
                        
 

 שוק ההוןהשקעות ב
 מפגשים 8, שעות אקדמיות 23

 

 מרצה הנושא תאריך מפגש

 .הגופים הפועלים בשוק ההון הישראלי והשפעתם על שוק הון זה,  מבוא לשוק ההון 03/02 .1
ההון מונחים והגדרות בשוק ההון כולל הכלים החדשים הקיימים והצפויים בשוק 

 .הישראלי
מושגי הצמדה השונים בשוק ההון ,  הלוואות מול השקעות , מונחי יסוד במימון 

 הישראלי
 .מבוא – ח"אג. מ"פקדון יומי ומק, מ"פק - :השקעות לטווח קצר בישראל 

ראובן 
 בילסקי

 .שיטות דיווח לבורסה: סוגי חברות בארץ  10/02 .3
דוח תזרים  –דוח שינויים בהון עצמי  –דוח רווח והפסד  -מאזן  :דוחות פיננסים 

 .מזומנים
 . הון  ומכפיל מכפיל רווח –יחסים פיננסים  –ניתוח דוחות פיננסים 

 

מרצה 
 אורח

 .ע"מהות מבנה הבורסה ותפקידי הרשות לני - הבורסה והרשות לניירות ערך 17/02 .2
 .מבנה הבורסה על פי שיטות המסחר וענפים

 .בבורסה שיטות המסחרהסבר על 
 ח להמרה"אופציות ואג,מניות: ע הנסחרים בבורסה הישראלית "ני -ניירות ערך 

 .כיצד לקרוא נתונים בעיתון לגבי ניירות ערך
 

מרצה 
  אורח

 :קונצרני ולפי סוגי הצמדה 2סוגי אגרות החוב בארץ לפי ממשלתי - אגרות חוב 34203 .4
 .ח"מט2מדד2שקלי

 .ניתוח כדאיות  -שקליות  אגרות חוב
 ח"צמוד מט2צמוד מדד2שקלי: ח לטווח ארוך לסוגיו השונים "אג

  -בטוח מנהלים -קרנות פנסיה:  חסכון פנסיוני בישראל ,חסכון טווח ארוך בישראל 
 .קופות גמל  ועוד

 

ראובן 
 בילסקי

 חלוקה לענפים , סוגי מניות לפי מדדי סיכון , ל "מסחר בארץ ובחו: מניות  02202 .5
 .ל"הבורסות השונות בארץ וחו, ולקבוצות מניות 

 השוק הבינלאומי ושיטות מסחר כגון. אלטרנטיבות השקעה בישראל -מטבע חוץ 
  .פורוורד ואופציות מטבע-ספוט

 

ראובן 
 בילסקי

 שיטות העבודה של קרנות, סוגי הקרנות השונים , סקירה כוללת  - קרנות נאמנות . 10202 .6
 .הנאמנות ותשואות לאורך שנים

 השוואה מול קרנות נאמנות. תעודות סל

 ראובן
 בילסקי

מול אופציות מעוף (  WARRANTS)אופציות רגילות  -כלים מתקדמים בשוק ההון  17202 .7
(OPTIONS ) 

 הסבר ועקרונות בסיסיים של אופציות אופציות מעוף
 .  PUT -ואופציות מכר   CALL -רכש 

 עסקאות עתידיותכלים מתקדמים אחרים כמו 

 ראובן
 בילסקי

  – סיכום ובנית תיק השקעות  34202 .8
בחירת ניירות ערך ספציפיים , שיקולים בבחירת אפיקי השקעה –ות עבניית תיק השק

 ., צים בהתאם לתנאי ההשקעה נחו
 

ראובן 
 בילסקי

 תכנית כפופה לשינוייםה


