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אופי הפעילות שלי
פעילותי מתקיימת בשני מישורים עיקריים :
א .הכשרת סוחרים בשוק ההון
ב .נהול חדר מסחר )לא פעיל כרגע ,יופעל בעתיד הקרוב(
הערה :הפוקוס בקשר שלנו הוא פעילות חדר המסחר בלבד.

חדר מסחר – מהות ואופן השרות
חדר המסחר הינו מקום מפגש וירטואלי )ואינו חדר פיזי להתכנסות(
לקוחות מקבלים הרשאת גישה לידר מסחר לאחר שחתמו עימי על חוזה )עיקרי החוזה מופיעים מטה( .
הכניסה לחדר מסחר דורשת מעבר זיהוי ע"י שם משתמש וסיסמא פרטיים ללקוח
הלקוח יכול ליהיות ממוקם בכל מקום בו יש לו מחשב אישי וחיבור לאינטרנט
חדר המסחר משודר לכל מי שמחובר אליו בזמן אמת – זה כולל את תמונת גרף המחיר של הנכס הנסחר ואת הקול שלי
ההתנהלות שלי בחדר המסחר תכלול הודעות על כניסה פוטנציאל לעסקה מתהווה ,כניסה ויציאה מעסקאות
יש להדגיש ע"מ שיהיו ברור  :תורת המסחר )קונספט ,אלגוריתם נמסחר( שאני מלמד תיושם בחדר המסחר .משמעו שחדר
המסחר אינו מייצר סקרי שוק ,אינו מייצר חוות דעת ואינו ממליץ על נכס כזה או אחר ככדאי להשקעה .פעילות חדר המסחר
עוסקת במסחר ולא בהשקעות .אנו עוסקים בפעילות מסחר תוך יומית )אורך טיפוסי של עיסקה  :מס' דקות עד שעתיים(.
בשום מקרה אין עיסקה שנשארת למשך הלילה בהמלצת חדר המסחר .כל העסקאות נסגרות בסיום ב SESSION -של חדר
המסחר )כאמור לקוחות חדר המסחר יכולים לעשות בכספם ובחשבונות המסחר כרצונם ,לחדר המסחר אין כל שליטה על
כך(.
בחדר המסחר נסחרים נכסים ידועים מראש ובחירתם קשורה באופן התנהגות המחיר ) VOLATILITY, MOMENTUM,
 (VOLUMEולא בצפי של עליה או ירידה במחיר הנכס )שם מתקיימת תופעת המלצה על נכס כיון שהוא עתיד לעלות או
לרדת( .החלטות המסחר מתקבלות בקבועי זמן קצרים )לפעמים תוך שניות( על בסיס שיטת המסחר בה אני עושה שימוש
)ולימודה אינו חלק מפעילות חדר המסחר(.
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הנכס הנסחר בחדר המסחר ידוע מראש ויהיה בשימוש לאורך תקופה מאוד ארוכה )שנים( .לקוחות חדר המסחר יקבלו
מראש את המידע .במידיה ויתווסף נכס לחדר המסחר או יוחלף בשלב כלשהו בעתיד הנכס הנסחר הסוחרים יקבלו על כך
הודעה מוקדמת.
הסוחרים שמתחברים לחדר המסחר ונוכחים בו )וירטואלית( אינם מכירים אחד את השני )באמצעות חדר המסחר( ואינם
יכולים ליצור קשר אחד עם האחר באמצעות חדר המסחר
כל השקולים להתנהלות בזמן המסחר קשורים לנתוני מסחר שזמינים לכלל )לא רק מי שמחובר לחדר המסחר( .שיקולי
כניסה  /יציאה נלמדים בקורס שלי ואינם מועלים בדיוני חדר המסחר.
לקוחות חדר המסחר מורכבים מסטודנטים שלמדו אצלי ,סוחרים שמעונינים לשמוע/לראות כיצד מבוצע המסחר ומבקרים
ל 3-ימים לצורך התרשמות כדי להחליט האם להצטרף ללימודים בהנחייתי או לחדר המסחר בהנחייתי
יש להדגיש כי חדר המסחר מהוה התכנסות סוחרים שעינינה תצפית בבצוע המסחר ע"י סוחר בחדר המסחר )מדובר בי –
בהחלט אפשרי שבעתיד זה יהיה סוחר שילמד אצלי( וכל אחד מצטרף )או לא( על פי העדפותיו באופן עצמאי .חשוב לציין
שחדר המסחר אינו עוסק בשום דרך ואופן בקישור בין קונים למוכרים במישור החלפת נכסים )מסחר( ,העברות כספיות או
החלפת דעות בין הסוחרים לעצמם .התקשורת היא ביני לכל סוחר בשני הכוונים באופן אישי ,אין קשר בין הסוחרים.
יוגדרו ככלי התנהגות בחדר מסחר וסוחר שיפר אותם )הפצת מידע מטעה ,פרשנויות שוק מכל סוג שהוא ,שפה חריגה(
יוצא מחדר המסחר )לא יהיה שום שיקול מסחרי שיעצור זאת(.
