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2019מאי   

 גירסת האיתותים –  5.55גירסה 
 

 

 נרות בגרף מתחת ל –  וסגירה איתותי קנייה
 

באמצעות לחצן איתותים בחלק התחתון של הגרף ניתן לבקש מהמערכת לסמן באופן אוטומטי  
 : כפי שנלמדת בקורסים שלו  אייל גורביץ' ע"פ שיטתו של  איתותי קנייה 

 איתות קנייה המבוסס על שיטת הרצפים  – 1ק
 . 5איתות קנייה המבוסס על ממוצע נע  – 2ק
 איתות קנייה המבוסס על חריגה מתחת לרצועות בולינגר )+נר ירוק(.  – 3ק
 מתחת לרצועות בולינגר )+ נר של קונים(. חריגה איתות קנייה נוסף המבוסס על  – 4ק
 

 סוגים:  4-איתותי הסגירה המסומנים באותיות "ס" מחולקים גם הם ל
 סגירה על בסיס הרצף.   – 1ס
 .5סגירה על בסיס ממוצע נ  – 2ס
 סגירה על בסיס רצועות בולינגר.  – 4, ס3ס

 

כל אלו נלמדים בהרחבה בקורסים של אייל לגורביץ'. ניתן לשלב   –האיתותים ואודות השימוש בהם 
 ולבנות אסטרטגיות מסחר על בסיס שילוב האיתותים בכמה מימדי זמן. 

 לחצו לקישור. להעמקה אנו ממליצים לצפות בשיעור המבוא בקורס מסחר עצמאי. 
 

המערכת    V -באיתותי סגירה" מוסמנות    –ארבעת האיתותים" או "קנייה  –"קנייה כאשר האופציה 
אופן אוטומטי גם במהלך המסחר ובמידת הצורך יופיעו הסימנים בחלקו הימני  מזהה את האיתותים ב

 של הגרף מתחת לנר הנוכחי והאחרון. 
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 מעל נרות הגרף – מכירה בחסראיתותי 
 

באמצעות לחצן איתותים בחלק התחתון של הגרף ניתן לבקש מהמערכת לסמן באופן אוטומטי  
 מכירה בחסר )שורט( ע"פ שיטתו של אייל גורביץ' כפי שנלמדת בקורסים שלו: איתותי 

 המבוסס על שיטת הרצפים מכירה בחסר איתות  – 1מ
 . 5המבוסס על ממוצע נע מכירה בחסר איתות  – 2ק
 (. אדוםרצועות בולינגר )+נר מעל  המבוסס על חריגה מכירה בחסר איתות  – 3ק
 (. מוכריםרצועות בולינגר )+ נר של חריגה מעל  נוסף המבוסס על מכירה בחסר איתות  – 4ק
 

 סוגים:  4-איתותי הסגירה המסומנים באותיות "ס" מחולקים גם הם ל
 סגירה על בסיס הרצף.   – 1ס
 .5נסגירה על בסיס ממוצע    – 2ס
 סגירה על בסיס רצועות בולינגר.  – 4, ס3ס

 

 
 כל אלו נלמדים בהרחבה בקורסים של אייל לגורביץ'.   –האיתותים ואודות השימוש בהם 

 ניתן לשלב ולבנות אסטרטגיות מסחר על בסיס שילוב האיתותים בכמה מימדי זמן. 
 לחצו לקישור. להעמקה אנו ממליצים לצפות בשיעור המבוא בקורס מסחר עצמאי. 

