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תקצ»ו־

ספארק. אורדרנט במערכת הקיימות הפונקציות ובהכרת השוטף בתפעול עזר כלי להוות זה מדריך מטרת

 של מקיף תיאור במערכת, שהוטמעו והשיפור׳□ השינו״ם במערכת, הנתמכים השונים התהליכים יפורט! הבאים בעמודים
למשתמש. ידידותי באופן המערכת והגדרת תפעול פן1א1 המערכת ומסכי העבודה סביבות

 בהסברים המלווים מסך צילומי למדריך צירפנו במערכת הקיימת הפונקציונליות את הניתן ככל ולפשט להמחיש בכדי
בה. הנתמכות לפעולות תמציתיים
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מסחר
המערכת ■קרונות

הקיימים המודולים של ונוח יעיל ארגון ויזואליות, שיפורי •

החדישים הזפדפנים בכל תמיכה •

מתקדמים ומעקב מסחר כל■ •

 ועל בתיק האחזקות על מקיף למידע אישית בהתאמה חדשות וסטטיסטיקות ,מסכים גרפים •
ם ויזואלי עזרים ,כולל כולו השוק מגמת

1200/768 מ החל שונות מסך ברזולוציות תמיכה •

מובנים: דרך קיצורי •

החיפוש מילת של אוטומטית השלמה עם מהיר חיפוש □

הודעות עם איש׳ תפריט □

מקום מכל1 מהירה ראה1ה שליחת □

מהירה ומכירה קניה כפתור׳ □
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לקבלת קיימים למודולים ושיפורים חדשים מודולים
ומהירה בקידה מצב תמונת

מדד הרכב תלונית

100א-”ת - מדד הדנב

ומסן שעו! שינוי שער 100ול'א-
Q 1328.14 4.90% ♦ 99 61 09:28:09 100ו!"א-

32) עולי□ ניירות

56 שינוי ללא

12 | יורדים ניירות

בסיס שער . אחר עסקה שעת % ב משקל באש"וז ממזור % •ומי שינו■ נוכחי שער נייר שח ,פע

A 3,740 1.26% 0.00 ♦ 3.66% 3,877 גלוב גזית ס
7,929 0.14% 0.00 ♦ 0.52% 7,970 שמיר מבסח ס

32,320 0.15% 0.00 4■ 0.53% 32,490 אחזקות נסו a
876.8 0.37% 0.00 0.00% 876.8 ירושלים כלכלית

4,361 0.31% 0.00 0.00% 4,361 ביסוח עסקי כלל ס
456.7 0.11% 0.00 ♦ 0.31% 458.1 תעשיה מבני ס

724 4.45% 0.00 ♦ 3.59% 750 בזק ס
69.3 2.02% 0.00 + 1.3% 70.2 יהש ישראמקו ס

V
3,076 0.17% 0.00 0.00% 3.076 יהש חנל a

מטבע לטי טינון אפשרות

ודק □תותר־־•/,3הוראות

הנל י נייר סוג
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מדד גרף

מדד גרף ן חדשות

שער

1436.63
שינוי

0.43% ♦ 6.13
 ח ש" א מחזור

0

 מידע
םסף

nrחודש יחים 10 ״

ו434

1432

1430

1428

1426

1436

הוראה שליחת
ההוראה. נתוני את אוטומטית תעדכן וכוי כמות/ ש/1ביק היצע/ נתונ׳ על לחיצה

.®xקבמה דלק - הוראה שליחת
שער1084128 נייר מס

72070
שינוי

0.22% ♦ 160
ביקוש היצע אחרונה ש.עסקה

10:49 72.080 72.000

שוויבש״ח שינו• % באגורות מחיר עזות
36760.8211 ■24° 1 " 72086־־! | 51
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בתיק לאחזקות המותאמות חדשות הצגת אפשרות

תשואות גרף
תקופה לפי פילוח אפשרות ע□ גרף על לחשבון תשואות הצגת
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חשבון פילוח
נ״ר סוג או ענף לפי לחשבון פילוח להצגת פאי תרשים

בטחונות לשונית
פוזיציה סה״כ הצגת

לפקיעה סיכום

כ כיה טבע .בסיס גבס

גמרא א3ו. סא1ו תא 7־1 שוק ׳0ש רכאוחם* שז• סקיעה

ס 0 ס ס ס ס ,בתא 26

0 0 ס ° 0 0 בכיזני 23

ס ס ס ס ס ס ■Vi'ZJi 28

0 0 ס ° 0 0 סה״ב
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שוק מידע
הגרף על לניירות השוואה לביצוע אפשרות •
מהירה ומכירה קניה לביצוע אפשהת •
פה1תק לפי פילוח אפשהת עם לנייר מהיר ש1חיפ •
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נגזר■□
הוראה שליחת בסרגל השדות את אוטומטית תעדכן הטבלה נתוני על לחיצה - מתקדם מסחר

call ™ז
 ר1מוח
1 קמ׳ בסיס נש*ר  כשת

בקוש
מס לי

ביקוש
מחיר  כמות

היצע
מתיר
אהחן

סס״ת ז״יד7ן״| u1m1״  סס״ת
ןן7ת

 מהיר
אוזחן

כשת לימס מחיר  למס
ביקוש

 כמות
ביקוש בסיס מהיר  מחזור

׳ונד 2Sתיאותו׳ היצע תקן ttjt pji vui u היצע ומצע וניאוחז׳

1 44 2,411 2 2,700 2,706 2,750 1 2,760 1111 1,410 12.64 105 27 110 54 105 1 242 1420 ו

