
  
  

  רובוט מניות לטווח קצר (שורט & לונג ) –רובוט סווינג 
  

  
 ,בעזרתו של הסוחר המקצועי איתן רותםו FXGחברת שפותח בהינו רובוט מתוחכם  –רובוט הסווינג 

  מספר ימים עד מספר שבועות . – נבנה במיוחד למסחר בטווח קצר הרובוט
  . גם בלונג וגם בשורט 100מטרתו לסחור לסווינג במניות ת"א 

  
, לונג על מניות רק עצמו יש לסחור רק במגמות ירידה במדד 100ת"א שורט במניות  – טיפ חשוב

   להפסדיםיביא  –סווינג כנגד המגמה השימוש בסורק  . 100במגמת עלייה בת"א 
  

  איך הסורק עובד 
  

יחד עם איתות של כניסת כסף חכם לשוק . כך  –הרובוט מאתר מניות שפרצו רמות קריטיות בגרף 
זמן קצר במניות בבורסה תוך ולצבור רווחים משמעותיים  יכול המשקיע להצטרף לכסף החכם

  הישראלית.
  

  כניסה לאחר תיקונים תוך זיהוי נקודת הכניסה האופטימאלית –בנוסף הסורק מחפש "מתיחות קפיץ" 
  

  מומנטום
  

  נא תבחר את המומנטום שבו אתה מתכוון לסחור . –ג בצד ימין למעלה ברובוט הסווינ
  

  למסחר בלונג  –חיובי 
  למסחר בשורט . –שלילי 

  
  הסורק יציג לך את רשימת המניות המתאימות לסריקה שבחרת . –בחרת מומנטום מתאים שלאחר 

הרווחים וההפסדים בסורק יוצגו מנקודת  –חשוב: יש לציין שכאשר בחרת במומנטום שלילי(שורט) 
והסוחר  –אזי המנייה ירדה מזמן האיתות  מבט שורט, כלומר אם יוצג בסורק רווח במומנטום שורט

  יצא מורווח מן הפוזיציה .

  



  
  

  
  כניסה איתותי

  
הממוקם בצד שמאל למעלה מעל לחלון  FXGLIVEע"י לחיצה על טאב  –יש להיכנס לרובוט סווינג  

  .ולאחר מכן יש ללחוץ על טאב "סורק סווינג" .הגרפים 

, יש להסתכל על עסקהאריך שמופיעים בסורק כבדוגמא למעלה ממוינים לפי ת הניירות שים לב!
  האיתותים האחרונים ולראות את התוצאות העדכניות ביותר .

  
  סטופ לוס

  
מופיע שער הסטופ לוס, זהו השער אותו יש להזין  –השמאלי של כל נייר  צידוב> -חשוב מאוד 

כשער הסטופ בעת הכניסה לכל עסקה. יש לשים לב כי מדובר בסטופ עוקב, במערכת המסחר שלך 
  .כלומר הסטופ מתעדכן כל יום. ולכן חשוב להיכנס למערכת על בסיס יומי ולעדכן את הסטופ בהתאם

  
  מימוש רווחים

  אפשרויות למימוש הרווחים במניות שבאחזקתכםישנם שני 
  בהגיע שער המנייה לשער הסטופ שהזנתם . 1
. כאשר המנייה צברה רווח גדול והגיע הזמן לממש . ניתן לקבוע את שער היציאה לפי כפתור ה 2

LIMIT  "חלקים במדרגות עולות  3, יש לממש את הרווח בבתוכנה שנמצא תחת טאב "כלים טכניים
  חלק) (שליש כל

  עבודה  אסטרטגיית 

ואף גם במפולות. כמובן יש להגדיר  –הסורק נמצא יעיל בצורה מדהימה בלי קשר לקורה בשווקים 
  עבודה מסודרת שמתאימה לאופן ההשקעה . אסטרטגייתמראש 

  
בממוצע בהתאם לכללי  אחוזים בשנה 20כבעל רווח של יותר מ שנים אחורנית ונמצא  4הכלי נבדק 

  נכונים ופיזור סיכונים מושכל .עבודה 

  
  בהצלחה !

  
 FXGעדי קידר מנכ"ל  בתודה ובברכה,

 ורק דרך אחת להרוויח בבורסה -יש המון דרכים להשקיע 

www.fxg.co.il  


