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 תקציר 
 

אורדרנט רת כל הפונקציות הקיימות במערכת מטרת מדריך זה להוות כלי עזר בתפעול השוטף ובהכ
 המדריך הינו כלי משלים להדרכה פרונטלית.. החדשה פרו

 
נויים והשיפורים שהוטמעו ם במערכת, השייכים השונים הנתמכיבעמודים הבאים יפורטו התהל

במערכת, תיאור מקיף של סביבות העבודה ומסכי המערכת ואופן תפעול והגדרת המערכת באופן 
 ידידותי למשתמש. 

 
 

הקיימת במערכת האורדרנט החדשה צרפנו  הפונקציונליותבכדי להמחיש ולפשט ככל הניתן את 
בחרנו לחלק את  .לפעולות הנתמכות במערכתיים תמציתלמדריך צילומי מסך המלווים בהסברים 

 חלקים עיקריים:  3 –המסמך ל 
 
  המציג פירוט של האייקונים מילון מונחים ו, שו"ש, יתרונות, המערכת תיאור כללי על: ראשוןחלק

 .)סמלים( במערכת
 

  המובנות במערכת והתאמה אישית תפריט הניווט, סביבות העבודה  - תפעול המערכת :שניחלק
 ל סביבות העבודה לנוחיות המשתמש. ש
 

 המובנים במערכת עם תיאור ממצה של כל מודול. )מסכים(  המודולים חלק שלישי: פירוט  
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 יתרונות המערכתמ
 

מסחר ומידע שונים, מאפשרת התאמה ספציפית לכל משתמש  מודולי 50מכילה מעל המערכת 
בארץ ים מתקדמים המאפשרים חווית מסחר משלבת ניווט קל, מהיר ומותאם אישית יחד עם כלו

 מקצועית ונוחה.ובחו"ל 
 
 
  בזמן אמת בארץ ובחו"לוהצגת נתוני שוק  מסחרשל  מהירות שיאלטכנולוגיה חדשה.  

 
  טאבלט לנייד סנכרון מלא בזמן אמת -פתרון מלא ללקוח הקצה ,( ולדפדפןordernet.) 

 

 :מסחר בני"ע בתל אביב וזרים יחד 
 

 
 למידע מקיף על האחזקות בתיק ועל  בהתאמה אישית וסטטיסטיקות חדשות ים, מסכגרפים

מגמת השוק כולו, כולל עזרים ויזואלים )גרף חום, גרף מגמת ני"ע/מדד, גרף מגמת היצע / ביקוש 
 ועוד(.

 

  התקנה קלה ונוחה באמצעות טכנולוגיתClick Once. 
 

  יסת מסך גמישהלהתאמה אישית, פר מסכים 50חווית משתמש משופרת: מעל. 
 

 מכל מסך. שידור הוראה מהיר 
 

 כלי מסחר ומעקב מתקדמים 
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  מסחר מתקדם –רצף  
 

 מסך פלא 
o על העכברבקליק אחד  מסחר. 
o שליחת הוראות במרוכז: עדכון גורף להוראות פתוחות או חיסול יתרות בתיק. 

o מת הוראות אפשרות לתכנון פרמטרים מראש לשליחת הוראות, חיפוש ני"ע או התא
 .)"קניות/מכירות", "התאמה", "איתור"(

 

 אמת אחר נתוני מסחר לחשבון מעקב שוטף ובזמן 
o טיקר שוק: מדדים יחד עם ני"ע סלקטיבי 
o (חדשן סלקטיבי )-טיקר הוראות: לח 
o ( חדשטיקר שוק + הוראות) 
o ( חדשטיקר לני"ע) 

 

 גרף השוואת ני"ע 

, אפשרות עסקה אחרונהכולל רץ או בחו"ל באאו מדדים ני"ע  מספרהשוואה בזמן אמת בין 

 לזכוכית מגדלת ועוד.
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 מסחר על גרף 

  ת מהגרף. ורומעקב אחר הוראות פתוחות ישי שליחת הוראות
 

 
 

o ניתוח טכני ואינדיקטורים מתקדמים 
o  ישירות מהגרףשליחת הוראה  
o רף.חיווי ויזואלי של ההוראה, מחיר ההוראה, ביצועים בלבד וכו' על הג 

 

 מדדים 
י מחירהמראה ויזואלית  גרף חוםדד נבחר, כולל ממידע נרחב על השוק באופן רוחבי או נקודתי ל

 ועוד. מדדבכל ביקוש/היצע גרף מגמת , ניירות בזמן אמת במדד נבחר
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  חווית מסחר משודרגת לכל לקוח: –מעוף 
 

  ות להוראה עומדת או ביצוע הוראה נגדית, הצטרפ :מסחר בעכבר -מסך מסחר משודרג

 שיפור מינימאלי בלחיצה כפולה על העכבר.
 