1 168 1,564 3 1,830 1,825 1.850 2 1,930 1049 1,420 11.74 220 3 220 174 210 29 431 1284

4 490 1.009 9 1,050 1,091 1070 1 1.060 1022 1,430 1078 440 2 440 439 430 13 744 1.825

5 1,253 514 5 610 560 520 10 510 998 1.440 10.32 880 8 890 908 870 6 1,392 915

4 1,124 213 9 195 240 200 13 195 9.84 1,450 10.15 1,560 3 1,590 1,589 1,560 2 2,189 142

1 669 89 7 66 84 70 2 66 1003 1,460 1111 2.380 3 2.460 2,433 2,420 2 2,997 34

2 528 35 2 26 24 28 8■ 28 11.05 1,470 13.41 3,330 2 3,440 3,372 3,380 1 3,400 8

".:."ינתק-: >׳״־.; n .tn ׳־ו.-. ׳.!' mat! !ran 2 >-״•״

זמנית בו הוראות מספר של ושליחה מחיר1 כמות עדכון - הוראות כמות של מהירה שליחה

PUT
ופקיעה מימזש TFID

PTFIN
 כמות
היצע

 לימם
היצע

 מחיר
ת״אורס•

ל*םס
ביקוש

mm
ביקוש ב״צזע פקוסת  □ך

כנסת הזבאה פעי

1,410 105 2 105 54 100 20 ם ס 0 2 60 Q מ
1,420 210 8 22□ 172 210 29 0 ם ם 2 100 Q מ ס
1,430 450 8 450 437 440 11 0 ם 0 ש □חיר־ 11 כמזת ס
1 440 890 2: ■9□□ 905 89□ 1 □ ם ם
1.450 1,500 3 1.B.. 1.584 1,570 1 ם ס 0 ס ק חיי ני• כמות מ
1,460 2.340 2 2.4 . 2.427 2,430 2 ם ם 0 ס ק מחיר מזות ס
1.470 3.260 1 3 5. 3.366 3.370 1 0 ס ם מ ,7 מחיו־ מזות
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בולט■□ אג״ח
הגרף על לנייר מח־חב מידע תציג נ״ר על לחיצה פילוח. לפי אג״ח נתוני המרכז חדש מסך

במעקב אג"חים
למעקב שהוגדרו אג"חים רשימת המרכז חדש מסך

במעקב ■ם ^ח -ח־יהים

□ I_______ ט
1 □׳,ש % שעץ־ פיר שם

0.00% 133.20 ב כד שה כינרהבפ 0
0.00% 4210.48 לונחן זהב !■■־ה סח קסם  AM ׳C4Da;

0.00% 735.41 (4Da) DBLCt סחורות.. סל פסגות כ
♦ 0.39% 580.78 סד שחר סל פסגות00=.£. 3■:' ס

OrderNet✓♦'
SPARK 11 אורדרנטספארק מערכת



למחיר תשואה אג״ח
 עם החלפה )אפשרות מחיר בכל ברוטו תשואה קבלת מאפשרת הפקודות בספר חדשה תצוגה

%( ב שיטי גת1תצ

Q ש.עסקה מחזור -0.21 (J) שיח שער תל-אגיג

Q 16:14 116.584.8 -0.14% ♦ 146.17 1026 שקלית ממשל

ן ה/מל״מ“אג | כללי ן עסקאות ן ; אהזקות [ בסיס נתוני | היצע/ביקוש ן גדף |

ביקוש היצע

בא' שווי כמות תשואה לימיס לימיס תשואה כמות בא' שווי

1 303 207,439 0.998 146.17 146.19 0.997 811,664 1,187 1
1 52 35279 0.999 146.16 1462 0.996 1,729.318 2.528 1

1 3.601 2.464,153 1.00ז 146.14 14621 0.995 288,834 422 1
1 7,307 5,000.000 1.002 146.13 14622 0.994 1222222 1,787 1

1 300 205,311 1.003 146.12 14626 0.99 1 250.000 1,828 1
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מסחר

במערכת העבודה סביבות

עבודה: סביבות מספר קיימות במערכת

ומסחר. שוק מידע שלי, החשבון הבית, דף

הבית דף

עזוק מידע של׳ קהשבון תביע דף

 איזור דף, בכל מהיר חיפוש מורחב, לנייר מידע ומתחלף, מורחב מדדים סטריפ מוצגים: הבית בדף
הוראה. שליחת ולחצן המידע של מהיר לניווט לשוניות מקיף, איש׳ מידע

OrderNet✓♦'
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מורחב מדדים מטרים

מדד. הרכב חלון מידית תפתח המדד על לחיצה ויעילה. נוחה בתצוגה אמת בזמן מדדים עדכוני

