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הכרת מגוון ניירות הערך ,סוגי קרנות נאמנות ,קרנות גידור,
תעודות סל וההבדל בין קרן לתעודה סל .אינדקסים חשובים,
תפקידי שוק ההון.

סקירה של תשואות וסיכון מה ניתן להסיק מהנתונים ההיסטוריים של התשואות על
מניות ואג"ח בשווקים השונים בעולם לגבי תשואות צפויות
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