מדריך לפתיחת ציטוטים בזמן
אמת במערכת המסחר

Interactive Brokers
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 Interactive Brokersמבצע מספר שינויים בחבילות הציטוטים בזמן אמת בסוף חודש אפריל
ומצורפים מטה השינויים.

 .1מי שפתוח כיום לחבילת הציטוטים ,US Value Bundleציטוטים אלה יבוטלו בסוף חודש
אפריל.
 .2במקום חבילה זו תתווספנה חבילות הציטוטים הבאות:
 :Snapshot יש להירשם ל
US Securities Snapshot & Futures Value Bundle
בעלות של  1 + $11סנט לציטוט עד למקסימום של  - $1.1כלומר מקסימום עלות של
.$11.1
* – Snapshotצורת עבודה חדשה המתווספת לתוכנת המסחר במסגרתה יתווסף לחצן
שבלחיצה עליו יוצג ציטוט לאותו נייר אשר נכון לאותה שניה.
 :Streaming יש להירשם ל-
US Securities Snapshot & Futures Value Bundle
ול US Equity and Options Add-On Streaming Bundle -בעלות של .$1..1
* - Streamingבצורת עבודה זו הציטוטים יתעדכנו בזמן אמת בדומה לשיטת העבודה
הקיימת כיום.
*חבילת ה US Securities Snapshot & Futures Value Bundle -כוללתNetwork :
) US Bonds ,CBOE ,DJ ,OTC ,A, B, C (Nasdaq, NYSE, AMEXוחוזים ב-
.NYMEX ,COMEX ,CNE ,CBOT
 .3מי שרשום כיום ל US Value Bundle PLUS (NP,L2( -ויירשם לחבילת
 US Securities Snapshot & Futures Value Bundleלפני  ,31...2113יוכל
להמשיך להיות רשום ל.US Value Bundle PLUS (NP,L2( -
במידה ולא יירשם חבילת ה US Value Bundle PLUS (NP,L2( -תימחק.
 ..אופציה נוספת לצפייה ב Streaming-היא הציטוטים,AMEX) Network A, B, C -
 - OPRA ,(NASDAQ ,NYSEבעלות תשלום חודשי קבוע של  $1.1לכל בורסה.
הציטוטים הנ"ל מספקים כיסוי למניות ואופציות בארה"ב.
בכל שאלה ניתן להתקשר לחדר המסחר בשעות הפעילות במספר .30-5550555
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 .1יש להכנס לאתר  IBבקישור הבאhttps://www.interactivebrokers.com -

 .2יש ללחוץ על ( LOG INמסומן באדום).
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 .3יש להקליד את פרטי הכניסה האישיים לחשבון.

 ..יש ללחוץ על ( Subscriber Status > Trade Configuration > Manager Accountמסומן באדום).
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 .1יש לוודא את סימון השדות הבאים וללחוץ ( Save and Continueמסומן באדום) בסיום.
 במידה והחשבון משמש כחשבון חברה העוסקת בשירותים פיננסיים נא לדלג על שלב זה וליצור קשר
עם החדר מסחר במספר .13-1513155

 .5בחלון הבא יש ללחוץ על המקש ( Continueמסומן באדום).

 .3יש ללחוץ על ( Market Data > Trade Configuration > Manager Accountמסומן באדום) ולבחור
בלשונית ( North Americaמסומן בכחול).
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 .8במסך זה יש לסמן ב V-את הציטוטים הרצויים עפ"י הצורך ,בסיום יש ללחוץ על המקש .Continue

 .9בחלון הבא יש ללחוץ על ( Confirmמסומן באדום).
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 .11בחלון הבא יש ללחוץ על ( Confirmמסומן באדום).

 .11יש ללחוץ על ( Market Data > Trade Configuration > Manager Accountמסומן באדום) ולבחור
בלשונית ( North Americaמסומן בכחול).
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 .12במידה ומופיע ליד הציטוטים שנרשמתם את המילה  Pendingבאדום ,יש ללחוץ על המקש Continue
(מסומן באדום) .אם הכיתוב לא מופיע ניתן לסיים את התהליך.

 .13יש למלא את השאלון הבא ,את פרטיכם האישיים וללחוץ  Continueבסיום-
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 .1.יש לסמן  Vבמשבצת (מסומן באדום) ,לחתום את שמכם (מסומן באדום) .בסיום יש ללחוץ . Continue



בכל שאלה ניתן להתקשר לחדר המסחר בשעות הפעילות במספר .13-1513155
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