבואתה רוצה קור במצב אידיאלי

 האחרונים, ככל שיותר גבוה כך יותר טוב. דוגמא לקורולציה טובה בצמד בגרף הבא:
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 הנכס תנודתיותל בהתאםפוזיציה בחרו גודל   .5

אתם צריכים לשלוט בשיטה של תיאום גודל הפוזיציה )כלומר שווי של כל רגל לונג/שורט בעסקה( ביחס 

המטרה הכללית היא  לתנודתיות של הצמד. ככל שהתנודתיות גדולה יותר, כך גודל הפוזיציה קטן יותר ולהפך.

יכול להיות  1.5%לדוגמא צמד עם תנודתיות של  שרמת הסיכון תיהיה דומה בכל עסקת צמדים שנפתח בחשבון.

$ וכו'. ממוצע 5000יכול להיות עם שווי פוזיציות של  $3%, וצמד עם תנודתיות של 10,000עם שווי פוזיציות של 

תצביע על תנודתיות נמוכה  1%-, תנודתיות של מתחת ל1.5%התנודתיות של מניות מתואמות יהיה בסביבות 

 מצביעים על תנודתיות גבוהה. 3%-ל 2%וקריאות שבין 
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 ולמה האיתותים לביצוע העסקה נוצר בדקו .6

דיבידנדים או כל הצהרה אחרת שאתם , דוח רבעוניל ותאם יצאו חדשות לאחת מהמניות בצמד שקשורה בדקו

לא יצאו חדשות  בצורה אופטימלית נרצה לסחור על מניות בהן .יכולים לצפות כהודעה שתשפיע על מחירי המניות

 ולא צפויות חדשות בזמן הקרוב לאיתות המסחר.

 נסהי מניות מתואמות הפסיקו להיות מתואמות. תה סיבה לוגית ששתאתה צריך לוודא שלא הי במילים אחרות

חדשות לפני שאתה נכנס לפוזיציה בצמדים כגון: רווחים, דיבידנדים ועוד חדשות  לא צפויות להתפרסםש

 שקשורות לחברות.

 

 

 בזהירות כםאת הברוקר של ותבחר .7

יכולה להשפיע רבות על המסחר שלך, לא רק מבחינת עמלות ותשלומים נוספים  רוהפלטפורמה איתה תסח

אתה צריך פלטפורמה שתיהיה דינמית,  שאתה משלם, אלא יכולות המערכת עצמה שמבצעת את העסקאות.

אתה צריך לשקול הכל בבחירת הברוקר,  זורמת, בעלת מחירים בזמן אמת דרכה תוכל להכנס בקלות לעסקאות.

ם הכי גדול שלך במסחר הוא העמלות, בנוסף לריבית שתשלם במידה ואתה נכנס למינוף במסחר הרי התשלו

 שלך. אתה תרצה שהעמלות ומחיר הלוואת מניות וריבית יהיו טובים ככל האפשר.

 

 ל גיוון בתיק מבחינת מסחר בצמדיםע רושמ .8

אי לשמור על רמת חשיפה כדאי  להגביל את החשיפה שלך לכל מנייה וכל סקטור בתיק שלך. לדוגמא כד

. 5%-על מנייה אחת ובמצב אידיאלי מתחת ל 10%-רמת החשיפה שלך לא תהיה מעל ל 10%מקסימלית של 

 בצע עסקאות בצמדים במגוון סקטורים ושווקים ככל האפשר.

מסחר מוצלח בצמדים מבוסס על ביצוע הרבה עסקאות קטנות; ככל שהעסקאות קטנות יותר כך הסיכון שאתה 

מה שאומר שתוכל למתן את  אליו וגם ככל הנראה הרווח שלך לאורך זמן יגדל והתוצאות יהיו יותר עקביות. חשוף

 הסיכון על התיק שלך, לסחור יותר ולגוון בצורה טובה יותר.

 מקרובהכירו את המניות   .9

מניות בכל יום, ותעקוב אחר המחיר שלהן, החדשות, וניתוח האנליסטים שיוצאים  2לדוגמא: אם תתמקד על 

עליהן, אחרי זמן מה אתה תוכל להיות מומחה לגביהן ותוכל להפעיל שיקול דעת ברגע שאחת המניות משתנה 

לכן יש להרחיב את רשימת ביחס למניה השניה. כמובן שלעקוב אחרי צמד אחד לא יתן הרבה איתותי כניסה, 

עקוב להתחיל ל כדאיהמניות לצפייה בצורה אישית. אם אתה מאמין שהידע על המניות שאתה סוחר עליהן חשוב 

סקטורים  לאחר מכן ניתן להוסיף, לשלוט עליהן וובתוכם לבחור הרבה מניות על סקטור אחד אולי שניים

 .ר שלךאומניותחדשות לרד
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 המניותניתוח פונדומנטלי של  .10

באופן עקרוני כל אחד רוצה להיות בעסקת לונג על מניות שערכן נמוך מדי, ועסקת שורט למניות שהערך שלהן 

 Expected EPS( מחולק ברווח למניה )E/P, שזה מכפיל הרווח )PEGגבוה מידי. כלי טוב לשערוך מחיר הוא 

Growth.) 

