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גילוי סיכונים: FXCM ישראל הינה שמה המסחרי של חברת אפ.אקס.סי.אם טריידינג בע״מ )ח.פ. מס׳ 

515234623( אשר התאגדה בישראל ומחזיקה ברישיון להפעלת זירת סוחר מרשות ניירות ערך. אין 

באישור שנותנת רשות ניירות ערך לניהול הזירה אישור לטיב המסחר בזירה או במכשירים הפיננסיים 

הנסחרים בזירה, או אישור כי מדובר באפיק השקעה בטוח או מומלץ. הפעילות בזירה דורשת מיומנות, 

ידע והבנת הסיכונים ואינה מתאימה לכל אדם. פעילות ממונפת כרוכה בסיכון ממשי של אבדן מלוא 

כספי ההשקעה בתוך זמן קצר. החברה המפעילה זירה זו פועלת כצד נגדי לעסקאות איתך, ולכן היא 

המוכרת כשאתה קונה והיא הקונה כשאתה מוכר. תשומת ליבך, מינוף בשיעור גבוה יכול לפעול לרעתך 

כשם שהוא יכול לפעול לטובתך. לפני קבלת ההחלטה על השקעה, שקול ברצינות את מטרות ההשקעה, 

רמת הניסיון שלך ומידת הסיכון שברצונך לקחת. אין לסחור בכסף שאינך יכול להפסיד. קיימת האפשרות 

שתספוג הפסד בגובה סכום הפקדתך ולכן אל לך להשקיע כספים שאינך יכול להרשות לעצמך לאבד. 

עליך להיות מודע לכל הסיכונים הכרוכים במסחר ממונף ולהיוועץ ביועץ פיננסי עצמאי אם יש לך ספקות 

כלשהן. אפ.אקס.סי.אם טריידינג בע"מ עשויה לספק סקירות שוק שאין לראות בהם ייעוץ להשקעה. 

אפ.אקס.סי.אם טריידינג בע"מ עשויה לספק פרשנות כללית, אשר אינה מהווה ייעוץ השקעה, המתחשב 

בצרכיו ובנתוניו האישיים של כל אדם, ואין לראות בה ככזו. על כן, מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי 

תלוי. אין באמור ערובה להשגת תשואה חיובית כלשהיא ו/או לכך שלא יגרמו הפסדים. אפ.אקס.סי.אם 

טריידינג בע"מ אינה נושאת באחריות לכל טעות, אי דיוקים או השמטות ואינה ערבה לשלמותו של 

המידע, הטקסט, הגרפיקה והקישורים הכלולים בחומרים הללו. אנא עיין וקרא לעומקו את הסכם הלקוח 

לפני שאתה מקבל החלטה. 
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מה זה פורקס? ומדוע כדאי לסחור בפורקס?

פורקס
.Forex –. באנגלית [שם עצם]רקס פו

. "פורקס" זה קיצור נפוץ שמשמעותו1

 "foreign exchange" (שוק מטבע חוץ). 

 המילה "פורקס" בדרך כלל מתייחסת למסחר 

בשוק מטבח החוץ, בעיקר על ידי משקיעים וספקולנטים. 

 לא כולם יודעים זאת, אבל שוק מטבע החוץ הוא אחד

השווקים הפיננסיים הגדולים בעולם, כאשר נפח המסחר היומי

טריליון  5.3-של העסקאות בשוק המט"ח הגלובלי נאמד בכ

 . לשם השוואה, נפח המסחר היומי הכולל בכל שוקידולר

 1.בלבד דולר מיליארד 191-ב מסתכם יחדיו בעולם המניות

הנתונים המפורטים לעיל הינם ציטוט מתוך הערכה אשר פורסמה במדריך של קבוצת  1

FXCM  לחץ כאןלהלן הלינק הישיר. 

השווקים  שוק מטבע החוץ הוא אחד

, כאשר נפח הפיננסיים הגדולים בעולם

של העסקאות בשוק  המסחר היומי

 -המט"ח הגלובלי נאמד בכ

6 טריליון דולר.

https://docs.fxcorporate.com/stocks-to-forex-guide.pdf
https://docs.fxcorporate.com/stocks-to-forex-guide.pdf


 

מדוע לא יותר אנשים סוחרים בו? אם שוק המט"ח כה גדול, אז

 

 לאמתו של דבר, סביר להניח, שגם מבלי ששמת לב,

 עשית בעבר שימוש ישיר או עקיף בשוק המט"ח.

