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1 January 2017 – 31 December 2017 

האמור לעיל אינו בא להתחייב לרמה כלשהי של ביצועים מצד FXCM. הנתונים לעיל מוצגים לצרכים אינפורמטיביים בלבד, ואינם בבחינת הצעה או ייעוץ 
למסחר. FXCM אינה אחראית לכל אי דיוק, מידע חלקי, עיכובים או כל פעולה שתתבסס על האמור. תוצאות עבר אינן מעידות על ביצועים עתידיים.

לתקנון החברה, לחץ כאן. כמו כן, במקום בו ישנה סתירה בין האמור בתקנון החברה לבין האמור במדריך, הוראות התקנון יגברו. 

גילוי סיכונים
)״החברה״(, בע"מ טריידינג אפ.אקס.סי.אם חברת של המסחרי שמה הינה ישראל אפ.אקס.סי.אם
שניתן באישור אין כי, מובהר ערך. ניירות רשות מאת סוחר זירת וניהול להפעלת ברישיון מחזיקה אשר
הנסחרים הפיננסיים למכשירים או בזירה המסחר לטיב אישור הזירה, לניהול ערך ניירות רשות ע״י
ידע מיומנות, דורשת בזירה הפעילות מומלץ. או בטוח השקעה באפיק המדובר כי אישור או בזירה,
מלוא אבדן של ממשי בסיכון כרוכה ממונפת פעילות בנוסף, אדם. לכל מתאימה ואינה הסיכונים והבנת
היא ולכן איתך, לעסקאות נגדי כצד פועלת זו זירה המפעילה החברה קצר. זמן בתוך ההשקעה כספי
שוק. עושה של במתכונת עובדת אינה החברה מוכר. כשאתה הקונה והיא קונה כשאתה המוכרת

לטובתך. לפעול יכול שהוא כשם כנגדך לפעול יכול מינוף
את בקפידה לשקול עליך החברה, ידי על המוצעים המוצרים מבין במוצר לסחור מתחיל שאתה לפני
אנו החברה, ידי על המוצעים מוצרים על לסחור תחליט אם שלך. הניסיון רמת ואת הפיננסי מצבך
החברה באתר השימוש תנאי מסחר, ההסכם את החברה, תקנון את, בעיון תחילה לקרוא לך ממליצים
ייעוץ מהווה אינו הוא כי יודגש אשר כללי, מידע לספק עשויה החברה העיניינים. ניגוד מדיניות ואת
בעל או פיננסי יועץ עם להיוועץ מומלץ כן, ועל אדם. כל של האישיים בצרכים המתחשב השקעות
ערבה אינה והיא השמטה, דיוק, אי טעות, לכל באחריות תישא לא החברה בתחום. השקעות רישיון
חומרי בין הנמצא אחר תוכן כל או הלינקים של הגרפיקה, של הטקסט, של המידע, שלמות או לדיוק

החברה.

https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Terms-society.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Terms-society.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Terms-society.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Terms-society.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Terms-society.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Terms-society.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Terms-society.pdf
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 תקציר:

מאשר המחיר המבוקש של ההוראה שלך. המקרה המנוגד לזליגה  זליגה חיובית מתרחשת כאשר ההוראה שלך מתבצעת בפועל במחיר טוב יותר FXCM-ב

 , ההוראות עשויות להתבצע הן בזליגה חיובית והן בזליגהFXCM -ב שלילית, כלומר כאשר ההוראה שלך מתבצעת בפועל במחיר פחות טוב. חיובית הוא זליגה

 שלילית, כפי שבא לידי ביטוי בסטטיסטיקות המופיעות בהמשך.  

ות הגבוהה ביותר מצבים הן של זליגה חיובית והן של זליגה בסביר במדריך זה נציג נתונים המראים באילו סוגי הוראות ואילו תנאי שוק עשויים להתרחש

 שלילית.  
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  נקודות עיקריות

. הנתונים אינם 2017באוקטובר  31ועד  2017בינואר   1-בין ה  FXCMהנתונים בטבלאות ובמדריך זה מתבססים על סוגי הוראות שונות שבוצעו דרך קבוצת

. הוראות לימיט והוראות כניסה בלימיט מתבצעות בזליגה שלילית רק כתוצאה משגיאה, והסוחרים FXCMישירים של קבוצת -כוללים חלק מהלקוחות הלא

 זמינה.זוכים להתאמה במקרה שמתרחשות שגיאות כאלה. זליגה חיובית תלויה בנזילות ה

 