 
 איתותי סגירה" מוסמנות   –ארבעת האיתותים" או "מכירה בחסר   –כאשר האופציה "מכירה בחסר 

האיתותים באופן אוטומטי גם במהלך המסחר ובמידת הצורך יופיעו   המערכת מזהה את  V -ב
 הסימנים בחלקו הימני של הגרף מעל הנר הנוכחי והאחרון. 
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 מעל נרות הגרף –מכירה בחסר איתותי 
 

 אזור תמיכה והתנגדות.   –מערכת האיתותים האוטומטית כולל בגירסה זו גם כלי חדש 
 שמשמשות פעמים רבות כאזורי תמיכה והתנגדות. מינימום ומקסימום על הגרף  בנקודות מדובר 

 
 באדום.  –מסומנים כקו מקווקו ירוק. אזור ההתנגדות  –אזורי התמיכה 

 

 
 
 



 

 קו מנחה בורסה גרף בע"מ 

 www.bursagraph.co.il | 03-6388292/277 טל'   | 67778, תל אביב 12רח' יד חרוצים 

 

  
2018 נובמבר  

 

  מה חדש ? –  25.5גירסה 

 
 נתונים פיננסיים מהשוק האמריקאי כולל סריקות 

 

 
 
 

 הרצף באמצעות החיצים בסמוך לכפתור זיהוי שלב   –שדרוג ברצפים 
 

 רצף עולה בשלב הדשדוש )הרצף נחלש(  –עולה אחד חץ 

 רצף עולה משמעותי וחזק  –שני חיצים עולים 

 

 רצף יורד בשלב הדשדוש )הרצף נחלש( –יורד אחד חץ 

 רצף יורד משמעותי וחזק   –שני חיצים יורדים 
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 תמיכה בקרנות סל 
 

 
 
 

 לשוק האמריקאי! ציטוט בזמן אמת  
 

 
 

 על ציטוט בזמן אמת מעדכנת באופן אוטומטי גם את הגרף הפתוח )בישראל ובארה"ב(. לחיצה 
 כמו כן פתיחת גרף כאשר חלונית זמן אמת פתוחה מייצרת ציטוט אוטומטי בזמן אמת. 
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 חלוקת מדדי אמריקה לקבוצות
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2017נובמבר   
 

 5.4 אות מה חדש בגירס

 
 2017נובמבר  – 5.45גירסה  

אפשרות להשוואה של חמש שנים ומעלה באמצעות מעבר   –ניתוח יחסי  •

 אוטומטי לגרף שבועי או חודשי. 

גרף אסטרטגיית מובנה מבצע גם שמירת הגדרות   –סימלולטור מעו"ף  •

 )תיקון באג(. 

בחירת צבע חופשית   –כתיבה ושרטוט על הגרף חצים וקוביות טקסט   •

 באמצעות קרוסלת צבעים. 

 תיקון באג פתיחת התוצאה הראשונה שמתקבלת.  –סורק תוך יומי  •

 נמצא בצד ימין ולא למטה.  TASK BARתיקון כאשר  –רזולוציה נמוכה  •

איפוס מבצע העתקה מההגדרות הכלליות של    –התראות פנימיות בגרף  •

 התוכנה.

יופיע חיווי בחלקו העליון    –גרף שנמצא ברשימת הדואליות )ארביטראז'(  •

 של הגרף עם שם הנייר המקביל. 

 ( בשם הנייר. Sעסקאות שורט שנסגרו מופיעות עם סימון ) –תיק אישי  •

, באמצעות  1-ברירת מחדל )מצב קבוע( לתצורת מקומית שונה מ •

ז/תכלת )ליד קוביית  המספר שנמצא בצד שמאל למעלה עם רקע טורקי

 הצבעים בפינה השמאלית העליונה של התוכנה(.
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 2017בשנת  5.4כלים שנוספו בגירסאות 

 
 סימני המכירה, ע"פ שיטת תשע השאלות של אייל גורביץ':  4

 
 

 על הגרף וכניסה  " ימין-מקש-עכבר" סימני המכירה ניתן להגיע גם באמצעות  4-ל
 . ל"כלים המיוחדים" 
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 עוצמת הרצף 

 מנגנון הרצפים שוכלל בגירסה זו והוא מכיל גם את מדד עוצמת הרצף. 

