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 נתונים  כניסה ראשונית ועדכון 

 

 ניירות:  15,000-בתוכנה כ  כדאי לדעת!

 כל מדדי הבורסה בת"א, מדדים מובילים מכל העולם, מטבעות וסחורות.  •

 כל מניות, אג"ח, אופציות וקרנות מן הבורסה בת"א.  •

ומניות כל המדדים   NASDAQ ,AMEX ,NYSE  – רוב מניות השוק האמריקאי  •

 בארה"ב. המובילים 

, חוזים עתידיים, מדדים מחושבים,  VIXגלום וסינטטי,  – מדדים ייחודיים  •

 .. ריבית ועוד ועוד. 
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 תקלות תקשורת ונתונים חסרים 

 

 כדאי לדעת! 

. חשוב  ZIPהתוכנה דורשת חיבור רגיל לאינטרנט ואפשרות להורדת קבצי  •

לא חוסמים את התוכנה מלעשות   FIREWALLלוודא שאנטי וירוס או מערכת 

 " מבצעים את הבדיקה הזו. 2", "בדיקה1זאת. "בדיקה

מתבצע אוטומטית אחת לכמה ימים, במידה וברצונך   –רענון מבנה נתונים  •

 לזרז בדיקת ניירות חדשים אפשר ללחוץ על כפתור זה. 
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 פתיחת גרפים וחיפוש ניירות 

 

 בכל פתיחת גרף:  כדאי לדעת!

התוכנה משחזרת את הגדרות הגרף הקודמות ופותחת בכל פעם את הגרף   •

אין צורך לבצע שמירה כלשהי, השמירה   . בפעם האחרונה נסגר כפי שהוא 

 מבוצעת אוטומטית. 

-מקש-שימוש ב"עכבר –כמעט בכל מקום בתוכנה בו מופיע שם של נייר  •

 מין" יוביל לפתיחת תפריט ובו תופיע האופציה "פתיחת גרף". י
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 החלון לבחירת גרפים 

 

   כדאי לדעת!

 חלק העליון של החלון מאפשר חיפוש לפי סקטורים גם בארץ וגם בחו"ל. ה •

 כמו כן חיפושים לפי סקטורים בתחום האג"ח וקרנות הנאמנות.  •

אופציה מעניינית וייחודית שנמצאת בצד שמאל למטה,   – מדדים טווח ארוך  •

 לצפות במדדים מובילים בעולם על פני עשרות שנים!  ת מאפשר

 שווה הצצה! מדדים ייחודיים של בורסה גרף.  – מדדים מחושבים  •
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 חלונית מידע בזמן אמת

 

 תדירות עדכון הנתונים בתוכנה:  כדאי לדעת!

 מתעדכנים אוטומטית אחת לדקה. מדדים ומטבעות מהארץ ומחו"ל  •

דקות אלא אם   15-20מניות, אופציות, אג"ח מהארץ מתעדכנים באיחור של  •

 מבוצע שימוש בחלונית זמן אמת המופיעה כאן. 

דקות אלא אם כן קיימת הרשאה   20מתעדכנות באיחור של  – מניות מחו"ל  •

 מיוחדת למידע בזמן אמת מחו"ל. לפרטים פנה אלינו! 
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 וש ראשוני שימ  –הגרף 

 

 מה אפשר לעשות עם הגרף:  כדאי לדעת!

ימין" על הגרף פותחת תפריט הכולל מגוון רחב -מקש -לחיצה עם "עכבר •

 של אפשרויות וכלים שניתן להפעיל על הגרף. 

טור הכפתורים מצד ימין כולל כלי שרטוט וציור שניתן להשתמש בהם   •

 ולצייר על הגרף עצמו. 

איך שנסגר הגרף ככה הוא   – פעולות על הגרף נשמרות באופן אוטומטי  •

 ייפתח בפעם הבאה... 

ירוק ליום עולה ואדום ליום יורד, זאת   – צבעם של מחזורי המסחר  •

 פתיחה של אותו היום. - בניגוד לצבע הנרות שמושפע מיחס סגירה
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 הגדרות ותצורות –הגרף 

כל גרף נפתח "על פי המצב האחרון" כלומר כפי שהתוכנה שמרה אותו בעת  

סגירתו. באמצעות החלונית הצהובה )בחלקה העליון של התוכנה( ניתן לשנות  

המכילות הגדרות.  תבניות ות שהן  את אופן פתיחת הגרף ולקבוע תצורות ראשי  

 

ת ולשנות "במכה גרף אפשר לשנות את התצורה הקיימ  גם לאחר פתיחת •

 אחת" את הגדרות הגרף הפתוח. 

