מערכת בורסה גרף
הפיצ'רים המיוחדים של שלנו
אנו בבורסה גרף שואפים לקצר לך את הדרך לקבלת ההחלטות ולמזער את אי הוודאות
התמידית שמציעים השווקים .לפיכך פיתחנו עבורך מספר כלים ייחודיים אותם לא תמצא
בשום מקום אחר ,לא בארץ ולא בעולם .כלים אלו יסייעו לך להבין מבהירות מה עליך
לעשות:
שיטת הרצפים – טכניקה שמטרתה
להורות הן על כיוונו הנוכחי של השוק
ובעיקר על הנקודה בה השוק הפך
כיוון ועליך לפעול .לחיצה על כפתור
הרצפים תספק את המרכיב הנדרש
להבנת הכיוון והבנה מה עליך לעשות.

זיהוי מגמה – זיהוי המגמה הקיימת אינו עניין
סובייקטיבי ובטח לא אומנות אלא מסתמך על
הבנה ברורה של המאבק הניטש בין כוחות
הביקוש לכוחות ההיצע .לחיצה על כפתור זיהוי
המגמה ימקם חיצים במקומות המדויקים בהם
גובר הביקוש על ההיצע או ההיפך .חיצים אלו
יסייעו לך להבין במהירות וביעילות את כיוון
השוק.
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מתי למכור – אחת הבעיות הניצבות
בפני מרבית העוסקים בתחום היא
ההחלטה הברורה מתי למכור .פיתחנו
עבורך ארבעה סימני מכירה שיסייעו
לך לקבל החלטה בזמן אמת .סימני
מכירה אלו מקיפים את כל התרחישים
האפשריים בשוק .בהתקיים אחד מהם
תקבל סימן מוחלט לפעול .לחיצה על
כפתור "מכירה" ומיקום העיגול "מ"
מתחת למחיר בו קנית יספק את
האפשרות הייחודית הזאת.
תרצה לקבל חוות דעת מהירה לגבי הפעולה
הרצויה במניה/מדד/מטבע או כל נכס אחר?
לחץ על כפתור ה"בדיקה" והתוכנה תפיק דוח
מפורט לגבי מצבה של המניה והפעילות
הרצויה בכל טווח זמן.

היהלום הצהוב בממוקם בסרגל הכלים העליון הוא הסורק רב העוצמה שלנו.
בניגוד לסורקים אחרים ,יכול היהלום הצהוב לבצע כל חיתוך עליו תחשוב .בין הכלים
הייחודיים תוכל למצוא מגוון איתותי קנייה בדמות "שבירת רצפים" ,זיהוי מניות לקנייה
לטווחים שונים ,ואם אתה מעדיף מרכיבים כלכליים ,הרי שבנינו עבורך מגוון סריקות
שימצאו את מניות הערך שאותן אתה מחפש.
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זמן אמת – תוכנות זמן אמת עלולות לעלות לא
מעט כסף .בבורסה גרף פיתחנו עבורך מנגנון
ייחודי שיאפשר לך לראות את מצבה של המניה
אותה אתה מחזיק בזמן אמת .בסרגל הכלים
העליון ,לחיצה על " "Rתציף לא רק את מחירה
של המניה אלא גם את ספר הפקודות.

התראות סמס – המניה שלך הגיע
לשער המיועד? שער קנייה? שער
מכירה? פריצה של רמת התנגדות או
תמיכה? אתה לא ליד המחשב אבל
רוצה לקבל התראה? בורסה גרף תדאג
לשלוח סמס מיידי לטלפון הנייד שלך.

אתה לא ליד המחשב ?
פיתחנו עבורך גישה ישירות מנייד לכל הכלים החשובים.
הקש את הכתובת m.bursagraph.co.il
ותתחבר גם מהסלולר.
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