 בכל פעם שאתה טס לחופשה בחו"ל וממיר סכום כסף

 בשוק המט"ח.ממטבע למטבע, אתה למעשה מבצע עסקה 

 

 גם בכל פעם שאתה נכנס לחנות ורוכש מוצר כלשהו שיוצר

אתה  –מט"ח  עסקתבמדינה אחרת, אתה למעשה מבצע 

 משלם במטבע מקומי ואילו היצרן קיבל את תגמולו במטבע זר.

 

סביר להניח, שגם ...

מבלי ששמת לב,עשית 

שימוש ישיר או  בעבר

  עקיף בשוק המט"ח.
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אנשים סוחרים במטבעות כל הזמן. ואולם, השאלה היא איך מסחר במטבעות יכול להוות צורה של השקעה?

 לחופשה באירופה. 2002-הנה דוגמה פשוטה. נאמר שהינך אזרח אמריקני וטסת ב

 מטבע מקומי בעת החופשה.בתחילת החופשה אתה ממיר סכום מסוים של דולרים לאירו, כדי שיהיה לך 

 בסוף החופשה, סביר להניח שתמיר את יתרת האירו שנותרו לך חזרה לדולר אמריקני.

 ואולם, מה יקרה אם לא תמיר את האירו חזרה לדולר?

 דולר(.  0.90סנט ) 90אירו אחד היה שווה  2002-ב

שנים. 5אירו ושמרת אותם במגירה בביתך למשך  500נאמר שהיו בידך 

 הלכת לבנק כדי להמיר את האירו לדולר.  2007-ב

 דולר. 1.4אירו אחד היה שווה  2007-ואולם, ב

 דולר לאירו,  0.90מאחר שרכשת בזמנו את האירו תמורת 

 דולר לאירו, 1.4וכעת מכרת את סכום האירו במחיר של 

 דולר לכל אירו שמכרת.  0.50הרי שגרפת לכיסך רווח של 

 , 50%דולר, כלומר תשואה של  250בסך הכול גרפת רווח של 

 וזאת הודות לכך שמכרת את סכום הכסף בעיתוי הנכון.

www.fxcm.co.ilה פורקס? ומדוע כדאי לסחור בו?מה ז



 

 

, פועל 2טריליון דולר ביום 5.3-שוק המט"ח הגלובלי, המגלגל כ

חברות ביטוח  בנקים גדולים בעולם, קרנות גידור, באופן דומה.

מוסדות פיננסיים סוחרים באופן פעיל במטבעות כדי לגרוף ועוד 

מאחר שהם מבצעים עסקאות בקנה מידה גדול, תזוזות  כסף.

של סנט לכאן או לכאן בשערי המטבע מניבות להם רווחים או 

 הפסדים בהיקף של מיליונים מדי יום.

 

 

ובר רבים בציבור הרחב לא שמעו על שוק הפורקס מאחר מד

בשוק שהיה כל השנים נחלתם של מקצוענים בלבד. האדם מן 

השורה יכול היה לקנות מניות אך לא לסחור במטבעות, ועל כן 

שוק המט"ח נותר מגרש המשחקים של השחקנים הגדולים 

  בלבד.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
הנתונים המפורטים לעיל הינם ציטוט מתוך הערכה אשר פורסמה במדריך של קבוצת  2

FXCM  לחץ כאןלהלן הלינק הישיר. 
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 השתנו. אבל הדברים

 

בדומה למהפכת המסחר המקוון במניות, שהתחוללה בשנות 

התשעים, כך האינטרנט הפך גם את המסחר בפורקס לנגיש 

 מאי פעם עבור האדם מן השורה.

 

כיום, סוחרים פרטיים בכל רחבי העולם יכולים לסחור 

  במטבעות מסלון ביתם.

 כל מה שצריך הוא מחשב, חיבור לאינטרנט וחשבון מסחר.

 

כיום, הודות לטכנולוגיה המקוונת, באפשרותך לקבל החלטות 

האם לקנות או למכור את הלירה שטרלינג או את הין מסחר 

 (.מיום שני עד יום שישיהיפני בכל רגע בשעות היממה )

במדריך זה נסביר לך בקצרה כיצד תוכל לעשות זאת. ואולם, 

 עוד לפני כן, חשוב שתדע מדוע כדאי לך לסחור בפורקס.