ניתן למחוק תצורות קיימות באמצעות לחיצה על הריבוע הצהוב הנ"ל,   •

 (. DELETE – בחירת תצורה ומחיקה כקובץ )מקש ימני 
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 תצורת גרף מקומית 

 

 כדאי לדעת! 

כל פעולה שתתבצע   2-ל  1-התצורה נשמרת אוטומטית, לאחר שינוי מ •

 .  2תישמר על תצורה  

 כפתור המחיקה יבצע מחיקה לתצורה הנוכחית הפתוחה בלבד.  •
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 כלים טכניים –הגרף 

 

 כדאי לדעת! 

הכלים נשמרים באופן אוטומטי כחלק משמירת הגדרות הגרף והתצורות   •

 המקומיות והראשיות. 

ימין"  -מקש-יחודיים מתקבלים גם בעת לחיצה על "עכברכלים נוספים וי •

 ובחירת האפשרות "הכלים המיוחדים!". 
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 הוספת "פראקטל" בנקודות ציון 

 http://www.bursagraph.co.il/download/technical_analysis_l14.shtml -הסבר על הפראקטל 

 
 

 BW% ,Bדוגמא לשימוש בבולינגר ובמתנדים היחודיים 
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 ( 2-שימושי ביותר בעת ריבוי מתנדים )יותר מ  –גלילת המתנדים 

 

 זיהוי אוטומטי של תבניות יפניות 
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 הצגת עוצמת המגמה 

 

   רצפים וזיהוי מגמה באופן אוטומטי 
 http://www.bursagraph.co.il/download/technical_analysis_l13.shtml - הסבר על רצפים 
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 דו"ח טכני  

 הנייר במסך אחד... ריכוז כל מה שמעניין על 
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 על ניירות מישראל – חדשות והודעות בורסה 

 

חדשות וההודעות מגיעות ממערכת מאיה של הבורסה ומתעדכנות אחת לחצי  

 שעה. 

 

  

http://www.bursagraph.co.il/


 
- 17  - 

 קו מנחה בורסה גרף בע"מ 
6388279 | info@bursagraph.co.il-| 03 www.bursagraph.co.il 

 

 נוספים   מגוון שימושים –הגרף 

 שינוי צבע ברירת מחדל לציור ושרטוט 

 

 יומי/שבועי/חודשי/שבועי/רבעוני ותוך יומי –מימד הזמן של הגרף שינוי 
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 איתור מיקום העכבר 

 

 נעילת העכבר על יום ספציפי 
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 שמירת הגרף כתמונה או העתקו לזיכרון 

 

 הוספת "חץ קנייה" על הגרף 
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 סרגל פיבונאצ'י  
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 גרף תוך יומי 

 

 הצגת/ביטול דיווידנדים וספליטים על הגרף  

 הנתונים מתואמים באופן אוטומטי עד לבקשת שינוי כפי שמופיעה כאן: 
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 איך מקבלים איתותי קנייה על פי השיטה היפנית ? 

 

השיטה היפנית מספקת תבניות המהוות איתותי קנייה ומכירה לטווח הקצר  

 בודדים בגרף שבועי(. )ימים בודדים בגרף יומי או שבועות 

  -   Hרמות האמינות של התבניות מבוססות על בדיקות היתכנות שלהן בעבר. 

 נמוכה.  –  Lבינונית,  – Mרמת אמינות גבוהה,  

מומלץ לשלב העבודה עם התבניות על שיטות נוספות כמו למשל זיהוי מגמה.  

 אות. כלומר, התייחסות לתבניות קנייה במגמת עלייה בלבד עשויה לשפר התוצ
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 תיק אישי  – בניית רשימות מעקב ותיקים אישיים והתראות

 הוספת נייר לתיק

 

ניתן להוסיף נייר לתיק אישי כמעט מכל מקום, תמיד באמצעות  כדאי לדעת! 

ימין" על שם הנייר או על הגרף ובחירה באופציה "הוספה לתיק  -מקש-"עכבר 

 אישי" או "הוספה לרשימת מעקב". 

מדובר באותו המסך   – ההבדל בין רשימת מעקב לתיק אישי זניח ביותר 

ובאותה הרשימה. נייר שיוכנס לרשימת מעקב ייכנס לתיק ההשקעות אולם הוא  

יופיע ברשימה במצב של "מעקב בלבד" ולא ניתן יהיה להזין לגביו כמות ומחיר  

 קנייה. 
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 מסך התיק  

 

 

  

http://www.bursagraph.co.il/


 
- 25  - 

 קו מנחה בורסה גרף בע"מ 
6388279 | info@bursagraph.co.il-| 03 www.bursagraph.co.il 

 

 מעניינים במסך התיק האישי   "טריקים "כדאי לדעת!  

