משקיעים באסטרטגיות מסחר
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הבינלאומי משיק את מערכת
מערכת חכמה וראשונה מסוגה בארץ ,המאפשרת
בניית אסטרטגיית מסחר בתיק ההשקעות של הלקוח.
לקוחות היעד :מתחילים ,פעילים ומקצוענים
לקבלת התראות
שעוזרות לקבל
החלטות בזמן אמת.
מערכת

לבניית אסטרטגיות
מסחר והנגשתן מכל
מקום ובכל שעה.

לבניית אסטרטגיות
מסחר מתקדמות.

מאפשרת
יצירת אסטרטגיות מסחר וביצוען באופן אוטומטי תוך קבלת
עדכונים לנייד בהתאם.
יצירת אסטרטגיות מסחר ,קבלת התראות על קיום התנאים
למימושן וביצוען בלחיצת כפתור.

יצירת התראות בני"ע וקבלתן ישירות למכשיר הנייד.

יצירת התראה
ניתן ליצור התראה על כל ניירות הערך הנתמכים במערכות הבנק
בשלושה אופנים:
באתר – כחלק מהאתר החדש בתוך דף נייר הערך בקרוב
בקרוב
באתר – באמצעות
באפליקציה – באמצעות
 לצורך יצירת התראה יש לבחור את הנתון עליו נרצה לקבל
את ההתראה (מחיר/מחזור) והערך שבהתקיימו יפעיל אותה.
 בדף הייעודי ב-
ההתראות שיצרנו ולנהל אותן.

נוכל לראות את כל

בהתקיים התנאי תתקבל התראה במכשיר הלקוח (PUSH/SMS
לפי אופן הרישום לשירות).
בלחיצה על ההתראה ,יועבר הלקוח (לאחר הזדהות) לדף נייר
הערך עליו יצר את ההתראה לבחינת המשך פעילות.

Q&A
לאיזה לקוחות פתוח השירות?

האם ייתכן ביצוע חלקי בנייר ערך?

השירות פתוח ללקוחות בעלי הרשאת פעילות בני"ע
באינטרנט ,שאינם תושבים זרים ואינם עובדי בנק.

המערכת שולחת פקודות  MKTועל כן ביצוע חלקי
כמעט ואינו אפשרי .בשל עובדה זו נבחרה אוכלוסיית
ניירות ערך בה הסחירות גבוהה .המשתמש מקבל
הודעת ביצוע מפורטת.

האם ומתי נעשית בדיקת יתרות בחשבון הלקוח?

מהן שעות המסחר האפשריות?

בדיקת היתרות נעשית במועד העברת ההוראה לביצוע.
במועד זה תבדוק המערכת האם ללקוח יתרת עו"ש
מספקת ו/או יתרת ערך נקוב בנייר הערך הרלוונטי.

ניתן לבנות אסטרטגיה  24/7אולם ניטורה וביצועה
יהיו בהתאם לשעות ולימי המסר בבורסה בה
נסחרים ניירות הערך שנבחרו.

יצירת אסטרטגיות מסחר
יצירת אסטרטגיה מתבצעת באמצעות  5שלבים פשוטים.
ניתן ליצור אסטרטגיות בני"ע זרים וישראלים בהתאם לאוכלוסיית הניירות שנקבעה לשירות*.
לאחר יצירת האסטרטגיה ניתן לבחון את ביצועי העבר ( )Backtestingולבחור האם להפעילה או לא.
*בשלב ראשון יתאפשר מסחר בישראל על מניות השייכות למדד ת"א  125ותעודות הסל המובילות ובארה"ב על מניות השייכות למדד s&p500
ותעודות הסל המובילות.

 .1בחירת ניירות ערך
הלקוח בוחר את נייר הערך אותו ברצונו לרכוש או למכור (או
למכור בחסר  -ללקוחות הרלוונטיים).
הלקוח יוכל לבחור את הנייר מתוך קטגוריות (עולות/יורדות/
סחירות/המניות שלי) או על ידי חיפוש חופשי.
באפשרות הלקוח לבחור עד שני ניירות בכל אסטרטגיה.
הלקוח מזין את כמות המניות שיבוצעו עם התקיימות
התנאים שהגדיר.
עם התרחשות התנאים ואישור הלקוח ,באם הגדיר דרישה
זו ,תישלח ההוראה לביצוע.
לקוחות אשר מורשים לפעילות  shortיוכלו לבצעה גם כן
באמצעות המערכת בעזרת כפתור מכירה ייעודי.

 .2בחירת מועד פעילות
הלקוח בוחר את המועד בו המערכת תתחיל לפעול.
מהמועד הנבחר ,המערכת תחל בניטור ניירות הערך שנבחרו
וחישוב הפרמטרים הנדרשים לצורך בחינת התקיימות התנאים
שהוגדרו על ידי הלקוח.