אינו גורם לך להחזיק את המט״ח  –המוצע( המסחר בשוק הפורקס )זה *

חשוף לשערי המט״ח באמצעות חוזה הפרשים. הנךאלא  – בפועל
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 מדוע כדאי לסחור בפורקס?
 ר יתרונות ייחודיים.המסחר בפורקס צבר פופולאריות גדולה מאוד בעשור האחרון, וזאת מאחר שהוא מציע מספ

המסחר בשוק הפורקס מתפרס על פני היממה כולה, וזאת מאחר שהוא עובר ממדינה למדינה במהלך  שוק הפורקס לא הולך לישון:

שעות ביממה. מאחר שאין שעות מסחר מוגדרות, הרי  24, ל לסחור במטבעות המרכזיים בכל עתשעות העסקים. על כן, אתה יכו

 ל זמן במהלך היום או הלילה. שתמיד מתרחש משהו בכ

יותר  מסחר בשורט הוא לעיתים הליך מסובך, בשוק המטבעות הוא פשוט ונה משווקים פיננסיים אחרים, שבהםבש לסחור שורט ולונג:

צפוי . אם אתה סבור שצמד המטבעות צפוי לעלות, עליך פשוט לקנות אותו )לונג(, ומנגד, אם אתה סבור שצמד המטבעות באופן יחסי

לרדת כל שעליך לעשות הוא למכור אותו )שורט(. פירוש הדבר שאין דבר כזה "שוק דובי" בשוק המט"ח. אתה יכול להרוויח )ולהפסיד( 

 בכל שוק.

. העלות היחידה של המסחר 3במרבית חשבונות הפורקס המסחר הינו נטול עמלות וללא דמי ניהול או תשלום על מידע עלויות מסחר:

 בין שער הקנייה לשער המכירה, המוצג לפניך באופן רציף בתחנת המסחר.הוא המרווח 

 

 

                                                           
 לחץ כאןישראל,  FXCMטבלת עמלות של ל 3

 www.fxcm.co.il מה זה פורקס? ומדוע כדאי לסחור בו?

https://www.fxcm.co.il/markets/forex/%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%97%D7%99%D7%9D/
https://www.fxcm.co.il/markets/forex/%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%97%D7%99%D7%9D/
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טריליון דולר ביום, כאשר מרבית נפח המסחר מתרכז בעיקר במספר מטבעות מרכזיים,  5.3-מאחר ששוק הפורקס מגלגל כ :נזילות

 4יש תמיד המון אנשים שסוחרים. משום כך, בדרך כלל מאוד קל להיכנס ולצאת מטריידים בכל עת, גם אם מדובר בעסקאות גדולות.

לנצל לטובתך גם תנועות שוק קטנות מאוד. עם זאת, (. הדבר מאפשר לך 100-ל 1באפשרותך לסחור במינוף נכבד )עד  מינוף נדיב:

  חשוב להדגיש כי מינוף הוא "חרב פיפיות" וכפי שעשוי להעצים את רווחיך כך גם עשוי להעצים את הפסדיך. 

ם מאחר שהשוק נהייה גלובלי יותר ויותר, סוחרים מחפשים הזדמנויות בכל מקום. הנכסים בשוק הפורקס מאפשרי חשיפה בינלאומית:

 .לך למעשה לסחור על שווקים זרים ללא הטרחה הכרוכה לעיתים במסחר במניות זרות

 

 !<<לתרגול $ 50,000וקבל  חשבון תרגול>>פתח 

 

 

 

 הבסיסבואו נתחיל עם  ,אז

 .במט"חשל מסחר 

                                                           
 לחץ כאןלתקנון החברה  4

 www.fxcm.co.il מה זה פורקס? ומדוע כדאי לסחור בו?

http://www.fxcm.co.il/%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%9F-%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9C/
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Terms-society.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Terms-society.pdf
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 שלך הדעה על לסחור
 

 

ניות, האג"ח, הוא שוק פתוח, בדומה לשוקי המ שוק המט"ח

סחורות ומוצרים נוספים. שערי החליפין המחשבים, המכוניות, ה

נעים ומשתנים בהתאם להיצע והביקוש, בדומה לכל סחורה 

וים עולה או אחרת בשוק חופשי. כאשר ההיצע של מטבע מס

 כאשר הביקוש לאותו מטבע יורד, ערכו של המטבע צפוי לרדת. 