" בטבלה מופיעה המילה "ציטוט" לכל נייר אליו ניתן לקבל זמן אמת בטור " •

ונתוני הנייר בתיק יתעדכנו    –ציטוט בזמן אמת מהבורסה בת"א. לחיצה 

 בזמן אמת. 

ימין" על שורה בתיק האישי פותחת מגוון אפשרויות  -מקש -לחיצה עם "עכבר •

להגדיר רמה לשבירה   מעונייניםאם  –"  ים הגדרת סטופ/יעד באחוז"כולל  

 מעלה/מטה באחוזים במקום בערכים, זאת האופציה המתאימה! 

 לתיק  מזומן אופציה להוספת   •

 

 מדידת רמת הסיכון של התיק:  •
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 תיאום והמרת מחיר המניות מארה"ב בתיק לש"ח על פי שער הדולר: 

 

 הפעלת ההתראות בתיק
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 איך לאתר ולמצוא את המניות האטרקטיביות בשוק   –הסורק 

 

 : איך להפוך את הסריקה ליעילה יותרכדאי לדעת! 

ולבצע סריקה. לאחר מכן   -כדאי בהתחלה להגדיר ניירות ואיתותים   •

. כלומר, לא לסמן מלכתחילה סינונים אלא רק לאחר  סינונים להוסיף 

 סריקה ראשונית של איתותים בלבד. 

העכבר  הצב  – בשורה העליונה של מסך הסורק הסבר לכל איתות מופיע  •

 על שם האיתות וקבל את ההסבר בחלק העליון. 

איתות   - ניתן למיין את הטבלה שהתקבלה לפי סוג הגרף: גרף יומי  •

 לטווח ארוך או בינוני.  –לטווח קצר, גרף שבועי/חודשי  

עם אפשרויות   יופיע עולם ומלואו  –מקש ימני על שם הנייר בטבלה  •

 רבות. 
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 דוגמאות לסריקות מעניינות ולשאלות נפוצות! 

ובאופן   הטבלה  בתוצאות  פעמיים  תופיע  אחד  מאיתות  יותר  שמקיימת  מניה 

 כך אפשר למעשה לחפש מניות שעונות על כמה וכמה תנאים!  – מודגש 

 

 ?  HAMMERכיצד לאתר בתוצאות איתות ספציפי כמו למשל תבנית מסוג  
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 ? כיצד לאתר מניות בשיא כל הזמנים 
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 כיצד לדעת למתי נכונה הסריקה ? 

 

 האם הסריקה היא מסוג "וגם" או מסוג "או" ? 
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 כיצד לאתר מניות שפרצו את רצועות בולינגר ?
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 עוצמת המגמה ?כיצד לבצע סריקה על פי מתנד 

 

 דוגמא לסריקה של פריצת ממוצעים נעים  
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 כיצד לבצע את אותה הסריקה שוב ושוב מחדש

 

 אחוזים ביום ספציפי  Xחיפוש מניות שעולות יותר מאשר 
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 דגשים והסברים נוספים אודות מסך הסורק 

 סינון מחירים וסחירות 

 

 לבוא בנוסף לאיתותים אחרים או כסינון שעומד בפני עצמו. השימוש בסינון ע"פ מחירים וסחירות יכול 

כאן ניתן להגדיר מגמה ספציפית לאיתור, סינון לפי טווח המחיר של הנייר עצמו וכן סינון סחירות  

 )במרכז(. 

 שימו לב לשני סינונים ייחודיים: 

, והסורק יציג רק ניירות שעלו או  5ניתן להגדיר ערך אבסולוטי, לדוגמא  – % מעל - תנודה יומית ב

 אחוזים ביום המסחר האחרון )תנודה יומית(.  5-ירדו ביותר מ

הסורק ייאתר ניירות שהתרסקו בתקופה האחרונה ביותר   –  מרוחק מרמת שיא שנתית/כל הזמנים

 אחוזים )ניתן לשנות את הערך(.    75 -מ

 

 סינון כלכלי 

 

רסה גרף איננה מכילה רק כלים טכניים אלא גם מידע כלכלי/פיננסי אודות החברות הנסחרות  בו

 בבורסה בת"א. 

