מדריך Trading Station II
תחנת המסחר של  FXCMישראל

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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ברוך הבא למדריך למשתמש בתחנת המסחר הייחודית שלנו FXCM .מקדישה מאמצים רבים כדי
לספק ללקוחותיה את רמות התמיכה והשירות הגבוהות ביותר .אנו גאים בתחנת המסחר שלנו
– בממשק האינטואיטיבי ,ובכלים העוצמתיים והמגוונים שהיא מספקת לסוחר .אנו מקווים
שמדריך זה יספק למשתמשים בסיס איתן לשימוש מושכל ופורה בתחנת המסחר שלנו ,ולאפשר
גם למשתמשים מתחילים להכיר ולהשתמש בשלל הכלים שמספקת תחנת המסחר של .FXCM
מיד עם פתיחת תחנת המסחר ,הדבר הראשון שתראו הוא שערי מטבע אדומים וכחולים מהבהבים .זהו חלון
הציטוטים המתקדם.
חלון ציטוטי המסחר המתקדמים



כאן ניתן לצפות ב"תיבות" הציטוט המכילות מידע על צמדי מטבעות ספציפיים .את הצמדים ניתן
לזהות על פי הקיצורים המקובלים המופיעים בראש התיבה .מימין לסמל מופיע המועד שבו עודכן
המחיר לאחרונה.



כל תיבת ציטוט מכילה את מחיר הקנייה (או הביקוש) ,ואת מחיר המכירה (או ההיצע) .כאשר המחיר
מהבהב באדום ,הדבר מסמל ירידה במחיר .כאשר המחיר מהבהב בכחול ,הדבר מסמל עלייה בשער
המטבע .הקש על "קנייה" כדי לפתוח עסקת "לונג" ,ועל "מכירה" כדי לפתוח עסקת "שורט".



ההפרש שבין המחיר בו ניתן לקנות צמד ,לבין המחיר שבו ניתן למכור את אותו הצמד נקרא מרווח.
המרווח מחושב אוטומטית על ידי תחנת המסחר ומופיע במרכז תיבת הציטוט ,ישירות מתחת לסמל.



מתחת למרווח ניתן לראות את "עלות הפיפס" עבור גודל המסחר שהוגדר מראש (אותו ניתן לראות
בתחתית תיבת הציטוט) .עלות הפיפס הוא הסכום אותו תרוויח או תפסיד בכל תנועה של פיפס בצמד
המטבעות שבו אתה סוחר.



מימין ולשמאל לעלות הפיפס מוצגת עלות הגלגול ( .)Rolloverגלגול הוא הריבית לתשלום או לזיכוי,
עבור אחזקת הפוזיציה במהלך הלילה (לאחר  17:00שעון החוף המזרחי) .לכל מטבע יש שער ריבית
ייחודית .כיוון שאנו סוחרים בצמדי מטבעות ,כל עסקה כוללת שני שערי ריבית .גלגול מכירה (גלגול
מכ') הוא הגלגול המתקבל עבור יחידה של  10Kבמידה ואתם מוכרים את הצמד ,וגלגול קנייה (גלגול
קנ') הוא הגלגול המתקבל במידה וקונים את הצמד.
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בתחתית תיבת הציטוט ניתן לבחור את גודל המסחר במצב של מסחר בקליק אחד .כך ניתן לקבוע את
גודל העסקה הבסיסי במצב של מסחר בקליק אחד .ניתן לשנות את המשתנה הזה רק כאשר החשבון
מוגדר כך שיאפשר מסחר בקליק אחד .מסחר בקליק אחד מאפשר לסוחר לפתוח עסקאות בקליק אחד,
ללא צורך בחלונית אישור נוספת ,ישירות מחלון הציטוטים על ידי לחיצה אחת על כפתור הקנייה או
כפתור המכירה.

כעת ,כשסיימנו לסקור את חלון ציטוטי המחיר המתקדמים ,הבא נבחן את חלון ציטוטי המחיר הפשוטים.

חלון ציטוטי המחיר הפשוטים
את חלון ציטוטי המחיר הפשוטים פותחים על ידי לחיצה על הלשונית מימין לחלון ציטוטי המחיר
המתקדמים .חלון זה מהווה חלופה לחלון הציטוטים המתקדמים.



העמודה הראשונה מראה את הסמלים המייצגים את צמדי המטבעות.



העמודות הבאות הן עמודת המכירה ( )bidועמודת הקנייה ( .)askכאשר המחיר מהבהב בכחול ,המחיר
עלה ,וכאשר הוא מהבהב באדום ,המחיר ירד .לחץ על "קנייה" כדי לפתוח עסקה בלונג ,ועל "מכירה"
כדי לפתוח עסקה בשורט.



אחרי מחירי הקנייה והמכירה ממוקם המרווח .ההפרש שבין מחיר הקנייה והמכירה של צמד מכונה
מרווח.



אחרי המרווח ,מצויה עמודות המכונות שיא ושפל .כפי שהשמות מרמזים ,השערים המוצגים בעמודות
הללו הם השער הגבוה (על פי מחיר המכירה) והשער הנמוך ביותר (על פי מחיר הקנייה) אליהם
העפיל וצנח הצמד ביום המסחר הנוכחי.



לאחר מחירי השיא והשפל ,ניתן לראות את עלות הגלגול .גלגול הוא הריבית לתשלום או לקבלה עבור
אחזקת הפוזיציה במהלך הלילה (לאחר  17:00שעון החוף המזרחי [שעון ישראל = שעון החוף המזרחי
 7 +שעות) .לכל מטבע יש שער ריבית ייחודית .כיוון שאנו סוחרים בצמדי מטבעות ,כל עסקה כוללת
שני שערי ריבית .גלגול מכ' הוא הגלגול המתקבל עבור יחידה של  10Kבמידה ואתם מוכרים את הצמד,
וגלגול קנ' הוא הגלגול המתקבל במידה ומוכרים את הצמד.