 27.77% והוראות הכניסה מתבצעות בזליגה חיובית" מכל הוראות הסטופ, הלימיט, ההוראות השוק  "במחיר הזמין הטוב ביותר  

 10.87% והוראות הכניסה מתבצעות בזליגה שלילית "מכל הוראות הסטופ, הלימיט, ההוראות השוק  "במחיר הזמין הטוב ביותר  

 חיובית הלימיט והוראות הכניסה בלימיט מתבצעות בזליגהמכל הוראות  63.05% -יותר מ  

 40.11% מכל הוראות הסטופ והוראות הכניסה בסטופ מתבצעות בזליגה שלילית  

זליגה חיובית מתרחשת בשכיחות לא פחותה מאשר זליגה שלילית. אנחנו סבורים כי הדבר מהווה עדות  FXCM-כפי שניתן לראות, ב

  חיובית למטרת החברה לספק ביצוע שקוף והוגן.
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 זליגה חיובית ושלילית לפי חודשים  1.1טבלה 
את הסבירות לזליגה הוא תנודתיות במחירים. בדרך כלל, ככל זליגה עשויה להתרחש בשל סיבות רבות. עם זאת, הגורם המרכזי שבדרך כלל מגדיל 

חרים רבים שהתנודתיות עולה כך עולה השכיחות להתרחשותן של זליגות, הן חיוביות והן שליליות. זוהי הסיבה מדוע, למשל, בסמוך לפרסומים כלכליים סו

 חווים זליגות מחיר.

 הוראות שהוצבו חודש
הסכום הכולל של (

 ,הוראות סטופ
 לימיט, הוראות שוק

במחיר הזמין הטוב "
 ,"ביותר

והוראות כניסה 
 עתידיות(

 )סך ללא זליגה
ההוראות 

 שבוצעו במחיר
ללא  המבוקש,

 זליגה(

 זליגה
 חיובית

)סך ההוראות 
שבוצעו בזליגה 

 חיובית(

 זליגה
שלילית )סך 

ההוראות 
 שבוצעו בזליגה

 שלילית(
 

ללא זליגה 
)שיעור 

ההוראות 
שבוצעו במחיר 

בוקש, ללא המ
 זליגה(

זליגה חיובית 
)שיעור סך  %

ההוראות 
שבוצעו 
בזליגה 
 חיובית(

 זליגה
 % שלילית

)שיעור סך 
ההוראות 

שבוצעו 
בזליגה 

 שלילית(

 13.19% 27.92% 58.89%  1,309,615  2,772,087  5,846,745  9,928,447 17-ינואר
 12.08% 31.78% 56.14%  1,002,200  2,637,630  4,659,460  8,299,500 17-פברואר

 9.53% 33.19% 57.28%  847,302  2,950,926  5,092,041  8,890,269 17-מרץ
 9.15% 30.40% 60.45%  639,332  2,125,381  4,225,947  6,990,660 17-אפריל

 9.26% 28.74% 62.00%  715,565  2,222,019  4,793,817  7,731,401 17-מאי
 10.50% 27.15% 62.35%  767,881  1,985,949  4,561,206  7,315,036 17-יוני
 11.27% 26.37% 62.37%  756,182  1,769,705  4,186,074  6,711,961 17-יולי

 11.20% 26.13% 62.67%  862,470  2,012,249  4,825,945  7,700,664 17-אוגוסט
 11.77% 25.39% 62.84%  779,530  1,681,007  4,160,072  6,620,609 17-ספטמבר
 10.61% 24.55% 64.84% 681,355 1,577,224 4,164,913 6,423,492 17-אוקטובור

 10.80% 23.56% 65.64% 737,471 1,608,987 4,482,289 6,828,747 17-נובמבר

 10.37% 24.61% 65.02% 561,255 1,332,082 3,518,579 5,411,916 17-דצמבר

 10.87% 27.77% 61.36% 9,660,158 24,675,246 54,517,298 88,852,702 סה"כ
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 זליגה חיובית ושלילית לפי סוג הוראה   1.2טבלה 

הסבירות לזליגה הוא תנודתיות במחירים. בדרך כלל, ככל שהתנודתיות  זליגה עשויה להתרחש בשל סיבות רבות. עם זאת, הגורם המרכזי שבדרך כלל מגדיל את

ווים זליגות עולה כך עולה השכיחות להתרחשותן של זליגות, הן חיוביות והן שליליות. זוהי הסיבה מדוע, למשל, בסמוך לפרסומים כלכליים סוחרים רבים ח

 מחיר.  