 ניתן להוסיף סינונים בהתאם למופיע כאן ולקבל ניירות שעונות על התנאים. 
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 בשיטת "או"   – פריצות ושבירות 

 

 כרטיסיה זו הינה "קלאסית" בתחום הניתוח הטכני. 

שכאן מאפשרים איתור ניירות אשר מקיימים תנאים טכניים כגון פריצות של  האירועים הטכניים  

 ממוצע נע מעלה/מטה, פריצות של רמות ספציפיות במתנדי עוצמה וכו'. 

 חשוב לשים לב שהתוכנה תציג ניירות אשר ממש ביום/שבוע /חודש הנוכחי מקיימים את התנאי. 

הניירות שממש נכון להיום שברו כלפי מעלה   פריצה מעלה יתקבלו רק   13-בסריקת ממוצע נע יומי ל

 לא יופיע בתוצאות הסריקה.  –את הממוצע, ניירות אשר נמצאו מעל הממוצע כבר אתמול  

ניתן לשלב בין מספר מתנדים/כלים, ניתן להגדיר תקופת זמן לכל כלי, לא ניתן להגדיר תקופות זמן  

 שונות לאותו כלי. 

יירות שמקיימים את התנאי הראשון או את התנאי השני )לא  סימון יותר מכלי אחד יגרום להצגת הנ

 וגם(. 

 

 בשיטת "וגם"  – סינון ע"פ כלים טכניים 

 

כרטיסיה זו מאתרת ניירות אשר מקיימים תנאים טכניים "קלאסים" נכון לעכשיו. כלומר בניגוד  

בשבוע/חודשי(, סינון ע"פ כלים טכניים  לפריצות/שבירות שאמורות להתרחש ממש ביום הנוכחי )או 

 הינו איתור ניירות שהחלו לקיים התנאי הנבחר מתי שהוא בעבר ומקיימים אותו נכון לעכשיו. 

הנייר מעל הממוצע יתקבלו ניירות שנמצאים נכון להיום מעל הממוצע    13-בסריקת ממוצע נע יומי ל

 שלהם בלי קשר למתי התרחשה הפריצה מעלה.  

ין מספר מתנדים/כלים, ניתן להגדיר תקופת זמן לכל כלי וכן ניתן להגדיר תקופות זמן  ניתן לשלב ב

 שונות לאותו כלי. 

 סימון יותר מתנאי אחד יגרום להצגת הניירות שמקיימים את כל התנאים יחד )וגם(. 
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   אזורי קנייה ומכירה

 

 מבוסס על שיטת מסחר ייחודית שפותחה על ידי אייל גורביץ.

 יה הינם אזורים אשר בהם הסיכון לקנות את הנייר נמוך משמעותית מהסיכוי . אזורי קני

אזור קנייה מתקיים כאשר הנייר במגמת עלייה. אזור מכירה מתקיים כאשר הנייר במגמת ירידה  

 )מכירה בחסר(. 

לנייר  כלומר ניירות שמופיעים בתוצאות סריקת "אזורי קנייה" הינם אך ורק ניירות במגמת עלייה. 

 במגמת ירידה לא יהיה אזור קנייה מכיוון שהוא איננו מועמד לקנייה. 

כאשר הנייר נמצא באזור קנייה, המשמעות הינה שבעיצומה של מגמת העלייה הנייר תיקן מטה  

 )תיקון טכני( והגיע לאזור בו רמת הסיכון לעסקת לונג נמוכה.  

 

לדוגמא, הנייר שבדוגמא נמצא במגמת עלייה  

האחרון ביצע תיקון טכני מטה   אולם הנר

והחזיר את הנייר לאזור הקנייה שהוא האזור  

 שבין הממוצע התחתון לממוצע האמצעי. 

הסטופ לוס ע"פ שיטת המסחר הזו יהיה  

 ברצועה התחתונה )הממוצע התחתון(. 

 

 

 נרות+בולינגר 

 

אוד )מעל רצועת  איתור ניירות אשר נמצאים בנקודות קצה/קיצון. ניירות אשר עלו בצורה חדה מ

בולינגר עליונה( או ירדו בצורה חדה מאוד )מתחת לרצועת בולינגר תחתונה( בדר"כ נוטים לתקן  

 לכיוון ההופכי בימים )גרף יומי( שלאחר מכן. 

