
 "תוכנת מסחר והפקודות לקנייה ומכירה" - 11דף עזר לשיעור 

 סיכום השיעור:

 על פקודות המסחר השונות איתן נשתמש לקנות ולמכור את המניות.למדנו בשיעור זה 

פקודת לימיט, בה אנחנו מציבים גבול מקסימלי שאנחנו מוכנים לשלם בקנייה או גבול 

 מינימלי אותו אנחנו מוכנים לקבל במכירה.

פקודת מרקט, פקודת התפשרות, בה אנחנו ישר קונים או מוכרים את כל המניות שאנחנו 

 רוצים במחיר הכי טוב שנמצא בשוק.

נקראת סטופ, בה אנחנו ש עתידית""מדנו גם על פקודה לשתי הפקודות הראשונות ל סףבנו

תגיע למחיר פני שנקנה או נמכור. ברגע שהמניה יה תגיע למחיר הסטופ למחכים שהמנ

 ת.הסטופ תשוגר פקודת לימיט או מרקט למערכ

במחיר סטופ  –"סטופ לימיט" בטקטיקות שלמדנו היא  שנשיםלמדנו שפקודת הכניסה 

 נים לשלם.שאנחנו מוכ שנרצה שהמניה תעבור והלימיט יהיה הגבול מעליו

שהמניה תרד מתחת לסטופ נמכור הכל ברגע  –הסטופ לוס שלנו הוא על ידי "סטופ מרקט" 

מחכים שמישהו יסכים אנחנו  –במרקט. והטייק פרופיט שלנו הוא בעזרת פקודת "לימיט" 

 לקנות מאיתנו במחיר הגבוה שאנחנו דורשים.

 בה.בנוסף עברנו על תוכנת מסחר לדוגמא, ראינו חלק מהחלונות שיש לנו 

 גםסטופ לוס ו המשלבת גםלמערכת  פקודהמכניסים כיצד אנחנו ראינו גם דוגמא ולבסוף 

  טייק פרופיט.

 

 שאלות נפוצות בעקבות השיעור:

 ?ממליץ עלייה האם יש תוכנת מסחר שאתה. 1

אני עובד עם התוכנה של חברת אינטרקטיב ברוקרס ואני מאוד מרוצה, יש גם  תשובה:

 בפייסבוק.שלנו לכל מי שלמד אצלי שניתן להשיג מהקבוצה על העמלות הנחה 

, לראות אנשים שסחרו דרכובאינטרנט על  יסודית לבצע בדיקהחשוב ברוקר  לפני שבוחרים

 שמדובר בגוף אמין ורציני.

 . מה קורה לי בתוכנה כשהמניה מגיעה לטייק פרופיט או לסטופ לוס?2

ה ברגע שהמניה מגיעה לאחד הצדדים הפקודה השנייה גם מתבטלת. לכן אם המני תשובה:

הגיעה לטייק פרופיט ומכרנו רק חלק מהכמות נצרך להכין סטופ לוס חדש לכמות שנשארה 

 לנו.

 . כיצד ניתן לשנות את כמות המניות בטייק פרופיט?3

אם הצבתם טייק פרופיט מחובר כפי שראינו, את כמות המניות ניתן לשנות רק  תשובה:

 ת כמות המניות.. נלחץ על הפקודה ונשנה אלאחר שהמניה הכניסה אותנו לעסקה

 . האם ניתן לקבל עזרה לפני שנכניס את הפקודה הראשונה?4

 הכל כמו שצריך.שבוודאי. ניתן לפנות אלינו או לברוקר שלכם כדי לוודא  תשובה:



 

 )תשובות בתחתית העמוד(:לוידוא הבנה שאלות 

 באיזו פקודה נשתמש בכניסה בטקטיקת פריצה?. 1

 . באיזו פקודה נשתמש בכניסה בטקטיקת שבירה?2

 . באיזו פקודה נשתמש בסטופ לוס שלנו?3

 ודה נשתמש בטייק פרופיט שלנו?. באיזו פק4

 . מה ייקרה אם ננסה למכור מניות שאין לנו?5

 . מה עלינו לעשות אחרי שהמניה מגיעה לטייק פרופיט / סטופ לוס?6

 

 

  תשובות:

 לפני שנקנה במחיר שנרצה שהמניה תעבורסטופ  –"סטופ לימיט"  תנשתמש בפקוד. 1

 נים לשלם.שאנחנו מוכ והלימיט יהיה הגבול מעליו

לפני  תרד אליובמחיר שנרצה שהמניה סטופ  –"סטופ לימיט"  תבפקודגם כאן נשתמש . 2

 .לקבלנים שאנחנו מוכ מתחתיווהלימיט יהיה הגבול  שנמכור

 עם פקודת "סטופ לימיט". תהיההכניסה כל הטקטיקות שלמדנו בכמו שאמרנו 

שהמניה תרד מתחת לסטופ ברגע  –"סטופ מרקט" הסטופ לוס שלנו יהיה עם פקודת . 3

 )בעסקת שורט אותו הדבר, המניה תעלה לסטופ( נמכור הכל במרקט.

מחכים שמישהו יסכים לקנות אנחנו  –הטייק פרופיט שלנו הוא בעזרת פקודת "לימיט" . 4

 מאיתנו במחיר הגבוה שאנחנו דורשים.

שמדובר בפקודת סטופ כי אנחנו מחכים שהמניה תגיע  לפעמים מתבלבלים וחושבים

רה למחיר הגבוה לפני שנמכור, אבל זה לא המצב. אנחנו כבר בקנייה מחכים עם מכי

 במחיר הלימיט ומוכנים למכור.

 י.בנוסף אמרנו שסטופ במכירה הוא מתחת למחיר הנוכח

 .אם ננסה למכור מניות שאין לנו אז אנחנו פותחים עסקת שורט. 5

נוודא שבאמת בוטלה פקודת הטייק פרופיט שהייתה  סטופ לוסאם המניה הגיעה ל. 6

ת הפקודות כפי שראינו בשיעור במערכת ושבאמת נמכרו כל המניות שרצינו. אם הכנסתם א

אז זה קורה אוטומטית, אך אם שיניתם את כמות המניות בסטופ או שהכנסתם את הטייק 

 פרופיט לאחר מכן אז חשוב לוודא זאת.

הכין סטופ לוס חדש עם כמות המניות לנו אז חשוב לש לטייק פרופיט הגיעהה המני אם

 הרלוונטית במחיר החדש שנרצה.

 לשאלות נוספות מוזמנים לפנות אלינו באופן אישי 

 שיעורים בשוק ההון Hive Mindדרך עמוד הפייסבוק: 