 

ניתן לשלב את עוצמת הרצף גם בסריקות )בסורק( ולבקש מהמערכת לאתר ניירות עם רצף  

 עולה חזק/בינוני/חלש בכל טווח זמן מבוקש )כולל שילובים(.  

 גם בדו"ח הטכני ניתן לראות את תמונת המצב של הרצפים והמגמות לכל טווחי הזמן בנייר.
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 ABC –עוד שדרוג לסרגל פיבונאצ'י  

להוסיף את היעדים בפורמט   ימין" -מקש-לאחר שרטוט סרגל פיבונאצ'י, ניתן באמצעות "עכבר

ABC  :כפי שמודגם כאן 

 

הנקודה השלישית, המסומנת כאן בחץ ירקרק, ממנה מתחיל חישוב היעדים תופיע בהתחלה  

  –במקום אקראי. לאחר הופעתה ניתן ללחוץ עליה ולהזיזה על מנת למקמה במקום המועדף 

 נקודת סיום התיקון ותחילתו של המהלך החדש אותו רוצים למדוד. 
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 רשת קווים אלכסונית 

 

 

 דולר אינדקס  

המפורסם שכולל את סל המטבעות מול הדולר האמריקאי התווסף לבורסה גרף   המדד

 בגירסה זו.
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 מסך התיק האישי 

 

 מתבצעת שמירה אוטומטית של השדה על פי מתבצע מיון התיק האישי.  כמו כן

השמירה מתבצעת במעבר בין תיקים וכן בעת סגירת מסך התיק האישי, לקראת הפתיחה 

 בפעם הבאה.
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 2016אפריל 

 5.3מה חדש בגירסה 

 
 בגירסה זו תוקנו מספר באגים ובוצעו שדרוגים שונים לבקשת לקוחות. 

 

 ובנוסף לכך: 

 שינויים בתפריט הגדרות 

 

אפשרויות חדשות נוספות בתפריט הגדרות. בין היתר אפשרות לקבע את טווח הזמן   מספר

 של כל גרף כפי שמופיע בתפריט כאן. 

 נמוך של הנר האחרון(.-הצג קו מחיר אחרון וטווח מחיר אחרון )גבוה
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 2015אוקטובר 

 65.2מה חדש בגירסה 

 
 פאנל הדפדוף וההתראות החדש 

 

 
 

  

מאפשר גישה   פאנל הדפדוף 

מהירה ונוחה לכל הניירות בתוכנה  

וכן הגדרה מהירה ופשוטה של  

התראות פריצה מעלה או שבירה  

 מטה.

העליון  נמצא    בחלקו  הפאנל  של 

על   המשפיע  הכפתורים  סט 

 הניירות שיופיעו בטבלה.

מתחת לכפתורים קיימת האופציה  

תת את  ובהתאם  -לבחור  הקבוצה 

 הטבלה תתמלא בנתונים. 

סטטוס  HLO  הכפתורים   ,–  

להוסיף   או  להוריד  מאפשרים 

 טורים לטבלה.  

בכל   אוטומטית  מתעדכן  הפאנל 

 עדכון אוטומטי של התוכנה.

גרף   על    –פתיחת  לפתוח  ניתן 

וכן   חדש  כחלון  או  הקיים  החלון 

גרפים    MWDבמצב   )שלושה 

 חודשי, שבועי ויומי(. 
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 המשך   –פאנל הדפדוף וההתראות החדש 

חשוב לציין כי לא מדובר בהתראות תיקי ההשקעות אלא במערכת  –לניירות  התראות •

התראות חדשה אשר מאפשרת הגדרת שתי התראות )פריצה מעלה או שבירה מטה( 

 לכל נייר. ההתראות תקפות לנייר בלי קשר לשאלה האם הוא נמצא בתיק כלשהו.

יה פאנל הדפדוף וההתראות מאפשר גם צפי  –)"ריכוז"(   התראות תיקי ההשקעות •

בתיקים האישיים ובהתראות הספציפיות של התיקים. זאת באמצעות שני הכפתורים  

 "תיקים" ו"ריכוז התראות תיקים". 

