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אלעזר שלום
אני מתכנן להקים ולנהל חדר מסחר למסחר תוך– יומי בחוזים עתידיים )ואפשרי שגם מניות בעתיד(  -אליו יוכלו להצטרף
סוחרים )לקוחות חדר מסחר( ע"מ שיוכלו לראות כיצד אני סוחר.
המטרה :למוד בצוע מסחר ועשיית רווחים ע"י סוחרים
בכוונתי לבנות ולהרצות קורס שבמסגרתו אלמד טכניקות וכלי המסחר בהם אני עושה שימוש .לקוחות חדר המסחר יהיו
סטודנטים מהקורס )שיגיעו לקורס כחלק טבעי מתהליך התפתחותם בתחום( וגם סוחרים שלא למדו אצלי בקורס
חדר המסחר מוגדר כחדר מסחר שמתמקד במסחר ב 2 -חוזים עתידיים )מסחר בוקר ואחה"צ שעון ישראל( למטרת שיפור
יכולות מסחר וכמובן עשיית רווחים
כיון שהמסחר הוא מסחר תוך יומי ומשכה של פוזיציה טיפוסית הוא מספר שניות עד שעה )פוזיציות ארוכות משעה הן
ארוע חריג ביותר( לכן מושג ההשקעה היא מושג לא רלוונטי )ביחס לעניין הצורך ברישיון ייעוץ(
הפעילות בחדר מסחר תבוצע על  2חוזים עתידיים ידועים מראש שנבחרו בשל מאפיינים טכניים של התנהגות תוך יומית
)סחירות ו .(VOLATILITY -אין כאן משום המלצה על כדאיות השקעה בנכס מסוים או הבעת חוות דעת נכס מסוים וגם לא
מכירת שרותי השקעות או יעוץ לגבי נכסים כלשהם או שרות לנהל כספם של אחרים.
יצוין כי כל אחד מהסוחרים ידע ויחתום שהוא יודע שאיני בעל רישיון לייעוץ ו/או לניהול תיקים ויהיה גילוי נאות שאני סוחר
בחוזים המוצגים בחדר מסחר .כמו כן כל אחד מלקוחות חדר המסחר מבצע את פעולות המסחר בעצמו לפי שיקול דעתו
ובאחריותו המלאה.
לקוחות שרכשו זכות להצטרף )וירטואלית ,דרך האינטרנט( לחדר המסחר – ע"י תשלום דמי שרות חודשי ,יוכלו לצפות בי
בזמן אמת  -מבצע פעולות מסחר .כל סוחר ידע מתי נכנסתי לפוזיציה ומתי יצאתי ממנה .הסוחר יחליט בעצמו האם הוא מצטרף
למסחר ואם הוא מצטרף – מה גודלה של הפוזיציה שלו וכך לגבי יציאתו מהפוזיציה .הפעילות שלי בחדר המסחר מהווה פעילות
ייחוס עבור לקוחות חדר המסחר.
אפשרי שכתוצאה משינויי התנהגות של נכסים כתוצאה משינויים בשוק אחת לתקופה ארוכה חדר המסחר יחליף נכס לטובת
פעילותו וזאת רק בגלל פרמטרים טכניים – ועל כך תצא הודעה מקדימה )לפחות שבוע ימים( לכל לקוחות בחדר המסחר
מכיון שאיני מייעץ ,מחווה דעה ,משדל או מנהל הון שאינו שלי וכל פעילותי מבוססת על הבנת התנהלות המסחר הנקודתית בזמן
לגבי המוצר הנסחר -בטוחני שאיני זקוק לרשיון כלשהו.
אני מתייעץ עימכם כדי להבין האם התובנות שלי תואמות את הוראות החוק .במידה והחסרתי מידע שמונע מתן תשובה מדויקת
לשאלתי אנא הודיעו לי ואני ארחיב ככל שיידרש

בברכה ,שוקי פרסקי
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