 .3בחירת התנאים לקיום האסטרטגיה
ניתן לבחור תנאים לקיום האסטרטגיה מ 3-תחומים:
שינוי במחיר – הגדרת ערך עתידי של מחיר המניה
שינוי במחזור – הגדרת ערך עתידי למחזור המסחר היומי
אינדיקטור טכני –הגדרת ערך עתידי לאחד מסט
האינדיקטורים הטכניים המוצעים ללקוח
( MACD ,RSI ,ADXועוד)
ניתן לקבוע את התנאי על כל אחד מהניירות שנבחרו או
על נייר ייחוס נבחר (לדוגמה האינדקס אליו משתייך הנייר
הנבחר ETF ,על מחיר הנפט וכו').
ניתן להגדיר כמה תנאים מצטברים לקיום האסטרטגיה.

 .4בחירת התנאים לסגירת האסטרטגיה
בדומה לשלב הקודם ,ניתן לבחור תנאים לסגירת האסטרטגיה לפי מחיר ,רווח/הפסד ,אינדיקטור
טכני ובנוסף לפי תאריך מוגדר מראש.
ניתן לקבוע את התנאי על כל אחד מהניירות שנבחרו או על נייר ייחוס נבחר.
ניתן להגדיר כמה תנאים לסגירת האסטרטגיה כאשר ,בניגוד לכניסה לפוזיציה אשר בה נדרש כי
כל התנאים יתקיימו ,בעת סגירת האסטרטגיה ,התנאי הראשון שיתקיים יביא לסגירתה.

 .5בחירת שם האסטרטגיה
עם סיום הגדרות האסטרטגיה ותנאיה ,יש לבחור שם לאסטרטגיה
על מנת לשמור אותה.
השם הנבחר יופיע בסטטוס אסטרטגיות הלקוח וכן בהודעות
שיישלחו ללקוח.

 .6סיכום והפעלה
בסיום התהליך יוצג מסך סיכום עם כל הפרטים שהוגדרו ותינתן
האפשרות לשמור את האסטרטגיה ולבחון את ביצועיה על סמך
נתוני העבר ( )Backtestingאו להפעילה.
באפשרות הלקוח לבחור בין ביצוע האסטרטגיה באופן אוטומטי או ידני:
אוטומטי
ההוראות ישלחו לביצוע על ידי המערכת ותישלח הודעה על ביצוען.
ידני
תישלח התראה ללקוח ויהיה עליו לאשר את שליחת ההוראות.

דוגמאות לידיעות כלכליות המאפשרות
בניית אסטרטגיות בהתאם
שוקי המניות בעולם חוו שבוע קשה :למרות שמדדי וול סטריט סגרו אמש
בעליות שערים חדות לאחר היפוך מרשים על ממוצע נע ( 200נק' טכנית
קריטית עבור שחקנית רבים) ,ושילוב של נזילות אפסית כמעט בשווקים (לכתבה
המלאה) ,בסיכום השבועי ,המדדים בוול סטריט ובאירופה רשמו את השבוע
הגרוע ביותר בשנתיים האחרונות ,ויש מי שמהמר בגדול שזו רק ההתחלה.

האשלג ממשיך לעלות והמשקיעים
חיר
מהזניקו את מניית כיל ב 5%-אתמול
"אנחנו מתייחסים לאינ
שהיא אופציה על בזק וטרנט זהב כאופציה על ביקום
בבזק נוצרת תגובה לכן כל תנודה ולו מינורית
באינטרנט זהב ולכן חדה יותר בביקום וכמובן גם
במ
את המשקיע המוסדי צב העניינים האלה אני מבין
ש
מח
סל
פו
זיצ
יה בחברה".
 )-0את דוחות הרבעון השלישי של השנה.
.16
ב 2-בנובמבר תפרסם טבע ( % 18.61בים ושלחו את המניה לקריסה של כמעט
אכז
כזכור ,דוחות הרבעון הראשון היו מ סמו את התחזיות שלהם לקראת פרסום
 .50%האנליסטים של אופנביימר ,פר
שלא יהיו בשורות גדולות למשקיעים בחברה.
דוחות הרבעון השני וגם כאן נראה
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שירות השקעות פורץ דרך
להרשמה חפשו “משקיעים בך" בGoogle-
או באמצעות אפליקציית הבינלאומי.

השירותים מותנים בקיום חשבון ניירות ערך בבנק ובהצטרפות לשירותים .השירותים יינתנו ללקוחות המנויים לאפליקציית הבנק,
ברמת השירות המתאימה ,ובכפוף לעמידה בקריטריונים הנהוגים בבנק ,כפי שיהיו מעת לעת .שירות  advise.meיינתן בכפוף לחתימה
על הסכם ייעוץ .הפעלת השירות תבוצע עד ליום העסקים שלאחר מועד ההצטרפות וההמלצות תישלחנה בהתאם לשיקול דעת הבנק.
למצטרפים לשירות ,הסדר החזר עמלות קניה ,מכירה ופדיון בגין העברת הוראות לביצוע באמצעות מערכת  smartradeלא יעלה
על סך של  ₪ 1,000לחשבון ,כהגדרתו בטופס המבצע ,ובכפוף לחתימה על הסכם המבצע .מתן השירותים כפוף לתנאים המלאים
המפורטים במסמכי הבנק וכן להסדרים הנהוגים בבנק .אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן השירותים .הבנק
רשאי לשנות את תנאי השירותים או להפסיקם בכל עת.