ההתקשרות עם הלקוח נעשית באופן כתוב עם שקיפות מכסימלית )שתשופר עם הזמן לאור הערות ,שאלות שיעלו מעת
לעת(
חדר מסחר – עקרונות הסכם התקשרות
לקוח שיבקש להשתתף בפעילות חדר המסחר יתבקש כתנאי מקדים )וללא קשר להסדרי מסחריים( לחתום על חוזה
שעקרונותיו מופיעים מטה )כינויו של הלקוח בחוזה הוא "הסוחר"( :
 .1הסוחר מצהיר כי הוא בקיא ומכיר את פעילות המסחר בשוק ההון .הסוחר מצהיר כי הוא מבין שפעילות
חדר המסחר אין מטרתה ללמד מסחר בשוק ההון וכי בחדר המסחר עוסקים במסחר בשוק ההון.
 .2הסוחר מצהיר כי הוא מבין שבמסחר בשוק ההון קיימים סיכונים להפסד ולא רק סיכויים להצליח .הסוחר מצהיר
כי כל החלטות המסחר שיעשה בין על פי שיקול דעתו ובין כי פעל כפי שראה שחדר המסחר פעל  -הן על
אחריותו הבלבדית וכי יהיה מנוע מלבוא בטענות בגין הפסדים כלפי חדר המסחר או בעליו או מנהליו או כלפי
הגורמים המתפעלים את חדר המסחר
 .3הסוחר מצהיר כי הוא יודע שבחדר המסחר סוחרים את הנכס)ים( הבאים :
)א( ) E6ב( _____ )ג( ____ )ד( _____
הסוחר מצהיר כי הוא מבין שחדר המסחר הוא מקבל ההחלטות לגבי הנכסים שנסחרים בחדר המסחר
ולסוחר לא תהיה יכולת השפעה בענין.
חדר המסחר מצהיר כי במועד שבו יוחלפו נכסים נסחרים יתן על כך הודעה מראש לסוחר לפחות ____
ימי עסקים לפני ההחלפה ובמידה והסוחר יבקש להשתחרר בשל כך מהתחייבותו כלפי חדר המסחר לחדר
המסחר לא תהיה התנגדות לבקשה
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 .4הסוחר – בין שקרא את תוצאות המסחר שהושגו בעבר עפ"י השיטה בה פועל חדר המסחר ובין אם לא עשה
כך – מצהיר כי הוא מבין שהישגי עבר אינם ערובה להישגים בעתיד
 .5הסוחר מבין כי פעילות חדר המסחר היא נועדה לבצע מסחר בשוק ההון עפ"י שיטת המסחר – Trading Profile
 אותה מלמד שוקי פרסקי במסגרת פעילות של  .Futures-Rational-Tradingהסוחר יודע ומבין כי חדר המסחראינו מיצר הערכות עתידיות לגבי כדאיות השקעה בניירות ערך אלא מבצע פעולות מסחר יומי בנכסים הנסחרים
בחדר המסחר כאשר כל העסקאות שנפתחות ביום מסוים נסגרות באותו יום.
ללא קשר לעסקאות אותן יבצע הסוחר ולאופן בו יבצע את העסקאות – הסוחר מצהיר כי הוא יודע שחדר
המסחר ממליץ שלא להחזיק עסקאות פעילות לאחר תום פעילות המסחר היומית.
הסוחר מצהיר כי הוא מבין מתוקף אחריותו הבלעדית לעסקאות אותן החליט לבצע כי הוא מבין שלאורך כל
פעילות המסחר עליו לשמור על ערנות ושקול דעת מלא כדי לא להיקלע למצבי מסחר שעלולים לגרום להפסדים
ו/או לצמצם רווחיו בהם הוא אמור להפעיל שיקול דעת לגבי עיסקאות קיימות ככל שהוא מנהל עיסקאות כאלה.
 .6הסוחר מצהיר כי הוא מבין שפעילות חדר המסחר מתבצעת תוך שימוש בפלטפורמה טכנולוגית שכוללת
מחשבים )חומרה ,תוכנה( ותשתיות אינטרנט.