עלות פיפ הוא הסכום אותו מרוויחים או מפסידים בגין כל תנועה של פיפס.
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לאחר עמודת העמלה מופיעה עמודת ה ,MMR-דרישת הבטחונות המינימלית – כלומר ,ההון שדרוש
להקצות הדרוש לצורך פתיחה של פוזיציה של  1Kבנכס המסוים .בטחונות הם סכום כסף המשמש
כ"פיקדון של אמון" הנדרש לצורך תחזוק פוזיציות פתוחות.



העמודה האחרונה בחלון ציטוטי המחיר הפשוטים הוא עמודת הזמן ,עמודה זו מראה את המועד
האחרון בו השתנה שער הנכס.

רשימת הסמלים
משמאל לשערי המסחר מופיעה רשימת הסמלים .חלון זה משמש לבחירת צמדי המטבעות בהם רוצים לסחור.
רשימת הסמלים איננה מופיעה כברירת מחדל .ניתן להציג את החלון על ידי הקלקה בתפריט "תצוגה" ובחירה
ברשימת הסמלים.

 ניתן לסחור בסמלים פעילים בלבד .סמלים שאינם פעילים לאיופיעו בחלונות ציטוטי המחיר ובטבלאות.
 הקלק לחיצה כפולה על הסמל שברצונך להפעיל או להסיר .סמלפעיל יוצג בכתב מודגש ובצבע כחול ,בעוד שסמל שאינו פעיל יופיע
באותיות שחורות פשוטות.
 הסמלים מחולקים לקטגוריות שונות .ניתן להחליף בין הקטגוריותהשונות על ידי לחיצה על – ו +-ליד הקטגוריה המבוקשת.
 -בתחנת המסחר ניתן לבחור עד  20סמלים בו זמנית.

מימין לחלון ציטוטי המחיר ניתן לראות את חלון כותרות השווקים .זהו חלון החדשות.
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הודעות
כאן ניתן לצפות בכל ההודעות שמתקבלות מFXCM-



העמודה הראשונה מציגה סמליל המעיד על סוג ההודעה (שאלה ,מידע ,טיפ יומי וכיוצא באלה).



זמן מראה מתי ההודעה התקבלה.



מ -זהות השולח.



בטור הטקסט ניתן לראות את ההודעה עצמה.

לאחר ההודעות ניתן למצוא לשונית הקרויה "פעולות רשומות" .חלון זה מתעד את כל הפעילות שנעשית
בחשבונ/ותיך.

פעולות


העמודה הראשונה מציגה סמליל המעיד על סטטוס הפעולה (פעיל ,הושלם או בוטל).



פעולות מציג רישום של הפעולות שהתבצעו .הפעולות מקובצות לפי ימים.



מועד שליחה מראה את התאריך והזמן שבו התקבלה הבקשה לביצוע פעולה.



מועד הביצוע מציג את התאריך והזמן בו הושלם ביצוע הפעולה ,או סטטוס "בביצוע" היה והפעולה
עדיין לא התבצעה במלואה.



הערות מספק הערות בנוגע לפעולה המתועדת.

מתחת לחלונות הציטוטים והחדשות מצוי חלון החשבונות
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חשבונות
חלון זה מציג את כל המידע על החשבון הרלוונטי




הון מציג את הערך ה"צף" של כלל הכספים בחשבון ,כולל הרווחים וההפסדים מפוזיציות פתוחות.
רווח/הפסד יומי מציג את הרווחים וההפסדים ביום המסחר הנוכחי .תצוגה זאת כוללת את פעילות
המסחר בלבד ,ללא הפקדות ומשיכות .תצוגת הרווח/הפסד היומי מתאפסת בתום יום המסחר בשעה
 17:00לפי שעון החוף המזרחי בארה"ב (שעון ישראל  7 +שעות).

אחרי הרווח/הפסד יש כמה עמודות המוקדשות לביטחונות .בטחונות הם כמות ההון שצריך להיות בחשבון
כדי לגבות את הפוזיציות הפתוחות .כמות זו מוצגת בתחנת המסחר בחלונית "הוראות" ,תחת עמודת
ה"כמות" עוד טרם פתחת העסקה .כדי לפתוח עסקה ,צריך שבחשבון יהיה לפחות סכום זה או יותר .כאשר
בטחונות התחזוקה הזמינים צונחים ל ,0-מתקבלת התראת בטחונות וכל הפוזיציות נסגרות באופן אוטומטי.










-

בטחונות מנוצלים הינו סך הבטחונות שבהן נעשה שימוש כדי לגבות את הפוזיציות הפתוחות.
בטחונות זמינים הוא ההון בחשבון הזמין לשימוש – כלומר ,לפתיחה של פוזיציות חדשות או שמירה על
המשכיות הפוזיציות הקיימות .כאשר הבטחונות הזמינים שלך צונחים ל ,0-החשבון מקבל התראת
בטחונות ( )Margin Callוכל הפוזיציות הפתוחות נסגרות לאלתר.
בטחונות זמינים באחוזים (בטחונות זמינים/הון .)100% X /זהו אחוז ההון הזמין לפתיחת פוזיציות
ושמירה על המשכיותן של פוזיציות קיימות .כאשר נתון זה צונח ל ,0-מתקבלת התראת בטחונות וכל
הפוזיציות הפתוחות נסגרות לאלתר.
סך רווח/הפסד מציג את כלל הרווחים וההפסדים לכל הפוזיציות הפתוחות בחשבון ,למעט עלויות הגלגול
והעמלה.
( MCהתראת בטחונות) האותיות בטור זה מציינות את סטטוס התראת הבטחונות:
“ ”Nיש בטחונות תחזוקה מספק
“ ”Wאזהרת בטחונות תחזוקה הופעלה
“ ”yחיסול הפוזיציות הפתוחות בשל אי יכולת לגבות את הפוזיציות הפתוחות בשל מחסור בהון
סוג מעדכן את המשתמש ביכולות הגידור של החשבון
“( ”Yכן) ניתן לגדר
“( ”Nלא) לא ניתן לגדר
בחשבונות אמריקניים לא ניתן לגדר ,ולכן ,הסוג תמיד יהיה ""F
( FIFOראשי תיבות של "ראשון נכנס ,ראשון יוצא") .מנגנון זה הוא חלק מהתנאים של הרגולציה
בארה"ב ,לפיו במקרה מחסור בבטחונות זמינים הפוזיציות הפתוחות באותו המטבע יסגרו על פי סדר
שבו נפתחו .כלומר ,הפוזיציה המוקדמת ביותר מבין הפוזיציות הפתוחות תיסגר ראשונה ,וכך על פי סדר
כרונולוגי ,עד לפינוי די בטחונות זמינים לקיום העסקאות הפתוחות.
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בחלון שבחצי התחתון של המסך נמצאים הלשוניות אשר מאפשרות מעקב אחר הפוזיציותחלון הפוזיציות
הפתוחות איננו פתוח כברירת מחדל .על מנת להציגו ,לכו ל-תצוגה – פוזיציות פתוחות בחלק העליון של תחנת
המסחר.

