Meta Trader 4 מדריך
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גילוי סיכונים FXCM :ישראל הינה שמה המסחרי של חברת אפ.אקס.סי.אם טריידינג בע״מ (ח.פ .מס׳
 )515234623אשר 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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המטה טריידר  4היא אחת מפלטפורמות המסחר הפופולאריות בעולם FXCM .מציעה פלטפורמה
משודרגת ,הכוללת כלים מתקדמים לניהול עסקאות וניהול סיכונים ,וכן את האפשרות לסחור
בפלטפורמה במתכונת "ללא דסק מסחר".
במדריך הבא נציג בפניך את אופן השימוש ואת היישומים הבסיסים של המערכת ,כדי לסייע לך
להפעיל את המערכת בבטחה ובנוחות.
הורדת המטה-טריידר 4
כדי להוריד ולהתקין את פלטפורמת המטה-טריידר  4במחשבך בצע את הפעולות הבאות:
 .1הקלק על הקישור כאן להורדת המטה-טריידר 4
 .2בתום ההורדה לחץ על "הפעל" או .Run
 .3קרא את תנאי השימוש ולאחר מכן ,אשר את התנאים ולחץ שוב "הבא".

 .6לחץ "הבא" והמערכת תותקן במחשבך.
 .7בתום ההתקנה לחץ "סיום" או .Finish
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בתום ההתקנה ייווצר אייקון של המערכת בשולחן העבודה שלך .כדי להפעיל את המערכת פשוט
הקלק קליק כפול על האייקון והמערכת תיפתח.
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התחברות ראשונית למטה טריידר 4
 התחברות למטה טריידר 4כדי להפעיל את פלטפורמת המטה טריידר  4פשוט לחץ על אייקון המטה טריידר  4בשולחן העבודה
שלך.

אם זוהי הכניסה הראשונה שלך לפלטפורמה ,יהיה עליך למלא את שם המשתמש והסיסמה שלך.
פרטי הכניסה שלך נשלחו אליך בדוא"ל לאחר שפתחת חשבון אמיתי או דמו ב.FXCM-
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 שינוי שפת מערכתאם ברצונך לשנות את שפת המערכת ,לחץ על תפריט התצוגה ובחר את השפה הרצויה עבורך.
לאחר שינוי השפה ,סגור את המערכת והפעל אותה מחדש .כעת תופיע התצוגה בשפה הנבחרת.
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 שכחת את סיסמתך?במידה ושכחת את סיסמתך ,תוכל להיכנס לפורטל ניהול החשבון האישי  MyFXCM.comושם לחץ
על  ?Forgot your Passwordופעל על פי ההוראות .הסיסמה תישלח אליך לדוא"ל.
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מסחר עם פלטפורמת המטה-טריידר 4
 בחירת נכסים למסחרתוכל לבחור ולהוסיף נכסים למסחר בחלון ה.Market Watch-
כדי לפתוח את חלון ה Market Watch-לחץ על התפריט תצוגה ושם בחר באפשרות תצוגת שוק.
לחילופין ,תוכל ללחוץ על הקיצור .CTRL-M

בחלון שייפתח תוכל לבחור ולהוסיף נכסים למסחר .הנכסים שתיבחר יופיעו בצד השמאלי של
הפלטפורמה שלך ותוכל לראות ציטוטי מחיר ולפתוח גרפים על הנכסים הללו.

 הוספת /הסרת נכסים9

אם תהיה מעוניין לאחר מכן להוסיף או להסיר נכסים פשוט לחץ קליק ימני על החלון ובחר ()Add
או הסר ( )Hideנכסים מתוך רשימת הסמלים.

כעת ייפתח חלון ובו מחולקים הסמלים על פי קטגוריה.
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כדי להוסיף צמד מט"ח למשל ,לחץ על הקבוצה  Forexובחר את הצמד המבוקש.

הסמלים שמסומנים בצהוב בחלון הם הנכסים הזמינים למסחר ,ואילו הצמדים המסומנים באפור
הינם הנכסים שאינם זמינים למסחר.
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איך לפתוח ולסגור עסקה
פתיחת עסקה חדשה
כדי לפתוח עסקה חדשה ,פשוט הקלק קליק כפול בחלון הסמלים על הנכס שברצונך לפתוח עליו
עסקה.
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לאחר מכן ייפתח חלון הוראה .בחלון זה יופיעו השדות הבאים:

צמד :בשדה זה עליך לבחור את הנכס שברצונך לסחור עליו.
היקף :בשדה זה אתה בוחר מהו גודל העסקה שברצונך לפתוח על פי יחידות מסחר (לוטים).
* לוט זו יחידת המסחר הסטנדרית במטה טריידר המייצגת  100,000יחידות של המטבע הראשי
במוצרי המט"ח ,הגודל המינימלי לעסקה הינו מאית לוט במוצרי המט"ח כלומר  1000יחידות
בלבד(.שווי הפיפס בעסקה מינימלית הינו  0.10של המטבע המשני) )מוצרי המדדים והסחורות
נסחרים על בסיס חוזים וחוזה בודד הינו הגודל המינימאלי לעסקה
עצירת הפסד :הוראת סטופ משמשת להגבלת ההפסד .זהו למעשה מספר הפיפסים שאתה מוכן
לסכן .בחר את שער היציאה במידה והעסקה תלך לרעתך.
*פיפס :פיפס הוא היחידה בה הסוחר מודד רווח או הפסד.
סגירה ברווח :הוראת לימיט משמשת למימוש רווח .זהו למעשה מספר הפיפסים שאתה מקווה
להרוויח .בחר את שער היעד שברצונך לסגור את העסקה במידה והשוק יילך לטובתך.
הערה :בשדה אופציונאלי זה תוכל לכתוב הערה על הטרייד.
סוג :בשדה זה אתה בוחר את סוג ההוראה .ישנם שני סוגים של הוראות:
ביצוע מיידי :זוהי הוראה לפתיחת עסקה מיידית במחיר השוק הזמין.
הוראה עתידית :זוהי הוראה לפתיחת עסקה עתידית במחיר מבוקש .ציין את המחיר שבו ברצונך
לפתוח את העסקה.
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לאחר שהשלמת את מילוי פרטי העסקה פשוט לחץ על כפתור ה.Buy/Sell-

כעת העסקה תופיע בלשונית עסקה בטרמינל הראשי של הפלטפורמה.
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סגירת עסקה קיימת
כדי לסגור עסקה קיימת הרשומה בלשונית ה-עסקה ,פשוט הקלק קליק כפול על העסקה
המבוקשת .לחץ על כפתור ה-סגירה.
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סגירה חלקית של עסקה
כאשר אתה סוגר עסקה ,יש באפשרותך לסגור רק חלק מהעסקה ולא את כולה .לדוגמה ,אם
פתחת עסקת שורט בהיקף של  1( 100,000לוט) על ה GBP/USD-וברצונך לסגור רק חצי
מהעסקה ( 50,000או  0.5לוט) פשוט ציין  0.5בשדה ה Volume-ולחץ לסגירת העסקה .חצי הלוט
הנותר יישאר פתוח.
שינוי עסקה קיימת
אם ברצונך לשנות פרטיה של עסקה קיימת ,הקלק קליק כפול על העסקה המבוקשת בלשונית ה-
עסקה ,ואז בחלון העסקה שנפתח הקלק על התפריט סוג ובחר ערוך הוראה.

בצע את השינויים שברצונך לבצע ולחץ שנה.
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הוראות עתידיות ( – )Pendingהוראות Entry Stop/Limit
הוראות עתידיות כגון הוראת כניסה בסטופ והוראת כניסה בלימיט ,הינן הוראות שמיועדות
להיפתח כאשר השוק מגיע למחיר המבוקש שמציין הסוחר.
ישנם ארבעה סוגים של הוראות עתידיות





 :Entry Limit Buyהוראה עתידית זו מיועדת לפתוח פוזיציית קנייה במחיר נמוך ממחיר
השוק הנוכחי.
 :Entry Limit Sellהוראה עתידית זו מיועדת לפתוח פוזיציית מכירה במחיר גבוה ממחיר
השוק הנוכחי.
 :Entry Stop Buyהוראה עתידית זו מיועדת לפתוח פוזיציית קנייה במחיר גבוה ממחיר
השוק הנוכחי.
 :Entry Stop Sellהוראה עתידית זו מיועדת לפתוח פוזיציית מכירה במחיר נמוך ממחיר
השוק הנוכחי1.

כדי להציב הוראה עתידית ,פתח את חלון ה-הוראה על ידי הקלקה כפולה על הנכס המבוקש
בחלון ה .Market Watch-לאחר מכן בחר את סוג ההוראה בתפריט הנפתח בשדה ה-סוג.

מלא את שדות גודל העסקה ,והוראות הסטופ והלימיט של הפוזיציה.
בתיבת ה Pending Order-בחר את סוג ההוראות העתידית שברצונך לפתוח.
Buy Limit .1
Sell Limit .2
Buy Stop .3
Sell Stop .4

 1למידע המלאhttps://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Terms-society.pdf ,
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לאחר שבחרת את סוג ההוראה ,ציין את המחיר המבוקש לפתיחת ההוראה (בשדה במחיר) ואת
מועד פקיעת ההוראה (בשדה פקיעת זמן) .לאחר מכן לחץ על בצע.

