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    0104-5-610 :    מס' הקורס

   שוק ההוןעולם ההשקעות ו על  מעשיות תובנות   :     שם הקורס 

 :   פול קליין   שם המרצה

 

 הקורס   מטרת 

ידע מעשי על שוק ההון )כולל התנסות    לספק  היא  הקורס  מטרת ידע תאורטי והרבה  קצת 

כולל  שוק ההון,   עלהבנה מעשית    לספקו מעשית(, לפתח   בונים בפועל תיקי השקעות    איך 

על "המקצוענים" והמשקיעים מן הישוב , נציעה חלופות למוסג "סיכון"    פרובוקטיביות   תובנות 

זא כל  מהמקובל.  החורגות  השקעות  תיקי  שלולבניית  בהתנהלות  נגיעות  תוך    השווקים   ת 

הפיננסיים  המוצרים  המסחר,  אירועים    םהעיקריי   הפיננסיים  ניתוח  השאר  בין  יכלול  הקורס 

 ו"משחקי השקעות". 

 

 נושאי הקורס

 

 נושא  מס'

קרנות  ,  אגרות חוב , מניות, ,שיטות מסחר השחקנים בשוק ההון  - בארץ ובעולם שוק ההון  1

 עוקבי מדד ושוק הסחורות , מוצרים נאמנות

  קיימים   סיכונים והזדמנויות, אילו האם ביוונית(  איך מודדים סיכון ) - יכונים בשוק ההון ס 2

 מניות, אגח, קרנות וסחורות בהשקעה 

   הטיות פסיכולוגיות וטעויות נפוצות של משקיעים  3

שילוב סיבולת סיכון ואופק  ה חשוב באמת בבניית תיקי השקעות, מ - בניית תיקי השקעות  4

   הבדלים בטעמי המשקיעים השקעה, השפעות ו

, סימולציות התנהגות שווקים ומשקיעים  ו"משחקי  הקורס יכלול בין השאר ניתוח אירועים  5

 השקעות" 

 

 

 מטלות הקורס 

   ניתוח אירועים ו"משחקי השקעות"הרצאות ודיונים בכיתה, 

 

 פורמט הקורס: 

 הקורס יעשה שימוש בהרצאות פרונטאליות, תוך קיום דיונים והתנסויות בכיתה  

 

 תקשורת אלקטרונית

 POWERיועבר גם בעזרת שקפי  הסדנה תהיה בסגנון של הרצאות ודיונים , חלק מהחומר  

POINT  . .)כמו גם אמצעי המחשה אינטראקטיביים )ממחשבים ו/או טלפון נייד של הסטודנטים 

 



 הקורס דרישות  

 , מעבר להשתתפות במשחקי ההשקעות. אנו מצפים לתרומה לדיונים בכיתה

 

 רקע מקדים 

אין רקע מקדים פורמאלי אך רצוי שתהיה למשתתפים הבנה בסיסים לגבי מוסגים בשוק ההון  

 וסקרנות ללמוד . 

 

 קביעת הציון 

 נוכחות חובה בכל היום.  . א

 20%משחקי השקעות  . ב

מקרא אודות אחד ההטיות/ההתנהלויות  שנלמדו  )ניתוח    80%מטלה אישית  . ג

 בסדנה(  
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