הסוחר מצהיר כי הוא מבין שיהיה מנוע מלבוא בטענות עלפי חדר המסחר בגין הפסדים אם יגרמו לו כתוצאה
מהתנתקות מחדר המסחר בשעת פעילות חדר המסחר )לדוגמא  :מניעת רווח( או גרימת הפסדים כתוצאה
מכך שהיה בעיסקה פעילה ועקב אובדן הקשר עם חדר המסחר – העיסקה לא טופלה כיאות
 .7הסוחר מצהיר כי הצטרפותו לפעילות חדר המסחר נעשית מבחירה חופשית שלו לאחר ששקל את חתרונות
וחסרונות חדר המסחר וכי הוא לא קבל כל הבטחות מטעות להתעשרות מובטחת כתוצאה מהצטרפותו לקבלת
שרותים מחדר המסחר .חדר המסחר מצהיר ומבהיר והסוחר מצהיר שקרא והבין – ההצטרפות לחדר המסחר
היא ע"מ לשפר את יכולות המסחר של הסוחר וכי אין כל ערובה להצלחתו וכי חדר המסחר לא יפצה בפיצוי
כלשהו את הסוחר בגין הפסדים אם יגרמו הפסדים כאלה
 .8הסוחר מצהיר כי הוא מבין שבאחריותו הבלבדית לבצע תהליך פתיחת חשבון מסחר ,ללמוד בעצמו את אופן
הפעלת כלי המסחר בהם בחר .לחדר המסחר אין כל מעורבות ו/או אחריות להתקשרויות הסוחר עם הברוקר
שלו ו/או תפעול כלי המסחר שלו .באחריות הסוחר לוודא מבעוד מועד כי כלי המסחר שלו פועלים כהלכה ע"מ
שיוכל לבצע את המסחר כיאות ע"מ שיוכל לנצל כיאות את השרות הניתן ע"י חדר המסחר.
 .9הסוחר מצהיר שהוא יודע כי הוא יהיה מנוע לחלוטין משימוש בשפה חריגה כלפי חדר המסחר או סוחרים
אחרים בחדר המסחר ועמו כן יהיה מנוע מלשדר הערכות שונות לסוחרים אחרים שמקבלים שרותים מחדר
המסחר .במידה וחדר המסחר יגיע למסקנה שהתנהלות הסוחר מפריעה לפעילות חדר המסחר ו/או לסוחרים
אחרים המקבלים שרותים מחדר המסחר – תהיה זו זכותו הבלבדית של חדר המסחר להחליט על הוצאת
הסוחר מהשתתפות בפעילות חדר המסחר ובמקרה כזה יהיה הסוחר מנוע מלבוא בתביעות כלשהן כלפי חדר
המסחר .חדר המסחר מתחייב כי ימנע ככל שהדבר תלוי בהתנהלות הסוחר מהרחקת הסוחר מפעילות בחדר
המסחר קודם שיבקש את הסוחר לשנות את התנהלותו אולם במצבים קיצוניים יהיה ראשי חדר המסחר לנקוט
פעולה קיצונית בהתאם להתנהלותו של הסוחר.
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 .10במידה ומסיבה כלשהי נפסקה פעולתו של חדר המסחר – הסוחר יהיה זכאי לקבל החזר כספי יחסי לתקופת
ההשבתה של השרות.
 .11הסוחר מצהיר כי הוא מתחייב כי יהיה מנוע מלתבוע את חדר המסחר בגין הפסדים או אי הצלחה בפעילותו
בשוק ההון וכי הסנקציה היחידה שתהיה לו כלפי חדר המסחר היא התנתקות מהשרות.
 .12הסוחר וחדר המסחר מסכימים מערך ההתחייבויות ההדדיות המלא והתקף בין הצדדים הוא ההסכמים
הכתובים שנחתנו בין הצדדים וכי כל שינוי במערך זה חייב שיהיה בכתב וחתום ע"י שני הצדדים קודם שיקבל
תוקף.
 .13המקום להתדיינות משפטית בין הצדדים הוא – בית המשפט ______ ב-תל-אביב
 .14חדר המסחר יבצע את חיוביו באמצעי התשלום ובמועדים שיסוכמו עם הסוחר .בגין כל תשלום תסופק לסוחר
חשבונית מס כדין.
חיוביו של הסוחר ישתנו רק לאחר סיכום עם חדר המסחר ,או
במועד שינוי חיובי מע"מ על פי החוק )חיוב בהתאמה לשינוי מע"מ אינו דורש הסכמת הסוחר(
לחדר המסחר הזכות המלאה להפסיק מתן שרות לבוחר אשר יש לו חוב לא משולם כלפי חדר המסחר.
תנאי זה מהווה תנאי יסודי בהסכם זה
 .15הסוחר אחראי לחידוש תקופת המנוי שלו .חדר המסחר יעשה ככל יכולתו להודיע על כך לסוחר מראש
 .16עלויות ניוד הכסף המיועד לתשלום דמי שרות יהיו על הלקוח
 .17הסוחר מצהיר שהוא יודע כי שרותי חדר המסחר שהוא רוכש מאת  FUTURES-TRADING-RATIONAL -הינו
לשימושו האישי בלבד וכי הוא היחיד שזכאי להחשף למידע שיתקבל אצלו מחדר המסחר .תנאי זה מהוה
תנאי יסודי בהסכם זה
קישור לאתר שלי

www.Futures-Rational-Trading.com
סיכום
עשיתי מאמץ לייצר תמונה ברורה ככל שאפשר .במידה וישנו נתון שאינו ברור מסיבה כלשהי אני מבקש שנשוחח על כך לפני
שאתם מייצרים את תשובתכם מהטעם הפשוט שלהערכתי התנהלות מסוג זה תאפשר הגעה לתשובה שלכם בקבועי זמן
קצרים יותר .תודה.

בברכה – שוקי פרסקי
050 543 2266
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