פוזיציות פתוחות
חלון זה מציג מידע אודות הפוזיציות הפתוחות

















מספר עסקה -מציג את מספר הזיהוי הייחודי של הפוזיציה
חשבון -מציג את מספר הזיהוי הייחודי של החשבון
סמל -מציג את צמד המטבעות
בטחונות מנוצלים -כמות הבטחונות הדרושים לפתיחה/שימור הפוזיציות הפתוחות .הפוזיציה תיסגר
אוטומטית כאשר ההון בחשבון יצנח מתחת לרמה זאת.
כמות -מציג את מספר הפוזיציות הפתוחות.
קנייה/מכירה -מציגה את הפעולה שנעשתה – קנייה של הצמד ,לונג .מכירה של הצמד ,שורט.
פתח -מציג את המחיר עם פתיחת הפוזיציה.
סגור -מציג את המחיר בו ניתן לסגור את הפוזיציה.
סטופ -הוראה להגבלת הפסד לכל הפוזיציות בצמד מטבעות מסוים.
תזוזת הסטופ -בטור זה מציג כמה פיפסים נשארו עד להפעלת תזוזת הסטופ במידה ונקבע תזוזת
הסטופ.
לימיט -יעד רווח עבור כל הפוזיציות בצמד מטבעות מסוים.
רווח/הפסד -מציג את הרווח/הפסד העדכניים בפיפסים.
סך רווח/הפסד -מציג את הרווח או ההפסד ללא חישוב עלות העמלות והגלגול.
גלגול מציג את סכום הריבית לחובה או לזכות עבור גלגול הפוזיציה ליום העסקים הבא.
זמן מציג את הזמן בו נפתחה הפוזיציה.
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סיכום
חלון זה מסכם את כל הפוזיציות הפתוחות

















סמל מציג את צמד המטבעות הרלוונטי לפוזיציה.
רווח/הפסד מכירה -מציג את סך הרווח או ההפסד בפוזיציות המכירה.
בט' בשימוש מכ' -מציג את סך הבטחונות בשימוש בפוזיציות המכירה.
כמות מכירה -מציג את הגודל הכולל של עסקאות המכירה.
ממוצע עס' מכירה -סך היקף עסקאות המכירה.
סגור קנייה -מחיר הסגירה של פוזיציית הקנייה.
סגור מכירה -מחיר הסגירה של פוזיציית המכירה.
ממוצע קנייה -מציג את סך הבטחונות בשימוש בפוזיציות המכירה.
בט' בימוש קנ' -מציג את סך הבטחונות בשימוש בפוזיציות הקנייה.
כמות קנייה -מציג את הגודל הכולל של עסקאות הקנייה.
רווח/הפסד קנייה -מציג את סך הרווח או ההפסד בפוזיציות הקנייה.
בטחונות מנוצלים -הבטחונות שבהן נעשה שימוש כדי לשמור על הפוזיציה פתוחה .כאשר ההון בחשבון
המסחר צונח מתחת לסכום זה ,הפוזיציה תיסגר אוטומטית
כמות -מציג את גודל הפוזיציה באלפים
סך רווח/הפסד -מציג את הרווח או ההפסד ללא חישוב עלות העמלות והגלגול.
גלגול -מציג את סכום הריבית לחובה או לזכות עבור גלגול הפוזיציה ליום העסקים הבא.
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הוראות
חלון זה מוקדש למעקב אחר אחר פקודות כניסה ,כניסה בטווח ופקודות ( 1OCOראה הסבר בהמשך).















מס' הוראה -מציג את מספר הזיהוי הייחודי של פקודת הכניסה.
חשבון -מציג את מספר הזיהוי הייחודי של החשבון בו ניתנה פקודת הכניסה.
סוג -מציג את סוג הפקודה
סטטוס -מציג את סטטוס הפקודה (בהמתנה ,בביצוע ,פעילה או מבוטלת).
סמל -מציג את הסמל אשר עתיד להימכר או להירכש.
כמות -מציג את גודל הפקודה .הכמות נקובה באלפים.
מכירה -מציג את מחיר של פקודת הכניסה לפוזיציית שורט.
קנייה מציג את המחיר של פקודת כניסה לפוזיציית לונג .מכירה מציג את מחיר הכניסה לפוזיציית שורט.
טווח -מציג את טווח הסטייה בפיפסים שאתם מוכנים לספוג כדי לאפשר ביצוע של פקודת כניסה כאשר
המחיר המבוקש על ידכם איננו זמין .שדה זה יופיע רק במידה והפעלתם פקודת כניסה בטווח.
סטופ – מציג את מחיר הסטופ בהוראת הכניסה.
לימיט – מציג את מחיר הלימיט בהוראת הכניסה.
זמן מציג את המועד בו נוצרה הוראת הכניסה
תאריך פקיעה מציג את התאריך והזמן שבו יפוג תוקפה של פקודה .טור זה מספק נתונים רק עבור
פקודות בהם נקבעו הגבלות .GTD

( 1קיצור באנגלית ל"האחד מבטל את השני") מאפשרת לך ליצור במהירות ובקלות שתי פקודות כניסה ,האחת מעל למחיר
השוק הנוכחי ,והשנייה מתחתיו .פקודות אלה מקושרות אוטומטית האחת לשנייה .כאשר האחת מתבצע ,השנייה מתבטלת.
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פוזיציות סגורות
חלון זה מספק מידע אודות הפוזיציות הסגורות