המסך אפשרויות הורחבו •

נבחר. מדד עבור תחקור לבצע ניתן •

למדד. המשויכים הניירות אודות יותר מפורט מידע הצגת •

ועוד. ם רדי עולים/יו ניירות כולל גרף, על הנייר פעילות הצגת •

0 בסיס מחיר שנה חודש ימים 10 ■ומי עדכון שעת שיתי שער 40 נד1ב תל

09:43:21 0.05 ♦ 0.02% 308.18 □ 40 בורד תל יי
•S 175

ft®׳— r
,___ / | עולים ניירות

* A J
308.13 בסיס ץ 7 ■ 1 טינו׳ ללא

6.125 y: 1 J 7 y| יורדים ניירות

יומי נמוך יומי גסר.
סדייס ^<0 308.11 308.18

יי
בסיס שער . אמר עסקה שעת % ב משקל באש״ח מחזור % יומי שינו• נוכחי שער נ״ר שם । פעי

133.24 09:30 1.68% 87,285 ♦ 0.08% 133.35 ב אגח הנפ דקסיה *

130.45 09:30 1.38% 31 ♦ 0.01% 130.46 יג אגרו קב דלל *

123.57 09:31 2.53% 5,751 + ־0.01% 123 56 יח אגח קב דלק ס
111.89 09:31 1.27% 20.547 ♦ 0.07% 111.97 ג אגח פרטנר ס
115.84 09:30 1.55% 55 4 0.01% 115.85 ד אגוז נדלן רבוע ס
119.55 09:30 1.79% 40 ♦ 0.01% 119.56 ג אגח כללביס ס
112.92 09:31 2.29% 54 ♦ 0.01% 112.93 ה אגח נצבא ס
117.26 09:33 1.27% 51,187 ♦ -0.01% 117 25 יט אגח קב דלק a

V
118.18 09:31 1.32% 6.974 4 0.07% 118.26 ג אגח דש מיטב a
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מורחב לנייר מידע
הכולל: מידע ורכיב ומכירה קניה כפתורי עם מורחב נייר ציטוט
/שנה(. חודשים 3 / חודש / ימים 10) גה1לתצ זמן תקופת לבחור ניתן המבוקש הערך נ״ר גרף •
וביקוש היצע ציטוט •
המשתמש של אחזקות •
ועוד( מח״מ תשואה, רשום, הון ענף, )כגון ני״ע על כללים נתונים •
יומית. ביצועים והיסטח־ית •

Q עסקה ש באש"רז 70 ,□,ש שער תל-אביב
Q 10:29 2.768 0.1% ♦ 71,980 קבוצה דלק

בנייר עסקאות פירוט המציג חלון תפתח עסקאות על לחיצה

לנ״ר מידע

ונל-אביב
קבוצה דלק

שער
75,460

180שינוי
0.24%

מחזור
0.3

Q עסקה ש
Q 09:58

x

נלל׳ | עסקאות j אחזקות | בסיס נתוני ] היצע/ביקוש | גרף

75,500
נמוך

75,000

I
nr זר חרוז ■my % n"tyב minn נמות I מזדו

* 10,751 י ♦ -1.15 981,000.00 200 4,9

10,551 ♦ -115 1,285,110.00 262 4,9

10,289 ♦ -1.13 245,300.00 50 4,9

10,239 ♦ -1.09 490,800.00 100 4,9

10,139 ♦ -0.95 1,887,360.00 384 4,9

9,755: ♦ -0.93 722,652.00 147 4,9

9,608 ♦ -0.85 772,440.00 1S7 4,9

9,451 ♦ -0.77 251,124.00 51 4,9

9,400 i ♦ -0.67 197,160.00 40 4.9

9,360. ♦ -0.71 2,118,610.00 430 4,9

8,930 ♦ -0.71 344,890.00 70 4,9

8,860 i ♦ -0.73 246,300.00 50 4,9

8,810 ♦ -0.75 492,500.00 100 4,9

8,710 ♦ -0.93 555,508.00 113 4,9

8,597 ♦ -0.95 1,577,715.00 321 4,9

8,276■ ♦ -0.93 1,371,564.00 279 4,9

7.997 ♦ -0.91 334,356,00 68 4,9

7,929 ♦ -0.91 1,170246.00 238 4,9

7,691; ♦ -0.89 983,600.00 200 4,9

7 4Q1 4• JI R7 R44 IRQ חח 1ג1 4 04
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וביצועים הוראות
 סטטוס או הוראה סוג מטבע, נייר, סוג פעולה, לפי פילוח אפשרות ע□ המשתמש הוראות כלל פירוט

ההוראה.
נפרדות. בלשוניות כעת מוצגים והביצועים ההוראות העבודה, זרימת את לשפר במטרה

הסטטוסים( בכל ההוראות כל את להציג גם ניתן )בהוראחז וסינון לבחירה ניתנים טוסים הסט כל

הנל מטבע.

