
 

 

 

 

 

 

 מחקר זליגות
 FXCM  הסטטיסטיקות של

  

 

 

 

 



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
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 תקציר:

המבוקש של ההוראה שלך. המקרה המנוגד לזליגה מאשר המחיר  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.  

בסבירות הגבוהה ביותר מצבים הן של זליגה חיובית והן של זליגה  המראים באילו סוגי הוראות ואילו תנאי שוק עשויים להתרחשבמדריך זה נציג נתונים 

 שלילית.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

  

 

  נקודות עיקריות

. הנתונים אינם 2019 ובמברנב 30ועד  2019בינואר  1-בין ה  FXCM הנתונים 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

 זוכים להתאמה במקרה שמתרחשות שגיאות כאלה. זליגה חיובית תלויה בנזילות הזמינה.

 

 22.08%  ,מתבצעות בזליגה חיוביתוהוראות הכניסה " הלימיט, ההוראות השוק  "במחיר הזמין הטוב ביותרמכל הוראות הסטופ  

 10.95% מתבצעות בזליגה שליליתוהוראות הכניסה  "מכל הוראות הסטופ, הלימיט, ההוראות השוק  "במחיר הזמין הטוב ביותר  

 65.57%  חיובית מתבצעות בזליגהמכל הוראות הלימיט והוראות הכניסה בלימיט  

 45.20%  מתבצעות בזליגה שליליתמכל הוראות הסטופ והוראות הכניסה בסטופ  

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.

 

 

  

  

 

 

  



    

  

 

 חיובית ושלילית לפי חודשים  זליגה 1.1טבלה 

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

מוך לפרסומים כלכליים סוחרים רבים שהתנודתיות עולה כך עולה השכיחות להתרחשותן של זליגות, הן חיוביות והן שליליות. זוהי הסיבה מדוע, למשל, בס

 חווים זליגות מחיר.

 ללא זליגה2 1הוראות שהוצבו חודש
 

 3חיובית זליגה
 

 זליגה
 4שלילית

 

 זליגה 6זליגה חיובית% %5ללא זליגה
 7ת%שלילי

2019ינואר   6,415,271 3,991,972  1,687,800  735,499  62.23% 26.31% 11.46% 

2019פברואר   4,610,228 3,092,987  1,047,907  469,334  67.09% 22.73% 10.18% 

2019מרץ   5,303,937 3,670,704  1,071,919  561,314  69.21% 20.21% 10.58% 

2019אפריל   4,778,142 3,438,732 867,950 471,460 71.97% 18.17% 9.87% 

2019מאי   6,212,882 4,190,959 1,359,174 662,749 67.46% 21.88% 10.67% 

2019יוני   5,445,263 3,628,641 1,200,092 616,530 66.64% 22.04% 11.32% 

2019יולי   5,579,846 3,692,580  1,230,628  656,638  66.18% 22.05% 11.77% 

2019אוגסט   6,527,327 4,009,741  1,618,114  899,472  61.43% 24.79% 13.78% 

                                                      
 והוראות כניסה עתידיותר" במחיר הזמין הטוב ביות" לימיט, הוראות שוק,הסכום הכולל של הוראות סטופ1
 סך ההוראות שבוצעו במחיר המבוקש, ללא זליגה2
 וביתסך ההוראות שבוצעו בזליגה חי3
 סך ההוראות שבוצעו בזלידה שלילית4
 שיעור ההוראות שבוצעו במחיר המבוקש, ללא זליגה5
 שיעור סך ההוראות שבוצעו בזליגה חיובית 6
 שיעור סך ההוראות שבוצעו בזליגה שלילית7



    

  

 

2019ספטמבר   5,404,663 3,614,969  1,166,601  623,093  66.89% 21.59% 11.53% 

2019אוקטובר   5,794,238 3,888,448  1,267,453  638,337  67.11% 21.87% 11.02% 

2019נובמבר   4,340,174 3,235,403 823,302 281,469 74.55% 18.97% 6.49% 

 10.95% 22.08% 66.97% 6,615,895 13,340,940 40,455,136 60,411,971 סך הכל

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 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

יבה מדוע, למשל, בסמוך לפרסומים כלכליים סוחרים רבים חווים זליגות עולה כך עולה השכיחות להתרחשותן של זליגות, הן חיוביות והן שליליות. זוהי הס

 מחיר.  

