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 .1מעמד התקנון:
א .מטרת התקנון היא לקבוע כללים לניהול תקין והוגן של זירת הסוחר ,לרבות כללים להבטחת עמידתה בדרישות לפי
הוראות חוק ניירות ערך ,התשכ"ח .1968-
ב .בכל מקום של סתירה בין האמור בתקנון לבין האמור במסמך אחר של החברה (ובכלל זה אתר החברה או הסכם המסגרת),
האמור בתקנון זה גובר.

 .2שירות לקוחות בקשר למידע המובא בתקנון:
שם האחראי

טלפון

פקס

שעות פעילות

Email

גיל דוד

1-700-70-70-27

09-9627027

ראשון-חמישי 08:30-19:00
שישי 08:30-13:00

support@atrade.co.il

 .3השירותים אותם מציעה החברה:
פירוט השירותים
.1

העמדת מערכת ממוחשבת באמצעותה קונה החברה מלקוחותיה לחשבונה העצמי ומוכרת החברה
ללקוחותיה מחשבונה העצמי ,מכשירים פיננסיים ,באופן מאורגן ,תדיר ושיטתי ,בהתאם לסעיף 44יב
לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח.1968-

.2

הפניית לקוחות החברה למידע עובדתי בנוגע לנכס בסיס של מכשיר פיננסי ,שהוכן ופורסם על ידי גורם
שאינו החברה או מי מטעמה ,בתנאי שההפניה היא כללית ומתמשכת ,שבחירת המידע אינה על פי שיקול
דעתה של החברה ושהמידע לא הוכן או פורסם לבקשת החברה בהתאם לתקנה (10ב)( )1לתקנות ניירות
ערך (זירת סוחר לחשבונו העצמי) ,התשע"ה – ( 2014להלן" :התקנות") ,ובלבד ושהפעילויות על פי כל דין,
ובכלל זה חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות ,תשנ"ה1995 -
(להלן" :חוק הייעוץ").

.3

פרסום עבודת ניתוח ,בהתאם לתקנה (10ב)( )2ובלבד ושהפעילויות על פי כל דין ,ובכלל זה חוק הייעוץ.

.4

שמירת כספי לקוח וחוזי לקוח כהגדרתם בתקנה  1לתקנות בהתאם לפרק ה' לתקנות.

.5

המרת כספים לצורך פעילות בחשבון לקוח.

.6

הדרכה טכנית לגבי אופן ההפעלה והשימוש במערכת המסחר.

.7

מתן הסברים בנוגע לכללי התקנון ולמאפיינים כלליים של חוזה הפרשים ,במענה לשאלות של לקוח או
באתר החברה.

.8

אספקת גרפים לניתוח עצמאי של הלקוח באמצעות מערכת המסחר.

 .4עמלות ועלויות
השירותים בזירה כרוכים בעמלות שונות .להלן לינק לדף החברה ובו ריכוז עמלותwww.atrade.co.il/trading- :
info/trading-conditions

 .5הפקדת ומשיכת כספים לחשבון המסחר
הפקדת והחזקת כספים
1

אמצעים להעברת כספים ניתן להפקיד כספים לחשבון הנאמנות באמצעות העברה בנקאית מחשבון בנק על שם
הלקוח ו/או כרטיס אשראי על שם הלקוח ,המשויך לחשבון הבנק של הלקוח .העברת
לחשבון הנאמנות
הכספים אינה כרוכה בעלויות מצד הלקוח.
פרטים להעברת הכספים

שם החשבון בעברית :אייטרייד בע"מ בנאמנות עבור לקוחות
שם החשבון באנגליתATRADE LTD IN TRUST FOR CLIENTS :
בנק :הפועלים ( )12סניף :הגלים ( )584מס' חשבון222248 :
קוד ( IBANמספר זה"ב) לחשבוןIL390125840000000222248 :
קוד ה SWIFT-של בנק הפועליםPOALILIT :

סכום מינימלי להפקדה

הפקדה לחשבון המסחר ,הן בעת פתיחת חשבון מסחר (הפקדה ראשונה) והן בהפקדה
חוזרת ,כרוכה בסכום הפקדה מינימלי .פרטים אודות גובה סכום ההפקדה המינימלי ניתן
למצוא באתר החברה בקישור הבא:
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
הפקדה לחשבון הנאמנות באמצעות כרטיס אשראי ניתן לבצע בדולר (ארה"ב).
הפקדה באמצעות העברה בנקאית ניתן לבצע בדולר (ארה"ב) ,שקל חדש ואירו.

