
 עבודה נוספת מהבית

לא פעם  חשבתם ודאי על האפשרות הנוחה של עבודה נוספת מהבית. 'החלום הרטוב' של הרבה 

ישראלים הוא, שבשעות הפנאי, בערבים ובסופי השבוע, הם יוכלו להגדיל את ההכנסה החודשית 

 בעבודה נוספת מהבית ובכך לממש את חלום הטיול לחו"ל, החלפת הרכב או שיפוץ הבית.

וההתקדמות הטכנולוגית המהירה, החלום הזה  המתפתחהיום בעידן הדיגיטלי של עולם האינטרנט 

 הופך לבר מימוש ויותר ויותר אנשים החלו לעבוד מהבית.

מעבר לעבודה הקבועה הרגילה, כמו מילוי  ,ישנן הרבה שיטות המאפשרות עבודה נוספת מהבית

ביי, כתיבת מאמרים ומכירתם באינטרנט, קידום -סקרים באמצעות האינטרנט, מכירת חפצים באי

 עוד ועוד.עמודי פייסבוק לעסקים אתרים ו

ואני  א המסחר בשוק ההוןיה ,אבל אחת הדרכים היותר פופולאריות שהולכת ותופסת תאוצה רחבה

פועל עשרים וארבע שעות ביממה ש ,ההון העולמי קשו לא מדבר על הבורסה בתל אביב, אלא על

אמצע בלהיכנס למסחר בכל שעה רצויה, אם זה  סוחרים הפעילים בו,בוע ומאפשר לשבעה ימים בש

 הלילה או לפנות בוקר או בשבתות וסופי שבוע, למעשה בלי הגבלה.

שמגלגל עשרות ומאות מיליארדי דולארים ביממה!! זהו שוק  ,רחב היקףשוק שוק ההון העולמי הוא 

עשרות מיליוני בני אדם  ,ושבכל רגע נתון, מוגבלותבלתי  אפשרויות מסחר למעשהמציע אין סופי ש

 ומבצעים פעולות קניה ומכירה שונות. האישי  ברחבי העולם יושבים בבתיהם מול המחשב

הוא הגלובלית והפעם אני מבקש לחשוף בפניכם את אחד הענפים המובילים כיום בפעילות הפיננסית 

 .אופציות בינאריותהמסחר ב

ן צורך להיבהל. אופציה בינארית היא קודם כל אופציה, כלומר היא מעניקה השם קצת מפחיד, אבל אי

שנסחרים  מדד כלשהו או מטבע מסויים, או צמד מטבעותאם זה את האפשרות להשקיע בנכס בסיס, 

להגיע במקרה של רווחים, לרווח גבוה ניתן הקטן יחסית, ההשקעה , ובעזרת מינוף סכום ביניהם

 ההשקעה. מגובה 85%יחסית, של עד 

יתרונה הגדול של האופציה הבינארית בניגוד לאופציות אחרות, שהיא מאפשרת  למי שמבקש לייצר 

 ומספר דקות אבתוך לעצמו עבודה נוספת מהבית, לגרוף את הרווחים בתוך זמן קצר, לפעמים 

ורך ת המעו"ף למשל שאילאופצי יחסית ,מספר שעות, שכן אורך חייה של אופציה בינארית הוא קצר

 .חייה הוא חודש ימים ויותר, עד לפקיעה בסוף החודש

מה שמלהיב כיום בעבודה נוספת מהבית, היא העובדה שלמעשה אינך שבוי בשעות עבודה מוגדרות 

את זמן הנסיעה  ךשמקום העבודה הרגיל שלך מכתיב, אינך תלוי ברצונותיו של הבוס, ואתה גם חוס

 יות החניה.ם ובעלעבודה וחזרה שלא נדבר על הפקקי

נכון, השקעה באופציות בינאריות כמו כל השקעה בשוק ההון, מגלמת גם סיכון מסויים בצידה, לכן 

באמצעות מספר השקעות חשוב מאד ללמוד את הנושא מחברה מקצועית ומנוסה בתחום, לבצע 

 מוולבדוק את התוצאות לפני שנכנסים לשוק ההון עצשלא מצריך כסף אמיתי חשבון דמו מלאכותי 

 .ומתחילים לסחור באופציות בינאריות

 