ביצוע מחיר ביצוע כמות תוראת/ביצוע שוו• מחיר כסות מ7ק סטטוס סימבול נייר ש□ פעי

מדד גרף
מידע על לחיצה באמצעות יותר עמוק תחקור לבצע אפשרות עם הגרף על המדד פעילות הצגת
נוסף

1,3870.14%

עדכון שעתשיזו׳

 ■תש קידוחים דלק ;0

O לישראל חברה

1.86%

626%

2.87%

1.62%

6 47%

3.45%

1.31%

1.1%

15:59:44 ־4.58 ♦

1428.38

170.543

4,627,851

8,925,130

1.079.061

75.112

1,522,721

24,070

139.960

3,577

ראש"רו מודדור

(1,442.93 כסיס

 1,435 69 שער
 0.5%- שינוי

05/10/2016

ו 440

1430

41.18%־ -60,6901.22%

Qj'*' 3עט'

בסיס שעראחרונת עסקת שעת

15:56

15:59

15:51

15:55

15:57

15:59

15:58

15:55

15:45

3,837

706.9

68.5

260.5

25,090

1,460

16.630

1.385

61,440

X

I
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חשבון מצב מרגל
ועוד. בטחונות דרישת מעלות, שינוי לקבל, הכנסה פירוט כולל אמת, בזמן חשבון מצב פירוט הצגת
נוסף. פירוט תציג ת1מהשד אחד כל על לחיצה

מקום ומכל מהירה הוראה שליחת
נוספים. כלליים ונתונים ביקוש היצע נתוני ומציג הורחב מסך, מכל לגישה הניתן ראה1ה שליחת מסך

ההוראה. נתוני את אוטומטית תעדכן וכוי כמות/ ביקוש/ היצע/ נתוני על לחיצה .

וכו וביקוש היצע גרפים כולל לנייר מידע •

X קבוצה דלק - הוראה שליחת

שלח
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של■ החשבון

מסחר pit? j׳־׳,0 ן^!£ טלי החטטן הבית דף

בכור״נות ז?!עות שלי התיק

 עם תשואות גרף נ״ר, וסוג ענף לפי לחשבון גרפי פילוח מורחב, באופן האישי התיק מוצג שלי בחשבון
בוקר. יתרות וכן בתיק לניירות או למניה סינון אפשרות עם חדשות תקופה, לפי פילוח אפשרות
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חדשות
בישראל ההון בשוק וניתוחים סקירות הודעות, החדשות, עיקר את ונוח מידי באופן מספק זה מסך
ובעולם. בארץ מידע וממקורות מהבורסה ת1ישיר

החלטות. בקבלת יעיל עזר כלי לשמש ונועד מקצועית ועריכה בסינון מתאפיין השירות
נבחר. ונייר ממעקב חדשות לתיק, ת1חדש החדשות, כל לפי החדשות סוג את לסנן ניתן

תשואות גרף
פה1תק לפי פילוח אפשרות עם גרף על לחשבון תשואות הצגת
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תשואות
מלאה. שנה של לתקופה היומית, או החודשית ברמה בחשבון התשואות פירוט

לדולר. ומתואמת למדד(, )ביחס ריאלית נומינלית, היא המוצגת התשואה
יומית ותשואה לתקופה צעת1ממ מצטברת, תשואה לראות ניתן הטבלה בתחתית

| חדשות ] 1 1 .׳׳.'* > [ תשואות גחף 1

[ 2016 שנר■ ^3) חודשית תקופח.

לחלח תאמ1 מ ח־אל־ת נומינלית ן1ר.רזשב ערך חודש

-1.43 05 0.05 1,141,707,413 יגואר

1.44 .06 0.06 -4,536,226 פברואר

0.00 0.00 ° -10.580,167 מרץ

0.00 0.00 0 -9.409,005 אפריל

0.00 0.00 ° -9.765,411 מאי

0.00 0.00 0 -9,116,518 ובי י

0.00 0.00 ° -8.392,494 לי1י

0.00 0.00 0 -7,596,992 סט1אוג

0.00 0.00 ° -9.796.481 ספטמבר

0.00 12 0.12 0 מצטברת ת.

0.00 01 0.01 0 ממוצעת רב

0.00 0.00 0 0 יומית רב
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חשבון פילוח
נתוני את לפלח אפשרות עם הנבחר בחשבון הנכסים של פילוח עוגה דיאגרמת באמצעות מציג

ענף.1 סוגנ״ר לפי החשבון
בלבד. הרלוונטי החלק של ומפורט נפרד גרף תפתח בדיאגרמה ספציפי פלח על לחיצה

תנועות לשונית
היומית. ברמה בחשבון שבוצעו תנועות פירוט

נבחר. היסטורי תאריכים טווח לפי בוצעו אשר התטעות של פילוח לבצע ניתן

בטחונות תסעות
: __ <| ביומד ת־א- <■ ת״א-בבקים ו I < בלוסק ת"א r : 75*־א- ■ < 100ת"א- < 25ת״א- |

360.82 0.09% 4 ‘ 99.88 -3.22% ♦ ',253.77 -0.28% ♦2,549.17 -0.29% ♦ ,556.47 -0.30% ♦ ,׳275.22 0.01% ♦1.115.03

תקופה 1 חודש שםע 1 תקופה י.'־'. 27/08C20 i מ- ■ 0ה*< I ן הצג .