 או לסימולציה גרפית : הצגת דרישת בטחונות ותזרים צפוי בפקיעה עם אפשרות סימולציה
בטבלה. ניתן לקישור לחלון המסחר ובהתאם מתעדכן אוטומטית ללא צורך הצגה מספרית 

 בפעולה כלשהי מצד הסוחר.
 

 הבסיס עבורם קיימים נגזרים בבורסה בתל אביב, כולל אפשרות  רוט נכסיי: פנכסי בסיס

 לשינוי פרמטרים.
 

 מחשבון אינטראקטיבי הניתן לקישור לחלון המסחר עצמו. הסוחר מחשבון בלק אנד שולס :

 פציה מחלון.עם בחירת או ,יכול לקבוע ערכי אלו פרמטרים יתעדכנו ואלו לא
 

 קיעה הצגת דרישת בטחונות ותזרים צפוי בפ: גרפים מתקדמים כולל אפשרות לסימולציה
הגרפים ניתנים לקישור לחלון המסחר וכך מתעדכנים עם אפשרות לסימולציה נוחה. 

 אוטומטית ללא צורך בפעולה כלשהי מצד הסוחר.
 

 מחשבון אינטראקטיבי הניתן לקישור לחלון המסחר עצמו. הסוחר : מחשבון בלק אנד שולס

 ם יתעדכנו ואלו לא עם בחירת אופציה מחלון המסחר.יכול לקבוע ערכי אלו פרמטרי
 

 :שונותתצוגה שלוש אפשרויות  סביב הכסף. 

 

 הגדרות פרמטרים לפי הגדרות השוק, הגלום או הגדרה אישיתתצורת עבודה :. 
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 מערכתה על
 

"עמוד ראשי", "מידע לחשבון",  -במערכת קיימות מספר סביבות עבודה שהוגדרו כברירת מחדל 
 המדריך. בהמשךראה תיאור מפורט על  סביבות העבודה הללו  סחר ו"מידע שוק" "מ
 

 ת מחדל, הגמישות המובנית במערכתהעבודה שהוגדרו במערכת כבריר)פריסות( בנוסף לסביבות 
 בהתאם להעדפותיהם.  ישיותסביבות עבודה אמאפשרת למשתמשים ליצור 
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 מילון מונחי מערכת
 

מופיע תפריט מועדפים המאפשר  עמודובתחתית כל  מוגדרות לשוניות ומסכיםסביבת עבודה לכל 
 הרשימה להלן מתארת את הסמלים המופיעים במערכת ומשמעותם.ניווט קל ומהיר בין המודולים. 

 

 
 כל מסךראש לחצן הגדרות המופיע ב

 מסך חדש המאפשר ללקוח לבחור נייר ע"פ סיווג, סוג וענף 

 
 המסך הפעיל בחלון קיבוע

 
 לשינוי שם המודולמתן אפשרות עריכה 

 
 המסך הפעילהגדלה/מזעור 

 
 ייצוא לאקסל

 הדפסה 

 
 הגדרות מערכתלחצן 

 
סטריפ מדדים, דיווחי חדשות. מופיע במסכים המכילים  לחצן השהיה עבור

 דע נגלל.מי

 

לחצן בחירת חשבון המוצג בסרגל הכלים מאפשר לבחור חשבון מהמסך 
 הראשי ולהציג נתונים אודותיו במסך הפעיל.

 
לחצן שליחת הוראה המוצג בסרגל הכלים מאפשר משלוח הוראות קניה 

 ומכירה בצורה קלה ומהירה מכל מסך במערכת.

 
 לחצן להוספת מסך מועדפים.

 

המופיע בצד ימין של הרשומות במסכים השונים במערכת לחצן פעולות 
לפעולות כגון: מכירה, קניה, הצגת נתוני נייר  מאפשר גישה קלה וידידותית

 בגרף והצגת מידע לנייר. 

 

מאפשרים ו )לעיל(, המוצגים כאשר לוחצים על לחצן פעולותלחצני פעולות 
הצגת מידע לנייר. ביצוע פעולות מכירה, קניה, הצגת נתוני נייר בגרף ו

ע נוסף הרלוונטי לחיצה על אחת מהאפשרויות תפתח חלונית המציגה מיד
 .לפעולה המבוקשת

 
 להוספת לשונית חדשה לעמוד.לחצן 

 
 לחצן עדכון הוראה במסך הוראות וביצועים במודול מסחר.

 
 לחצן מחיקת דף או לשונית חדשה.

 
 לפי נושאים במערכתת רשימת המודולים הקיימים לחצן המציג א
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 בסביבת העבודה. השונים המודוליםלחצן המאפשר קישור בין 

 
 בהמשך.לחצן ניווט במערכת, ראה הרחבה 

 
 חלונית מידע / מסחר, לדוגמא מודול העברת הוראה או מודול ני"ע למעקב.  – מודול

 
פלא  המודוליםוג' עמוד רצף בתפריט הניווט מכיל את לד .מודוליםמאגד בתוכו מספר  – עמודמסך/

 מניות, ניתוח טכני ומידע שוק. 
 