היתרון הגדול ביותר בשוק הפורקס הוא שבאפשרותך למכור 

. ועל כן, אם אתה סבור שגוש האירו צפוי בכל זמן שהואולקנות 

להתפרק, תוכל למכור את האירו ולקנות דולרים. או למשל, אם 

נים, מה שגורם יותר מדי י ור שהבנק היפני מדפיסאתה סב

 לשחיקת ערכו, תוכל למכור את הין היפני.

שערי החליפין נעים 

להיצע  בהתאםומשתנים 

, בדומה לכל והביקוש

סחורה אחרת בשוק 

חופשי.



 

 השורים והדובים
 

 

 לכל סוחר יש איזה צפי לגבי הכיוון העתידי של המטבעות. 

 לות, כאשר הסוחר אופטימי וסבור שערכו של המטבע צפוי לע

 העמדה שלו נקראת "שורית".

 אם לסוחר יש צפי שלילי והוא צופה שהמטבע ייחלש,

 העמדה שלו היא "דובית".

 בכל יום, השורים והדובים נאבקים זה בזה במטרה

 להכתיב את הכיוון בשוק. 

 

 

 

 

 www.fxcm.co.il שלך הדעה על לסחור
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 יטוט ולפתוח טריידלקרוא צ
 

 

 

 מאחר שבשוק המט"ח תמיד משווים מטבע אחד לשני,

 לה,התחהנכסים בפורקס מצוטטים בצמדים. הדבר עשוי לבלבל ב

 אבל למעשה זה פשוט למדי. הנה לפניכם דוגמה להמחשה של ציטוט

 . הציטוט מראה לך כמה שווה אירו אחד בדולרים.EUR/USD-מחיר על ה

 זאת, לבדוק כמה ינים יפניים שווה אירו אחד,אם ברצונך, לעומת 

 . EUR/JPY-עליך להסתכל על ציטוט המחיר של ה 

 

 ואם ברצונך לבדוק את שער החליפין בין הדולר האמריקני

 .USD/CAD-לבין הדולר הקנדי, עליך להסתכל על הציטוט של ה
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כאשר אתה קונה או מוכר המטבע הראשון בצמד מטבעות נקרא "מטבע הבסיס" ואילו המטבע השני בצמד נקרא "המטבע הנגדי". 

-על כן, אם יש לך עמדה דובית על האירו, אתה יכול פשוט למכור את ה צמד מטבעות אתה מבצע את הפעולה על מטבע הבסיס.

EUR/USD,את ה ה מוכרכאשר את . בפועל-EUR/USD  ה דולרים. על כן, אם אתה הרבה יותר לא רק מוכר את האירו, אלא גם קונאתה

 .EUR/JPY-שורי על הין היפני מאשר על הדולר, תוכל למכור את ה

 זה פשוט.
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"אבל אין לי בכלל אירו. אז 

 איך אני יכול למכור אירו?"
 

גם אם אין ברשותך  פיננסי,מכשיר באפשרותך לקנות ולמכור כל 

אתה למעשה את המטבעות הללו. כאשר סוחרים בפורקס, 

. אתה עושה זאת באמצעות מבצע ספקולציה על שערי החליפין

הלוואה של מטבעות, אירו במקרה הזה. כך זה במסחר בפורקס. 

כמו כן, הדבר מאפשר לך לסחור במינוף, מה שעשוי להעצים את 

 .רווחיך כמו גם את הפסדיך

 

, EUR/USDאז בואו נבחן שוב את הדוגמה. כאשר אתה מוכר 

אירו ומוכר אותם למישהו אחר בשוק  1,000אתה למעשה לווה 

. נאמר, אם תבצע את העסקה הזו שווה ערךב לדולריםתמורה 

, אתה מוכר 1.4022עומד על  EUR/USD-כששער החליפין של ה

דולרים, ולמעשה מחזיק  1,402.2אירו ומקבל תמורתם  1,000

5ברשותך סכום זה של דולרים.