שינוי הוראה עתידית ()Pending Order
כדי לשנות הוראה עתידית ,פשוט הקלק על ההוראה העתידית המבוקשת המופיעה בלשונית
 Tradeבטרמינל הראשי של המערכת .בחלון ההוראה שייפתח פשוט שנה את מחיר הכניסה
החדש שברצונך שהעסקה תיפתח .באפשרותך גם לשנות את מחירי הוראות הסטופ והלימיט של
ההוראה.
שימוש בגרפים של המטה טריידר 4
איך לפתוח גרף במטה טריידר ?4
בחלון ה ,Market Watch-הקלק קליק ימני על הנכס שברצונך לפתוח ובחר בשדה חלון תרשים
הגרף שלו ,והגרף המבוקש ייפתח.

18

יישומי גרפים במטה טריידר 4
הגרפים במטה טריידר  4מציעים לסוחר המון יישומים שימושיים ,שאותם תוכל למצוא בסרגל ה-
גרפים.
לחץ על אחד הסרגלים והוא ייפתח בחלק העליון.
בסרגל ה-גרפים תוכל לבחור את תקופת הזמן של הגרף.
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סרגל ה-גרפים
סרגל ה-גרפים מציע שורה של יישומים כגון:
 .1בחירה בין סוגי גרפים ()Line ,Candlestick ,Bar
 .2התמקדות פנימה (זום אין) והתמקדמות החוצה (זום אאוט) על חלק מסוים בגרף.
 .3הוספת אינדיקטורים.
* אינדיקטורים הם כלים טכניים המציגים חישובים מתמטיים וסטטיסטיים המתבססים על גרף
המחיר המאפשרים ומסייעים לסוחר בפיתוח אסטרטגיית מסחר עצמאית וניתוח השוק.

20

כיצד לשנות את צבעי התצוגה של הגרפים והנרות
באפשרותך לשנות את צבעי התצוגה של הגרפים והנרות לפי רצונך .כדי לשנות את הצבעים פשוט
הקלק קליק ימני על הגרף ,ובתפריט שייפתח בחר "תכונות" – ותחת לשונית "צבעים" תוכל לבחור
את צבעי הגרף ולהחליף את הצבעים של הנרות העולים והנרות היורדים.

21

כיצד לשנות את הפריסה של המערכת
כדי לשנות את אופן הפריסה של המערכת פשוט לחץ על מקש העכבר ,החזק וגרור.
כיצד להתקין אינדיקטורים* אל תוך הגרף
במערכת המטה-טריידר  4תוכל לבחור מבין היצע נרחב של אינדיקטורים .כדי לבחור אינדיקטור
להציב על הגרף לחץ בתפריט העליון "הכנס" ,בחר ב"אינדיקטורים" ובחר את האינדיקטור
המבוקש.
*אינדיקטורים הם כלים טכניים המציגים חישובים מתמטיים וסטטיסטיים המתבססים על גרף
המחיר המאפשרים ומסייעים לסוחר בפיתוח אסטרטגיית מסחר עצמאית וניתוח השוק.

מהי סטייה מקסימלית?
סטייה מקסימלית היא בעצם "הוראת בטווח שוק" הפעולה תתבצע רק כאשר המחיר הזמין מצוי
בתוך טווח שאותו הגדרת מראש .לדוגמא :הגדרת טווח של  10מבטיחה שהפקודה תבוצע רק
כשהמחיר יהיה גבוה או נמוך ב 10 -פיפסים ממחיר ההוראה ,בכפוף לזמינות של נזילות מספקת
לביצוע העסקה בגודל המבוקש .זוהי אופציה המתאימה במיוחד למסחר התנודתי בסביבות אירועים
חדשותיים חשובים.
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איך לעבור בין טווחי זמן
כדי לעבור בין טווח הזמן השונים בגרף ,לחץ בסרגל הגרף על תפריט טווחי הזמן ובחר בטווח הזמן
הרצוי.

איך לצייר קווי תמיכה והתנגדות ,פיבונאצ'י ,גאן וכדומה
בסרגל העליון בגרף ישנם אייקונים של כל צורות וקווים .בחר בכלי הרצוי ופשוט שרטט אותו
באמצעות העכבר על הגרף.

איך למדוד מרחקים באמצעות הצלב?
כלי הצלב מאפשר לך למדוד מרחקים על גבי הגרף .כדי לעשות זאת בחר בסרגל העליון בגרף
באייקון של הצלב ,ומדוד את המרחק בין שתי נקודות על הגרף באמצעות לחיצה על העכבר
בנקודת המוצא ,החזקה ,ומתיחת העכבר עד לנקודת הסיום.
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למידע נוסף
מחלקת הסוחרים ב sales@fxcm.co.il -או ב03-5101317 -
אתר החברהwww.fxcm.co.il :



היכרות עם מערכות המסחר ,לחץ כאן



לפתיחת חשבון מסחר אמיתי ,לחץ כאן



למדריכים נוספים ,לחץ כאן



לחנות האפליקציות ,לחץ כאן



לספריית הוידאו ,לחץ כאן



שאלות נפוצות ,לחץ כאן
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