הוראות  סוג הוראה
  שהוצבו

 ללא זליגה
במחיר )

 (המבוקש

 זליגה
 חיובית

 

 זליגה
 שלילית 

זליגה  ללא זליגה 
 חיובית 

 זליגה
  שלילית

 
 8.25%  24.90%  66.86%  2,014,821 6,083,610  16,337,434 24,435,865  הוראת שוק לסגירה 

  0.00% 63.97%  36.03%   0 3,165,886  1,783,055  4,948,955  לימיט 

  0.00% 61.97%  38.03%   0 2,616,736  1,605,956  4,222,696 כניסה בלימיט 

 20.10%  30.90%  49.01%  602,719  926,543  1,469,730  2,998,992 התראת בטחונות 

 7.57%  23.60%  68.83%  3,009,362  9,377,863  27,355,941 39,743,166 הוראת שוק לפתיחה 

 48.34%  23.85%  27.81%  2,880,914  1,421,105  1,657,568  5,959,587  סטופ

 45.85%  24.97%  29.18%  877,952  478,215  558,836  1,915,003 כניסה בסטופ 

 11.14%  28.58%  60.28%  9,385,768  24,069,958   50,768,520 84,224,264  סך הכול 
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 מפתח – 1.2טבלה 
 

 מוגדר ל"במחיר הזמין הטוב ביותר" (. סוג ההוראהMarket Order to Close)הוראות שוק לסגירת עסקה  הוראת שוק לסגירה

 (Limit Order)הוראת לימיט  לימיט

 (Limit Entry Orderהוראת כניסה בלימיט ) כניסה בלימיט

הטוב ביותר". ההוראה מופעלת אוטומטית כאשר  הזמין הוראת שוק לסגירת עסקה בכפייה. ההוראה מוגדרת ל"מחיר (Margin callהתראת בטחונות )

 .הבטחונות הזמינים של הסוחר מגיעים לאפס

 ל"מחיר הזמין הטוב ביותר" (. ההוראה מוגדרתMarket Order to Openהוראה לפתיחת עסקה ) הוראת שוק לפתיחה

 (Stop Orderהוראת סטופ ) סטופ

 (Stop Entry Orderהוראת כניסה בסטופ ) כניסה בסטופ
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 הוראות שוק לפי גודל הוראה    2.1טבלה 
 הטבלה הבאה כוללת את סטטיסטיקות הזליגה של ההוראות הבאות לפי גודל הוראה: הוראת שוק לסגירה, הוראת שוק לפתיחה, הוראת פתיחה, הוראת

 סגירה בטווח, הוראת פתיחה בטווח, הוראת סגירה.

 

הוראות  גודל הוראה*
  שהוצבו

 ללא זליגה
במחיר )

 (המבוקש

 זליגה
 חיובית

 

 זליגה
 שלילית 

זליגה  ללא זליגה 
 חיובית 

 זליגה
  שלילית

 
0-4,999  63,136,854 43,529,893 14,636,873 4,970,088 69% 23.18% 7.87% 

5,000- 9,999  285,171 193,048 57,841 34,282 68% 20.28% 12.02% 

10,000- 19,999  122,135 77,256 22,948 21,931 63% 18.79% 17.96% 

20,000- 29,999  26,393 11,495 3,812 11,086 44% 14.44% 42.00% 

30,000- 39,999  9,580 2,897 816 5,867 30% 8.52% 61.24% 

40,000- 49,999  2,290 613 162 1,515 27% 7.07% 66.16% 

50,000- 99,999  10,564 2,573 856 7,135 24% 8.10% 67.54% 

+100,000  6,758 767 256 5,735 11% 3.79% 84.86% 

 7.95% 23.15% 68.90% 5,057,639 14,723,564 43,818,542 63,599,745  2017-סך הכול ב
 

    .*גודל ההוראה מבטא את גודל העסקה הממונפת במונחי מטבע הבסיס בחשבון
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 הוראת לימיט לפי גודל הוראה    2.2טבלה 
 ה. הטבלה הבאה כוללת את סטטיסטיקות הזליגה של הוראות לימיט שמתבצעות מיידית על פי גודל הוראה: הוראת לימיט לסגירה, הוראת לימיט לפתיח

  