 

                                                           
אלא ההשקעה  –אין החזקה ממשית בנכס הבסיס  –במקרה של מסחר בזירת סוחר 5

 והמסחר הינו באמצעות חוזה הפרשי שערים בצמדי מטבעות.

www.fxcm.co.il לקרוא ציטוט ולפתוח טרייד 
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 .1.3522נאמר שאתה מחליט למכור את הדולרים שברשותך לאחר שבועיים, כאשר השער עומד על 

 ירד, אתה למעשה יכול לקבל תמורת הדולרים שברשותך יותר אירו מכפי EUR/USD-מאחר שמחיר ה

 אירו, 36.98של  האירו שלווית ויתרת הסכום, בסך 1,000שהיו לך בתחילת העסקה. כך שאתה מחזיר את 

  נותר בידך כרווח נקי.

 ,1.4522-לחילופין, אם המחיר דווקא עלה, נאמר ל

 ההלוואה אז יהיה עליך לשלם יותר כדי להחזיר את

 אירו. 36.98של  האירו ואתה תספוג הפסד 1,000של 

 תחנת המסחר תבצע עבורך את כל החישובים 

 ותמיר את הרווח או ההפסד למטבע הבסיסי של חשבון המסחר.
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 פיפס, רווח, מינוף, הפסד
 

 

 

 במשך השנים, פיתחו סוחרי הפורקס המקצועיים שורה של

 את המסחר לפשוט יותר וכדי שתוכלכדי להפוך  מילות קיצור

 ולא תצטרך מחשבון בכל פעולה. לקבל החלטות במהירות
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 "?מה זה "פיפ
היא היחידה שעל פיה אתה מחשב את הרווח וההפסד שלך.  פיפ

 4במרבית צמדי המט"ח, מלבד צמדי הין היפני, מצוטטים עד 

אחרי הנקודה העשרונית ספרות אחרי האפס. הספרה הרביעית 

אחד.  ד. כל נקודה שבה זז הצמד היא פיפאח מייצגת פיפ

, משמע 1.4027-ל 1.4022-עולה מ EUR/USD-לדוגמה, אם ה

 .פיפ 5עלה  EUR/USD-שה

 

 

 

 

משתנה על פי גודל העסקה והצמד שבו  הערך הכספי של פיפ

המסחר מתבצע בדרך  FXCMאתה סוחר. בחשבונות תרגול של 

. על כן, ערכו של פיפס בחשבון תרגול 10,000כלל ביחידות של 

הוא דולר אחד לכל יחידת  EUR/USD-סטנדרטי במסחר על ה

 EUR/USD-. לדוגמה, אם אתה סוחר על ה10,000מסחר של 

 3יחידות מסחר, אז ערכו של כל פיפס הוא  3בעסקה בגודל של 

 דולר.

 EUR/JPY-ב לדוגמה: ישנם צמדים שבהם ערכו של הפיפס שונה.

הפיפס  USD/CAD-הפיפסים נמדדים במונחים של ין יפני, וב

י. מערכת המסחר תחשב הכול בשבילמחושבים בדולר קנד

www.fxcm.co.il פיפס, רווח, מינוף, הפסד 



 

 למקסם את המסחר שלך
 

-ל 1מאפשרת לך לסחור במינוף. מינוף של  המסחר בפורקס

דולר ולהעמיד כנגד  10,000ר לך לפתוח עסקה של מאפש 100

דולר בלבד. פירוש הדבר שאתה יכול לנצל לטובתך גם  100

תנועות שוק קטנות ביותר ולהשיג חשיפה בהיקף גדול הרבה 

 יותר מהכסף שיש בחשבונך בפועל. 

ווחיך פי ואולם, כפי שהמינוף יכול לפעול לטובתך ולהעצים את ר

יכול לפעול לרעתך ולהגדיל את  המינוף גםכמה מונים, 

ימוש מושכל ומבוקר במינוף. כדאי ועל כן, יש לעשות ש הפסדיך.

ליטול סיכון  אלהתחיל לסחור ביחידות מסחר קטנות יותר, כדי ל

 רב מדי.