ה מקובעות בתפריט הניווט סביבות עבוד 4ישנן מאגדת בתוכה אוסף מסכים.  – סביבת עבודה
 ליצור סביבת עבודה אישית. בהמשך נפרט כיצד מידע שוק, מסחר, מידע לחשבון, ראשיהראשוני: 

 ולשייך אליה מודולים שונים לפי הצורך. 
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 ניווט במערכת
 

בכדי לפתוח את תפריט הניווט במערכת נלחץ באמצעות לחצן הניווט הממוקם בפינה  - 
 העליונה של המסך. לחיצה על לחצן הניווט תפתח לנו רשימה של העמודים הקיימים במערכת. 

 
, מידע לחשבון דף ראשי, -ירת מחדל מספר עמודים מערכת מוגדרים ללקוח כברבעת התקנת ה

לא ניתן למחוק עמודים אלו או כאשר לכל דף מוגדרות לשוניות ומסכים.  מסחר ומידע שוק
  להוסיף להם לשוניות.

 
יצור דף ל ניתן ברירת המחדלשונה מבמידה ומשתמש מעוניין להגדיר לעצמו סביבת עבודה אישית 

 . ראה בהמשךולשוניות בהעדפה אישית. הסבר מפורט על תהליך זה  חדש
 

במערכת ניתן להוסיף לשוניות, ולכל  עמוד אישיהמערכת מורכבת מעמודים, לשוניות ומסכים. לכל 
הקיימת  הההיררכילשונית ניתן להוסיף מסכים. להלן מוצג תרשים המציג בצורה ברורה את 

 כת. במער
 

ממודולים שונים.   המורכביםמסכים  ארבעהבדוגמא להלן ניתן לראות שלשונית מסחר מורכבת מ
 מסך טיקר שוק משויך למודול מידע שוק, ומסך שליחת הוראה משויך למודול מסחר.  ,לדוגמא

  

 יצירת עמודים ולשוניות במערכת
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אפשר לפתוח עמוד/נושא חדש. לחיצה על סימן ה "+" המופיע בראש הרשימה הנפתחת לעיל, מ
 כאשר אנו מציבים את סמן העכבר על "דף חדש" מופיעים לנו הסימנים המוצגים בתצלום להלן. 

 

 
 

 לחיצה על "+" תאפשר לנו להוסיף לשונית חדשה לעמוד.
 

 
 

 לחיצה על האייקון "עיפרון" תאפשר לנו להגדיר שם לעמוד במקום "דף חדש" המופיע כברירת מחדל.
 

 
 

 " תמחק את העמוד שיצרנו ואת תתי הלשוניות מהרשימה.X" –לחיצה על ה 
 

 
 

בעת הצבת הסמן על הלשונית יופיעו לנו הסימנים המודגשים להלן. כאשר סימן העיפרון מאפשר לנו 
 " מוחק את הלשונית מהעמוד.X" –לערוך את שם הלשונית וה 

 

 

 
 תפריט מועדפים

 
מסך  נמצאת בתחתית המסך. בכדי להגדירוגדרו ע"י המשתמש כפי שה רשימת המסכים המועדפים

 בסרגל הכלים העליון.   המועדפים , המסך המבוקש צריך להיות פעיל ואז נלחץ על סמלמועדף
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  יצירת סביבת עבודה אישית במערכת
 

המערכת מאפשרת ללקוח ליצור סביבת עבודה דינמית ומותאמת אישית בצורה ידידותית  - 
, יכול הלקוח לעצב את הלשונית בהתאם כמתואר לעיללאחר שהוגדרו עמוד חדש ולשוניות וקלה. 

 לנוחיותו, באמצעות הוספת מסכים הרלוונטיים לסביבת העבודה המבוקשת. 
דשה נלחץ על עם יצירת לשונית חדשה מופיע מסך ריק מנתונים. בכדי לעצב את סביבת העבודה הח

 אייקון "רשימת מודולים" המופיע בחלק העליון השמאלי של המסך. 
 
 

( אינו מופיע על המסך הראשי כברירת מחדל. בכדי האייקון של רשימת המודולים ) חשוב!!

להציגו, אנו נדרשים לבחור באמצעות הסמן את הלשונית החדשה ורק אז יופיע האייקון בסרגל הכלים 
 העליון. 