הוראות  גודל הוראה*
  שהוצבו

 ללא זליגה
במחיר )

 (המבוקש

 זליגה
 חיובית

 

 זליגה
 שלילית 

זליגה  ללא זליגה 
 חיובית 

 זליגה
  שלילית

 
0-4,999  486,524  168,867 317,657  0  35%  65.29%  0%  

5,000- 9,999  7,648  673  6,975  0  9%  91.20%  0%  

10,000- 19,999  3,708  280 3,428  0  8%  92.45%  0%  

20,000- 29,999  1,000 54  946  0  5%  94.60%  0%  

30,000- 39,999  521 16  505  0  3%  96.93%  0%  

40,000- 49,999  427  27  400  0  6%  93.68%  0%  

50,000- 99,999  0  0  0  0  0%  0%  0%  

+100,000  0  0  0  0  0%  0%  0%  

  0%  66.00%  34.00%  0  329,911  169,917  499,828  2017-סך הכול ב
 

  *גודל ההוראה מבטא את גודל העסקה הממונפת במונחי מטבע הבסיס בחשבון.  
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 התראות בטחונות והוראות סטופ 2.3טבלה 
סטופ הטבלה הבאה כוללת את סטטיסטיקות הזליגה של ההוראות הבאות לפי גודל הוראה: הוראת התראות בטחונות והוראות סטופ )סטופ, כניסה בסטופ, 

  מזדנב ,כניסה בסטופ מזדנב(. 

  

הוראות  גודל הוראה*
  שהוצבו

 ללא זליגה
במחיר )

 (המבוקש

 זליגה
 חיובית

 

 זליגה
 שלילית 

זליגה  ללא זליגה 
 חיובית 

 זליגה
  שלילית

 
0-4,999  10,466,288  3,591,923 2,703,392  4,170,973  34.32% 25.83% 39.85%   

5,000- 9,999  47,146  16,408  11,210  19,528  34.80%  23.78% 41.42%  

10,000- 19,999  11,171  3,454  2,673  5,044   30.92%  23.93% 45.15% 

20,000- 29,999  12,048  3,475  2,381  6,192  28.84% 19.76% 51.39% 

30,000- 39,999  2,832  697  509  1,626  24.61%  17.97% 57.42% 

40,000- 49,999  1,184 147  201 836  12.42%  16.98% 70.61% 

50,000- 99,999  897  135  251  511 15.05% 27.98% 56.97% 

+100,000  858 59 334  465 6.88% %38.93  54.20%  

 39.89%   25.81%   34.30%   4,205,175 2,720,951  3,616,298 10,542,424  2017-סך הכול ב
 

  *גודל ההוראה מבטא את גודל העסקה הממונפת במונחי מטבע הבסיס בחשבון.   
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 הוראות לימיט 2.4טבלה 
 הטבלה הבאה כוללת את סטטיסטיקות הזליגה של ההוראות הבאות לפי גודל הוראה: הוראת לימיט, כניסה בלימיט מזדנב וכניסה בלימיט. 

הוראות  גודל הוראה*
  שהוצבו

 ללא זליגה
במחיר )

 (המבוקש

 זליגה
 חיובית

 

 זליגה
 שלילית 

זליגה  ללא זליגה 
 חיובית 

 זליגה
  שלילית

 
0-4,999  9,161,582 3,381,009  5,780,574  0  36.90% 63.10%  0.00%  

5,000- 9,999  21,697  8,839  12,858  0  40.74%  59.26%  0.00%  

10,000- 19,999  10,518  4,710  5,808  0  44.78%  55.22%  0.00%  

20,000- 29,999  2,314  1,123  1,191  0  48.53%  51.47%  0.00%  

30,000- 39,999  1,312  615 697 0  46.88%  53.13%  0.00%  

40,000- 49,999  507  239 268  0  47.14%  52.86% 0.00%  

50,000- 99,999  415  149  266 0  35.90% 64.10%  0.00%  

+100,000  132 36  96 0  27.27% 72.73%  0.00%  

  0.00%  63.07%  36.93%  0  5,801,758  3,396,720  9,198,477  2017-סך הכול ב
  

 *גודל ההוראה מבטא את גודל העסקה הממונפת במונחי מטבע הבסיס בחשבון.    
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  בחירת סוג הוראה

מים במסחר בפורקס יש מספר סוגי הוראות שבאפשרותך לבחור. כל סוג הוראה מיועד לתת מענה לצרכים מסוימים של הסוחר. ישנם סוגי הוראות שמותא

  . בצורה טובה יותר לשימוש בעת שהתנודתיות בשוק גבוהה, וישנם סוגי הוראות שמותאמים בצורה טובה יותר לשימוש בעת שהתנודתיות בשוק נמוכה

ובה יותר ישנם סוגי הוראות שמותאמים בצורה טובה יותר לשימוש בסמוך לפרסומים כלכליים ואירועים חדשותיים, וישנם סוגי הוראות המותאמות בצורה ט

  לשימוש כאשר אתה מחזיק בעסקאות פתוחות במהלך סוף השבוע . 