במחיר ) ללא זליגה הוראות שהוצבו סוג הוראה

 (המבוקש

 זליגה

 חיובית

 זליגה

 שלילית

 זליגה %זליגה חיובית %ללא זליגה

  %שלילית

 הוראת שוק

 לסגירה 

17,938,010 13,251,883 3,364,930 1,321,197 73.88% 18.76% 7.37% 

 0.00% 67.20% 32.80% 0 1,983,623 968,079 2,951,702 לימיט 

 0.00% 63.62% 36.38% 0 1,570,157 897,998 2,468,155 כניסה בלימיט 

 20.68% 22.95% 56.36% 336,129 373,037 915,982 1,625,148 התראת בטחונות 

הוראת שוק 

 לפתיחה 

28,172,361 21,507,115 4,723,398 1,941,848 76.34% 16.77% 6.89% 

 53.04% 18.37% 28.59% 2,208,785 765,204 1,190,463 4,164,452 סטופ 



    

  

 

 50.55% 17.53% 31.93% 682,498 236,665 431,099 1,350,262 כניסה בסטופ 

 7.20% 18.60% 74.20% 125,438 323,926 1,292,517 1,741,881 אחר

 10.95% 22.08% 66.97% 6,615,895 13,340,940 40,455,136 60,411,971 סך הכל

 

 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  הוראת שוק לסגירת עסקה בכפייה. ההוראה מוגדרת ל"מחיר הזמין (Margin callהתראת בטחונות )

 .הבטחונות הזמינים של הסוחר מגיעים לאפס

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

 (Stop Orderהוראת סטופ ) סטופ

 (Stop Entry Orderהוראת כניסה בסטופ ) כניסה בסטופ

 

 

 



    

  

 

 הוראות שוק לפי גודל הוראה    2.1טבלה 
ת הטבלה הבאה כוללת את סטטיסטיקות הזליגה של ההוראות הבאות לפי גודל הוראה: הוראת שוק לסגירה, הוראת שוק לפתיחה, הוראת פתיחה, הורא

 סגירה בטווח, הוראת פתיחה בטווח, הוראת סגירה.

 ללא זליגה  הוראות שהוצבו גודל הוראה*

במחיר )

 (המבוקש

 זליגה

 חיובית

 

 זליגה

 שלילית 

ללא 

 %זליגה

זליגה 

 %חיובית

 זליגה

 %שלילית

< 0.5 46,404,077 35,109,116 8,086,618 3,208,343 75.66% 17.43% 6.91% 

0.5 - 0.9 238,497 165,114 30,656 42,727 69.23% 12.85% 17.92% 

1.0 - 1.9 99,767 63,337 12,346 24,084 63.48% 12.37% 24.14% 

2.0 - 2.9 11,567 3,509 1,014 7,044 30.34% 8.77% 60.90% 

3.0 - 3.9 5,563 2,006 418 3,139 36.06% 7.51% 56.43% 

4.0 - 4.9 1,360 378 110 872 27.79% 8.09% 64.12% 

5.0 - 9.9 3,795 742 142 2,911 19.55% 3.74% 76.71% 

10 + 4,955 404 43 4,508 8.15% 0.87% 90.98% 

 7.04% 17.39% 75.57% 3,293,628 8,131,347 35,344,606 46,769,581 סך הכל

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

 

 

 

 



    

  

 

 הוראת לימיט לפי גודל הוראה    2.2טבלה 
 ת על פי גודל הוראה: הוראת לימיט לסגירה, הוראת לימיט לפתיחה. הטבלה הבאה כוללת את סטטיסטיקות הזליגה של הוראות לימיט שמתבצעות מיידי

 ללא זליגה  הוראות שהוצבו גודל הוראה*

במחיר )

 (המבוקש

 זליגה

 חיובית

 

 זליגה

 שלילית

זליגה   %ללא זליגה

 %חיובית

 זליגה

 % שלילית

< 0.5 781,900 563,585 218,315 0 72.08% 27.92% 0.00% 

0.5 - 0.9 54,574 41,685 12,889 0 76.38% 23.62% 0.00% 

1.0 - 1.9 42,139 35,530 6,609 0 84.32% 15.68% 0.00% 

2.0 - 2.9 467 387 80 0 82.87% 17.13% 0.00% 

3.0 - 3.9 102 84 18 0 82.35% 17.65% 0.00% 

4.0 - 4.9 31 30 1 0 96.77% 3.23% 0.00% 

5.0 - 9.9 59 58 1 0 98.31% 1.69% 0.00% 

10 + 9 9 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

 0.00% 27.06% 72.94% 0 237,913 641,368 879,281 סך הכל

 

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

 

 



    

  

 

 התראות בטחונות והוראות סטופ 2.3טבלה 
ופ, סטופ הטבלה הבאה כוללת את סטטיסטיקות הזליגה של ההוראות הבאות לפי גודל הוראה: הוראת התראות בטחונות והוראות סטופ )סטופ, כניסה בסט

  מזדנב ,כניסה בסטופ מזדנב(. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

 ללא זליגה הוראות שהוצבו וראה*גודל ה

במחיר )