אם במצב הקיצון הנ"ל )מתחת לרצועה תחתונה( מופיע גם נר קונים / תבנית קנייה,    -הזדמנות קנייה  

 תברות למהלך עליות. על אחת כמה וכמה גדלה ההס

 במצב ההפוך.   - הזדמנות מכירה בחסר
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 מתייחס לאירוע ולאיתות כאחד  –טווח זמן הסריקה 

 אירועים בגרפים יומיים מתקבלים ביום האירוע עצמו ולעיתים גם ביום שלאחריו. 

מרגע בו  אירועים בגרפים השבועיים מתקבלים אך ורק בשבוע בו מתרחש האירוע )לאורך כל השבוע, 

 נוצר האירוע(. 

 אירועים בגרפים החודשיים מתקבלים למשך כל החודש בו מתרחש האירוע. 

באמצעות התאריכון בחלק התחתון של המסך ניתן לבקש מן המערכת לסרוק אירועים מתקופות  

 . 2007מוקדמות יותר, בכל מקרה לא ניתן לסרוק אירועים שהתקבלו לפני אוקטובר 

 

 בפרמטרים של הכלים הטכניים הנסרקים שינוי 

מסיבות טכניות שונות לא ניתן לשנות את הפרמטרים של הכלים הטכניים על פיהם מבוססים  

 האיתותים )מלבד ממוצע נע אשר בו קיימות מספר אפשרויות לשינוי הפרמטר(. 

רמטרים של  מניסיון רב שנים במסחר וממחקרים שקיימים בתחום אנו מאמינים כי שינויים קלים בפ

כלים טכניים אינם משפיעים לאורך זמן על תוצאות מסחר בני"ע. שימוש במתנד העוצמה היחסית  

(RSI ל )- לא תהיה הסיבה להצלחה או כישלון במסחר לאורך זמן.    13יום במקום  14 

 

 אזהרה

האירועים והאיתותים מוגשים כאינפורמציה טכנית נוספת וכל העושה שימוש בהם פועל על סמך  

שיקול דעתו הבלעדי. אנו ממליצים לשלב עם האיתותים כלים טכניים נוספים וניתוח ממספר זוויות  

 טכניות לפני קבלת החלטת השקעה. 
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 מהם איתותי הקנייה והמכירה שיש בסורק ? 

 שאינם מבוססים על כלים טכניים  –איתותי קנייה ומכירה 

 הסבר כותרת האיתות

  ביחס חריגה עלייה
 לממוצע

  החודשים 3-ב  הממוצעת  מהתנודה 3 מפי בלמעלה גבוהה הנוכחית העלייה
 האחרונים

  ביחס חריגה ירידה
 לממוצע

  החודשים 3-ב  הממוצעת מהתנודה   3 מפי בלמעלה גבוהה הנוכחית הירידה
 האחרונים

  ביחס חריג מחזור
 לממוצע

 האחרונה  בתקופה הממוצע מהמחזור 2 מפי  בלמעלה גבוה הנוכחי המחזור

  בתנודתיות ירידה
 התקן  ובסטיות

 הממוצעות לתנודות ביחס התקן ובסטיות בתנודתיות ירידה. למעקב איתות
 למהלך הקודמת תקופה מאפיין כלל בדרך. האחרונה התקופה של

 . מטה או מעלה משמעותי
 לאחר מעלה פריצה
 דשדוש  תקופת

 חודשים או שבועות מספר דישדש הנייר. ארוך-בינוני לטווח קנייה איתות
  לאחר. הדשדוש  טווח של מעלה  מובהקת פריצה נרשמה  האחרונים ובימים
 . עליות למהלך הסבירות  גדלה זו פריצה

  לאחר מטה שבירה
 דשדוש  תקופת

 או שבועות מספר דישדש הנייר. ארוך-בינוני לטווח בחסר מכירה איתות
. הדשדוש טווח של מטה  מובהקת  פריצה נרשמה האחרונים ובימים חודשים

 . ירידות למהלך הסבירות גדלה זו פריצה לאחר
 רמת מעלה פריצה

 התנגדות /שיא
  מפעם שיותר רמה – התנגדות כרמת בעבר ששימשה רמה מעלה פרץ הנייר
  כלל בדרך. מעלה כלפי השוק שבר לא  אותו עליון כמחסום שימשה  אחת

 . עליות מהלך מופיע שכזו פריצה לאחר
 רמת מטה שבירה

 תמיכה /שפל
  מפעם שיותר רמה – תמיכה כרמת בעבר ששימשה   רמה מטה  שבר הנייר
  כלל בדרך. מטה  כלפי השוק שבר לא  אותו  תחתון כמחסום שימשה  אחת