  לבחור באיזה סוג הוראת מסחר להשתמש.הנתונים הבאים, הנוגעים לסוגי הוראות, עשויים להועיל לסוחר בבואו 

 נקודות עיקריות: 

 :, עולים הממצאים הבאים2017 דצמברב 31-ל 2017בינואר  1-בין ה  FXCM על בסיס הנתונים המתבססים על הוראות שבוצעו על ידי קבוצת

  .על פי הנתונים בתקופה הנבדקת*, הוראות לימיט והוראות כניסה בלימיט היו בעלות הסבירות הגבוהה ביותר להתבצע בזליגה חיובית 

 .על פי הנתונים בתקופה הנבדקת, הוראות סטופ והוראות כניסה בסטופ היו בעלות הסבירות הגבוהה ביותר להתבצע בזליגה שלילית  

 וחר מגדיר במערכת את טווח הזליגה השלילית שבו הוא מוכן שההוראה תתבצע, עשויות לסייע לסוחר להימנע מזליגה הוראות "בטווח", שבהן הס

   .שלילית

 כפי שיפורט בהמשך, ישנם סוגי הוראות שמבטיחות את ביצוע ההוראה אך לא את מחיר הביצוע. – ודאות בביצוע

שבו תבוצע ההוראה אך לא מבטיחות ביצוע, וזאת מאחר שהוראות אלה מתבצעות ורק אם המחיר  ישנם סוגי הוראות שמבטיחות את המחיר – ודאות במחיר

 המבוקש זמין בשוק.

 אינם אינדיקציה לביצועים בעתיד. *נתוני עבר
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 הוראות שוק

   . את השימוש הנפוץ ביותר FXCM-הוראת שוק מתבצעת במחיר השוק הנוכחי. על פי הנתונים בתקופה הנבדקת, זוהי ההוראה שבה עושים הסוחרים ב

ראת שוק הוראות שוק עשויות להתבצע הן בזליגה חיובית והן בזליגה שלילית. הוראת שוק "בטווח" מספקת לסוחר ודאות במחיר אך לא מבטיחה ביצוע. הו מאפייני זליגה:

   ש."במחיר הזמין הטוב ביותר" מספקת ודאות ביצוע אך לא מבטיחה ביצוע במחיר המבוק

  ר".הוראות "בטווח" והוראות "במחיר הזמין הטוב ביות – יש שני סוגים של הוראות שוק FXCM-ב ות "בטווח" ו"במחיר הזמין הטוב ביותר":הורא

תר או מחיר טוב יו הוראת שוק "במחיר הזמין הטוב ביותר" משמעה מתן פקודה לבצע את ההוראה במחיר הזמין בשוק. מחיר זה עשוי להיות זהה למחיר המבוקש, מחיר

   . גרוע יותר, וזאת בהתאם לתנאים ולנזילות בשוק. הביצוע תלוי בראש ובראשונה בתנודתיות המחירים בשוק באותה עת

 חיר הזמין בשוקבחירה בהוראת שוק "בטווח" משמעה מתן פקודה לבצע את ההוראה רק בתנאי שהמחיר הזמין בשוק נכלל בתוך הטווח שהוגדר על ידי הסוחר. אם המ

 הינו מחוץ לטווח המוגדר, ההוראה לא תתבצע. הוראה מסוג זה מספקת ודאות במחיר אך לא מבטיחה שאכן ההוראה תתבצע . 

הוראות שוק "במחיר הזמין הטוב ביותר" עשויות להיות מותאמות למקרים שבהם הסוחר מעוניין להיכנס לשוק  בשורה התחתונה: 

עכשיו. הוראות שוק "בטווח" עשויות להיות מותאמות למקרים בהם הסוחר מעוניין להיכנס לשוק אך ורק במחיר מסוים. הוראות 

 מחיר הזמין הטוב ביותר" מבטיחות ביצוע אך לא מחיר ."בטווח" מבטיחות מחיר אך לא ביצוע, ואילו הוראות "ב
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 הוראות כניסה עתידית

  הוראת כניסה עתידית הינה הוראה המתבצעת רק אם וכאשר השוק יגיע למחיר המבוקש בהוראת הכניסה . 

