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פקודות מתקדמות בבורסה בת”א
פקודות מתקדמות למסחר חכם - ניהול וגידור תיק ההשקעות שלך.

Limit GTC  •
Stop Market  •

Stop Limit  •
Take Profit  •

Trailing (%) NIS  •
Buy Above  •

ניתן להשתמש בפקודות בכל סוגי ניירות הערך בבורסה, לרבות נגזרים.

LMT-GTC פקודת

אחד.  מיום  ליותר  השער  הגבלת  פקודת  תוקף  את  להאריך  הפקודה   מטרת 
הוראת קנייה/מכירה תישלח מדי בוקר בטרום פתיחה לשרתי הבורסה.

תוכנת המסחר דיסקונט TRADE מאפשרת תגובה מהירה לאירועים בשוק, צמצום משמעותי בזמן 
ביצוע הפעולות, ושליטה מיטבית בריבוי הוראות וביצועים ויתרות בחשבון.

מנוע החיפוש המשוכלל ועץ הניווט מאפשרים איתור מהיר ומדויק של מידע ונתונים אודות ניירות 
ערך. בעזרת טכנולוגיית Drag&Drop ו/או בעזרת שימוש בתפריט הניווט וב-Launch Quick Bar ניתן 
להציב על משטח העבודה הרב-מימדי שפע של מידע בטבלאות, בכלי מסחר ובחלונות ייעודיים.

השימוש בחלונות מאפשר ריבוי Layouts והתאמה אישית, פריסת מידע שוק נבחר וחלונות ביצוע 
ייחודיים מאפשר שליטה מלאה במצב חשבון או חשבונות  והתמחות. מגוון כלים  נושאים  על-פי 

ההשקעה, תוך קישור מהיר לשאילתות ולביצוע פעולות.

התוכנה כוללת מגוון כלים, התומכים במסחר חכם:

פקודת  לביצוע  הנדרש  הזמן  פרק  את  משמעותית  לצמצם  מאפשרת   Click Trade •  טכנולוגיית 
השוק.  מטבלאות  היישר   - הפקודות  בספר  והביקוש  ההיצע  לשכבות  כניסה  באמצעות  מסחר, 

•  צבע נתוני השוק נקבע בהתאם לשינוי במחיר/בשער/באחוז השינוי: ירוק - עלייה, אדום - ירידה, 
וחלונות  והביצועים  ההוראות  חלונות  הם  הכלל  מן  )יוצאים  שינוי  ללא  מסחר   - אפור  ו/או   לבן 

Active Trader, שבהם פעולות קנייה מוצגות בירוק ופעולות מכירה באדום(.

•  מערכת קישור חכמה בין חלונות - לינקר )Linker(, המאפשרת בלחיצה אחת הצגת מידע מבוקש, 
בו בזמן, בכמה חלונות מידע שוק ומסחר.

TRADE  יתרונות מערכת המסחר דיסקונט

התקנת התוכנה וכניסה ראשונה למערכת
trade.discountbank.co.il :בכתובת download מקליקים על   

ולוחצים “הפעל” לאחר שקובץ ההתקנה ירד.
• לאישור ההתקנה לוחצים install בחלונית התקנת התוכנה.

.TRADE לאחר סיום ההתקנה לוחצים על אייקון “קיצור הדרך” המופיע על שולחן העבודה דיסקונט  •

“שם המשתמש” את מספר תעודת הזהות שלך. •  כחלק מהליך אבטחת המידע, מקישים בשדה 
•  בשדה “סיסמא” מקישים את 4 ספרות קוד הזיהוי הטלפוני שנמסר לך בסניף בתהליך ההצטרפות,  
ומייד אחר כך מעתיקים ממחולל הסיסמאות שנמסר לך את 6 הספרות המופיעות באותו הרגע.

שם המשתמש:
מספר תעודת הזהות:

 סיסמא: 
]6 ספרות ממחולל הסיסמאות[ - ]4 ספרות של קוד הזיהוי הטלפוני[

זהו! ההתקנה הושלמה בהצלחה! 
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כלים תומכי החלטה
טבלאות  אמת,  בזמן  בורסה  חדשות  של  פריצה  סטטיסטיקות,   - תומכים  כלים  מגוון   לרשותך 

ני”ע מובילים ע”פי מדד )עולים/יורדים/פעילים(, מערכת גרפים מתקדמת וניתוחים טכניים.

הודעות בורסה והודעות מתפרצות בזמן אמת
המערכת מספקת דיווחים שוטפים מהבורסה, ללא צורך בפתיחת דפדפן נוסף.

הודעות הבורסה המתפרצות מוצגות בזמן אמת באמצעות חלונית ייעודית, המופיעה בעת 
דיווח משמעותי. הקלקה על ההודעה תפתח אותה. 

ניתן להגיב לדיווח ע”י הקלקה על צלמית המסחר ולבצע קנייה/רכישה מהירה בנייר הרלוונטי
לחברה שדיווחה.

מרכז אסטרטגיות
בתיק.  הפוזיציות  של  חכם  בניהול  המעוניינים  מעו”ף,  לסוחרי  ייחודי  הוא  האסטרטגיות   מרכז 

הכלי מאפשר בניית סימולציה בנגזרים והצגת טבלאות פקיעה, תרחישים ובטחונות.
ניתן לשדר את סל ההוראות לשוק בלחיצת כפתור היישר מהסימולציה, ואף לשלב בין סימולציה 

חדשה לפוזיציה הקיימת בתיק.

Visual Trading גרף הוראות
גרף ההוראות מאפשר מסחר על גבי גרף תוך יומי בקליק אחד, ע”י חיווי ויזואלי על גרף הוראות 
ושיפור/נסיגה  הנדרש  למחיר  גרירה  ע”י  במהירות  מתבצע  ההוראה   Limit עדכון  והמכירה.  הקנייה 

במדרגות המחיר. בנוסף, ניתן לשלב בגרף ניתוח טכני בסיסי - קווי תמיכה/התנגדות וקווי מגמה.
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התראות
מערכת ההתראות מאפשרת לקבל חיווי על ביצועי קנייה/מכירה ואיתותים אודות מידע 

שוק )ני”ע + מדדים בבורסה ת”א(. 

האיתותים מאפשרים לקבל חיווי באמצעות SMS, התראת קול וחלון התראה קופץ. 

ניתן לקבוע פרמטרים שונים לקבלת האיתות, במקרים כמו ני”ע המגיע לשער כלשהו, 
מחזורי מסחר ועוד.

מערכות גרפים מתקדמות וניתוחים טכניים
וניתוח בכמה תצורות.  ניתוח טכני, המכילות ארגז כלים מתקדם לצורך צפייה  מערכות 
בחלון ניתן להשוות מדדים וניירות שונים וכן לחקור את הגרפים באמצעות אינדיקטורים 
שונים. ניתן להציב את הכלים המוצעים ידנית לפי בחירה, לרבות קווי תמיכה והתנגדות, וכן 

כלים טכניים מתקדמים ובהם ממוצע נע, רצועות בולינגר ועוד.