 . ירידות מהלך מופיע שכזו פריצה לאחר
  היפנית בשיטה תבנית
 של מעלה פריצה
 מגמה  היפוך תבנית

 לרמת הנייר הגיע ירידות מהלך לאחר. ארוך-בינוני לטווח קנייה איתות
 היפוך תבנית של מבנה  יצר במקביל. מטה אותה שבר ולא  תמיכה/שפל

 . עליות  למהלך הסבירות מגדילה מעלה  שפריצתה מגמה 
  של מטה שבירה
 מגמה  היפוך תבנית

  הנייר הגיע עליות מהלך לאחר. ארוך-בינוני לטווח בחסר מכירה איתות
  תבנית של מבנה יצר במקביל. מעלה אותה  פרץ ולא  התנגדות/שיא  לרמת

 .ירידות  למהלך הסבירות מגדילה  מטה שפריצתה  מגמה היפוך
  ללא מדשדש הנייר

 פריצה
 עד שבועות, רב זמן מזה מצוי הנייר. ארוך-בינוני לטווח למעקב איתות

.  והתנגדות תמיכה רמת בין מדשדש הוא  כאשר מגמה-חסר  במצב, חודשים
 .הפריצה בכיוון למהלך גבוהה סבירות הפריצה עם

 וחזרה  תיקון סיום
 עלייה למגמת

.  מטה טכני תיקון התרחש האחרונה בתקופה. עלייה הינה הנייר מגמת 
  וחזרה הטכני התיקון לסיום הסימנים הופעת בעת מתקבל הקנייה איתות

 . העלייה  למגמת
 וחזרה  תיקון סיום

 ירידה למגמת
. מעלה טכני תיקון התרחש האחרונה בתקופה. ירידה הינה הנייר מגמת 
  וחזרה הטכני התיקון לסיום הסימנים הופעת  בעת התקבל המכירה איתות

 . הירידה  למגמת
 ושינוי בתמיכה נגיעה
 לעלייה מגמה

  איתות.  מטה  אותה  שבר ולא  תמיכה לרמת הנייר  הגיע ירידות מהלך לאחר
 מהלך של ותחילתו מגמה לשינוי הסימנים הופעת בעת התקבל הקנייה
 . עליות

  בהתנגדות נגיעה
 לירידה מגמה ושינוי

.  מעלה אותה  שבר  ולא  התנגדות לרמת הנייר הגיע עליות מהלך לאחר
 של ותחילתו מגמה לשינוי הסימנים הופעת  בעת התקבל המכירה איתות
 . ירידות מהלך

 מומנטום סטיית

 חיובית

  בעלייה מאופיינות האחרונות השפל  רמות שתי כאשר ירידה מגמת 

  המומנטום מתנדי של חיובית סטייה כלומר  המומנטום במתנדי משמעותית
 . המגמה לעומת

 מומנטום סטיית
 שלילית

  בירידה מאופיינות האחרונות השיא   רמות שתי כאשר עלייה מגמת 
 לעומת המתנדים של שלילית סטייה כלומר  המומנטום במתנדי משמעותית

 .המגמה
  נרות 8 של יורד רצף
 שבירה ללא

  נמוך אחד  כל אשר  נרות 8 לפחות של רצופה ירידה נרשמה הנוכחי בגרף
 . מעלה טכני ותיקון כיוון לשינוי הסיכוי גדל כזו ירידה לאחר. מקודמו

  נרות 8 של עולה רצף
 שבירה ללא

  גבוה אחד  כל אשר  נרות 8 לפחות של רצופה עלייה נרשמה הנוכחי בגרף
 . מטה טכני ותיקון כיוון לשינוי הסיכוי גדל כזו עלייה לאחר. מקודמו

  נרות 8 של יורד רצף
 מעלה ושבירה

  נמוך אחד  כל אשר  נרות 8 לפחות של רצופה ירידה נרשמה הנוכחי בגרף
  מפנה  נקודת – הקודם  הנר גבוה של  מעלה פריצה ולאחריה מקודמו

 . קרוב עליות למהלך הסבירות את המגדילה
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  נרות 8 של עולה רצף
 מטה ושבירה

  גבוה אחד  כל אשר  נרות 8 לפחות של רצופה עלייה נרשמה הנוכחי בגרף
  מפנה  נקודת –  הקודם הנר נמוך של  מטה  שבירה ולאחריה מקודמו