המטבע בו ניתן לבצע את
(העברה)
ההפקדה
לחשבון הנאמנות
מטבע חשבון הנאמנות הוא דולר (ארה"ב) .כספים שיופקדו על ידי הלקוח במטבע שונה
מטבע חשבון הנאמנות
ממטבע חשבון הנאמנות ,יומרו לדולר ארה"ב עם הפקדתם ,בכפוף למועדי ההמרה
המפורטים בסעיף "עמלת המרה שגובה החברה" להלן.
המטבע בו מנוהל חשבון מטבע חשבון המסחר של הלקוח הוא דולר ארה"ב .כספים שיופקדו על ידי הלקוח לחשבון
המסחר
הנאמנות במטבע השונה ממטבע חשבון המסחר יתורגמו במועד ההפקדה למטבע חשבון
המסחר לפי שער ההמרה הרציף של בנק הפועלים (שער מכירה) שיחול במועד ההפקדה,
בכפוף למועדי ההמרה המפורטים בסעיף "עמלת המרה שגובה החברה" להלן .שערי סוף
יום של בנק הפועלים ניתן למצוא בקישור הבא:
https://www.bankhapoalim.co.il/wps/portal/PoalimPrivate/coins
השערים המופיעים בקישור זה הינם שערי סוף יום ומהווים אינדיקציה בלבד .שער ההמרה
בפועל נקבע על פי שער המכירה הרציף של בנק הפועלים.
עמלת
החברה

המרה

עמלות
החברה

נוספות

שגובה במידה שמטבע ההפקדה שונה ממטבע חשבון הנאמנות ,החברה מבצעת המרה של הכספים
שהופקדו על ידי הלקוח העברה למטבע חשבון הנאמנות .החברה אינה גובה עמלה בגין
ההמרה.
לקוח רשאי להעביר את הכספים במטבע החשבון ,ובמקרה זה לא תתבצע המרה על ידי
החברה.
מקור שער ההמרה :שער מכירה רציף של בנק הפועלים להמרת שקל חדש ביחס לדולר
ארה"ב .שערי סוף יום של בנק הפועלים ניתן למצוא בקישור הבא:
https://www.bankhapoalim.co.il/wps/portal/PoalimPrivate/coins
השערים המופיעים בקישור זה הינם שערי סוף יום ומהווים אינדיקציה בלבד .שער ההמרה
בפועל נקבע על פי השער הרציף של בנק הפועלים במועד ההמרה.
אופן חישוב עמלת ההמרה :החברה אינה גובה עמלת המרה.
מועד ההמרה :ימים ב'-ה' :בימים בהם מתקיים מסחר במטבע חוץ ,עד השעה  17:00וביום
ו' עד השעה ( 13:30שעון ישראל) .הפקדות שיבוצעו לאחר מועד זה יומרו על פי "שער
הזמנה" (מכירה) של בנק הפועלים.
שגובה החברה גובה עמלת מערכת חודשית (עמלת החזקת חשבון) ועמלות אי פעילות בחשבון
כמפורט בסעיף  4לעיל ובקישור להלן באתר החברה:
.https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
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משיכת כספים
משיכת כספים

ביקש לקוח למשוך כספי לקוח ,תבצע זאת החברה לכל המאוחר ביום העסקים הבא .כספי
הלקוח יועברו לחשבון לפי הוראת הלקוח בהתאם למועדי הסליקה המקובלים במערכת
הבנקאית במדינה שבה מופקדים הכספים ,או בתוך שלושה ימים שמתקיים בהם מסחר
באותה מדינה ,לפי המועד המוקדם מבין השניים.
בהינתן והלקוח נדרש לבצע פעולה כתנאי למשיכת הכספים לפי חוק איסור הלבנת הון,
התש"ס  ,2000 -תבצע החברה את ההעברה לכל המאוחר ביום העסקים הבא לאחר שלקוח
ביצע את הפעולה ובלבד שיידעה את הלקוח על הצורך בביצוע הפעולה סמוך ככל האפשר
למועד שבו ביקש הלקוח למשוך את כספיו.
החברה לא תאפשר ללקוח לבצע משיכת כספים מחשבונו בזירה ,אם כתוצאה מכך הבטוחה
שהעמיד תקטן מסך כל הבטוחות הנדרשות בשל כלל העסקאות הפתוחות של הלקוח.

פעולות נדרשות למשיכת
כספים

ניתן לבצע משיכת כספים באמצעות מילוי טופס מקוון באזור האישי ("החשבון שלי") באתר
האינטרנט של החברה /https://www.atrade.co.il

אמצעי משיכת הכספים
מחשבון הנאמנות

לקוח יוכל למשוך כספי לקוח באמצעות העברה בנקאית לחשבון בנק על שם הלקוח ,ממנו
בוצעה ההפקדה או באמצעות משיכה לכרטיס אשראי על שם הלקוח והמשויך לחשבון
הבנק של הלקוח ,אשר ממנו בוצעה ההפקדה.