נמוך  PEGשווים, תרצה להיות בעסקת לונג עם  בכללי, על בסיס פונדמנטלי בלבד כאשר כל שאר הפרמטרים

הם כלים שעוזרים למדוד שערוך; אל תקח  P/B-וה EV/EBITDA-גבוהה. ה PEG-ולעשות שורט כאשר ה

 תסתכלו על מדדים אלו באופן עיוור; אלה תסתכלו עליהם ביחס למניות אחרות ככלי למדידת ערך.

 
 
 

 משמעת מסחר גבוהה .11

 כסוחרים וזה נשמע ממש פשוט, אבל זו הסיבה הראשית שסוחרים מפסידים.אנחנו שומעים את זה הרבה 

הרגשות שלך לא יכולים לעזור לך להרוויח; אחרת תבצע החלטות על בסיס רגש מה שלעיתים רחוקות יביא 

לרווח. תהפוך לרובוט ובאופן קבוע תיישם את אותה שיטה וזה באופן משמעותי יגדיל את הסיכויים שלך להצלחה. 

תשמור תיעודים לכל העסקאות שלך, תאריך כניסה, מחיר, שעת כניסה, האם הו חדשות על המנייה או לא, מחיר 

 יציאה, תאריך יציאה וכו'.

ככל שהפרטים יהיו יותר מפורטים כך תוכל לנתח כיצד אסטרטגיה שלך עבדה, תוכל לבדוק את העסקאות 

 חוזרים על עצמם או הסבר לוגי.הטובות ביותר ואת הגרועות ביותר ולראות דפוסים ש

אל תתבאס על עסקאות מפסידות, לכל שיטה בעולם יש עסקאות מפסידות, זה חלק מהמסחר, העבודה שלך היא 

לשלוט בכמות ההפסדים, ולא לנסות למצוא את אסטרטגיית הקסם שלא תגרום לך להפסיד, כך שאין צורך לקחת 

 ב על זה כהוצאות לעסק המסחר שלך.את זה כמעצור ברגע שהעסקה שלך מפסידה, תחשו

  

כפי שניתן לראות מהטיפים למעלה יש הרבה דרכים לשפר את מסחר הצמדים שלך, יש שיתייחסו למסחר 

עוד תרגול, תרגול ו .בצמדים כאל משחק, ללמוד את הצעדים הראשונים, להתחיל בקטן, ללמוד ככל האפשר

ים אנחנו ממליצים לתרגל עם הדמו ככל האפשר וכמה . אם אתה חדש למסחר בצמדטו במשחקתרגול עד שתשל

הצלחה לא מגיעה תוך לילה. אבל היא מגיעה עם תוכנית,  -סגנון מסחר זה עם  100%-ו נוח בשצריך עד שתרגיש

 התמדה וסבלנות.
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 העתיד של מסחר צמדים
 

המאוחרות וזמין לסוחרים  1980-מסחר בצמדים הוא סגנון מסחר שנהיה פופולרי בקרב מוסדות פיננסים בשנות ה

עם התעצמות הפופולריות של האינטרנט, גבולות ושווקים שנפתחו, העתיד של  עצמאיים בעשורים האחרונים.

מסחר בצמדים נראה משגשג כי כל אחד יכול לסחור בזול ובקלות על אלפי מניות ברחבי העולם בתדירות גבוהה. 

טכנולוגיות ותהליכי גלובליזציה, אפשר להסיק כי למסחר בצמדים השווקים מתפתחים באופן מהיר, התפתחויות 

 יש עוד הרבה לאן להתפתח.

היתרון הזה  –אתה, הסוחר העצמאי, יש לך יתרון משמעותי על פני גופים פיננסים גדולים, בנקים וקרנות גידור 

ובקלות. אתה לא חייב  בגלל שאתה הרבה יותר קטן ,הרבה יותר גמיש ויכול להגיב במהירות הגודל שלך.הוא 

סחר במוצרים פיננסים מלקנות ולמכור מיליוני מניות, להסתיר את הכניסה והיציאה, או להגביל את עצמך רק ל

 בנפחים גדולים.

 נצל את היתרון האמיתי שלך שמבדיל אותך כסוחר דיגיטלי עצמאי!

 
 

 

 

 

 

 
 