 

 
 

מידע שוק, חשבון, מסחר, בקרת  – מסכים מחמישהילום לעיל ניתן לראות כי המערכת מורכבת בצ
 לעבודה השוטפת.  םהרלוונטיי מודוליםמספר  מסךכשבכל  -מסחר, ונגזרים 

 
 מוצגים בהמשך המדריך.  מסךפר  המודוליםרשימת 

 
למידע  םהרלוונטייתונים המציגים  נ מודוליםמידע שוק המוצג לעיל קיימים  במסךלצורך המחשה, 

. במידה ונבחר להוסיף לסביבת העבודה את גרף 'וכושוק, כגון: טיקר חדשות, גרף השוואת ניירות 
השוואות ניירות, נלחץ עליו והוא יתווסף לסביבת העבודה בלשונית החדשה שיצרנו. באופן כזה 

 עבודה מותאמת אישית.השונים וליצור סביבת  מהמסכים מודוליםהמערכת מאפשרת להוסיף מספר 
 

 מועדפים לסביבה. מודוליםבצילום להלן מוצגת לשונית חדשה שהגדרנו אך טרם הוספנו 
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סביבת העבודה החדשה  דדים""שכבות לנייר", "גרף", "חדשות" ו"סטריפ מ המודוליםלאחר הוספת 
 שלנו תיראה כך: 

 

 
 

במידה ונרצה להוסיף את המסך לעיל לרשימת המועדפים, נלחץ על אייקון הכוכב המופיע בסרגל 
 הכלים העליון )חץ אדום(, והסביבה שהגדרנו תתווסף לקטגורית המועדפים. 
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 סביבות העבודה במערכת 
 

, דף ראשי - סביבות עבודהקוח כברירת מחדל מספר בעת התקנת המערכת מוגדרים ללכאמור, 
  מידע לחשבון, מסחר ומידע שוק.

 
 בסביבות השונות. מודולים המוגדריםבמערכת וה קיימותה סביבות העבודה הבאים נסקור אתבדפים 
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 ראשי -סביבת עבודה 
 

להלן רשימת  ניתנים לעריכה על ידי המשתמש.הקבועים  מודוליםמכיל של המערכת המסך הראשי 
 : המודולים

 מצב חשבון .1
 ניירות למעקב .2
 גרף .3
 מידע מפורט לנייר .4
 מסך חדשות בזמן אמת .5
 יתרות און ליין .6
 מדדיםסטריפ  .7

 
 מצב חשבון  מודול

 
 

 
 

ועוד.  FIFO, שינוי מעלות הכנסה לקבללפירוט מצב חשבון בזמן אמת, כולל קישור  פירוט הצגת
 .הלצפיי םהרלוונטייהמאפשר למשתמש לעדכן את השדות  לחיצה על בחירת שדות תפתח מסך

 
 ניירות למעקב  מודול
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 רשימה זו מגיעה ריקה כך שכל משתמש מרכיב את רשימת המעקב הרלוונטית אליו. ניתן לראות
תציג לחיצה עליו מסומן בכחול. המופיע בטבלה ישנו גלגל שיניים  הימני של כל ני"ע בצדו במסך לעיל,

  פעולות מכירה, קניה, הצגת נתוני נייר בגרף והצגת מידע לניירהפעולות המאפשרים לבצע את לחצני 
 

 :למודול ניירות למעקב דגשים

 ניתן להוסיף לרשימה כל סוג של ני"ע הנסחר בבורסה. 

  (.אדוםניתן לבחור את העמודות הרלוונטיות לתצוגה )מסומן בחץ 

 ות ומידע לני"ע(. לחיצה על השורה של חלון זה מקושר לשאר החלונות במסך )גרף, חדש

 הנייר הרלוונטי תעדכן אוטומטית את שאר המסכים.

 אפשרות יצוא לאקסל או הדפסת המסך בלחיצת כפתור. 

 

 

 מידע לנייר מודול

 

 
 

נתונים כללים על ני"ע )כגון ענף, הון רשום, תשואה, מח"מ ועוד(, אחזקות של  ציטוט היצע וביקוש,
 ביצועים יומית.המשתמש והיסטורית 
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 דגשים:

 :(אדוםמברג בצד שמאל )מסומן בחץ  שינוי הגדרות החלון. 

 אם סך  .טית למעקב נוח אחר הוראות פתוחותהבלטת השורה הרלוונ: שכבות להוראות

אם סך השכבה וגם המחיר וגם הכמות  והשכבה כוללת אך ורק את הוראת המשתמש יודגש

 תמש יודגש המחיר בלבד.כוללת הוראות נוספות פרט להוראת המש
 מידע הרלוונטי לחשבון בלבד בנייר :אחזקות והיסטוריה. 

 
 גרף מודול

 

 
 

מיקוד בתאריכים מבוקשים על ידי ו לחדשות על הגרףאפשרות גרף נייר הערך המבוקש, כולל 
-ש)יומי / שבועי / חודשי / שנתי / חמבלשונית "נייר" ניתן לבחור תקופת זמן לתצוגה  .גלילת עכבר

 .מדויקיםשנתי( או להגדיר תאריכים 
 )מסומן בחץ אדום משמאל(:עוד ניתן לבחירה על ידי לחיצה על המברג 

 

 )'סוג תצוגת גרף )גרף נרות, ליניארי וכו 

 .הוספת מחזור מסחר במסך תחתון 

 "( אפשרות גלילה בתוך התקופה המוצגתZOOM IN.)" 