 . קרוב ירידות למהלך הסבירות את המגדילה
  ופריצה מחירים פער

 מעלה
  של שיא  רמת  של שבירה וכן הנוכחי המסחר בנר מעלה כלפי מחירים פער

 האחרונה. התקופה
  עם מחירים פער

 חריג  מחזור
 לימים ביחס  חריג מחזור וכן הנוכחי המסחר בנר מעלה כלפי מחירים פער

 האחרונים.
  ופריצת מחירים פער

 13ממוצע
  ממוצע של מעלה חצייה וכן הנוכחי המסחר בנר מעלה כלפי מחירים פער

 .13 נע
  ושבירה מחירים פער
 מטה

 של שפל  רמת שבירת וכן הנוכחי המסחר בנר מטה כלפי מחירים פער
 האחרונה. התקופה

  עם מחירים פער
 חריג  מחזור

 לימים ביחס חריג מחזור וכן הנוכחי המסחר  בנר  מטה כלפי מחירים פער
 האחרונים.

  ושבירת מחירים פער
 13ממוצע

  נע ממוצע של  מטה חצייה וכן הנוכחי המסחר  בנר  מטה כלפי מחירים פער
13. 

 

 מבוססים על כלים טכניים  – אירועים טכניים 

 חציית ממוצעים אקספוננציאלים 

 חציית ממוצעים נעים רגילים 

  MACDאיתות ממתנד  

RSI 13  -  חציית רמות מוגדרות מראש 

 חציית רמות מוגדרות מראש  5/3סטוקסטיקס 

Bolinger 20   פריצת רצועה עליונה/שבירת רצועה תחתונה 

 DMI 14איתות ממתנד  

 Force 5חציית קו האפס במתנד 

 כחול חוצה אדום מעלה/מטה   -איצימוקו 

 כניסה/יציאה מענן ירוק   –איצימוקו 

CCI 5  -  פריצת רמות מוגדרות מראש 
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 ניתוח יחסי והשוואת תשואות   –מסכי ההשוואות 

 

 כיצד משווים ניירות ערך בתוכנה  כדאי לדעת! 

 בתחתית הגרף ניתן לבחור את טווח הזמן של הגרף.  •

 כפתור ה"דיסקט" מאפשר שמירת הגרף כתמונה. •

ניתן "לערבב" קרנות, מדדים, מניות   –השוואה אפשרית בין כל סוגי הניירות  •

 ומטבעות. 
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 אפשרות ציור ושרטוט על הגרף  –  5.1חדש בגירסה 

 

 ניתן לבצע בחירה גם מתוך התיקים האישיים: 
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 השוואת תשואות 

 

לדעת!   "עכברכדאי  עם  פעולות  -מקש-לחיצה  קבלת  מאפשרת  הגרף  על  ימין" 

 נוספות כגון ייצוא הטבלה לאקסל, פתיחת גרפים ועוד. 
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 בתוכנה ומחוצה לה  –התראות 

 מספר אפשרויות לביצוע התראות. בתוכנה ובאתר קיימות  

חלק מההתראות הינן פנימיות כלומר מיועדות לקפוץ ולהתריע כאשר התוכנה  

.  )חיצוניות( פתוחה וחלקן מיועדות לשליחת הודעות סמס או דואר אלקטרוני

 חשוב לבדוק ולעשות שימוש בהתראות המתאימות לצרכים הספצייפים שלך. 

 
 לשימוש כאשר התוכנה פועלת  –חלונית ההתראות בגרף 

 

ולהגדיר סט של התראות בכל    כדאי לדעת! גרפים במקביל  ניתן לפתוח כמה 

)מזעור( ולהמשיך לעבוד עם התוכנה. בעת    MINIMIZEDאחד, לאחר מכן לבצע  

 ! ממצב מוזער וההתראה תופיע על המסך  הגעה להתראה הגרף יקפוץ
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 איננה פועלת לשימוש כאשר התוכנה  – באתר חלונית ההתראות 

ימין" על הגרף בתוכנה, בחירת האפשרות "הגדרת התראות  -מקש-"עכבר 
 באתר". 

 

ההתראות של מסך זה יוכנסו לשרתי בורסה גרף והמערכת  כדאי לדעת! 

  5האוטומטית שלנו תסרוק אותן ותתריע במידת הצורך. הבדיקה מתבצעת בכל  

דקות במהלך שעות המסחר ואחריו. מספר ההתראות לדואר האלקטרוני אינו  

 בחודש.  20עד  – מוגבל. לסלולר 
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 לשימוש כאשר התוכנה פועלת או בעת הכניסה אליה  –התראות בתיק האישי  

 

ימין" על שם  -מקש-במסך התיק האישי ניתן באמצעות "עכבר  כדאי לדעת!