עמלה נסו וזונה נסו זסת מח*ר כמות פעולה njinnZn מסי נ״ו/תמעה תאו־ץ־

58... 10 0.00 1,490 1,500 1 מ/מעוף 89566467 C001200M60 5ן20 !6 טגספ

91. . 27.6 0.00 13,772.4 13,800 1 מ/מעוף 89566228 C001060M60 62016 בספט

10... 15.66 0.00 7,814.34 7,830 1 מ/מעוף 89566426 C001120M60 62016 בטפט

23... 10 0.00 1,870 1,880 1 מ/מעוף 89566459 C001180M60 62016 בספט
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בטחונות לשונית
פוזיציה. סה״כ + סכימה וסוג בסיס נכס לפי פילוח אפשרות עם לפקיעה סיכום מודול

צוע׳ס בוקר+ב לפקיעה ■םיםם

י—

ות פקח
סכימה ג10 | 25ת״א- בסיס: נכס

גמא וגא תסא ז־לתא שוק שוו■ ונאודט׳ שוי
וי

פקיעה

0 0 G 0 0 0 '0פ0ב 29

0 0 0 0 0 G באוק 27

0 0 0 0 0 0 בנע׳ 24

0 0 0 0 0 □ סה״כ

לחשבון בטחונות במודול תצוגה שיפור■
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בוקר ■תרות
 סיכום הצגת כולל ני״ע, לפי היסטורי, תאריך או יום אותו של לבוקר נכון הלקוח בתיק האחזקות פירוט
ועוד. בטחונות דרישת נסלקו, שטרם יתרות

בוקר יתרת 1 ביצועים I הסוונ [ תךזעז

לננל המסו בטחונות ודח/חוסר ע נווטת תת1ס1 >u.|--------- 1
fl.DO 0.0D 0.0D 0.00 lH!jI °!'1 ה

2015 בספבו■ 25 ל: כון1
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שוק מידע

מסקו־ /|Z» שוק מידע שלי החשבון ת1■^דףו־

 ח1פיל הגרף, על יותר מפורט מידע הצגת ניירות, השוואת למעקב, ניירות לגרפים, ויזואליים שיפורים
תאריכים טווח של מהיר

P«jri; !1 |ן jבfjiryr; z frwtrwi

□ ____________Q
נמו! ג־ספית ומסרה סלל מח־הר שימי % OT9־ שער ף׳ר שס I תע

731.6 17,160,998 2,330.329 6.5 ♦ 0.89% 735.50 □זק ס
65.3 2,786,576 4.244,923 0.1 + 0.16% 65.40 ירש שראמקו a

24,950 4 400 977 17,598 200 4• 0.81% 25,000.00 נ׳־ס ס
1,551 6.386.499 409.931 -6 + -0.38% 1,564.00 כיל *

15,170 2,857,477 18,600 -150 + -0.97% 15.250.00 סליסרו[ ס
1,331 3,489.796 259.464 5 + 0.37% 1,344.00 יהש קידוחים דלק ס
334.8 10,660 3,169 7.2 + 2.18% 338.00 □עם a■ ם ס

0 0 0 ם 0.00% 3 (opOOA□ 5,355.52 סד מסבע סל ס
J.290.01 56,540 1,718 6.88 + 0.21% 3,293.52 000) גלילי□ קסם ס

0 0 0 0 0.00% 3 (nu1c®00A578.50 סד 5+ שדור סל ס
0 0 0 0 0.00% 3,231.00 «.T׳ip׳.os ס

11,900 152,768 1,283 0 0.00% 15°) (20A) 11900 ... משולבת סל הראל ס
0 0 0 0 0.00% 60 (546) (00a 233.65 חסר סל פסגות ס
0 0 0 0 0.00% 4Da) DBLCI 735.41 סחורות. סל פסגות ס

25.3 20,240 80.000 0 0.00% 25.30 ארלון אביב ס
0 0 0 ס 0.00% 133.20 ב נד שה בינלהנפ ס
0 0 0 0 0.00% 4Da’׳) AM 4,210.48 לונדון זהב סחורה קסם ס

550 43.130 75 98 + 20.33% 380.0M606 580 00 סס-רלד ס
0 0 0 0.00% 0.00 מדרג וחברות שקל 0B אקסלנס ס

3,387 2,584,565 75,943 -24 + -0.7% 3.401.00 גזיתגלוב ס
1,440 7.290 5 160 ♦ 12.31% fr»-C0370.0M606־ 1,460.00 ס
2.460 2.460 1 -157 + -6% 2.460.00 -fr>C0360.0M606 ס

24 35,998 -0.47 + -1.92% 24.02 Db ס
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במעקב ניירות
אליו. הרלוונטית המעקב רשימת את מרכיב משתמש שכל כך ריקה מגיעה זו רשימה

 מסומן שיניים גלגל ישנו בטבלה המופיע ני״ע כל של הימני בצדו לעיל, במסך לראות שניתן כפי
 בגרף, נייר נתוני הצגת קניה, מכירה, לבצע המאפשרים הפעולות לחצני את תציג עליו לחיצה ל.1בכח

בבורסה. הנסחר ני״ע של סוג כל לרשימה להוסיף ניתן להשוואה. ספה1וה הסרה
הגרף. את טומטית1א תעדכן נטי 1 הרלו הנייר של רה1הש על לחיצה

גרף
תאריכים טווח של מהיר פילוח המאפשר תחתון סרגל עם הגרף על יותר מפח־ט מידע הצגת

21 .OC

Vol

4Ok
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השוואתי גרף
עם לנייר מהיר חיפוש מהירה, ומכירה קניה ביצוע הגרף, על לניירות השוואה לביצוע אפשרות
תקופה לפי פילוח אפשרות
מהירים הצגה \ הסתרה אפשרות עם 4 עד של והצגה נכסים 8 עד של בחירה אפשרות