 .הצגת מחיר מתואם לחלוקת דיבידנדים בנייר 
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 חדשות ולמוד

 

מספק באופן מידי ונוח את עיקר החדשות, הודעות, סקירות, ניתוחים ועבודות בשוק ההון מסך זה 
מקורות המידע מקוריים בארץ ובעולם. השרות מתאפיין בסינון ועריכה הבורסה ישירות ובישראל מ

 מקצועית ונועד לשמש כלי עזר יעיל בקבלת החלטות.
עוד ניתן  ואפשרויות סינון חדשות מתקדמות. טי למניה נבחרתחיבור אוטומחלון החדשות כולל 

 לבחירה על ידי לחיצה על המברג בצד שמאל למעלה:

 הצגת חדשות בגלילה אוטומטית ובמהירות משתנה. 

 .חיפוש חדשות על נייר ערך גם בגוף הידיעה ולא רק בכותרת 

 יתרות און ליין מודול
 

 
 

 היתרות מעודכנות לרגע הצגת הנתונים.בחשבון. ת יתרות בזמן אמת לניירות רשיממציג 

 .הלצפיילחיצה על הגדרת עמודות מאפשרת למשתמש להתאים אישית את העמודות הרלוונטיות 
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תפתח לנו תפריט המאפשר ביצוע פעולות   פעולות הנמצא מימין לכל נייר לחיצה על לחצן 
 בהוראות הפתוחות לנייר. ועדכון מידע נוסף על הנייר שליפתבגרף לנייר,  הצפייקניה/מכירה, 

 

 סטריפ מדדים מודול

 

 
 

 עדכוני מדדים בזמן אמת בתצוגה נוחה ויעילה. ניתן להגדיר מדדים למעקב בלחיצת כפתור. 
 .באדום() רשימת ני"ע במדד פירוט מידיתלחיצה על החץ הימני של כל מדד תפתח 
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 חשבוןמידע ל -סביבת עבודה 
 

 
 

. לנוחיות הלקוח חלק יםשונ יםמקובעה מסכים ללקוח בשלוש הרלוונטייםריכוז כלל מסכי המידע 
באופן ת המסכים בון" המופיע בשלוש"מצב חש מודול, כגון מתצורה אחתמופיעים ביותר  מהמודולים

 קבוע.
וניהול שלושת המסכים כוללים את סך המידע הרלוונטי לחשבון הלקוח המאפשר מבט כולל 

 האחזקות באופן יעיל ומיידי, מידע סטטיסטי, תשואות ועוד.
 

סיכום רווח והפסד , בטחונות לחשבון ,יתרות און ליין, מצב חשבון המודוליםאת  כולל: מצב חשבון .1

 .גרף פילוח חשבוןו יומי
תרות וי מדדים סטריפ, סטטיסטיקה, פירוט שווי בוקר, און ליין יתרות המודוליםכולל את  :יתרות .2

 .בוקר
בטחונות , תשואות בחשבון, מידע בקרת אשראי, תנועות בחשבון: כולל תנועות תשואות ועוד .3

 .לחשבון

 
 .המסכיםבשלושת  המודוליםבעמודים הבאים יפורטו כלל 
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 בטחונות לחשבון מודול
 

 
 

 בחשבון בפירוט מלא, כולל שווי תיק, מסגרות למסחר ועוד. תהביטחונוהצגת סך יתרת / דרישת 
 
 סיכום רווח והפסד יומי לחשבון ודולמ
 

 
 

 , שווי יתרות ועמלות מסחר.הצגת רווח / הפסד יומי בפירוט לפי אפיקי השקעה
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 גרף פילוח חשבון מודול

 

 
 

מציג באמצעות דיאגרמת עוגה פילוח של הנכסים בחשבון הנבחר.  ניתן להציג תמונת מצב של 
 .יהיסטורהנכסים בזמן אמת או לפי תאריך 

 ם:יגשד
 אפשרות לפלח את נתוני החשבון  לפי סוג נייר, סקטור, דירוג, בורסה, סוג מטבע סיווג :

 ומנפיק. 
 .פירוט: לחיצה על הפלח הרלוונטי בגרף תפתח גרף נפרד ומפורט של החלק הרלוונטי בלבד 

 
 פירוט שווי בוקר מודול

 

 
 

 "ע, יתרת מזומן והכנסה לקבל.פירוט שווי התיק לפני פתיחת המסחר בתל אביב, כולל שווי ני
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 סטטיסטיקה מודול
 

 
 

. לחיצה על כותרת כל עמודה מאפשרת מיון הצגת נתונים סטטיסטיים עיקרים של השוק בתל אביב
 בסדר עולה / יורד.הנתונים 

 
 יתרות בוקר מודול

 

 
 

