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תקציר
מטרת מדריך זה להוות כלי עזר בתפעול השוטף ובהכרת הפונקציות הקיימות במערכת "אורדרנט
ספארק".
בעמודים הבאים יפורטו התהליכים השונים הנתמכים במערכת ,השינויים והשיפורים שהוטמעו
במערכת ,תיאור מקיף של סביבות העבודה ,מסכי המערכת ואופן תפעול והגדרת המערכת באופן
ידידותי למשתמש.
הקיימת במערכת צירפנו למדריך צילומי מסך המלווים הפונקציונליות בכדי להמחיש ולפשט ככל
הניתן את בהסברים תמציתיים לפעולות הנתמכות בה.
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יתרונות המערכת
•שיפורי ויזואליות ,ארגון יעיל ונוח של המודולים הקיימים
•תמיכה בכל הדפדפנים החדישים
•כלי מסחר ומעקב מתקדמים
•גרפים ,מסכים וסטטיסטיקות חדשות בהתאמה אישית למידע מקיף על האחזקות בתיק ועל מגמת
השוק כולו ,כול עזרים ויזואליים.
•תמיכה ברזולוציות מסך שונות החל מ 1200/768
•קיצורי דרך מובנים:
 חיפוש מהיר עם השלמה אוטומטית של מילת החיפוש תפריט אישי עם הודעות שליחת הוראה מהירה ומכל מקום -כפתורי קניה ומכירה מהירה
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מודולים חדשים ושיפורים למודולים קיימים
לקבלת תמונת מצב בהירה
חלונית "הרכב מדד":
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אפשרות סינון לפי מטבע:

גרף מדד:
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שליחת הוראה:
לחיצה על נתוני היצע /ביקוש /כמות /וכו' תעדכן אוטומטית את נתוני ההוראה.

אפשרות הצגת חדשות המותאמות לאחזקות בתיק
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גרף תשואות:
הצגת תשואות לחשבון על גרף עם אפשרות פילוח לפי תקופה.

פילוח חשבון:
תרשים פאי להצגת פילוח לחשבון לפי ענף או סוג נייר.
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לשונית בטחונות:
הצגת סה"כ פוזיציה

מידע שוק:
א .אפשרות לביצוע השוואה לניירות על הגרף
ב .אפשרות לביצוע קניה ומכירה מהירה
ג .חיפוש מהיר לנייר עם אפשרות פילוח לפי תקופה
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נגזרים:
מסחר מתקדם  -לחיצה על נתוני הטבלה תעדכן אוטומטית את השדות בסרגל שליחת הוראה.

שליחה מהירה של כמות הוראות  -עדכון כמות ומחיר ושליחה של מספר הוראות בו זמנית:
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אג"חים בולטים
מסך חדש המרכז נתוני אג"ח לפי פילוח .לחיצה על נייר תציג מידע מורחב לנייר על הגרף:

אג"חים במעקב
מסך חדש המרכז רשימת אג"חים שהוגדרו למעקב:
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סביבות העבודה במערכת
במערכת קיימות מספר סביבות עבודה :דף הבית  ,החשבון שלי ,מידע שוק ומסחר.

דף הבית
בדף הבית מוצגים :סטריפ מדדים מורחב ומתחלף ,מידע לנייר מורחב ,חיפוש מהיר בכל דף ,איזור מידע
אישי מקיף ,לשוניות לניווט מהיר ולחצן שליחת הוראה בצידו השמאלי העליון של המסך.
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סטריפ מדדים מורחב
עדכוני מדדים בזמן אמת בתצוגה נוחה ויעילה  .לחיצה על המדד תפתח מידית את חלון הרכב המדד
אשר כולל:
• אפשרות לתחקור עבור מדד נבחר.
• הצגת מידע מפורט יותר אודות הניירות המשויכים למדד.
• הצגת פעילות הנייר על גרף ,כולל ניירות עולים  /יורדים ועוד.
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מידע לנייר מורחב
ציטוט לנייר עם כפתורי קניה ומכירה ורכיב מידע הכולל את גרף נייר הערך המבוקש .ניתן לבחור תקופת
זמן לתצוגה  )10ימים  /חודש  3 /חודשים /שנה ( ,ציטוט היצע וביקוש  ,אחזקות של המשתמש,נתונים
כלליים על ני"ע (כגון ענף ,הון רשום ,תשואה ,מח"מ ועוד) והיסטוריית ביצועים יומית.

