
2016ינואר 

מצגת אקלסנס אורדרנט פרו



:  ליין- אוןיתרות – לחשבון מידע 
כולל פעולות שבוצעו  , זה מרכז את היתרות העדכניות בחשבוןעמוד 

הפסד ומצב הביטחונות בחשבון/בנוסף מופיע ריכוז של רווח. היום

 



כניסה למערכת
במסך יש להקליד את שם המשתמש  , לאחר התקנת המערכת

והסיסמא) מספר הכרטיס(



תצוגת התפריטים



לחיצה על כל  

אחת מהלשוניות  

תפתח את

:תתי הנושאים

לחיצה על האייקון תפתח  

:את התפריט הבא

על מנת לנווט במערכת יש ללחוץ על האייקון הימני ביותר

תצורת המערכת



הניווטפירוט האפשרויות בסרגל 
.הראשי ניתן לראות פרטים כלליים על מצב החשבון והשוקבדף 



פותח חלון המציג  

פתוחות בניירהוראות 

פותח דף מידע לנייר

פותח גרף של הנייר

קניה בנייר/ ביצוע מכירה

תפתח לנו חלונית

לחיצה על גלגל השיניים. מחלון זה ניתן גם לשלוח פקודת מסחר

השעון על הלחצן בצורת בכדי לראות נתונים בזמן אמת יש ללחוץ על , ראשית

הנתונים מעודכנים -ירוק כאשר צבעו של השעון . את המידע על הניירמנת לרענן 

אייקונים של פקודות מסחר



רצףדף  - מסחר 
דרך חלון זה מבוצעות עסקאות הרצף



,  )מכירה/קניה(לבחור את סוג הפקודה , בחלון זה יש לבחור את נייר הערך הרצוי

שליחת הוראה ניתן לעקוב אחרי סטטוס ההוראה לאחר ופרטי סוג ההוראה 

"הוראות וביצועים"הביצוע בחלונית 

"שליחת הוראה"חלונית 
בה ניתן לשדר את פקודת  , "שליחת הוראה"חלונית זה מופיעה בחלון 

:המסחר ונתונים תומכים כגון חלונית מידע לנייר וגרף של הנייר



, בעת לחיצה עם העכבר על נקודה מסויימת בגרף

קניה  / ניתן לשלוח פקודת מכירהיופיע האייקון באמצעותו 

בוצעה הלחיצהבמחיר עליו 

מסחר על הגרף - מסחר 



פלא נגזרים - אופציות 
המסחר באופציות מתבצע דרך מסך זה



:לחיצה עליו תפתח את התפריט

הזנה של כמות  י "מתבצע עהמסחר באופציות 

למלא נתוני  ניתן . ליד האופציה המבוקשתומחיר 

מנת לשלוח  במקביל על אופציות על כמה הוראה 

בחלק " שדר"ללחוץ על לחצן ההוראות יש את 
לקבל מידע על הדף ניתן התחתון הימני של 

לחיצה על גלגל השינייםי "ע אופציה

המסחר באופציות



:יתרות בוקר - מידע לחשבון 
.  הקודםעמוד זה מרכז את יתרות החשבון עד סוף יום העסקים 

בחשבון  ניתן למצוא את כל התנועות ההיסטוריות בעמוד זה 

)ימים 15לצפות בתנועות עם טווח תאריכים של עד ניתן (



:ליין - יתרות און - מידע לחשבון 
כולל פעולות שבוצעו  , עמוד זה מרכז את היתרות העדכניות בחשבון

.בחשבוןהביטחונות הפסד ומצב / מופיע ריכוז של רווחבנוסף . היום



:שוקמידע  - שוק מידע 
היתר ניתן לבצע  בשוק בין בדף זה ניתן למצוא מידע מפורט על הנעשה 

סינון ניירות לפי סקטורים ולבצע השוואות על גרף בין ניירות ומדדים



לאחר יצירת דף חדש ייפתח דף ריק אליו 

ההוספה . בחירהמודולים לפי ניתן להוסיף 
אשר מופיע  (י הלחצן הבא "מתבצעת ע

)הדףעליון של -השמאליבצידו 

ניתן להוסיף לשוניות  " אישי"תחת הלשונית 

לשוניות אלו מיועדות לעיצוב  ". פריסה אישית"