כולל הצגת סיכום , לפי ני"ע, יהיסטורפירוט האחזקות בתיק הלקוח נכון לבוקר של אותו יום או תאריך 
 ועוד. , עלות לצרכי מיסוייתרות שטרם נסלקו, דרישת בטחונות
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 תנועות בחשבון מודול

 

 
 

 ברמה היומית. בוצעו בחשבוןשפירוט תנועות  
להתאים  אישית את ו נבחר טווח תאריכים היסטוריניתן לבצע פילוח של התנועות  אשר בוצעו לפי 

 הסרה של עמודותהתצוגה באמצעות הוספה או 
 

 תשואות בחשבון מודול
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פירוט התשואות בחשבון ברמה החודשית או היומית, לתקופה של שנה מלאה. התשואה המוצגת 
 ר.לומתואמת לדו ביחס למדד(,היא נומינלית, ריאלית )

 בתחתית הטבלה ניתן לראות תשואה מצטברת או ממוצעת לתקופה כולה
 

  מסחר  -סביבת עבודה 
 

 
 
למסחר בתל אביב ובחו"ל. בעמודים הבאים  םייהרלוונטוהכלים המידע  יםמרוכזת המסחר יבסבב

 .יםהקיימ המסכיםבחמשת  המודוליםיפורטו כלל 
 

ידע מ המציגים  מודוליםתמונה רוחבית של שוק ניירות הרצף בתל אביב יחד עם  רצף: .1

 הרלוונטי לחשבון בלבד.

 התאמה המאפשר ומהיר ישיר למסחר בארץ המתקדם בנגזרים המסחר מסך נגזרים: .2

 .לסוחר אופטימאלית
 מסך מסחר לסוחרים יומיים. מתקדם: .3
שליחת הוראה ומעקב ישירות מהגרף יחד עם מעקב אחר מידע רלוונטי  מסחר על גרף: .4

 למשתמש. 
ריכוז כלל המידע הרלוונטי לסוחר נגזרים, כולל אפשרות לסימולציה של  נגזרים וגרפים: .5

 ותזרים צפוי בפקיעה, מחשבון אינטראקטיבי ועוד. תהביטחונודרישת 
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 הוראות וביצועים מודול

 

 
 

פירוט כלל הוראות המשתמש עם אפשרות פילוח לפי שיטת מסחר, פעולה, סוג הוראה או סטאטוס 
 ההוראה. 

 ניתן להציג הוראות וביצועים היסטוריים לתאריך ספציפי.
 

 שליחת הוראה מודול
 

 
 

באופן אוטומטי. ניתן לבחור חשבון להעברת הוראה, ני"ע,  במסך המודוליםאר מקושר לש המודול
 תארי התחלה וסיום וסוג הוראה )כולל הוראות מתקדמות(.
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 מידע בקרת אשראי מודול

 

 
 

, דולר ארה"ב ועוד(. לחיצה 25פירוט כלל דרישות האשראי לחשבון בנכס בסיס שנבחר )מדד ת"א 
של המסך מאפשרת סינון הצגת ני"ע בתיק, פקודות או סימולציה  ד השמאליצעל גלגל השיניים ב

 בחשבון.
 

 נגזרים מודול
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 מסך המסחר בנגזרים המתקדם בארץ למסחר ישיר ומהיר המאפשר התאמה  
 אופטימאלית לסוחר. 

דרות : הגדרות פרמטרים לפי הגדרות השוק, הגלום או הגדרה אישית. בחלונית "הגתצורת עבודה
 פקיעה"  ניתן להגדיר גם את אופן חישוב ימי הפקיעה.

: אפשרות למסחר מהיר בדאבל קליק על העכבר לאחר סימון כמות רלוונטית הוראות מתקדמות
 להוראה תחת "כמות לעכבר".

 

  :נגדי לשכבה הראשונה. ביצועדאבל קליק 

  + דאבל קליקCTRL .הצטרפות לשכבה הראשונה : 

  + דאבל קליקCTRL + SHIFT .שיפור לשכבה הראשונה במחיר המינימאלי האפשרי במדרגה : 
: סינון הצגת האופציות הנבחרות לפי תצוגת שוק רוחבית, פוזיציה בתיק הלקוח, אפשרויות תצוגה

 הוראות וביצועים ועוד
 

 לסוחר: מרחק באחוזים  המרביתמאפשר לסנן את כלל האופציות בנוחות  "סביב הכסף":
 ., מספר סטרייקים לכל כיוון או לפי טווח מוגדר של סטרייקיםמהאופציה בכסף

 
 שכבות לנייר מודול

 

 
 

פירוט היצע וביקוש בני"ע הנבחר. ניתן לבחור הצגת שכבות היצע וביקוש של ני"ע על ידי לחיצה על 

 כמו כן בחלק העליון  של המסך. העליון השמאלי בצדו המברג או על האייקון 
ת הביקוש/היצע לנייר כאשר הקו הצהוב מייצג סך כמויות בביקוש או סך כמויות ישנה תצוגה של מגמ

 דרך נוספת להבחין מהי המגמה בשוק. –בהיצע 
 

 מידע סיכומי מודול
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לפי חלוקה  לפוזיציה קיימת, הוראות פתוחות או סימולציה תהביטחונופירוט מלא של דרישת 

 למועדי פקיעה:
 

 שווי שוק ושווי תאורטי 

 ת בטחונותדריש 

 ערכי יווניות 

 רווח והפסד יומי  
 

 לייט  פלא מניותמודול 
 

הזרמת מספר רב של פקודות בו זמנית לחשבון בודד, לכל ניירות הערך הנסחרים בארץ או  מאפשר
 בחו"ל, כולל נגזרים בתל אביב. 