לחיצה על עסקאות תפתח חלון המציג את פירוט העסקאות בנייר:
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מידע לנייר מורחב
בחלונית מידע לנייר תחת 'נתוני היצע וביקוש' נוסף הבהוב המציג שינוי מערך אחרון למעלה או למטה:

הוראות וביצועים
פירוט כלל הוראות המשתמש עם אפשרות פילוח לפי פעולה ,סוג נייר ,מטבע ,סוג הוראה או סטטוס
ההוראה ,במטרה לשפר את זרימת העבודה ,ההוראות והביצועים מוצגים כעת בלשוניות נפרדות.
כל הסטטוסים ניתנים לבחירה וסינון (בלשונית הוראות ניתן גם להציג את כלל ההוראות בכל הסטטוסים).
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גרף מדד
הצגת פעילות המדד על הגרף עם אפשרות לבצע תחקור מעמיק יותר באמצעות לחיצה על מידע נוסף.
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סרגל מצב חשבון
הצגת פירוט מצב חשבון בזמן אמת ,כולל פירוט הכנסה לקבל ,שינוי מעלות ,דרישת בטחונות ועוד.
לחיצה על כל אחד מהשדות תציג פירוט נוסף.

שליחת הוראה מהירה ומכל מקום
מסך שליחת הוראה הניתן לגישה מכל מסך ,הורחב ומציג נתוני היצע ביקוש ונתונים כלליים נוספים.
• לחיצה על נתוני היצע /ביקוש /כמות /וכו' תעדכן אוטומטית את נתוני ההוראה.
• מידע לנייר כולל גרפים היצע וביקוש וכו
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החשבון שלי

חלון "החשבון שלי" מציג את התיק האישי באופן מורחב  ,פילוח גרפי לחשבון לפי ענף וסוג נייר ,גרף
תשואות עם אפשרות פילוח לפי תקופה  ,חדשות עם אפשרות סינון למניה או לניירות בתיק וכן
יתרות בוקר.
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חדשות
מסך זה מספק באופן מידי ונוח את עיקר החדשות ,הודעות ,סקירות וניתוחים בשוק ההון בישראל
ישירות מהבורסה וממקורות מידע אחרים בארץ ובעולם.
השירות מתאפיין בסינון ועריכה מקצועית ונועד לשמש כלי עזר יעיל בקבלת החלטות.
ניתן לסנן את סוג החדשות לפי :כל החדשות ,חדשות לתיק ,חדשות ממעקב ונייר נבחר.

גרף תשואות
הצגת תשואות לחשבון על גרף עם אפשרות פילוח לפי תקופה:
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תשואות
פירוט התשואות בחשבון ברמה חודשית או יומית ,לתקופה של שנה מלאה .התשואה המוצגת היא
נומינלית ,ריאלית (ביחס למדד) ומתואמת לדולר.
בתחתית הטבלה ניתן לראות תשואה מצטברת ,ממוצעת לתקופה ותשואה יומית.

פילוח חשבון
מציג באמצעות דיאגרמת עוגה פילוח של הנכסים בחשבון הנבחר עם אפשרות לפלח את נתוני
החשבון לפי סוג נייר וענף.
לחיצה על פלח ספציפי בדיאגרמה תפתח גרף נפרד ומפורט של החלק הרלוונטי בלבד.
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לשונית תנועות
פירוט תנועות שבוצעו בחשבון ברמה היומית.
ניתן לבצע פילוח של התנועות אשר בוצעו לפי טווח תאריכים היסטורי נבחר.

הדפסה וייצוא לאקסל ממסך תנועות
תמיכה בפורמט  xls.בייצוא לאקסל ממסך תנועות אשר נמצא תחת לשונית "החשבון שלי".
כדי לייצא לאקסל יש ללחוץ על אייקון ה 3 -קווים בחלק העליון השמאלי של חלון התנועות.
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לשונית בטחונות
מודול סיכום לפקיעה עם אפשרות פילוח לפי נכס בסיס וסוג סכימה  +סה"כ פוזיציה.

שיפורי תצוגה במודול בטחונות לחשבון
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יתרות בוקר
פירוט האחזקות בתיק הלקוח נכון לבוקר של אותו יום או תאריך היסטורי ,לפי ני"ע ,כולל הצגת סיכום
יתרות שטרם נסלקו ,דרישת בטחונות ועוד .מודול זה מתעדכן פעם ביום (המידע מעובד במשך הלילה).