מספר עסקה -מציג את מספר הזיהוי הייחודי של הפוזיציה הסגורה.
חשבון -מציג את מספר הזיהוי הייחודי של החשבון שבו נוהלה הפוזיציה.
סמל -מציג את הסמל של הפוזיציה הסגורה.
כמות -מציג את גודל הפוזיציה הסגורה .הכמות מבוטא באלפים.
קנייה/מכירה -מציג את הפעולה שנעשתה בפוזיציה – מכירה לשורט ,קנייה ללונג.
פתוח -מציג את המחיר שבו נפתחה הפוזיציה
סגור -מציג את המחיר שבו נסגרה הפוזיציה
רווח/הפסד -מציג את הרווח או ההפסד בפיפסים.
סך רווח/הפסד -מציג את הרווח או ההפסד במונחים כספיים ללא חישוב עלות העמלות והגלגול
גלגול מציג את הסכום הכולל ששולם או התקבל מגלגול הפוזיציה מיום מסחר למשנהו.
רווח/הפסד נטו מציג את הרווח או ההפסד הממומש .הסכום כולל עלויות או רווחים מגלגול כמו גם את
תשלומי העמלות השונים .הסכום מוצג במטבע בו מנוהל החשבון.
מועד פתיחה הוא המועד שבו הפוזיציה הסגורה נפתחה במקור.
מועד סגירה הוא המועד שבו נסגרה הפוזיציה.
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סרגל התפריט
סרגל התפריט מספק לך פונקציות בהן אתה יכול להשתמש במסחר















בכפתורי המכירה והקנייה ניתן להשתמש כדי לפתוח פוזיציות לונג ושורט בשלל מטבעות .סמל ברירת
המחדל הוא צמד המטבעות האחרון שבו פעלת בחלון ציטוטי המחיר.
בסטופ/לימיט ניתן להשתמש כדי להוסיף פקודות סטופ ולימיט לפוזיציות קיימות .ניתן ללחוץ על כפתור
זה רק במידה והפוזיציה מודגשת בחלון הסיכום או בחלון הפוזיציות הפתוחות.
בסגור ניתן להשתמש כדי לסגור פוזיציות קיימות .ניתן ללחוץ על כפתור זה רק במידה והפוזיציה מודגשת
בחלון הסיכום או בחלון הפוזיציות הפתוחות.
יצירת הוראת כניסה ניתן להשתמש כדי לתת הוראת כניסה.
מצב מסחר מאפשר לך לבחור בין מסחר בהקלקה אחת ,מסחר ב"הקלק ואשר" או במסחר בהקלקה
כפולה .כמו כן ,ניתן להגדיר כאן את הפרמטרים למסחר בהקלקה אחת ולמסחר בהקלקלה כפולה.
אסטרטגיות מאפשר לך להעלות אסטרטגיות מסחר אותן ניתן להריץ בחשבון המסחר .כמו כן ניתן
להגדיר כאן את הפרמטרים השונים בנוגע לאסטרטגיות מסחר אלה.
סמלים מאפשרים לבחור אילו צמדי מטבעות יוצגו בפלטפורמת המסחר.
דוח מאפשר לך לחולל דוחות על פעילות החשבון לתקופת זמן לבחירתך .כאן ניתן לצפות במידע כגון
העסקאות הסגורות ,הוראות פעילות ,פוזיציות צפות ופעילות בחשבון .אותם הדוחות ניתנים לצפייה גם
דרך פורטל ניהול החשבון .myfxcm.com
 MyFXCMמפנה אותך ל , myfxcm.com-פורטל ניהול החשבון שלנו.
צ'אט מאפשר לך ליצור קשר עם נציג שירות לקוחות שלנו באמצעות צ'אט בזמן אמת.
צור גרף פותח גרף חדש ב( Marketscope-הסברים בעמוד הבא)
סימולטור -עבור למצב סימולציית מסחר



הרץ אסטרטגיה לאחור מאפשר בחינה של אסטרטגיית מסחר באמצעות הרצתה על גבי תרחישים
קודמים.



בצע אופטימיזציה לאסטרטגיה מאפשר לבחון את הפרמטרים של האסטרטגיה שיצרת על מנת
למקסם את הביצועים
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סרגל הכלים בחלקה העליון של הפלטפורמה יעיל מאוד לצורך שינוי ההגדרות והתאמה אישית של
פלטפורמת המסחר כך שתתאים להעדפותיך האישיות.








מערכת זהו המקום שבו ניתן לשנות את רוב הפרטים של פלטפורמת המסחר המקוונת.
תצוגה כאן ניתן לנהל את החלונות השונים .ניתן ללחוץ על שחזר ברירת מחדל כדי להשיב את המערכת
להגדרותיה הראשוניות.
מסחר מאפשר גישה לפעולות המסחר ממגוון חלונות.
גרפים משמש לפתיחת תוכנת הגרפים  Marketscopeולבחירת הגרף המבוקש.
אסטרטגיות מכיל את כל ההגדרות הנוגעות בהתראות ,איתותים ואסטרטגיות מסחר אוטומטיות.
עזרה זה התפריט שבו כדאי לבקר כאשר מתקשים בדבר מה.

