
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מדריך
 איך פותחים עסקה?

 ישראל  FXCMמאת: 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 



 על מנת לפתוח עסקה עליך לבחור צמד למסחר בתחנת המסחר:

 

 

 לאחר מכן, לחץ על כפתור ה"קניה" או ה"מכירה" על גבי הצמד המבוקש:

 

עליך למלא את בחלונית פתיחת העסקה, מופיעים כל פרטי העסקה, 

 הפרטים בחלונית לפי רצונך ולאשר את העסקה:

 

 

 מספר החשבון שלך

 נכס למסחר

 עסקת קנייה או מכירה

 גודל העסקה )באלפי דולרים(

 כמות בטחונות בדולרים עבור העסקה שווי פיפס )בדולרים(

 סוג עסקה: במחיר השוק/עסקה עתידית