המערכת מבצעת שמירה   –בכל פתיחה של התוכנה  הצגת הפאנל אוטומטית •

 אוטומטית בעת היציאה כדי לפתוח את התוכנה בפעם הבאה באותו המצב. 

מאפשר לראות את התיקים בפריסה אחת,  – תיקים"כפתור "ריכוז התראות וניירות ב •

 ולשנות התראות קיימות, כל זאת מבלי להיכנס למסך התיק האישי. לחפש נייר בתיקים

 : צבעי ההתראות •

פריצה מעלה על בסיס  –ירוק בהיר פריצה מעלה על בסיס שער סגירה |  – ירוק כהה

 שער גבוה בלבד.

שבירה מטה על בסיס   – אדום בהירשבירה מטה על בסיס שער סגירה |  – אדום כהה

 שער נמוך בלבד.
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 שדרוג חלונית התראות בגרף 

 

מאפשרת להגדיר שורה של התראות אשר תיבדקנה בכל פעם  חלונית התראות באתר  •

כלומר ההתראות אלו יופיעו מעצמן אלא אם כן הגרף יהיה  הגרף. תתבצע פתיחה של ש

 פתוח! 

אלו הן ההתראות אשר מופיעות גם   –התראות המחיר )פריצה מעלה או שבירה מטה(  •

 בפאנל ההתראות והדפדוף החדש )ראו עמודים קודמים(.

 ההתראות תופענה גם על הגרף בצורת קווים אופקיים. •
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 שדרוג בסורק 

 

)גבוה/נמוך/פתיחה ומחזורי   אפשרות להצגת נתונים היסטוריים בטבלת התוצאות •

 גם ללא בחירת איתותים.  –מסחר( 

" ולקבל טבלה אותה ניתן 25כלומר ניתן לבחור לדוגמא בקבוצת ניירות "מניות ת"א 

 גם לייצא לאקסל.

 מגוון רחב של סינונים ובדיקת פערי מחירים. - סינונים  •

  –לפי שם  וכן איתור תבנית יפנית Confirmationאיתור תבניות יפניות ללא  •

 בכרטסת "איתותי קנייה ומכירה".
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 : 5.26עוד בגירסה  

 

  -בגרף  •

 . CTP TRUE OBOSאו בשמו האחר  Overbought/Oversold (OBOS) indexמתנד 

 ".Additional Oscillators המתנד נמצא בחלונית הכלים הטכניים תחת " 

הצגת נקודת ההיפוך של הרצף הנוכחי, תחת חלונית מדד עוצמת המגמה  -בגרף  •

 ימין על הגרף, הכלים המיוחדים, מדד עוצמת המגמה(. -מקש -)עכבר

חישובי רווח/הפסד לניירות שנמכרו על פי מחיר נוכחי )ולא על פי מחיר   – תיק אישי •

לטובת סימולציות ובדיקות של "מה היה קורה אילו לא מכרתי את  –המכירה המצוין( 

ימני על טבלת התיק האישי ובחירה באופציה  -מקש-ניתן לביצוע באמצעות עכברהנייר". 

 "חישובי רווח/הפסד לפי מחיר נוכחי". 

השוואת גרפים של אג"ח לפי תשואות )ברוטו לפדיון( ולא לפי   – מסך ניתוח יחסי •

 מחירים. 
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 2015אפריל 

 5.2מה חדש בגירסה 

 הרחבות בסורק 
 

 נתוני תשואות )לכל הניירות, לא רק לקרנות נאמנות(

 

 הרחבת אופציית הסריקה לפי רצועות בולינגר 
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 איתור מניות ברמת שיא שנתית 

 
 עריכת טקסט על הגרף 
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 צפייה בהרכב הנכסים בקרן –קרנות נאמנות 

 חודשיים(-)מתעדכן על ידי הבורסה אחת לחודש
 

לקבלת הרכב הנכסים של כל קרן ניתן לפתוח את הגרף שלה וללחוץ על הסימון האדום 
 הרכב נכסים.  –בחלקו העליון של הגרף 

ימין" על שם הקרן בתוך טבלת -מקש-ניתן לעשות זאת גם מתוך התיק האישי בלחיצה "עכבר
 התיק האישי.