עמודות עלות  FIFOו  % -ש .מעלות  – FIFOמציגות את עלות האחזקה בנייר לפי פירוט השכבות
הקיים בתיק  ,ע"י השיטה החשבונאית המשמשת לצרכי מס.
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מידע שוק

שיפורים ויזואליים לגרפים ,ניירות למעקב ,השוואת ניירות ,הצגת מידע מפורט יותר על הגרף,
פילוח מהיר של טווח תאריכים
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ניירות במעקב
רשימה זו מגיעה ריקה כך שכל משתמש מרכיב את רשימת הניירות למעקב הרלוונטית אליו .כפי
שניתן לראות במסך לעיל ,בצדו הימני של כל ני"ע המופיע בטבלה ישנו גלגל שיניים מסומן בכחול.
לחיצה עליו תציג את לחצני הפעולות המאפשרים לבצע מכירה ,קניה ,הצגת נתוני נייר בגרף ,הסרה
והוספה להשוואה  .ניתן להוסיף לרשימה כל סוג של ני"ע הנסחר בבורסה.
לחיצה על השורה של הנייר הרלוונטי תעדכן אוטומטית את הגרף.

גרף
הצגת מידע מפורט יותר על הגרף עם סרגל תחתון המאפשר פילוח מהיר של טווח תאריכים
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גרף השוואתי
אפשרות לביצוע השוואה לניירות על הגרף ,ביצוע קניה ומכירה מהירה ,חיפוש מהיר לנייר עם אפשרות
פילוח לפי תקופה ,אפשרות בחירה של עד  8נכסים והצגה של עד  4עם אפשרות הסתרה  /הצגה מהירים.
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מסחר

כללי
תמונה רוחבית של כל ניירות הערך בתל אביב ובחו"ל שנבחרו על ידי המשתמש ,כולל מסך מידע
לנייר ותיק האחזקות האישי לצורכי נוחות.
תחת נתוני מסחר כלליים נוספה אפשרות פילוח מורחבת וקלה לתפעול.
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פלא מניות
מאפשר הזרמת מספר רב של פקודות  LMTבו זמנית לחשבון בודד.
ניתן לחפש ולהוסיף ניירות לרשימה מכל ניירות הערך הנסחרים בארץ או בחו"ל ,כולל נגזרים בתל אביב.

מודול ניירות דואליים
מידע בזמן אמת על ניירות דואליים הנסחרים בארץ ובחו"ל ,מופיע תחת לשונית מסחר.
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נגזרים
תמונה רוחבית של הנגזרים הנסחרים בבורסה בתל אביב לפי נכס בסיס נבחר ופקיעה רצויה ,כולל
אפשרות להעברת הוראות מרובות .החלונות הנוספים מאפשרים לקבל מידע מקיף גרפים לפקיעה
ופירוט דרישת בטחונות.

קניה מהירה
לחיצה על נתוני הטבלה תעדכן אוטומטית את השדות בסרגל שליחת הוראה.
לחיצה על שלח תציג הודעה לאישור שליחת ההוראה.
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מסחר מתקדם
חלונית זו מאפשרת הזנה מהירה של הנתונים על פי בחירה (קליק על המחיר  /כמות) ושליחה לביצוע.
ניתן לעבור במהירות למסך מסחר מתקדם בו ניתן להעביר מספר הוראות בו זמנית.
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גרף פקיעה ופירוט בטחונות
הצגת דרישת בטחונות ותזרים מזומנים צפוי לתאריך פקיעה וחשבון נבחרים ,כולל גרף פקיעה עם
אפשרות סימולציה להוראות ותכנון עתידי.

סיכום לפקיעה
הצגת הפקיעות השונות לפי תאריכים וחשיפת הנגזרים הכוללת בכל פקיעה.
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עולמות האג"חים ,קרנות ותעודות סל
ריכזנו עבורכם נתונים בחלוקה לפי סוגי ני"ע :תעודות סל ,אג"ח וקרנות נאמנות.
נתונים אלה ימשיכו להתעדכן ולהוסיף מידע רלוונטי ותומך החלטה.