 

 !<<לתרגול $ 50,000וקבל חשבון תרגול >>פתח 

 

 

 

 

www.fxcm.co.il פיפס, רווח, מינוף, הפסד 

19 

http://www.fxcm.co.il/%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%9F-%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9C/


 

תחנת כמו ברווח ובהפסד, 

המסחר עוזרת לך לעקוב גם 

 .רמת הבטחונות שלךאחרי 

( הם כמות הכסף שהוקצו Used Marginבטחונות מנוצלים )

לטובת ערבות לעסקאות הפתוחות בחשבונך. בטחונות זמינים 

(Usable Margin הוא הכסף שנותר בחשבונך כדי לפתוח )

ות או כדי לספוג הפסדים. חשוב תמיד להקפיד דשעסקאות ח

היו בחשבון כמה שיותר בטחונות זמינים, אחרת אתה עלול שי

לקבל התראת בטחונות. אם רמת הבטחונות הנזילים שלך 

נמוכה מדי, כדאי לסגור חלק מהעסקאות הפתוחות או להפקיד 

6כספים נוספים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 לחץ כאןלדרישת הבטחונות,  6
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 ?הבא מה הצעד
 

 

 ובכן, אתה יודע מה זה פורקס ואיך סוחרים בשוק המדהים הזה. 

 ן, לא מסובך בכלל.אעד כ
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 מה הצעד הבא?

 כבר עשית את הצעד הראשון בכך שלמדת מה זה פורקס ואיך פועל השוק.

 תוכל להתחיל במסחר באמצעותכעת זה הזמן להתנסות בפועל במסחר. 

 מדובר בחשבון חינמי, ללא סיכון, אשר מדמה מסחר אמיתי. חשבון תרגול.

 מחיר בזמן אמת,י יש בו את כל הפונקציות של מסחר אמיתי )ציטוט

 הפסד, גרפים וכולי(, ואולם מדובר בכסף וירטואלי.חישובי פיפסים, רווח, 

 תוכל לראות זאת כ"נסיעת מבחן".

 

 לחץ כאן ופתח

 את והתקן חשבון תרגול

 !FXCMתחנת המסחר של 

 www.fxcm.co.ilתרגול/-חשבון/
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להפוך להיות סוחר שמכיר 

 את השוק
תוכל להתחיל ולחוש בפועללאחר שפתחת חשבון תרגול, 

 חוזי הפרשים ולהתנסות בקנייה ורכישה של  את המסחר

 לפי הניתוח שלך את מצב השוק. מטבעותעל צמדי 

www.fxcm.co.il צעד הבאמה ה
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אילו מטבעות אמורים לעלות ואילו "אבל איך אני יכול לדעת 

אמורים לרדת?"

.ולהעריך עד לאן ינועו המטבעות ותבמהלך השנים, סוחרי הפורקס פיתחו כמה שיטות כדי לנס

מאחר שמטבעות נסחרים בשוק פתוח, תוכל תמיד לבחון את רמות ההיצע והביקוש. הדבר נקרא "ניתוח פונדמנטלי".  ניתוח פונדמנטלי:

 על היצע וביקוש של מטבעות. עשויים בחלקם להשפיע –פוליטיים -שערי ריבית, שיעורי צמיחה, תעסוקה, אינפלציה וסיכונים גיאו

סוחרי הפורקס מבססים את החלטות המסחר שלהם על וחלק מ, מטבעות צמדרבה על תנועת גרף המחיר מלמד אותנו ה ניתוח טכני:

של גרף המחיר. מניתוח גרף ניתן ללמוד על המגמה של השוק, רמות מחיר חשובות ונקודות כניסה ויציאה אפשריות  ים שוניםניתוח

 . אות. כל סוחר חייב לדעת איך לקרוא גרףלעסק

זהו מרכיב חשוב במסחר. כל הסוחרים צריכים לדעת איך לחשב את הרווח וההפסד הפוטנציאליים שלהם בכל עסקה,  ניהול כספים:

 .ולנהל את הסיכונים האישיים שלך ועל סמך זאת לחשב את נקודות הכניסה והיציאה שלהם

www.fxcm.co.ilחשבון/-/פתח<<   MFXC-אמיתי ב חשבון מסחר לחץ כאן ופתח

www.fxcm.co.il מה הצעד הבא
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למידע נוסף
 5101317-03 -או ב sales@fxcm.co.il -פנו אלינו למחלקת הסוחרים ב

 www.fxcm.co.ilאתר החברה: 

  ,לחץ כאןהיכרות עם מערכות המסחר

  ,לחץ כאןלפתיחת חשבון מסחר אמיתי

  ,לחץ כאןלמדריכים נוספים

 לחץ כאןנות האפליקציות, לח

  ,לחץ כאןלספריית הוידאו

  ,לחץ כאןשאלות נפוצות

www.fxcm.co.il למידע נוסף
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