
כניסה למערכת המסחר
www.xnes.co.ilהכניסה למערכת מתבצעת דרך האתר שלנו 

ולוחצים על הכפתור מסחר בארץ

כפתור מסחר בארץ

http://www.xnes.co.il/


2 אורדרנטמסך הפתיחה 

כללי חוזק   
סיסמא



שליחת הוראה 

שלב המסחר   
ומינימום להוראה

 
סוג 

הטריגר

 
כמות מחיר 
ושווי ההוראה

מכירה\קניה

עמוד הבית
דף הבית

עמוד הבית



2עמוד הבית 
מדדים 

ריכוז הוראות   
וביצועים

מצב חשבון

עמוד הבית
2דף הבית 



מידע לחשבון

מספר חשבון 

שווי תיק נוכחייתרת מזומן נוכחית רווח והפסד יומי 

מדדים

מידע לחשבון

יתרות בוקר



זירת מסחר -מסחר מתקדם 

הוספה  
למועדפים

הסר  
מרשימה

ניתוח  
טכני

מכירה

מידע לניירקניה 

גרפים

הוראות פתוחות 

  

מסחר מתקדם
זירת מסחר 



ף"מסחר מעו -מסחר מתקדם 

לחיצה על כפתור  
ההגדרות תפתח 

את הגדרות  
ף"המעו

מסחר מתקדם
ף"מסחר מעו



מסחר בגרפים -מסחר מתקדם 

לחיצה על כפתור  
ההגדרות תפתח 

את הגדרות מסחר 
בגרפים

מסחר מתקדם
מסחר בגרפים



הוספת דף אישי

הקמת דף אישי

  
לאחר פתיחת הדף לוחצים על 
לשונית המודלים בצד שמאל  

מוספים מודלים רצויים ולחוצים  
על שמור תצוגה זאת תופיע בכל 

.כניסה למערכת



הגדרות רזולוציה

מסך מרובע  
1024X1280

מסך רחב  
768X1280

קובע את דף מסחר  
מתקדם כתצוגת פתיחה



סוגי טריגרים
•stop limit –קניה או מכירה מסוג פקודת.LMT   ההוראה תישלח

חובה לרשום . כאשר שער אחרון בנייר שווה או נמוך משער טריגר
.שער טריגר ושער הוראה

•Take profit –מכירה מסוג  פקודת.LMT  ההוראה תשלח כאשר
חובה לרשום שער . שער אחרון בנייר שווה או גבוה משער טריגר

.טריגר ושער הוראה
•Stop loss –מכירה מסוג  פקודת.MKT  ההוראה תשלח כאשר

חובת לרשום שער . שער אחרון בנייר שווה או נמוך משער טריגר
).0(טריגר אין שער הוראה 

•Buy above –קניה מסוג  פקודתLMT . ההוראה תשלח כאשר שער
חובה  לרשום שער טריגר . אחרון בנייר שווה או גבוהה משער טריגר

ושער הוראה 



!תודה
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