18/7/2018
לכבוד
החקלאים

שלום רב,

הנדון :הזמנה מחודשת לקורס לחקלאים  -ניהול סיכונים  -אוקטובר 2018
זו היא הזמנה מחודשת לקורס ניהול סיכונים ,שעומד להפתח בחודש אוקטובר :2018
במסגרת עבודה משותפת לאורך שנים בנושא הגנות מחיר לחיטה ,ארגון עובדי הפלחה ועדי פנחס מציעים קורס
לחקלאים ,שיעסוק בניהול סיכונים ,ביטוח מחירי חיטה ותשומות בניסיון לקבע רווח .לא פעם בשנים האחרונות
היתה לחקלאים הזדמנות לקבע מחיר גבוה – ולא עשו כן.
מטרת הקורס :לטפל בנושאים בהם לחקלאי יש שליטה ולעזור לו לגבש אסטרטגיה לתמחור היבול.
החקלאי מטבעו מנהל עסק שחלק גדול מהתוצאות הסופיות אינן תלויות בו :מזג אויר ,עליה במחירי תשומות ,שינויי
מטבע ,שינויי מחיר בבורסה ועוד .מדינת ישראל קבעה מנגנון (לינקג') על פיו מחירי החיטה בישראל יוצמדו למחיר
החיטה האמריקאית בבורסה בקנזס .הדבר מאפשר לחקלאים הישראליים לבצע הגנת מחיר (ביטוח) דרך הבורסה
לסחורות ובכך להבטיח מבעוד מועד רווחיות סבירה.
בשנים האחרונות עושה רושם שהחקלאים אינם מנצלים את המנגנון ,בין השאר מפני שמחירי החיטה ירדו לשפל
של עשור .כמו בכל דבר בחיים ,גם בחיטה יש מחזוריות והמחירים הנמוכים לא יישארו לנצח .מניתוח שלנו את
הדברים מסתבר ,שלרבים מהחקלאים חסר ידע מתאים בכדי לנצל הזדמנויות בשוק .הקורס יכול לענות על הפער
הזה .קורסים במתכונת דומה הועברו על ידי עדי פנחס בארץ ובחו"ל וזכו להיענות רבה ושבחים מצד מנכ"לים
ומנהלי כספים של חברות מזון ,מכוני תערובת ,טחנות קמח ,מנהלי גד"ש ,סוחרים ועוד.
למי מתאים הקורס :חקלאים ,מנהלי גד"שים ,מנהלי כספים ,רפתנים וכל מי שיש לו נגיעה לסחר בחומרי גלם
(גרעינים ומוצרים נלווים ,זרעים ,שמנים ואנרגיה) אין צורך בידע מוקדם.
מטרות הקורס:
 .1הכרת שוק הסחורות והגורמים המשפיעים עליו – מאקרו
 .2הכרת הגורמים המשפיעים על מחירי החיטה – מיקרו
 .3הכרת הבורסה לסחורות ,אופן המסחר ,כלים פיננסיים וניתוחים פונדמנטליים טכניים של סחורות שונות.
 .4רישת כלים לניהול סיכונים ,בניית אסטרטגיה להגנה על מחירי החיטה ותשומות נוספות.
מבנה הקורס :הקורס בנוי מארבעה מפגשים שבועיים ,בני  5שעות כל מפגש.
מיקום :קיבוץ נחשונים ,בניין התאחדות הארגונים הקיבוציים הכלכליים
מועדי הקורס :ימי חמישי בחודש אוקטובר 25/10 ,18/10 ,11/10 ,4/10 - 2018
שעות הקורס9:00-14:00 :

נושאי הקורס לפי שבועות:
 .1מבוא לשוק הסחורות והחיטה – נלמד להכיר את שוק הסחורות על בוריו :טרמינולוגיה ומושגים על שוק
הסחורות ,סקטורים בשוק הסחורות ,מידע לגבי מדדי סחורות נבחרים ,התנודתיות בשוק והסיבות לכך ,מה
הגורמים המשפיעים על מחירי החיטה וכיצד נדע לזהותם.
 .2מבוא לשוק ההון – נראה איך עובדת הבורסה ,מי הם השחקנים בבורסה וכיצד הם משפיעים על מחירי
החיטה ,אילו סוגי נכסים נסחרים בבורסה ואילו בורסות קיימות ,כמו כן ,נלמד על סגנונות ניתוח בבורסה ,
מינוף ביטחונות ופוזיציות.
 .3חוזים עתידיים ואופציות – נראה באילו כלים ניתן להתמודד עם מחירי החיטה התנודתיים ,נלמד את
השימושים האפשריים באופציות ובחוזים עתידיים תוך כדי למידה על בניית אסטרטגיות וטכניקות
המתאימות לשוק הנגזרים.
 .4ניהול סיכונים ופסיכולוגיית המסחר – נלמד כיצד ניתן לשפר את ניהול הסיכונים בחיינו ,נכיר את השפעות
הפסיכולוגיה על החלטותינו וכיצד נוכל להימנע מטעויות רגשיות
עלות הקורס ₪ 3,000 :פלוס מע"מ למשתתף.
כמות מינימום לפתיחת קורס 16 :משתתפים.

בברכה,
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