 המניה להזין התראה גם באחוזים ולא רק במחיר אבסוליטי. 

 ההתראות נלקחות מהתיקים האישיים  –  חלונית ההתראות הכללית
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שליחה לאתר והפעלת ההתראות גם כאשר התוכנה   –התראות בתיק האישי  
 סגורה 

לחיצה עליו מאפשרת   – " WEBבתחתית מסך התיק האישי מופיע הכפתור " 

ביצוע "שליחת התיקים לאתר". ניתן לעשות זאת גם באמצעות כניסה לחלונית  

 ההתראות בתוכנה בצד שמאל למטה, בכפתור המסומן בסימן קריאה. 

ולקבל את מסך   Http://scan.bursagraph.co.il לאחר מכן ניתן לגשת לאתר 

מסך זה מסונכרן לתיקים שהועלו מהתוכנה  – התיקים וההתראות באתר 

 לאתר. 

 

חשוב להעלות את התיקים לאתר גם למטרת גיבוי או סינכרון בין   כדאי לדעת!

מותקנת עליהם. כאשר התיקים נמצאים על אתר  מחשבים שונים שהתוכנה 

לסרוק אותם ולהתריע במידת הצורך וכן   בורסה גרף מערכת ההתראות יכולה 

 ניתן לבצע טעינת התיקים ממחשב אחר עליו בורסה גרף מותקנת. 
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 הגדרות התוכנה  

בקלות וביעילות על הגדרות ברירת המחדל )הגדרות בסיסיות( של   ניתן לשלוט 

 הגרפים ותצורת הגרף הנפתח. כדי לעשות זאת יש להיכנס לתפריט "הגדרות". 
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 הגדרת נרות מלאים בגרף  –לדוגמא 

 

 או למשל, שליטה על דפדפן ברירת המחדל של התוכנה )כרום או אקספלורר(. 
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ניתן לקבוע מי יהיו הכלים הטכניים אשר ייפתחו   –בהגדרות / כלים טכניים 

 באופן אוטומטי עם כל גרף. 
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 נושאים נוספים 

 ?  Point&Figureאיך פותחים גרף בשיטת 
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 איך מפצלים את המסך למספר גרפים וגם שומרים אותם ? 

 

  

http://www.bursagraph.co.il/


 
- 52  - 

 קו מנחה בורסה גרף בע"מ 
6388279 | info@bursagraph.co.il-| 03 www.bursagraph.co.il 

 

 איך מחשבים רווח, הפסד וסיכון ? 

 

 הרבה מאוד קומבינציות של חישובים. המחשבון מאפשר 

באחוזים כדי לקבל את המחיר הנדרש כדי לשמור על    Stopלדוגמא ניתן להזין  

 שכזו.  Stopרמת 
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 איך משווים בין קרנות נאמנות ? 

 

או   שלה  הגרף  פתיחת  מאפשרת  התוצאות  בטבלת  קרן  כל  על  כפולה  לחיצה 

 הוספתה לתיק האישי. 
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 ומה קורה בהן היום ?   25מניות ת"א איך מקבלים רשימה של כל 
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 תשובות לבעיות נפוצות 

 

 יש לפנות לעמוד הבא:

http://www.bursagraph.co.il/download/faq.shtml 
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 מידע נוסף ויצירת קשר 

 

 מגוון מאמרים והסברים עם מושגים מרכזיים  –ללמוד ניתוח טכני 

http://www.bursagraph.co.il/download/technical_analysis_l.shtml 

 

 שיעורי ניתוח טכני בוידאו 

http://www.bursagraph.co.il/download/course.shtml 

 

חוברת ההדרכה הישנה של התוכנה כוללת שורה של נספחים בנושא כלים  

 , לצפייה:POINT&FIGURE, תבניות יפניות ומסך VWAPטכניים, מתנד 

http://www.bursagraph.co.il/download/docs/BursaHelp.pdf 

 

 לקבוצת הפייסבוק שלנו בה ניתן לקבל בזמן אמת מענה לעזרה  

 חפש "בורסה גרף" בפייסבוק.  -

 

 ליצירת קשר טלפוני או באמצעות הדואר האלקטרוני: 

http://www.bursagraph.co.il/download/contact.shtml 

info@bursagraph.co.il 

 03-6388279לתמיכה טכנית:

 03-6388277לשירות לקוחות: 

 03-6388292למכירות: 

www.bursagraph.co.il 

m.bursagraph.co.il 

scan.bursagraph.co.il 
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