הוראות כניסה בסטופ והוראות כניסה בלימיט. הוראת כניסה בסטופ עשויה להתבצע הן  –ישנם שני סוגים של הוראות כניסה עתידיות  מאפייני זליגה:

   ת.בזליגה חיובית והן בזליגה שלילי

 הוראת כניסה בלימיט מיועדות לכך שהן יתבצעו אך רק במחיר המבוקש או במחיר טוב יותר, כלומר בזליגה חיובית. 

הוראת כניסה נחשבת להוראת כניסה בסטופ כאשר מחיר הכניסה הינו פחות טוב מהמחיר הנוכחי בשוק הוראות כניסה בלימיט מול הוראות כניסה בסטופ: 

גרוע יותר, )כלומר, מחיר גבוה יותר בעסקת קנייה ומחיר נמוך יותר בעסקת מכירה(. סוג זה של הוראה מתבצע במחיר המבוקש ,במחיר טוב יותר או במחיר 

שוף אותך וזאת בהתאם לנזילות ולתנאים בשוק. שימוש בהוראה מסוג זה, בייחוד בסמוך לאירועים חדשותיים או בתנאי שוק של תנודתיות גבוהה, עשוי לח

 לית.לביצוע בזליגה שלי

  

)כלומר, נמוך יותר בעסקת קנייה וגבוה יותר בעסקת  הוראת כניסה נחשבת להוראת כניסה בלימיט כאשר מחיר ההוראה הינו טוב יותר מהמחיר הנוכחי בשוק

ודאות ביצוע.  מכירה(. סוג זה של הוראה מתוכנן להתבצע אך ורק במחיר המבוקש או במחיר טוב יותר. לפיכך, הוראה זו מבטיחה לסוחרים ודאות במחיר אך לא

תנודתיים, עשוי להוות בחירה טובה יותר מאשר שימוש בהוראת כניסה בסטופ, שימוש בהוראת כניסה בלימיט, בייחוד בסמוך לאירועים חדשותיים ובתנאי שוק 

 וזאת מאחר שהיא מונעת את האפשרות לזליגה שלילית .
 

הוראות כניסה עתידיות מותאמות למצבים שבהם אתה מעוניין להיכנס לשוק במחיר עתידי מסוים. חשוב לציין כי  בשורה התחתונה:

   ע.בטיחות ביצוהוראות כניסה בלימיט אינן מ
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 הוראות סטופ ולימיט

נאי השוק. הוראת סטופ מיועדת להתבצע במחיר השוק. מחיר זה עשוי להיות המחיר המבוקש, מחיר טוב יותר או מחיר גרוע יותר, וזאת בהתאם לנזילות ולת

אה מעסקה מפסידה .הוראת סטופ מבטיחה ביצוע אך לא הוראה זו תוכננה כך וזאת מאחר שזו ההוראה הנפוצה ביותר לשימוש בקרב הסוחרים לצורך יצי

 .מבטיחה מחיר, ועל כן ישנה אפשרות לביצוע בזליגה שלילית

 

פקות הוראת לימיט מיועדת להתבצע במחיר המבוקש או במחיר טוב יותר. סוחרים רבים עושים שימוש בהוראת לימיט כדי לממש רווח. הוראות לימיט מס

 .בטיחות ביצוע, וזאת מאחר שהן תוכננו להתבצע אך ורק במחיר הלימיט המבוקש או במחיר טוב יותרודאות במחיר אך הן אינן מ

 

במחיר המבוקש או במחיר טוב  הוראת סטופ עשויה להתבצע הן בזליגה חיובית והן בזליגה שלילית. הוראת לימיט עשויה להתבצע אך ורק מאפייני זליגה:

 ר.יות
 

מיועדת לשימוש כאשר אתה מעוניין להיכנס או לצאת מהשוק במחיר עתידי מסוים. הוראת לימיט  הוראות כניסהבשורה התחתונה: 

   .מבטיחה מחיר אך לא מבטיחה ביצוע. מנגד, הוראת סטופ מבטיחה ביצוע אך לא מבטיחה מחיר
 