גרפים
ישנן דרכים רבות לפתוח גרפים .לא משנה באיזה שיטה אתה בוחר ,כל גרף שתפתח ייפתח בחלון חדש שנקרא
 Marketscope .Marketscopeהיא חבילת הגרפים של .FXCM
פתיחת גרף
ישנם כמה דרכים לפתוח גרפים .כל אחת מדרכים אלה ,תעביר אותך ל.Marketscope-




כפתור צור גרף בתפריט העליון של תחנת המסחר
הקשה על הסמל תיפתח חלונית חדשה
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פרישה ברירת מחדל
כשתלחץ על אישור יופיע לפניך חלון זה:

בברירת המחדל ,הגרף ייפתח בחלון חדש או יתווסף לחלון  Marketscopeפתוח במידה ויש כזה .אם אתה
מעוניין לשלב את  Marketscopeבתחנת המסחר ,ולא להשתמש בה בחלון עצמאי ,לך ל-מערכת – אפשרויות
– אפשרויות כלליות ב – 2.0 Marketscope-שנה את לוגיקת יצירת גרפים ,צור תצוגה לוגית ופתח גרף לוגי.
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אם לחצת על  Marketscopeחדש ,יופיע חלון כזה:

רוב הסוחרים מתאימים את  Marketscopeלצרכיהם ,ושומרים הגדרות אלה.
ישנם שלושה חלונות שמוצגים .ההגדרות הזהות לכל חלונות  Marketscopeהן:






ניתן לסגור או להגדיל חלונות על ידי לחיצה על ה X-והמלבן בפינה הימנית של החלון .ניתן לשנות את גודל החלון
על ידי לחיצה וגרירה של מסגרת החלון.
הזמן מוצג בציר ה( X-אופקי) ,בעוד המחיר מוצג בציר ה( Y-האנכי).
בחלקו העליון של כל חלון יש לשונית המציגה את צמד המטבעות ותקופת הזמן הרלוונטית לגרף .ניתן לסגור
לשוניות על ידי לחיצה על  Xבלשונית .ניתן לפתוח לשוניות חדשות על ידי לחיצה על  +בסמוך ללשונית הקיימת.
ניתן להזיז חלונות על ידי לחיצה וגרירה של מסגרת החלון .רחף מעל החצים הכחולים בזמן שאתה מזיז את החלון
למיקום הרצוי לך.
ניתן להשתמש בסרגלי הכלים בראש הגרף כדי לבחור מה יוצג בגרף .סרגל הכלים יידון בפירוט בהמשך.

בחלקו הימני התחתון של החלון מצוי גרף טיקים ( .)Ticksגרף זה מציג את תנודות המחירים לפי מספר העסקאות .הגרף
זז בכל פעם שמתבצע מספר מסוים של עסקאות (טיק) .גרף הטיקים מציג שני קווים :קו אחד למחיר המכירה ,ושני למחיר
הקנייה .ניתן לבחור את צמד המטבעות ומספר הטיקים בסרגל הכלים ,כמו גם את קווי המכירה והקנייה.
שני החלונות האחרים מציגים שני צמדי מטבעות שונים בשתי מסגרות זמנים .כמו כן ,הם מציגים אינדיקטורים .כעת נבחן
כיצד להוסיף אינדיקטורים לגרף.
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תצורה פופולארית

רוב הסוחרים מעדיפים שגרף אחד ב marketscope-יהיה פתוח ,ובו יוצגו אינדיקטור או שניים .ניתן לעשות זאת
על ידי סגירת גרף הטיקים יחד עם אחד מחלונות צמדי המטבעות ,כך שחלון אחד בלבד ישאר פתוח.
 Marketscopeמאפשרת לכם מגוון עצום של הגדרות וכיוונונים ,ואתם יכולים כמובן לבחור בתצוגה המועדפת
עליכם.
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סמנים
אינדיקטורים הם כלים טכניים המציגים חישובים מתמטיים וסטטיסטיים המתבססים על גרף המחיר כדי לספק
לסוחר תובנות מסוימות לגבי נכס הבסיס.
ניתן להוסיף אינדיקטורים בכמה אופנים:
 .1על ידי הקשה ימנית על הגרף ובחירה ב"הוסף אינדיקטור"
 .2על ידי הוספה – הוספת אינדיקטור מסרגל הכלים בקצהו העליון של הדף (איור – הוספה)
 .3על ידי בחירת "הוסף אינדיקטור" בסרגל הכלים של הגרף (איור – סמליל)
לאחר שימוש בכל אחת מהשיטות האלה ,יופיע מסך כזה:
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האינדיקטורים מסודרים בקטגוריות על פי עיצוב ושימושיות .ניתן לחפש אינדיקטורים ספציפיים באמצעות
שימוש בסרגל החיפוש בראש מסך זה.
לאחר שתבחר את האינדיקטור הרצוי לך ,יופיע מסך ובו תתבקש להזין את הנתונים הבאים:







פרמטרים כאן יש להגדיר אחר מה יעקוב האינדיקטור ,וכיצד ייראה .ההגדרות מסודרות לפי קטגוריות
כגון חישובים ,מראה וסגנון .כדי לערוך שינויים ,הקש על הקופסה של האינדיקטור המבוקש .לעיתים
קרובות יופיע תפריט עליו חייבים להקיש בפינה הימנית התחתונה של הקופסה ,בדיוק כמו בבחירת
הצבע.
לשונית מקור משמשת לקבוע מה יהיה מקור המידע שישמש את האינדיקטור המבוקש .כאן מגדירים
את הנתונים המשמשים בסיס לחישובים .מכיוון שמקור המידע השכיח ביותר בקרב הסוחרים הוא מחיר
הסגירה ,מחיר הסגירה מוגדר כמקור הברירה בברירת המחדל.
הלשונית המכונה מיקום מאפשרת לך לבחור היכן יוצג האינדיקטור המבוקש .האפשרויות כוללות הצגה
על הגרף עצמו ,באזור נפרד מתחת לגרף ,כמו גם יחד עם אינדיקטורים נוספים שנקבעו קודם .כך למשל,
אם אתה רוצה שה RSI-שלך יציג כמה ממוצעים נעים ,הרי שעליך לקבוע את מיקום ה EMA-או הSMA-
לחלונית של ה .RSI-כדי להגדיר אינדיקטור מתחת לגרף ,הקלק על הקופסה בחלקה העליון של לשונית
המיקום.