.לפי רצון הלקוחחלונות אישיים 

אשר מופיע בראש הסרגל  + לחצן לחיצה על 

ניתן לתת לה שם נבחר. תוסיף לשונית חדשה

אישיתפריסה  - אישי 



.מודולים לפי בחירהלהוספת חדש דף 



•- LMT רק במידה  ברציף (המסחר אשר ניתן לשדר בכל שלב של פקודה

במידה ונניח הוראה זו ). למינימום ברצף הנדרשתמעל הכמות והכמות 

.המסחר הרציףהיא תמשיך אל , הפתיחה והיא לא תבוצעבשלב 

•- MKT בשלב  זמינה (מכירה במחירי השוק הקיימים /זו מבצעת קניהפקודה

שכן היא , מומלצת בניירות ערך לא נזיליםזו אינה פקודה ). הרציף בלבד

.להתבצע במחירים לא אטרקטיבייםעשויה 

•- LMO לשדר הוראה במכרז הפתיחה ולא נהיה מעוניינים שהיא כשנרצה

באמצעות  . נשדר פקודה זו, )תבוצעוהיא לא במידה (הרציף למסחר תישאר 
.לשדר כל כמותניתן  הפקודה 

•- LMC באמצעות פקודה זו ניתן לשדר . המיועדת למכרז הנעילההוראה

.כמותכל 

1 - מסחר נספח הסבר פקודות 



•Stop Loss  -  ברגע שנשדר  . מתקדמת אשר תכליתה להגביל הפסדפקודה

הנייר ברגע ששער , כלומר–" שער טריגר"שדה למלא את זו נתבקש פקודה 

,מכירה בביצוע מלא, קרי(Market -מכירה בתשודר הוראה  -לשער טריגריגיע 

שובר קו  כאשר נייר אחד השימושים בפקודה זו הוא ). הביקושיםמחירי לפי 

.ונהיה מעוניינים למכור אותותמיכה 

•- Stop Limit ברגע שנשדר  . מתקדמת אשר תכליתה להגביל הפסדפקודה

השער שבו תופעל , כלומר–" שער טריגר"שדה למלא את נתבקש , זופקודה 

שבו נרצה למכור את  את המחיר יש למלא " מחיר"בשדה , לאחר מכן. ההוראה

"  שער טריגר"להוראת המכירה תשודר בעת הגעת מחיר הנייר , למעשה)הנייר 

פקודה זו עשויה  "(. מחיר"ומחיר הוראת המכירה יהיה בהתאם לשער בשדה 

.נרצה להגביל הפסד בניירות בעלי סחירות נמוכהשימושית כאשר להיות 

2 - מסחר נספח הסבר פקודות 



•- Take Profit  ברגע שנשדר פקודה  . מתקדמת אשר תכליתה לממש רווחפקודה

.  השער שבו תופעל ההוראה, כלומר -"שער טריגר"שדה למלא את נתבקש , זו

בו נרצה למכור את הנייר  את המחיר יש למלא " מחיר"בשדה , לאחר מכן

ומחיר  " שער טריגר"להוראת המכירה תשודר בעת הגעת מחיר הנייר , למעשה(

זוהי פקודה אשר דומה  "). מחיר"הוראת המכירה יהיה בהתאם לשער בשדה 
מכירה במחיר גבוה ממחיר  , כלומר)רק בצד ההפוך  , Stop Limit -בתכליתה ל

).ממחיר השוקולא במחיר נמוך , השוק

•- Buy Above  אשר תכליתה לקנות נייר כאשר הוא מגיע למחיר  , מתקדמתפקודה

, כלומר–" שער טריגר"נתבקש למלא את שדה , פקודה זוברגע שנשדר . מסויים

יש למלא את המחיר שבו  " מחיר"בשדה , לאחר מכן. השער שבו תופעל ההוראה

הגעת מחיר הנייר תשודר בעת הוראת הקניה , למעשה(נרצה לקנות את הנייר 

").מחיר"ומחיר הוראת ההקניה יהיה בהתאם לשער בשדה " שער טריגר"ל

אחד השימושים בפקודה זו הוא כאשר נייר פורץ קו התנגדות ומעוניינים לקנות •

.מעל קו התנגדות זה

3 - מסחר נספח הסבר פקודות 



תודה

!תודה