השוואתי גרף [ גרף

בגרף הצג נספית תמורה שזו• שער שס צבע סעי

/י

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

17.020

700.3

5.867

271.78

נובע

בזק

טאואר

(00A) 2ד0 גילונים סל פסגות

ס
ס
ס
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מסקו

I מסחר שוק מידע 1של החשבון |^| הבית דף ־^ץ׳
אג"חים סל דוח ע ח מע״ז נחריש ::גזיים מניות פלא כללי

כללי
מידע מסך כולל המשתמש, ידי על שנבחרו !בחו״ל אביב בתל הערך נייחת כל של רוחבית נה1תמ

נוחות לצורכי האישי האחזקות והתיק לנייר
לתפעול וקלה מורחבת פילוח אפשרות נוספה כלליים מסחר נתוני תחת

A• י 0 0 (0 שליחתהוראה c מסחר ,Q| טבע I# שוק מידע שלי החשבון ^|1 חבית דף

נזתובר Q 104371 חשבון: מידעת״ף C קרנות חים“אג סל תעודות נגזרים מניות פלא 770,
75א-“ת <||| 100א-“ת <| 25א-“ת iOO ■ Dow Jones || < א-פיננסים”ת nt־ 40 > 111 ב תל 4: 0בד1ב תל <|| רת1 תא-תקש III < ת"א-ב־סורו ך

יי .□,61% ♦ 868.34 ,, □ 43% ♦1,264.92 0.32% ♦1,440.86 0 00% □ 00% 111% ♦1.299.40 □05% ♦ 307.76 0.07% * 320.74 0.74% ♦ 968.91 J 1.82% ♦189.60 ,ו

לנייר זידע = בולטים ניירות | מועדפים | נ״דו־ רשימת

S .עסקה ש מחדור 120 שיטי שער תל-אביב □ Q הכל ’ ־ק3« תת | אפיקים אפיקים סיווג

0
—ו נחון כספית תמורה מחזור שיטי שתו• % שער מדד שם פעי

H בסיג מחיר שנה חודשי□ 3 ,..:',,'ל־ין 1^■ A 1059 31,770 30,000 0.1 ♦ 0.09% 105.9
מדר שם ן ס

1 « 110.1 38,558 35,000 0.1 ♦ 0.09% 110.25 ה אגוז ארלן אביב ס
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 101.21 ו אגח ארלן אביב ס

51r» 9ל 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 130.75 ב גד שה בינלהנפ כ
M / י! 132.67 51,058 38,485 0.00 0.00% 132.67 ד אגס סאמיט ס

iCX ך־^׳־ן \ *X\ J 'V• 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 128.03 ג■ אגח הנפק בינל ס
4׳ 133.1 521,627 391,511 -0.14■ ♦ -0.1% 133.23 ב גוז א הנפ דקסיה ס

124.5 55,618 44,591 0.14 ♦ 0.11% 124 8 ב אגם □לקום מ
17,370,00ס־ס1 123.15 2 2 -0.61 ♦ -0.49% 123.15 אגתב ירושליםהנפ ס

131.5 311,417 236,788 0.12 ♦ 0.09% 131.59 א אגח כללביט ס
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3.43 ב אגח גרופ ליטו ס

־ s °&re^׳ 126.47 242,036 190.50& 0.06 ♦ 0.05% 127.16 א אגח אמות ס
183.7 1,528,584 831,931 -0.04 ♦ -0.02% 183.71 □536 צמודה ממשל ס

[ הוראות | : יתרות 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 120.43 א אגח מג אפריקה ס
□ הכל ־; נ" סוג 146.14 108,731,183 74.320,969 -0.24 ♦ -0.16% 146.14 1026 שקלית ממשל מ

135.33 35,687 26,370 -0.18 ♦ -0.13% 135.33 א אגח תנפק הראל ס
מנחית במות מטבע ס־מבול ר נ" ח __פעי 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 121.19 ב התס הנפק אגוד

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 102.89 ג התח הנפק ד1אג מ
582.44 87,355 14,932 -0.78 ♦ -0.13% 582.44 (3 (00Aסד 5+ שחר סל גות0פ ס

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 271.75 (2 (00Aסד גילונים סל ת1ג0פ מ
331 292,753 88,371 -0.02 י4 -0.01% 331.29 (3 (00Aסד 5-10 גליל סל גות0פ ס

313.21 206,337 65.852 0.07 ♦ 0.02% 313.36 (2 (00aסד 20 בונד תל סל ת1ג0פ ס
105.44 45,592,402 43,236,310 -0.01 4 -0.01% 105.44 0217 שקלית ממשל ס
3,114 1.108,273 35,547 1.77 ♦ 0.06% 3,118 (20 (00A ד31ב תל קסם ס

156.23 1.580,760 1,010,908 0.16 ♦ 0.1% 156.38 (1 (00Aסר 20 בונד תל תנלית ס
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 122.12 א אגרו ,נאוסיט -0
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מסחר

מניות פלא
בודד. לחשבון זמנית בו lmt פקודות של רב מספר הזרמת מאפשר

 בתל נגזרים כולל בחו״ל, או בארץ הנסחרים הערך ניירות מכל לרשימה ניירות !להוסיף לחפש ניתן
אביב