 

 
קה" אשר מכיל את אחוז ניתן לראות שמלבד רשימת הניירות מופיע גם הטור "אחוז אחז

 הנכסים מתוך כלל נכסי הקרן, לכל נייר ברשימה. 
 

במידה וכל נכסי הקרן הינם ניירות הנסחרים בישראל/ארה"ב   – אחוז הנכסים במערכת
. כל מספר נמוך יותר מלמד כי חלק  100%ומופיעים בתוכנת בורסה גרף יהיה אחוז זה 

ומים בבורסות הנ"ל או מסיבה אחרת אינם מנכסי הקרן מצויים בניירות ערך אשר אינם רש
 מופיעים בבורסה גרף. 

 
מהו השינוי המשוקלל של כל נכסי הקרן בהתייחס לאחוז האחזקות של  – שינו יומי מוערך

הקרן בכל נכס ונכס. יש לזכור כי הנתונים אינם עדכניים ולכן שינוי האמיתי של הקרן בסוף  
 היום צפוי להיות שונה מהערך המוצג כאן. 
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 2014דצמבר 

 5.1מה חדש בגירסה 

נאספו  על פי בקשות שכוללת שורה של תוספות ושיפורים  5.1גירסה 

ממשתמשים רבים בתוכנה בחודשים האחרונים. השיפורים מפוזרים על פני כל  

 התוכנה. להלן פירוט: 

 

 על פי סקטורים וקבוצות  TFEחלוקת תעודות סל בארה"ב 

 

הורחבה  5.1האמריקאיות מחולקות על פי קבוצות. בגירסה תעודות הסל 

החלוקה ונוספו קבוצות חדשות. ניתן לראות זאת בחלון לבחירת גרפים )תפריט  

סקטורים". כמו כן בסורק  -גרף / פתח גרף(, באפשרות העליונה "וול סטריט

)כרטיסיית "סקטורים" למעלה / מניות ארה"ב( ובמסך רשימות מיוחדות )תפריט  

 לים( בלחיצה על כפתור "חו"ל". כ
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 שכבות נתונים   5 –חלונית מידע בזמן אמת 

 

 על הגרף 

 גרף רבעוני ושנתי )בנוסף ליומי, שבועי וחודשי( !  •

השינוי ניתן לביצוע באמצעות תפריט   -אפשרות לגרף ברקע כחול  •
 "הגדרות / הגדרות הגרף / צבע רקע לגרף". 

   –הרחבת חלונית ההתראות בגרף   •
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 עוצב מחדש והורחב   –הדוח הטכני 

 

 "קרנות" ו"אג"ח". החדשות ת וכרטסשימו לב ל

 אפשרות שרטוט וציור שנשמר על הגרף  –ניתוח יחסי 
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 נתוני אג"ח מלאים 

 

לכל אג"ח ניתן לקבל מעתה שורה של נתונים כגון מח"מ, ריביות, תשואות,  

דירוגים וכו'. הנתונים מופיעים בעת הפעלת "דוח טכני / דו"ח מניה טכני" לאחר  

 פתיחת הגרף )מקש ימני על הגרף / הכלים המיוחדים / דו"ח טכני(. 