 

 
 
 

 בחירת עמודות

ות להגדרת < תפתח את האפשר > העליון לחיצה על סימן המברג בתפריט השמאלי 
 העמודות בתצוגה הקבועה.

<. יש לקבוע שם לדף  >כפתורעל ידי לחיצה על כמבט ניתן לשמור תצוגות שונות 
 שברצונך לשמור. 

 
 הוספת ניירות ערך לתצוגה

< תפתח את מסך איתור נייר ערך לפי סיווג, סוג ני"ע או לחיצה על זכוכית המגדלת > .א
 וכית מגדלת את שם ני"ע המבוקש ישירות.ענפים. ניתן להקליד בשדה משמאל לזכ

כדי להוסיף או להסיר מהתצוגה ני"ע מתוך אחזקות או הוראות הלקוח יש לסמן את השדות  .ב
 הרלוונטיים מתחת למספר החשבון או במסך "נתונים".

 
 הסרת ניירות ערך מהתצוגה

 איתור ני"ע. לשוניתהסרת ני"ע מתבצעת דרך 
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 העברת הוראות 

ניות לייט קיימות מספר אפשרויות לשליחת פקודות: הקשת פקודה בודדת, שליחת פלא מ במודול
הוראות מרוכזות לקנייה או למכירה, שליחה לפי פרמטרים שהוגדרו מראש ועדכון/ביטול פקודה 

 בודדת או במרוכז.
 

 הוראה בודדת

 : דרכיםמספר ניתן לשלוח הוראה בודדת ב

>אייקון פעולותלחיצה על  .1 המאפשר  <>פעולות  פותח תפריטבכל שורה   <
 שליחת הוראה.

 />לימיט< ושליחת הוראות דרך כפתור >שלח הוראות<.עדכון כמות ושער בשדות >כמות< .2

 שימוש בעכבר:  .3

o  קליק שמאלי על העכבר בשדה >כמות ביקוש/היצע< ו/או >לימיט ביקוש/היצע< מאפשרת
 הצטרפות לפקודה או ביצוע.  

o כמות פקודות מ/ק< ו/או >לימיט פקודות מ/ק< מאפשרת  קליק שמאלי על העכבר בשדה<
 שיפור או הוראות פתוחות בני"ע.  

 
 שליחת הוראות במרוכז

 

 
 

 עדכון גורף
 <עדכון הפקודות הפתוחות לשכבה הראשונה הקיימת בביקוש/היצע. <1 שכבה 

 < עדכון הפקודות הפתוחות לשכבה הראשונה פלוס פיפס, בתנאי שלא גורם  <+1שכבה
 . מידיביצוע עסקה ל

 < בביקוש/היצע. ההשנייעדכון פקודות פתוחות לשכבה < 2שכבה 

 במידה ויש לסוחר פק' פתוחות: 

o  הוראה ממתינה שהיא לבדה מהווה את כל השכבה הראשונה: ההוראה הממתינה
 , פיפס מתחת לשכבה הראשונה.ההשנייתתעדכן להיות בשכבה 

o א יתבצע עדכון.הוראה בשכבה הראשונה ואין שכבה שניה: ל 
 < בביקוש/היצע פלוס פיפס כך שהוראת  ההשנייעדכון פקודות פתוחות לשכבה  <+2שכבה

 הלקוח תופיע לבד.

 במידה ויש לסוחר פק' פתוחות: 

o  הוראה ממתינה שהיא לבדה מהווה את כל השכבה הראשונה: מחיר הפקודה  יעודכן
 להיות הורדה של פיפס מהלימיט של השכבה השנייה. 

o ה בשכבה הראשונה ואין שכבה שניה: לא יתבצע עדכון.הורא 

 <עדכון הפקודות הפתוחות לשכבה הראשונה הקיימת בביקוש/היצע. <ראשון אופטימום 

 >ביטול מהיר של מספר פקודות בבת אחת. כפתור יגרום לביטול כל מאפשר  >בטל

 הוראות הקניה, המכירה או כולן לפי המסומן.
 <>( מהשער האחרון ואת 15%-ן את כל הוראות הקניה ל )לחיצה על כפתור תעדכ ברח

 ( מהשער האחרון.15%פקודות המכירה ל )+
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 מסחר
בשורת  התתייצבנתעדכן את הפקודות כך שהפקודות  >שפר מ<או  >שפר ק<לחיצה על כפתורי 

 הפקודות הראשונה של ספר הפקודות. שיפור הוראה אשר עשוי להיפגש וליצור עסקה לא ישודר.
 