אג"חים בולטים (דוגמה לעולם האג"ח)
מסך חדש המרכז נתוני אג"ח לפי מדד .לחיצה על נייר תציג מידע מורחב לנייר על הגרף.
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אג"ח  -תשואה למחיר
תצוגה חדשה בספר הפקודות מאפשרת קבלת תשואה ברוטו בכל מחיר (אפשרות החלפה בין שינוי
ב %-מהבסיס ובין תשואה )

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

הנ"ל נכון גם לגבי תעודות סל וקרנות.
33

סוגי פקודות
פקודות בני"ע ישראלים
 .1פקודות רגילות:
• - LMOהגבלת שער ,תוקף הפקודה לשלב הפתיחה בלבד.
• - LMTהגבלת שער ,תוקף הפקודה לשלב הפתיחה ו/או המשך יום המסחר.
• - MKTשער שוק ,תוקף הפקודה לשלב המסחר הרציף .ביצוע הפקודה יהיה לפי הביקוש/
היצע בספר הפקודות .פקודה זו מוגבלת לעד הפרש של  12%מהעסקה האחרונה ,במקרה
כזה במידה ולא יהיה ביצוע מידי תהפוך הפקודה לפקודת .LMT
• - LMCהגבלת שער ,תוקף הפקודה לשלב הנעילה בלבד.
 .2פקודות מיוחדות:
• -Fill Or Kill( FOKפקודת מיד והכל) – פקודת "שער" ביצוע מלא ומיידי .פקודה שלא מתבצעת
במלואה ומייד מבוטלת ואינה נרשמת בספר הפקודות.
• –Immediate Or Cancel ( IOCפקודת מיד או בטל) – זוהי פקודה לביצוע מידי אף אם חלקי
בלבד ,החלק שלא בוצע מתבטל.
 .3פקודות טריגר:
הוראות טריגר הן הוראות שניתן להגדיר עבורן שער מסוים (טריגר) שיביא לשידור הוראת קניה/מכירה.
• – Stop Lossהוראת מכירה מסוג  MKTשתתבצע כאשר הני"ע מגיע למחיר הטריגר.
שער הטריגר בהכרח נמוך מהשער הנוכחי ומחיר המכירה מתבצע ב( MKT -שער שוק).
מטרת המשקיע בשידור פקודה זו היא לעצור הפסדים בני"ע.
• - Stop Limitהוראת מכירה מסוג  LMTשתשודר כאשר הני"ע מגיע למחיר הטריגר.
הערה :ביצוע ההוראה יהיה בהתאם ל  LMTשנבחר ולא למחיר הטריגר.
כלומר כאשר הטריגר מופעל לא בהכרח יהיה ביצוע של ההוראה אלא היא תישלח לבורסה
במחיר הקניה/מכירה שנקבע.
קניה – שער הטריגר יהיה גבוה מהשער הנוכחי ומחיר הקניה ( )LMTיהיה לפי שיקולי הסוחר.
מכירה – שער טריגר יהיה נמוך מהשער הנוכחי ומחיר המכירה ( )LMTיהיה לפי שיקולי הסוחר.
•( Take profitמכירה בלבד)  -שער הטריגר בהכרח גבוה מהשער הנוכחי ומחיר המכירה מתבצע
ב LMT -לפי שיקולי הסוחר.
•( Buy aboveקניה בלבד)  -שער הטריגר בהכרח גבוה מהשער הנוכחי ומחיר הקניה מתבצע
ב LMT -לפי שיקולי הסוחר.
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סוגי פקודות
פקודות בני"ע זרים
 .1פקודות לשלב הרציף (:)Market
• - LMTהגבלת שער ,תוקף הפקודה לשלב המסחר הרציף ו/או המשך יום המסחר.
• - MKTשער שוק ,תוקף הפקודה לשלב המסחר הרציף .ביצוע הפקודה יהיה לפי הביקוש/
היצע בספר הפקודות .פקודה זו מוגבלת לעד הפרש של  12%מהעסקה האחרונה ,במקרה
כזה במידה ולא יהיה ביצוע מידי תהפוך הפקודה לפקודת .LMT
 .2פקודות מחוץ לשעות המסחר הרגילות:
• - PreLMTהגבלת שער ,תוקף הפקודה לשלב טרום המסחר (שעתיים וחצי לפני פתיחת השלב
הרציף) ו/או המשך יום המסחר.
• - AfterLMTהגבלת שער ,תוקף הפקודה לשלב הנעילה (עד שעה וחצי מסיום השלב הרציף).
 .3פקודות מתמשכות:
• - Good Until Date – GTDניתן לבחור את תוקף הוראת הקניה  /מכירה עד לתאריך נבחר.
• – Good Until Cancel – GTCעד לביטול ההוראה או לכל המאוחר עד תום שנה מיום שליחת ההוראה.
 .4פקודות טריגר
• – Stop Lossהוראת מכירה מסוג  MKTשתתבצע כאשר הני"ע מגיע למחיר הטריגר.
שער הטריגר בהכרח נמוך מהשער הנוכחי ומחיר המכירה מתבצע ב( MKT -שער שוק).
• - Stop Limitהוראת מכירה מסוג  LMTשתשודר כאשר הני"ע מגיע למחיר הטריגר.
הערה :ביצוע ההוראה יהיה בהתאם ל  LMTשנבחר ולא למחיר הטריגר.
כלומר כאשר הטריגר מופעל לא בהכרח יהיה ביצוע של ההוראה אלא היא תישלח לבורסה
במחיר הקניה/מכירה שנקבע.
קניה – שער הטריגר יהיה גבוה מהשער הנוכחי ומחיר הקניה ( )LMTיהיה לפי שיקולי הסוחר.
מכירה – שער טריגר יהיה נמוך מהשער הנוכחי ומחיר המכירה ( )LMTיהיה לפי שיקולי הסוחר.
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החלפת סיסמה באתר
באפשרותך להפיק סיסמה חדשה באמצעות הליך אימות קל ונוח:
 .1בעת לחיצה על כפתור "שכחתי סיסמא" תתבקש להקיש מספר כרטיס ומספר תעודת זהות.
 .2במידה והמידע שהוזן אינו תואם לנתונים הקיימים במערכת תתקבל הודעת שגיאה ולאחר
 4ניסיונות כושלים תיחסם האפשרות להחליף סיסמא באתר.
 .3במידה והמידע שהוזן תואם לנתונים הקיימים במערכת ,יוקפץ  PopUpהמבקש לאשר את התהליך.
 .4לחיצה על כפתור "חזור" התהליך מתבטל .בהקלקה על כפתור "המשך" יישלח  SMSעם סיסמה
זמנית למספר הטלפון שהוצג בחלון.
 .5עם כניסתך לאתר תתבקש להחליף את הסיסמא הזמנית שניתנה לך בסיסמא קבועה