18

דוגמה לגרף ובו כמה אינדיקטורים:

אינדיקטורים פעילים מוצגים בפינה השמאלית העליונה של המיקום שבו הוגדרו .בגרף שלמעלה מוצגים
ממוצע נע ,כמו גם  SARשמופיע בגוף הגרף ,ו MACD-שהוגדר לתצוגה באזור שמתחת לגרף .הטבלה
הוגדרה כך :שם (סמל ,תקופת זמן) .האינדיקטורים מסומנים בצבעים התואמים את הפרופיל שלהם
באופן המיטבי ,כך שניתן יהיה לזהות אותם בקלות .לדוגמה ,אם שכחת איזה מבין הקווים בגרף הוא ה-
 MVAל 50-תקופות ,תוכל לבדוק את הסימונים ולראות שמדובר ,לצורך הדוגמה ,בקו הורוד.
כדי לערוך אינדיקטור שכבר הוגדר בעבר ,יש ללחוץ לחיצת עכבר ימנית על האינדיקטור אותו רוצים
לערוך ,ולפתוח בכך את חלון ההגדרות של האינדיקטור.
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סרגל כלים
זהו סרגל הכלים אשר נמצא ישירות מעל לגרף .זהו כלי שימושי מאוד לשינוי הגדרות הגרף כמו גם
לצורך הוספת כלים עוצמתיים לגרפים השונים.

אם אי פעם תשכח מה משמעותו של כל סמליל ,פשוט הנח את סמן העכבר עליהם מבלי להקיש על
כפתורי העכבר ,ושם הסמליל יופיע אוטומטית.

השתמש בתפריט זה על מנת לשנות את הסמל בו אתה צופה.

מקשר יחדיו בין מספר גרפים ,מה שמאפשר לסוחר לשנות בו זמנית את הסמל בכל הגרפים המקושרים.

השתמש בתפריט זה כדי לשנות את תקופת הזמן שבה אתה צופה.

השתמש בתפריט זה כדי לשנות את סוג הטבלה שבה אתה צופה (נרות ,טורים ,קווים וטבלה).

השתמש בתפריט זה כדי לעבור ממחיר קנייה למחיר מכירה ולהיפך.

השתמש בתפריט זה כדי לאפשרויות התקריב (זום) .השתמש באפשרויות אלה כתחליף ללחצן הגלילה
במחשב.

פותח תפריט אשר מאפשר לך להתאים את הגרף לתצוגה אנכית או אופקית.
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יישום זה מאפשר לך לשמור על תצוגה אנכית מותאמת .הפעל אפשרות זאת אם אינך מעוניין שהמחירים
יחתכו על ידי טור ה.X-

מאפיין זה יוביל להפסקת ההזזה האוטומטית של הטבלה לעבר הנר החדש ביותר בגרף.

הקשה על סמליל זה תוביל אותך לנר העדכני ביותר.

הקשה על סמליל זה תפתח את חלון המידע.

זהו כלי המדידה .משתמשים בו בהקשה והזזה .הוא מראה לך את המדידות באופן הבא :מחיר/מספר
הנרות/פיפסים.

הקש על סמליל זה כדי להוסיף אינדיקטור חדש.

כלי זה משמש להוספת קו מחיר נוסף לגרף שלך .הדבר יוסיף על גבי הגרף קו אשר מציג את תנודות
המחירים של צמד מטבעות נוסף.

הקלשון של אנדרו ,פיבונאצ'י Gann Fan ,הם כלים מתקדמים המשמשים לסייע לסוחרים.

כלי זה מוסיף קווים ל Marketscope-שלך .לאחר הזנת ההגדרות המועדפות עליך ,הקש על הסמל שנית
כדי לבטל את ציור הקווים .ניתן להזיז את הקווים על ידי הקשה והזזה .ניתן למחוק את הקווים על ידי
הקשה עלים ובחירה באפשרות המחיקה ,או על ידי הקשה ימנית ובחירה ב"הסר".
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השתמש בכלי זה על מנת להוסיף צורות ל . Marketscope-לאחר הזנת ההגדרות המועדפות עליך ,הקש
על הסמל שנית כדי לבטל את ציור הקווים .ניתן להזיז את הקווים על ידי הקשה והזזה .ניתן למחוק את
הקווים על ידי הקשה עליהם ובחירה באפשרות המחיקה ,או על ידי הקשה ימנית ובחירה ב"הסר".

כלי זה מאפשר הוספת כיתוב לגרף שלך .לאחר הזנת ההגדרות המועדפות עליך ,הקש על הסמל שנית
כדי לבטל את ציור הקווים .ניתן להזיז את הקווים על ידי הקשה והזזה .ניתן למחוק את הקווים על ידי
הקשה עלים ובחירה באפשרות המחיקה ,או על ידי הקשה ימנית ובחירה ב"הסר".

מאפשר לך למחוק אלמנטים שונים מהגרף על ידי הקלקה.

מאפיין האלמנטים בגרף משמש לעריכת כל האלמנטים המוצגים על הגרף .כל מה שהוספת ל-
 Marketscopeניתן לשינוי באמצעות כפתור זה.

הסמליל האחרון בסרגל הכלים הוא סמליל האפשרויות .הקש על סמליל זה כדי להוסיף או להסיר כלים
מסרגל הכלים.
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תפריט

