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יסה למערכת:   כ

שלח במעמד פתיחת החשבון) ספרות 10מספר בעל  – מספר כרטיס )  

שלחה  – סיסמא ה  יסה הראשו ית בכ   .המוגדר אותה יש להחליף לסיסמא קבועה יידל SMS -בסיסמא זמ

  "?יתן לבצע באופן עצמאי דרך האתר תחת "שכחתם את הסיסמא? פג תוקפה – איפוס סיסמא

  

  מידע כללי: .1

יסה למערכת המסחר:   פעולות לאחר כ

ה,  ה השמאלית העליו   . המותרת בחשבוןיופיע מס' החשבון והפעילות בפי

  

  
ו את התפריט הבא "האיש"לחיצה על    :תפתח עבור

  

  

  

  

  

  

I . "וייתן לבצע  -"הגדרות יםכמו כן  ,סיסמא למערכת שי  להם הלקוח פתוח. הרשאות המסחר מצוי
II. "ט ואישורי מס    .867טופס יתן למצוא אישורי מס,  -"סטייטמ

טים יתן  יוור חודשי באמצעות מערכת המסחרדשביקשו לקבל רק ללקוחות ע יופי (דיוור חודשי) סטייטמ (לא 
 .לקבל דיוור חודשי ביותר מצורה אחת)

III . "המדריך המלא למערכת  -"ך למשתמשימדרOrderNet Spark. 
IV. "וספות משיכת כספים, עדכון פרטי מגוון פעולות עצמאיות בחשבון כמו הודעה על הפקדה, לבצע יתן  - "פעולות 

  . עודחשבון ו
וספות בחשבוןלחיצה על " ייר ,מט"ח שלוח בקשת המרתתאפשר ללקוח ל "פעולות  לא סחיר  ערך ויתור על 

  סקאות מחוץ לבורסה.ושליחת בקשה לע



  

 

  דף הבית:

כון ביחס ליום  וכחי", "רווח הפסד יומי" ( ות המסחר ראה "שווי  דים), פירוט בטחו סה לקבל (דיביד הקודם), הכ
טי ללקוחות    אשראי) ועוד.(רלוו

  

וסף  יתן לראות ביצוע של המדדיםב ית זו  כון להיום (עליה/ ירידה המובילים בארץ בלשו יירות בולטים לפי ביצוע   ,
פח מסחר יומי  יירות לפי  ות וביצועים.חזקות בחשבוןההופירוט באחוזים),   , הוראות ממתי

  החשבון שלי:
יה. כאן יופיעו ההחזקות טי לכל מ ות של החשבון בארץ ובחו"ל, יחד עם מידע רלוו   המקוו

  

  

  

לייןיתן לראות  -יק שלי הת החשבון שלי  יתן לראות עלויות  יתרות או הצורה בה מחושבים  FIFOויתרות בוקר שם 
ה ישראל ולראות בכמה התיק מורווח  יה באחוזים, שקלים ועלות  \מיסים במדי   .)FIFO )first in first outמופסד פר מ

ועות החשבון שלי  וע -ת יה, מכירה, עמלות ויתן לראות את כל הת כם (ק ועות ות בחשבו ון בת יתן לבצע סי מיסים) 
יתן להפיק את המסמך) תאריךעל פי    .ע"י הפקת הטופס לקובץ אקסל (באמצעות שלושת הפסים מצד שמאל 

ות  החשבון שלי  ו –בטחו דרשת הביטחו טי רק  תפירוט של    .אשראי ללקוחות החתומים עלרלוו

ו  וספיםגם תחת "החשבון שלי" יש ים  תו   :סרגל 

וכחי  יירות, מוזמן שיקלי, מט"ח, מיסים ואשראי. -שווי    שווי התיק הכולל את ה

  .סגירה של אתמולה יביחס לשער כמה התיק הרוויח/הפסיד במהלך אותו יום מסחר -רווח הפסד יומי 

וי באחוזים   .הרוויח/הפסיד במהלך אותו יום באחוזיםכמה התיק  – (%) שי

וכחי  ויים  שקליםה כמות -מזומן    .(שימו לב שלא מדובר במטבע זר) המסחר בחשבוןהפ

סה לקבל  ד), אזי אתם זכאים לבמידה ו  -הכ סה לקבל"תקבול (דיביד   .הסכום יהיה רשום כ"הכ

וי מעלות  וי מעלות לפי  –כמה התיק שלכם עם הפוזיציות הקיימות  הרוויח/הפסיד  –שי  FIFOיש להסתכל אך ורק על שי
וי מעלות יופיע לכם השי(   ) - FIFOוי מעלותלחיצה על השי

ות  ו -בטחו דרשת הביטחו טי רק ללקוחות החתומים על תפירוט של    . אשראי רלוו

י   תן לראות פילוח החזקות בתיק.מצד שמאל בחלק העליון 

יתן לסווג לפי חודשים  יתן לראות גרף תשואות בתיק, תשואות בתיק ש ים. \ובחלק התחתון    ש

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

  פעולות מסחר: .2

   מסחר במערכת בארץ ובארה"ב -ספארק דואלי 

  יתן לבצע מסחר במערכת בכמה דרכים:

I .  ה, מופיע אייקון שליחת הוראה אשר  -שליחת הוראה ה השמאלית העליו ה ישירות לחלון שליחת הוראה.בפי   מפ

  
  

יה   שליחת הוראה   חלון ים למ תו ' לרציף, היצע וביקוש, בחרת כגוןהמציג  ייר מי וי, יתרה ב (במידה וקיימת  אחוז שי
ייר בתיק) ת הוראות למסחר.החזקה של ה   , סוגי פקודות והז

יה בשורת החיפוש. - יות בארץ ובארה"ב, לפי בחירה של המ   בחלון מתבצע מסחר למ

II. יים (ה יהגלגל השי יה/מכירה לחיצה על –) מופיע לצד כל מ מכל עמוד ( , יוביל לפתיחת חלון שליחת הוראהק
  )במערכת המסחר

  

III .  ית המסחר יות, אג"ח ושאר  לחיצה על לשו סיםיתן לבצע מסחר באופציות, מ ית  המכשירים הפי ה ימ (פי
ה)  יות  עליו ייר   פלא מ יה לרשימה  חפש    מסחר מהיר ע"י לחיצה על הפלוס הוספת מ

  

  

  

  

  

 



  

 

ה): הוראות וביצועים ית העליו ה הימ ית "החשבון שלי" בפי   (תחת לשו

  

ים במערכת המסחר-   החלון מופיע מספר פעמים במקומות שו

ית "ביצועים"יש לשים לב כי - ית "הוראות" ולשו יות לשו   קיימות שתי לשו

ות שטרם בוצעו כולל פקודות מתמשכות בארץ ובארה"ב. הוראות : ית זו מציגה את כל הפקודות הממתי   לשו

ית זו מציגה את ההוראות שבוצעו בחשבון באותו יום מסחר. ביצועים :   לשו

 

י יתוח טכ   :יירות למעקב ו

  יירות למעקב:

ת. יירות למעקב על מידע שוק  לחיצה יות ברשימה לפי בחירהבטבלה מופיעים  ים על המ   .ו
  

יירות למעקב אישית יתן להרכיב רשימת  *  

  

י :   יתוח טכ

י מסחר וגרף. תו יות ברשימה תעלה בצד שמאל    לחיצה על אחת המ

יה לדוג יתן לבצע מגוון של אפשרויות על גרף המ י  יתוח טכ צ'י ועוד.בחלון  דיקטורים, קווי מגמה, פיבו   מא: הוספת אי

  

 