מחו 0 104371 חשבון: רציף מזע קרכורנ אגייחים 70 תעודות עזרים 'י' | !ftj מייות

I כו-מאגו ת״א■ ■> I ת׳יא־נפטוגז |> II ת״א-סכנולוגיה <| א־תאגו“ת |> II < ומ-ביוטד II < D'HHt'ji |< ז"״נלסק. II < 754771 ■ K Wn ■d 1 25ת־א-
0.22% ♦1.276.66 0.12% ♦1,m 0.09% ♦ 441.92 0.62% ♦1,249.24 049% + 470.05 0.92% ♦1.447.40 0.07% ♦ 356.67 0.64% ♦ 368.51 0.50% ♦1.265.81^ 6ל.9% ♦ 1441.83

B I H
מ׳ כהוראות ק׳ שהוראות קי כהוראות יק]ש1טמיר ביקוש כת!ת היצע מתיר רצע נמות הוראה שינוי שער שסמזז '19

8.01 ש, 11.43 500 מחיו ק 0.00 9.21 Flowers.Com Inc-1-800

10649 99 4075 68,024 נמות ממיר D ק 0.04- 107.46 אגב 365 המשביו
9

102.1 2,100 104 8,862 כמות מחיו ני ק * 104 השעות גזבועיס

16,970 142 17,020 13 נשו! ממיר מ 50 17910 ׳ואל

2,608.3 3,526 2,611.41 15,320 נמות מחיו ני ק 0.77- 2611.77 (2-5 (00A גליל קסח

59,960 7 60,060 14 נמות ממיר מ ק 170- 59960 לישואל הברה

1,441 3,545 1,442 621 כמנת מחיו B ק 0.00 1442 שופר&ל
s

4,570 137 4:590 643 כמנת ממיר מ ק 14■ 4571 חואלון
a

2,438 96 2,442 884 כמנת מחיו יני ק 11 2441 סלו׳ ס

OrderNet✓♦'
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נגזר■□
כולל רצויה, ופקיעה נבחר בסיס נכס לפי אביב בתל בבורסה הנסחרים הנגזרים של רוחבית תמונה

מרובות, ראות1ה להעברת אפשהת
בטחונות דרישת ופירוט לפקיעה גרפים גם כמו מקיף מידע לקבל מאפשרים מבטים מספר

A l=>. E> «
xirnnnimi * . 001000jum nTurrnעו־ט■

I ־.w11r11־M . inon יק■ •m fjjjj it p-.׳r.,• gj ־ י

fl °17 1111־ -on*♦ -iss 44m* ־׳«n ojh* « 07 י’י»4י י |fl ««'ן 

ft 08■ 74 , JOO 74 J ISO 1S1 . 1W Q11»U IjM 11J!M5Si!50 J**&M17104׳.׳ft]
ft 0.7 895 052 090 ’M 3M? 150 1.1*134050 ׳ 1,1*0 13 10 ׳  TO -30* ■5*38 BBS 07 ft
ft 07 96.5 -5S.9 825 53 2983 150 |ll I13M 1,150 B.S tSO : 406 '50 J7 5 -5350 855 07 ft

4*3 -4224 990 08 ft- 28׳ ft 08 993 -623 561 !54 2393 150 1.16116 1.Ht 1 28 'BIS
ft 06 11 •׳ 159 '55־  t.lWM 1.170 3 16 -C 2.3*0 150 -1 75י* OS ft ;■::*יד 
ft 07 97.5 -611 •02 !50 1*77 150 1*65.44 1.780 6 1,800 2518 1600 ■593 -60173 87.5 07 ft I

j 3.575 ‘S3 -65 B -56.93 917' .07 o1.1 64 1,185 0.43 1?־M 1.127 ' 150' ־ S52 153 I 97 ■917 -57־ ft
ft 0.6 ».5 :-51.7 269 !50 843 15D 1,167*4 1200 1073 3*00 *286 5.400 -732 -S> 33 13.5 0£ ft

50 611 150 12WM 1210 1211 ISO 5.051 !50 -75.9 -BBSS 739 06 ft05 730 -152 211 ׳ ft

*B ■ii'ZB 1 Q C1T80 111'roiד.11סזן 150 י>»0 "־ Q Lr*T סהין E3E3

□הירח קניה
 תציג שלח על לחיצה הוראה שליחת בסרגל ת1השד את טומטית1א תעדכן הטבלה נתוני על לחיצה

לביצוע ומשם לאישור הורה

CALL |2| ש.ביעי2016 ני. יו2 1__ __ PUT _____ 1
כמות! □חזור נמות מ□ ל■ מודה מ□ ל■ נמות מחיו סס״ת trnrn ופקיעה ססי׳ת מת־ר טסר! לימדו ר מרד מס ל־ נמות nil מרומו