 (המבוקש

 זליגה

 חיובית

 

 זליגה

 שלילית

זליגה  %ללא זליגה

 %חיובית

 זליגה

 % שלילית

< 0.5 7,289,061 2,583,592 1,408,054 3,297,415 35.44% 19.32% 45.24% 

0.5 - 0.9 27,385 10,444 5,046 11,895 38.14% 18.43% 43.44% 

1.0 - 1.9 8,870 2,895 1,484 4,491 32.64% 16.73% 50.63% 

2.0 - 2.9 1,621 239 197 1,185 14.74% 12.15% 73.10% 

3.0 - 3.9 1,346 115 109 1,122 8.54% 8.10% 83.36% 

4.0 - 4.9 334 41 15 278 12.28% 4.49% 83.23% 

5.0 - 9.9 957 79 75 803 8.25% 7.84% 83.91% 

10 + 983 109 37 837 11.09% 3.76% 85.15% 

 45.26% 19.30% 35.43% 3,318,026 1,415,017 2,597,514 7,330,557 סך הכל



    

  

 

 הוראות לימיט 2.4טבלה 
 אה כוללת את סטטיסטיקות הזליגה של ההוראות הבאות לפי גודל הוראה: הוראת לימיט, כניסה בלימיט מזדנב וכניסה בלימיט. הטבלה הב

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

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

 

 

 

 

ללא זליגה  הוראות שהוצבו גודל הוראה*
)במחיר 

 המבוקש(

 זליגה
 חיובית

 

 זליגה
 שלילית

 זליגה זליגה חיובית ללא זליגה
 לית שלי

< 0.5 5,401,764 1,860,213 3,541,551 0 34.44% 65.56% 0.00% 

0.5 - 0.9 11,763 3,686 8,077 0 31.34% 68.66% 0.00% 

1.0 - 1.9 4,388 1,323 3,065 0 30.15% 69.85% 0.00% 

2.0 - 2.9 986 437 549 0 44.32% 55.68% 0.00% 

3.0 - 3.9 507 224 283 0 44.18% 55.82% 0.00% 

4.0 - 4.9 376 142 234 0 37.77% 62.23% 0.00% 

5.0 - 9.9 770 347 423 0 45.06% 54.94% 0.00% 

10 + 450 219 231 0 48.67% 51.33% 0.00% 

 0.00% 65.57% 34.43% 0 3,554,413 1,866,591 5,421,004 סך הכל



    

  

 

 בחירת סוג הוראה 

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

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

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

  לשימוש כאשר אתה מחזיק בעסקאות פתוחות במהלך סוף השבוע . 

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

 עיקריות:  נקודות

 :, עולים הממצאים הבאים2019 באוקטובר 31-ל 2019בינואר  1-בין ה  FXCM קבוצתעל בסיס הנתונים המתבססים על הוראות שבוצעו על ידי 

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

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

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

   .שלילית

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

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

 המבוקש זמין בשוק.

 יה לביצועים בעתיד.אינם אינדיקצ *נתוני עבר

 



    

  

 

 הוראות שוק

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

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

   ש.הוראת שוק "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 הוראות "בטווח" ו"במחיר הזמין הטוב ביותר":

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

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

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

 הזמין בשוק 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

 

 

 

 

 

 

 



    

  

 

 הוראות כניסה עתידית

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

בלימיט. הוראת כניסה בסטופ עשויה להתבצע הן  הוראות כניסה בסטופ והוראות כניסה –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. 

סטופ כאשר מחיר הכניסה הינו פחות טוב מהמחיר הנוכחי בשוק הוראת כניסה נחשבת להוראת כניסה בהוראות 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 

וך לאירועים חדשותיים או בתנאי שוק של תנודתיות גבוהה, עשוי לחשוף אותך וזאת בהתאם לנזילות ולתנאים בשוק. שימוש בהוראה מסוג זה, בייחוד בסמ

 לית.לביצוע בזליגה שלי

  

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

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

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

 ר שהיא מונעת את האפשרות לזליגה שלילית .וזאת מאח
 

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

   ע.הוראות כניסה בלימיט אינן מבטיחות ביצו

 

 

 

 



    

  

 

 הוראות סטופ ולימיט

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

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

 .ות לביצוע בזליגה שליליתמבטיחה מחיר, ועל כן ישנה אפשר

 

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

 .ר טוב יותרודאות במחיר אך הן אינן מבטיחות ביצוע, וזאת מאחר שהן תוכננו להתבצע אך ורק במחיר הלימיט המבוקש או במחי

 

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
 

ת לימיט הוראות כניסה מיועדת לשימוש כאשר אתה מעוניין להיכנס או לצאת מהשוק במחיר עתידי מסוים. הוראבשורה התחתונה: 

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