עדכון כללי חוזק ססמא
להלן מורכבות הסיסמא:
אורך סיסמא :מינימום  8תווים ,מקסימום  10תווים.
הרכב:
• אותיות לועזיות ,מספרים ותווים מיוחדים (&  ! @ # $ %וכדומה).
• חיוב קיום (ללא מגבלה על מיקום) של אות גדולה ,אות קטנה וספרה אחת לפחות.
• זכרון של דורות של סיסמאות כפי שמוגדר וכבר קיים במע' הרשאות.
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אנליסטים לני"ע הנסחרים בארה"ב
באתר
המלצות
סיסמה
– TipRanks
החלפת
המידע המוצג מבוסס על דירוג המלצות אנליסטים על מניות הנסחרות בארה"ב בזמן אמת,
בנוסף לדירוג הצלחת המלצות האנליסט בעבר.
זמין במודולים הבאים:
• רשימת מעקב  /יתרות Online
• מידע לני"ע
• חדשות (לשונית חדשה בשם "המלצות")
• העברת הוראה
כיצד מוצג?
• חיווי המלצה בנייר בכותרת או בפעמון ייעודי ( 3ימים מתאריך ההמלצה)
• המלצות אחרונות  +פירוט ההמלצות
• קונצנזוס אנליסטים ,מחיר יעד ופוטנציאל תשואה
• דירוג האנליסטים
• במודול ני"ע למעקב או יתרות אונליין יופיעו גם ני"ע חלופיים
• קישור להמלצה המלאה

צפייה בנתונים מחייבת חתימה על הסכם משתמש ייעודי בפעם הראשונה.
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אנליסטים לני"ע הנסחרים בארה"ב
באתר
המלצות
סיסמה
– TipRanks
החלפת
תיק אישי/ני"ע למעקב
מיועד למי שמחזיק ב"תיק" או ב"רשימת המעקב" ניירות ערך זרים ומאפשר התראות על המלצה חדשה
יחד עם פרטים נוספים על אותו ני"ע ,כולל קונצנזוס אנליסטים ,ני"ע דומים וגישה לסקירה המלאה.
פעמון התראה:

מידע נוסף:

הצגת ני"ע דומים:
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אנליסטים לני"ע הנסחרים בארה"ב
באתר
המלצות
סיסמה
– TipRanks
החלפת
חדשות
כל ההמלצות שיוצאות בזמן אמת ( 20המלצות אחרונות) עם אפשרות לחיתוך והצגה רק לני"ע בתיק
או נייר ספציפי

מידע לנייר
ריכוז קונצנזוס אנליסטים לגבי הנייר הספציפי ,כולל פוטנציאל תשואה ותצוגת המלצות אחרונות.
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אנליסטים לני"ע הנסחרים בארה"ב
באתר
המלצות
סיסמה
– TipRanks
החלפת
מודול שליחת הוראה
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