ניתן לבצע סריקות לאג"חים לפי   –גולת הכותרת של נתוני אג"ח נמצאת בסורק 

 ם למיון. מגוון פרמטרים ולקבל תוצאות בתוספת טבלת ערכים הניתנים ג
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 חדשות בסורק 

 . MFIסינון לפי מתנד  –סינון על פי כלים טכניים  •

, ממוצעים  200נוספו אופציות לסריקה על פי ממוצע נע  –סורק תוך יומי  •

 . VWAPנעים אקספוננציאלים,  

 

 Bursagraph Top –איתור הזדמנויות קנייה  •
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 תיק אישי 

 הסיכון של התיק. אופציה חדשה מחשבת עבור המשקיע את רמת 
המערכת סוכמת את סך ההפסדים שיכולים להיגרם בעת שבירת רמת הסטופ  

, או "שבירה מעלה"  LONGבכל המניות )על פי הטור "שבירה מטה" במצב 
(. סך כל ההפסד בכסף ובאחוזים מוגדר כרמת הסיכון של  SHORTבמצב 
 התיק.

 

 

 סימון חצי קנייה ומכירה על הגרף 

 

במצב   –טוס הנייר בתיק משפיע על החצים שיוצבו על הגרף שסטיש לשים לב 
" ובמצב "נקנה  SHORT" יופיע חץ ירוק בלבד, במצב "מכירה LONG "קנייה

ונמכר" יופיע גם חץ המכירה. הכל כמובן בכפוף להזנת תאריך קנייה ומכירה על  
 מנת שהתוכנה תדע היכן למקם החצים. 

  



 

 קו מנחה בורסה גרף בע"מ 

 www.bursagraph.co.il | 03-6388292/277 טל'   | 67778, תל אביב 12רח' יד חרוצים 

 

 טסט למנייה  –בדיקה לפני קנייה 

אופציה חדשה שנמצאת עדיין   –בדיקה לפני קנייה   –מקש ימני על הגרף 

 בשלבי פיתוח אולם גירסה ראשונה כבר מופיעה וזמינה באתר וניתן לבקר בה. 

המסך מאפשר בדיקה מהירה של כל נייר ונייר וקבלת סטטוס טכני של הנייר,  

הכל כדאי לקבל מידע מהיר, זמין ופשוט לפני   –רמת סחירות ורמת סיכון 

 רכישה של נייר. 

 לא מדובר במערכת לאיתור נקודת מכירה אלא רק בדיקה לפני קנייה! 
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 2014פברואר 

 5.00מה חדש בגירסה 

גולת הכותרת של גירסה זו הינה  של בורסה גרף.  5ברוכים הבאים לגירסה 

 שינוי העיצוב והממשק של המסך הראשי ומסכים נוספים במערכת. 

גם כוללת שורה של כלים חדשים ותוספות. כולנו תקווה כי תמצאו את    5גירסה 

 הגירסה החדשה נוחה, מתקדמת ומשופרת. 
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 והתוספות בתוכנה פירוט השינויים 

 

 על הגרף

 ואפשרות לשליטה בנקודת ההתחלה של היעדים: שדרוג סרגל פיבונאצ'י •

 

 

כלים הפעלתו באמצעות תיבת ה –  Accumulation Distribution -מתנד חדש  •

 ".Additional Oscillatorsהטכניים תחת " 
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 זיהוי דשדושים באמצעות טכניקת קופסאות דארווס :  •

 

 

מקש ימני על הגרף / סרגל שינויים / מחזור   – שינוי/ביטול מקסימום מחזור •

 )אפס( לביטול. 0הזנת המחזור המקסימלי המבוקש או  –מקסימום 

 

באמצעות תיבת הכלים הטכניים תחת  – ממוצע נע אקספוננציאלי שלישי •

 ". ממוצעים נעים נוספים" 

 

 . מים בהיסטוריה התוך יומית(הוגדל טווח הזמן לצפייה בגרף תוך יומי )מספר הי  •

 

 הסורק 

 ולא רק לפי הקבוצות הכלליות. ביצוע סריקה לפי סקטורים •

 

 התיק האישי 

)מתוך התיק( גם במצב של "נקנה ונמכר" ובכל  שרטוט חץ קנייה ומכירה על הגרף •

באמצעות מקש ימני עם העכבר על שם הנייר בתיק   –המצבים מלבד "מעקב בלבד" 

 . "סימון כניסה על הגרף"ובחירה באפשרות 


