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 איך 

 עושים 

בבורסה 

 גרף ?
 מקבץ שאלות, טיפים 

 שכדאי להכיר ודוגמאות
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 איך מחפשים גרף לפי מספר נייר ? לפי סקטור ? 
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 ?   Point&Figureאיך פותחים גרף בשיטת 
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איך משנים את גודל הגרף ? את גודל הטקסט ? את 

 הצבעים של הגרף ? 
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 איך מקבלים גרף תוך יומי ?

 

גרף תוך יומי ניתן לקבל בגירסה הבסיסית למדדים  

בעיכוב של  –המובילים בארץ ובחו"ל ולמטבעות מול הדולר 

 דקה. כמו כן למניות המובילות בארה"ב. 

גרף תוך יומי ניתן לקבל בגירסת פרו גם לכל מניות השוק  

 לאופציות המעו"ף ולאגרות החוב. הישראלי, 
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 של החוזים העתידיים בארה"ב ? איך מקבלים גרף 
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 איך מזהים את המגמה והרצף באופן אוטומטי ? 

 

 עוד על שיטת הרצפים:

http://www.bursagraph.co.il/download/technical_analysis_l13.shtml 

  

http://www.bursagraph.co.il/download/technical_analysis_l13.shtml
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 איך יודעים מהי עוצמתה של המגמה ?

 

 

 מידע נוסף קיים גם בחוברת ההדרכה בנספח ו'. 
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 סרגל פיבונאצ'י ?איך משנים ההגדרות של 
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מצמצמים את אזור המתנדים כאשר יש יותר משני איך 

 מתנדים לגרף ? 
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מקבלים נתונים פיננסיים על החברה ? במה היא  איך 

 עוסקת ? מה השווי שלה ?

 
 ימו לב לבטא! ש

מציינת מניה עם רמת סיכון ותנודתיות זהה לזו של   1-בטא באזור ה
מדובר במניה מסוכנת או    1-שהבטא גדולה מ המדד הכללי. ככל  

  תנודתית יותר באופן יחסי למדד הכללי. 
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וגם שומרים איך מפצלים את המסך למספר גרפים 

 ?אותם 
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 איך מוסיפים נייר לתיק האישי ? 

 

תן גם להוסיף נייר לתיק אישי מתוך מסך התיק האישי עצמו, ני
 טבלת הניירות בתיק.באמצעות הכפתור "הוסף" שנמצא מעל 
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 איך מקבלים ציטוט בזמן אמת ? 

 

חלונית מידע בזמן אמת מסונכרנת עם הגרף הפתוח. כאשר גרף  
וקבלת ציטוט יתעדכן גם הגרף בזמן   Vהמניה פתוח, בכל לחיצה על 

 אמת. 
שימו לב גם לכפתור "חדשות היום" שמאפשר לקבל חדשות  

 לכל ניירות השוק. למתרחש בשווקים לנייר הספציפי או  
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 איך בונים תבנית הגדרות קבועה לכל הגרפים ? 

 

וניתן לגבות או להעתיק   NLINESהתבניות שנוצרו נשמרות במחיצה 

 אותן למחשב אחר. 
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 איך מסמנים נקודת קנייה בגרף ? 
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 איך מקבלים איתותי קנייה על פי השיטה היפנית ?

 

היפנית מספקת תבניות המהוות איתותי קנייה ומכירה לטווח   השיטה

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

רמות האמינות של התבניות מבוססות על בדיקות היתכנות שלהן  

 נמוכה.  – Lבינונית,  – Mרמת אמינות גבוהה,   -   Hבעבר. 

ת נוספות כמו למשל  מומלץ לשלב העבודה עם התבניות על שיטו

זיהוי מגמה. כלומר, התייחסות לתבניות קנייה במגמת עלייה בלבד  

 עשויה לשפר התוצאות.
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 איך מחשבים רווח, הפסד וסיכון ? 

 

 מאפשר הרבה מאוד קומבינציות של חישובים. המחשבון 

באחוזים כדי לקבל את המחיר הנדרש כדי    Stopלדוגמא ניתן להזין  

 שכזו.  Stopלשמור על רמת 
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 איך שומרים את הגרף לתמונה או לקובץ אקסל ? 
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 איך סורקים ומקבלים איתותי קנייה ומכירה ?  

ביצוע של עשרות סריקות במטרה לאתר  מסך הסורק מאפשר 
מניות אטרקטיביות הנמצאות בעמדה מצוינת לקנייה, 

 מכירה או ראויות למעקב צמוד... 
 

הסבר מפורט יותר לשימוש בסורק מופיע בסרטון 
 ההדרכה בכתובת

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

  

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

  של הממוצעות לתנודות ביחס התקן ובסטיות בתנודתיות ירידה. למעקב איתות

 משמעותי למהלך הקודמת תקופה מאפיין  כלל בדרך. האחרונה התקופה

 . מטה או מעלה

 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

  אחת מפעם שיותר רמה – תמיכה כרמת בעבר ששימשה   רמה מטה  שבר הנייר

 לאחר כלל בדרך. מטה כלפי השוק  שבר לא  אותו  תחתון  כמחסום שימשה

 .ירידות מהלך מופיע שכזו פריצה

  היפנית בשיטה תבנית

 של מעלה פריצה

 מגמה  היפוך תבנית

 לרמת הנייר הגיע ירידות מהלך לאחר. ארוך-בינוני לטווח קנייה איתות

  מגמה היפוך תבנית של מבנה  יצר במקביל. מטה אותה שבר ולא  תמיכה/שפל

 . עליות למהלך הסבירות מגדילה מעלה שפריצתה

  של מטה שבירה

 מגמה  היפוך תבנית

 לרמת הנייר הגיע עליות מהלך לאחר. ארוך-בינוני לטווח בחסר מכירה איתות

 היפוך תבנית של מבנה יצר במקביל. מעלה אותה  פרץ ולא  התנגדות/שיא 

 . ירידות למהלך הסבירות  מגדילה מטה  שפריצתה מגמה 

  ללא מדשדש הנייר

 פריצה

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

  הפריצה עם. והתנגדות תמיכה רמת בין מדשדש  הוא   כאשר מגמה-חסר במצב

 .הפריצה בכיוון למהלך גבוהה סבירות
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 וחזרה  תיקון סיום