קובץ מכיל את רוב האפשרויות הכלליות כגון הדפסה ושמירה .כמו כן ,תוכל לגשת "לאפשרויות" אשר
מאפשרות לערוך שינויים בפלטפורמה.
פריסות דרך נוחה לשמור ולטעון את ההגדרות המתאימות לכם .פריסות שומרות את סט האלמנטים
שהוגדרו לגרפים :אינדיקטורים ,פיבונאצ'י ,קווי מגמה ועוד .ניתן לשמור את כל ההגדרות
שהוגדרו לגרף בתפריט הפריסות.
גרף מכיל מאפיינים אשר משנים את התצוגה של היסטוריית המחיר .אלה כוללים בין היתר שינויים
במאפייני הגרף ,פרק הזמן המוצג כמו גם כמה מהכלים הזמינים בסרגל הכלים.
תבניות מאפשרות לך לשמור סט של אינדיקטורים שהפעלת בגרף שלך .ניתן ליישם את הסט השמור
על טבלה אחר באמצעות הקשה על "נהל גרפים".
הכנס מהווה אלטרנטיבה לסרגל הכלים .בתפריט זה תמצא רבות מהאופציות המופיעות בסרגל הכלים.
מסחר תפריט זה ממלא שני תפקידים :הוא משמש לפתיחת עסקאות כמו גם להצגת הגדרות המסחר.
 4האופציות הראשונות משמשות לפתיחה של סוגים שונים של פוזיציות .אופציות "הצג" מאפשרות לך
לבחור בין הצגה של העסקאות על הגרף או הסתרתן.
אסטרטגיות מכיל את כל ההגדרות הנוגעות בניהול אסטרטגיות מסחר והתראות .אסטרטגיות יסחרו
עבורך בעוד שהתראות יודיעו לך בכל עת שנתון שהגדרת מתממש .הוספת אסטרטגיה או איתות ,דומה
מאוד להוספת התראה .יש לבחור באיתות הרצוי ולהזין את הפרמטרים הנחוצים .אסטרטגיות יופיעו בלוח
האסטרטגיות ,אותו ניתן להציג או להסתיר בכל עת .ניתן לבחון את האסטרטגיות שבחרת בתקופות זמן
מוגדרות בעבר על מנת לבחון את כדאיות המסחר באמצעותן.
עזרה מפנה אותך למדריך הפלטפורמה.
תפריט ההקלקה הימנית זמין בלחיצת עכבר הימני בכל מקום בפלטפורמה .הוא מציע רבות מאופציות
הזמינות בכלים ,חלונות ותפריטים אחרים בפלטפורמה .עבור רוב הסוחרים ,זוהי השיטה המועדפת
לניהול רבים מהכלים והאפשרויות שמעניקה פלטפורמת המסחר של .FXCM
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ביצוע עסקאות
כעת משכיסנו את השימוש בפלטפורמת המסחר ,נעבור על הדרכים השונות לפתיחה ,סגירה וניהול
של עסקאות.
אלה הן האפשרויות הזמינות לפתיחת עסקה ב:Marketscope-




לחיצה עם כפתור העכבר הימני על הגרף ובחירת הפקודה שברצונך לבצע.
פתיחת תפריט ה"מסחר" בתפריט שבחלקו העליון של Marketscope
לחיצה על השער בציר ה X-של הגרף .לחיצה על המחיר העדכני תפתח את חלון פקודת השוק .לחיצה
על כל מחיר אחר תפתח את חלון הוראות הכניסה.

אלה הן האפשרויות הזמינות לפתיחת עסקה בפלטפורמת המסחר:


לחיצה על "קנייה" או "מכירה בסרגל הכלים.



לחיצה על מחיר בחלון הציטוטים המתקדמים .לחיצה על שער הקנייה יוביל לפקודת קנייה ,לחיצה על
מחיר המכירה תיצור פקודת מכירה.
לחיצה על ציטוט בחלון הציטוטים הפשוטים .לחיצה על שער הקנייה תוביל לפקודת קנייה ,לחיצה על
מחיר המכירה תיצור פקודת מכירה.
פתיחת תפריט ה"מסחר" בתפריט שבחלקה העליון של תחנת המסחר .תפריטי שערי המסחר והפקודות
מכילים אופציות שונות לפתיחת עסקאות.




סגירת עסקאות ב: Marketscope-


במידה והפעלת את אופציית "הצג פוזיציות פתוחות" ,הרי שתראה משולש ובו מידע על העסקאות שלך
בצידה השמאלי של הטבלה .לחץ על המשולש ואז על "סגור עסקה".

סגירת עסקה מתחנת המסחר:





לחיצת עכבר ימנית על הפוזיציה בחלון הסיכומים ואז על "סגור פוזיציה".
לחיצת עכבר ימנית בחלון הפוזיציות הפתוחות ואז על "סגור פוזיציה"
לחיצת עכבר ימנית בחלון ההזמנות ואז על "הסר הזמנה".
פתיחת תפריט המסחר בתפריט העליון שבפלטפורמת המסחר ,ניווט אל הפוזיציה הפתוחה ולחיצה על
"סגור פוזיציה".
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סוגי הוראות
כאשר אתה פותח עסקה ,אתה שולח למעשה הוראה לביצוע .ישנם כמה סוגי הוראות שניתן לבצע.
צור הוראת שוק
כאשר אתה נותן הוראת שוק ,אתה מבקש לקנות או למכור במחיר הזמין הטוב ביותר בשווקים ברגע נתון.
כאשר אתה מבצע הוראה זאת ,יופיע בפניך המסך הבא:

חלון הוראת שוק מאפשר לך להזין את פרטי הוראת השוק .זה כולל אופציות כלליות כמו הסמל והסכום ,אך
גם אופציות פרטניות כסוג ההוראה וזמן התוקף.
ישנם שני סוגי הוראות כאשר יוצרים הוראת שוק :במחיר השוק או בטווח השוק.



בהוראת השוק מבצע את הפקודה במחיר הטוב ביותר הזמין ל FXCM-מספקי הנזילות שלה ,וכולל שיפור
מחירים של .FXCM
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
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ההוראה ,בכפוף לזמינות של נזילות מספקת לביצוע העסקה בגודל המבוקש .זוהי אופציה המתאימה
במיוחד למסחר התנודתי בסביבות אירועים חדשותיים חשובים.
עליך להגדיר את זמן התוקף עבור פקודת המסחר.




בתוקף עד לביטול ( GTCבאנגלית) מבטיח שההזמנה כולה תבוצע .פקודות בתוקף עד לביטול עשויות
להתבצע בחלקים בכפוף לזמינות נזילות מספקת .אופציה זאת אינה זמינה בפקודת טווח שוק.
ביצוע מידי או ביטול ( IOCבאנגלית) ממלאת כמה שיותר מההזמנה במחיר הזמין הטוב ביותר .אם כל
ההוראה לא יכולה להתמלא במחיר הזמין טוב ביותר ,הרי שהשארית מתבטלת.
מלא או חסל ( FOKבאנגלית) כאשר אתה רוצה שכל ההזמנה תתבצע במחיר הזמין הטוב ביותר .אם אין
נזילות מספקת לביצוע העסקה במלואה במחיר הזמין הטוב ביותר ,הרי שהעסקה כולה מתבטלת.