11 העסק מ•7 ש1ב־ק ביקוש רס■1תי« היצע היצע אמוק תקן תקן 1nn« היצע היצע רס■1תיא ביקוש ביקוש ■ונד |קי
2 44 2,411 2 2,700 2.706 2,750 1 I 2,760 11.11 1.410 12.64 105 27 110 54 105 1 242 1.420
1 168 1,564 3 1,830 1 825 1.850 2 1,930 10.49 1,420 11.74 220 3 220 174 210 29 431 1 284
4 490 1.009 9 1.050 1 091 1.070 1 1,060 10.22 1.430 10.78 440 2 440 439 430 13 744 1.825
5 1,258 514 5 510 560 520 קו 510 9.98 1.440 10.32 880 8 890 908 870 6 1,392 915
4 1,124 213 9 195 240 200 13 195 9.84 1,450 10.15 1,560 3 1,590 1.589 1.560 2 2,189 142
1 669 89 7 66 84 70 2 66 10.03 1,460 11.11 2,380 a 2,460 2,433 2,420 2 2,997 34
2 528 35 2 26 24 28 8 28 11.05 1,470 13.41 3.330 2 3.440 3.372 3.380 1 3,400 8

מתקדם מסחר סויג Qlmt פקודה 2380 מחיי־ כמות AUhU—IHHlLJ Q ת־'עצ'א
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מתקדם מסחר
 ניתן לביצוע. ושליחה כמות( \ המחיר על )קליק בחירה פ׳ על הנתונים של מהירה הזנה מאפשרת

זמנית 1ב הוראחז מספר להעביר ניתן בו מתקדם מסחר למסך במהירות לעבור

J סהי־כ פקזדה | 0 TTO כמות EK] EED C1420 \ אופציות
-------------------------------- :—
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בטחונות ופירוט פקיעה גרף
 עם פקיעה גרף כולל נבחרים וחשבון פקיעה לתאריך צפוי מזומנים ותזרים בטחונות דרישת הצגת

עתידי ותכנון להוראות סימולציה אפשרות

לפקיעה סיכום
פקיעה בכל הכוללת הנגזרים וחשיפת תאריכים לפי השונות הפקיעות הצגת

לפקיעה סיכום | ביטעים | הוראות | יתדות

פקודות סנימה סוג

גמא וגא תסא דלתא שוק שוו• תאודט׳ שו• פקיעה

0

ם
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 ס
 ם
 ס
 ס
ס
0

ם
0

0

0

 ם
ם

0

0

0

ס
0

0

0

0

0

0

0

0

באוק• 13

באוד! 20

באוק• 27

בסב 24

בז־צס׳ 29

סה״כ
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סל ותעודות קרנות האג״ח■□, עולמות
 אלו עולמות השונים. הנייר בסוג׳ להתמקד תוכלו בו )נושאים( עולמות פ׳ על מידעים עבורכם ריכזנו
החלטה ותומך רלוונטי מידע ולהוסיף להתעדכן יוסיפו

םםונר| 0 104371 חשבון: מידעתיף___________________________________________________________________ _____________________________________entry io'im TonrnyiQ נגזרם , מני!ע לא9 , מלי

[WJ.WiWiiM [WMrlMW E^KSE£^■
״ .Q 41,085.28 0.22% 41.276.86 0.24%.14%- 4 442.14 0.53% 4־1248.71 0.40% 4 469.65 0.96% 4 1 447.93 0.07% 4 356.65 0.74% 4 :8.^43 0.51% 41265.87 0.38% 41,441.70

= בבו־עקב אג״וזים | בולטים אג״חים | אג"חים

סיווג_______0

נספית תמורה מחזור שינוי שיט׳ % שער מדד שם פעי

A 0.67 137,648 130,000 0.1 1 0.09% 105.9 ו ארל!אגח אביב ס
1.68 38,558 35,000 0.1 ♦ 0.09% 110.25 ארלןאגחה אביב

ס

4.04 0.00 0.00 0.00 0.00% 10121 ארלןאגחו אביב

מי
י

-0.58 0.00 0.00 0.00 0.00% 130.75 בינלהנפשהנדב

ס

-0.89 51,058 38,485 0.00 0.00% 132.67 סאמיסאגחד

־ס

100,668 2,359 1.02 ♦ 0.02% 4,255 (4Da׳)' AM לונדון זתב סחורה קסם $
-0:22 21,893 17,097 0.02 + 0.02% 128.05 ג אגח הנפק בינל 9
-0.62 521,627 391,511 -0.14 ♦ -0.1% 133.23 תנפאגחב דקסיה «
-1.76 55,618 44,591 0.14 4 0.11% 124.8 ב אגוז סלקום ס

1.1 2 2 -0.61 4 -0.49% 123.15 ירושליסהנפאגחב

מי
י

0.00 0.00 0.00 0.00% 691.1 4Da) DBLCI) נזילות סחורות סל פסגות

מי
י

9,808 1,277 0.00 0.00% 768 (4Da’׳) 24 SPGSCITR סלסת... קסם $
-0.18 311,417 236,788 0.12 t 0.09% 131.59 נללביטאגחא O

0.00 0.00 0.00 0.00% 3.43 ליסוגרזפאגחב O

g ש.עסקה מחזור 106 שים׳ שער תל-אביב

Q 15:19 2.6 28.34% 1 480 C001440W...

האג״ח( לעולם )דוגמה בולטים אג"ח
 הגרף על לנייר מורחב מידע תציג נ״ר על לחיצה מדד. לפי אג״ח נתוני המרכז חדש מסך

מחיר בכל ברוטו תשואה קבלת מאפשרת הפקודות בספר חדשה תצוגה
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במעקב אג"תים
למעקב שהוגדרו אג"הים רשימת המרכז חדש מסך

וקרנות סל תעודות לגב■ נכון הנ״ל
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