 עלייה למגמת

.  מטה טכני תיקון התרחש האחרונה בתקופה. עלייה הינה הנייר מגמת

 הטכני התיקון לסיום הסימנים הופעת  בעת מתקבל הקנייה איתות

 .העלייה למגמת וחזרה

 וחזרה  תיקון סיום

 ירידה למגמת

 איתות. מעלה טכני תיקון התרחש האחרונה בתקופה. ירידה הינה הנייר מגמת 

  למגמת וחזרה הטכני התיקון לסיום הסימנים  הופעת בעת התקבל המכירה

 . הירידה

 ושינוי בתמיכה נגיעה

 לעלייה מגמה

  איתות.  מטה  אותה  שבר ולא  תמיכה לרמת הנייר  הגיע ירידות מהלך לאחר

 . עליות מהלך של ותחילתו מגמה לשינוי הסימנים הופעת בעת התקבל הקנייה

  בהתנגדות נגיעה

 לירידה מגמה ושינוי

  איתות. מעלה אותה  שבר  ולא  התנגדות לרמת הנייר הגיע עליות מהלך לאחר

  מהלך של ותחילתו מגמה לשינוי הסימנים  הופעת בעת התקבל המכירה

 . ירידות

 מומנטום סטיית

 חיובית

 משמעותית בעלייה מאופיינות האחרונות השפל  רמות שתי כאשר ירידה מגמת 

 . המגמה לעומת  המומנטום   מתנדי של חיובית סטייה כלומר המומנטום במתנדי

 מומנטום סטיית

 שלילית

 משמעותית בירידה מאופיינות האחרונות השיא   רמות שתי כאשר עלייה מגמת 

 . המגמה לעומת המתנדים של שלילית סטייה כלומר המומנטום במתנדי

  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

  המגדילה מפנה  נקודת – הקודם  הנר גבוה של  מעלה פריצה ולאחריה מקודמו

 . קרוב עליות למהלך הסבירות את

  נרות 8 של עולה רצף

 מטה ושבירה

  גבוה אחד  כל אשר  נרות 8 לפחות של רצופה עלייה נרשמה הנוכחי בגרף

  המגדילה מפנה  נקודת – הקודם הנר נמוך של  מטה  שבירה ולאחריה מקודמו

 . קרוב ירידות למהלך הסבירות את

  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

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

13. 

  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. 
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 מבוססים על כלים טכניים  –אירועים טכניים 

 ננציאלים אקספו  ממוצעים חציית 

 ים רגילים נע יםממוצעחציית 

  MACD ממתנד  איתות

RSI 13 - רמות מוגדרות מראש חציית 

 רמות מוגדרות מראש  חציית 5/3 סטוקסטיקס

Bolinger 20 שבירת רצועה תחתונה /עליונה רצועה פריצת 

 DMI 14 ממתנד  איתות

 Force 5 במתנד  האפס קו חציית 

 מטה /מעלה   אדום  חוצה  כחול -  איצימוקו

 ירוק  ענן מ יציאה/כניסה  – איצימוקו

CCI 5 - רמות מוגדרות מראש  פריצת 
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 איך משווים בין קרנות נאמנות ? 

 

לחיצה כפולה על כל קרן בטבלת התוצאות מאפשרת 
  פתיחת הגרף שלה או הוספתה לתיק האישי. 
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 לטלפון הסלולרי או למייל ?איך מגדירים התראה 

 

והסיסמא  הגדרות סלולר ולמייל נשמרות בשרתי בורסה גרף לפי שם המשתמש 

 שלך על מנת שתקבל אותן גם כאשר התוכנה סגורה תוך כדי המסחר.

 דקות מרגע השבירה/פריצה.  5ההתראות תגענה באיחור של עד 
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 בתיק האישי ?איך מגדירים התראה 

 

 התראות אלו תופעלנה רק כאשר התוכנה פועלת. 

  ניתן להקליד ערך ההתראה באחוזים ולא במחיר!

 בתוכנה תבצע המרה באופן אוטומטי למחיר. 

ניתן לבצע שליחה של ההתראות לאתר על מנת  

 –שתהפוכנה להתראות פעילות גם כאשר התוכנה סגורה 

 לטלפון הסלולרי ולמייל. 
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 מוסיפים מזומן בתיק האישי ?איך 

 

 
מטפלים בתיק מעורב בו ניירות מישראל איך 

 ומארה"ב ? 
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משרטטים גרף של כמה מניות אחת על השנייה ?  איך 

 איך משווים בין גרפים ? 
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 משנים את דפדפן ברירת המחדל ?איך 
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ומה קורה  25איך מקבלים רשימה של כל מניות ת"א 

 בהן היום ?

 