ניתן להציב סטופ ולימיט לפקודות שוק .סטופ ולימיט נועדו להוציא אותך מהשוק במחיר המבוקש .הלימיט נועד
לממש רווחים .פקודות לימיט מבטיחות את המחיר אבל לא את הביצוע .פקודת סטופ נועדה להגן מפני הפסדים.
פקודות סטופ מבטיחות ביצוע ,אך לא מחיר .סטופים ולימיטים ניתן להגדיר בשער המטבע ,אך גם בפיפסים על
ידי לחיצה על "בפיפסים" בתחתית החלון .ניתן להציב סטופים ולימיטים בכל עסקה ,כאשר ניתן להציב גם
סטופים משתרכים.
שני הסוגים של סטופים מזדנבים הם קבוע ודינאמי:


סטופ מזדנב קבוע זז מספר פיפסים קבוע לטובתך .משמעות הדבר היא כי הסטופ מחכה להצטברות של
כמה פיפסים טרם ינוע .הפרש הפיפסים המינימלי הוא  .10סטופ מזדנב הוא פקודה מותנית לסגירת
פוזיציה בהגבלת ההפסד ביחס למחיר השוק הגבוה העדכני ביותר.

לדוגמא – אם יש סטופ ראשוני של  -50פיפסים עד שהמחיר נע  10פיפסים לטובתנו .הסטופ שלנו ישאר ב-
 -50עד שהמחיר ינוע ב 10-פיפסים לכיווננו .כאשר העסקה מורווחת ב ,+10-הסטופ ינוע ל -40-וכך הלאה.


סטופ מזדנב דינאמי מזיז את הסטופ שלך ב 0.1-פיפס כל פעם שהשוק נע ב 0.1-פיפס לטובתך .שער
זה אינו ניתן לשינוי.
לדוגמא :היה וקבעת סטופ ב ,-10-והשוק נע לטובתנו ב ,+1-הרי שהסטופ יזוז ל -9-פיפס.
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הוראת כניסה
כאשר מחיר השוק העדכני איננו תואם את האסטרטגיה שלך ,הוראת כניסה מאפשרת לך להגדיר
כניסה עתידית .עליך להגדיר מחיר מעל או מתחת למחיר השוק העדכני ,וכאשר השוק יגיע למחיר זה,
הפקודה תנסה להתממש במחיר הקרוב ביותר למחיר זה.

חלון הוראת הכניסה מאפשר לך להזין את פרטי הוראת הכניסה .חלון זה דומה לחלון הוראת השוק ,אך
מאפשר לך להגדיר את השער שבו ברצונך להיכנס לשוק.
ישנן שני סוגי הוראות כניסה מהן אפשר לבחור בחלון זה :הוראת כניסה וכניסה בטווח.



בהוראת כניסה רגילה תתבצע הפקודה במחיר הטוב ביותר הזמין ל FXCM-מספקי הנזילות שלה ,וכולל
שיפור מחירים של .FXCM
בהוראת כניסה בטווח תתבצע את הפעולה רק כאשר המחיר הזמין מצוי בתוך טווח שאותו הגדרת
מראש .לדוגמא :הגדרת טווח של  10מבטיחה שהפקודה תבוצע רק כשהמחיר יהיה גבוה או נמוך ב10-
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פיפסים ממחיר ההוראה ,בכפוף לזמינות של נזילות מספקת לביצוע העסקה בגודל המבוקש .זוהי
אופציה המתאימה במיוחד למסחר התנודתי בסביבות אירועים חדשותיים חשובים.
עליך להגדיר את זמן התוקף עבור פקודת המסחר.



בתוקף עד לביטול ( GTCבאנגלית) מבטיח שההוראה כולה תבוצע .פקודות בתוקף עד לביטול עשויות
להתבצע בחלקים בכפוף לזמינות נזילות מספקת .אופציה זאת אינה זמניה בהואת כניסה בטווח.
בתוקף עד תאריך ( GTDבאנגלית) הוראות אלה נותרות בתוקף עד נעילת התאריך המצוין או עד לביטול.

OCO
הוראת  OCOפשוטה (קיצור באנגלית ל"האחד מבטל את השני") מאפשרת לך ליצור במהירות ובקלות שתי
פקודות כניסה ,האחת מעל למחיר השוק הנוכחי ,והשנייה מתחתיו .פקודות אלה מקושרות אוטומטית האחת
לשנייה .כאשר האחת מתבצע ,השנייה מתבטלת.

יוצג בפניך מסך אשר ידרוש ממך להזין את הסמל ,הסכום ואת  2ההוראות .תוכל להגדיר אם מדובר בהוראות
קנייה או מכירה ,המחיר המבוקש ואם ברצונך להציב סטופים ולימיטים.
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הצבת סטופ/לימיט בפוזיציות פתוחות
ישנם שני סוגים של הוראות סטופ/לימיט .ניתן להציב הוראות אלה בפוזיציות יחידות ,וניתן גם להגדיר הוראות
סטופ/לימיט שיופעלו בכל הפוזיציות בצמד מטבעות מסוים.
אם תחליט להציב סטופ/לימיט בפוזיציה פתוחה או לשנות הוראות סטופ/לימיט קיימות ,אלה הן האפשרויות
העומדות בפניך:
ב:Marketscope-



לחיצת עכבר ימנית על העכבר ואז בחירה בסטופ/לימיט (נטו)
אם הפעלת את אופציית "הצג פוזיציות פתוחות" או "הצג" ,אזי תראה משולש ובו נתוני הפוזיציה שלך
משמאל לגרף .ניתן ללחוץ לחיצת עכבר ימנית על המשולש ולהציב סטופ/לימיט (נטו).

בתחנת המסחר:




על ידי לחיצת עכבר ימנית על סיכום הפוזיציה בחלון הפוזיציות הפתוחות ואז לחיצה על סטופ/לימיט או
סטופ/לימיט (נטו).
על ידי הגדרת סטופ או לימיט בטור המתאים בחלון הפוזיציות הפתוחות
על ידי לחיצה על כפתור סטופ/לימיט בסרגל הכלים כאשר בחרת בפוזיציה הרצויה.
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