 לות מיוחדותפעו
 >מגבלות תתאים את ההוראות בספר פקודות על פי המגבלות שנקבעו במסך  >התאמה<

 בהתאם לשער אחרון. מסחר<
 

 >ניתן לבצע חיסול יתרות לניירות המופיעים בתצוגה. >חיסול 
 בטל/י את כל הפקודות הפתוחות. .א
כירה או לקניה לחץ/י על לחצן >חיסול<. לסיום לחץ/י >שדר<. לחצן זה ישדר פקודות למ .ב

 לשכבת הביקוש/היצע הראשונה.
 

 איתור
תגרום לחיפוש ביקוש/היצע בספר הפקודות של הבורסה בהתאם למגבלות  >איתור<לחיצה על לחצן 
 >מגבלות מסחר<.שנקבעו במסך 

כאשר המסך נמצא במצב איתור, פעולת האיתור תעביר את הפקודה למשטח הפקודה. מצב של 
 .מידיהפקודה שאותרה באופן  איתור אוטומטי ישדר את

 

 קניות
העברת הוראות קניה אוטומטיות לכל הניירות המופיעים בתצוגה על פי המגבלות שנקבעו במסך 

 >מגבלות מסחר<
 

 מכירות
העברת הוראות מכירה אוטומטיות לכל הניירות המופיעים בתצוגה על פי המגבלות שנקבעו במסך 

 >מגבלות מסחר<
 

 טיקר שוק מודול

 

 
 

עקב פרטני אחר מדדי השוק וני"ע ספציפיים. עדכון העסקאות האחרונות מתבצע באופן רציף וכולל מ
 את הפרטים הבאים:

 שם נייר ערך 

 שינוי מבסיס / אחרון 

 כמות עסקה אחרונה 

 מחזור כולל 

 שעת עסקה 

 תמורה כספית 
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 תזרים פקיעה מודול

 

 
 

אפשרות יעה וחשבון נבחרים, עם הצגת דרישת בטחונות ותזרים מזומנים צפוי לתאריך פק
 .לסימולציה נוחה

המסך מקושר למסך המסחר בנגזרים כך שכל שניתן לבצע סימולציה באופן פשוט וישיר  סימולציה:

 על ידי הקלדת ערכים בשדות >כמות< או >לימיט<.
 

Call01: .ניתן להציג את התזרים הצפוי עם או בלי האופציה הזו 
 

 לסשומחשבון בלק אנד  מודול

          

 
 

 פירוט ערכי היווניות לאופציה נבחרת עם אפשרות לשינוי ועדכון פרמטרים באופן ידני.
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 גרף דרישת בטחונות ודולמ

 

 
 

 .אפשרות לסימולציה נוחה לתאריך פקיעה וחשבון נבחרים, עם ההצגת דרישת בטחונות צפוי
בצע סימולציה באופן פשוט וישיר המסך מקושר למסך המסחר בנגזרים כך שכל שניתן ל סימולציה:

 על ידי הקלדת ערכים בשדות >כמות< או >לימיט<.
 כולל המסגרת בחשבון. תהביטחונודרישת ניתן להציג את  :מסגרת

 רק בערכים שנמוכים מאפס. תהביטחונוניתן להציג את גרף דרישת  :ערכים שליליים
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  מידע שוק -סביבת עבודה 
 

 
 

מידע אודות השוק באמצעות גרפים, היסטוריה יומית לנייר, מידע על תן למצוא בסביבת עבודה זו ני
הנייר וניירות לפי סוגים. עוד ניתן למצוא עדכונים חדשותיים, נתונים סטטיסטיים, הגדרת ניירות 

 מועדפים והשוואת ניירות באמצעות גרף. להלן פירוט המסכים הקיימים במודול זה.
 

על ידי המשתמש, כולל  בחרונשיירות הערך בתל אביב ובחו"ל נתמונה רוחבית של  :כללי .1
  מסך חדשות המתעדכן בזמן אמת. 

הנגזרים הנסחרים בבורסה בתל אביב לפי נכס בסיס נבחר, כולל תמונה רוחבית של  נגזרים: .2
 אפשרות להעברת הוראות

ל עדכון גרפים מתקדמים להשוואת ני"ע בזמן אמת ולניתוח טכני מתקדם, כול :ניתוח טכני .3
 עסקה אחרונה בזמן אמת. 

למחיר  גרף חוםמידע נרחב על השוק באופן רוחבי או נקודתי למדד נבחר, כולל   מדדים: .4
 ועוד. גרף מגמת מחירי מחירי ניירות בכל מדדאחרון, 

 
 
 