המטבע בו ניתן לבצע
משיכה מחשבון הנאמנות

משיכה לכרטיס אשראי ניתן לבצע בדולר (ארה"ב) .משיכה באמצעות העברה בנקאית ניתן
לבצע בדולר (ארה"ב) ,שקל חדש ואירו .כספים שיימשכו על ידי הלקוח מחשבון הנאמנות
במטבע השונה ממטבע חשבון המסחר יתורגמו במועד המשיכה למטבע המשיכה לפי שער
ההמרה הרציף של בנק הפועלים (שער קניה) שיחול במועד המשיכה .שערי סוף יום של בנק
הפועלים ניתן למצוא בקישור הבא:
https://www.bankhapoalim.co.il/wps/portal/PoalimPrivate/coins
השערים המופיעים בקישור זה הינם שערי סוף יום ומהווים אינדיקציה בלבד .שער ההמרה
בפועל נקבע על פי שער הקניה הרציף של בנק הפועלים.

עמלת המרה בעת משיכת
הכספים מחשבון
הנאמנות

החברה מבצעת המרה של הכספים שימשכו על ידי הלקוח מחשבון הנאמנות.
הלקוח רשאי למשוך את הכספים במטבע חשבון הנאמנות ,ובמקרה זה לא תתבצע המרה
על ידי החברה.
מקור שער ההמרה :שער קניה רציף של בנק הפועלים להמרת שקל חדש ביחס לדולר
ארה"ב במועד ההמרה .שערי סוף יום של בנק הפועלים ניתן למצוא בקישור הבא:
https://www.bankhapoalim.co.il/wps/portal/PoalimPrivate/coins
השערים המופיעים בקישור זה הינם שערי סוף יום ומהווים אינדיקציה בלבד .שער ההמרה
בפועל נקבע על פי שער הקניה הרציף של בנק הפועלים.
אופן חישוב עמלת ההמרה :החברה אינה גובה עמלת המרה.
מועד ההמרה :מועד ביצוע המשיכה בפועל מחשבון הנאמנות

עמלות
החברה

נוספות

שגובה במידה ולקוח מעוניין למשוך כספי לקוח ,והסך הנמשך הינו קטן מסכום אותו קבעה
החברה ,גובה החברה עמלת משיכה כמפורט בסעיף  4לעיל ובאתר החברה בקישור
.https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

 .6מדיניות ניגוד העניינים
מדיניות ניגוד העניינים
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הסבר:
מסמך מדיניות ניגוד העניינים נועד להתוות עקרונות מנחים לפעילותה של החברה בנסיבות בהן קיים חשש כי יש ניגוד
ענייניים בין החברה ,הקבוצה ,או מן המועסקים על ידן או הנותן שירותים מטעמן לבין הלקוח .מדיניות זו כוללת שלושה
פרקים:
פרק א' -התייחסות לנסיבות שיש בהן כדי להביא לקיום ניגוד עניינים בין החברה ,הקבוצה או מי מן המועסקים על ידן
או הנותן שירותים מטעמן לבין הלקוח.
פרק ב'  -פירוט נהלים ,לפיהם תפעל החברה ואמצעים שתיישם כדי להימנע מניגוד העניינים בנסיבות המפורטות בפרק
א' למסמך ,או לצמצמו כאשר לא ניתן למנעו באופן מוחלט.
פרק ג'  -תיאור הנסיבות שיש בהן ניגוד עניינים ,שנותרו לאחר יישום הנהלים ונקיטת האמצעים המפורטים בפרק ב'
למסמך.
על החברה חל איסור לבצע כל פעולה בנסיבות שיש בהן ניגוד עניינים ,אלא אם כן תוארו בפרק ג' למסמך מדיניות ניגוד
העניינים .מדיניות זו תעודכן בהתאם לכל שינוי רלוונטי בהקשר זה ולרבות :הנחיות הרשות ,שינויים בפעילות החברה
או במבנה החברה וכדומה.
אחת לשנה ,החברה תפנה ללקוחותיה לקבל את הסכמתם בכתב ,לגבי הנסיבות שיש בהן ניגוד עניינים לפי פרק ג' למסמך
ניגוד העניינים.
פירוט נסיבות אשר יש בהן כדי להביא לקיום ניגוד עניינים ואמצעים בהם נוקטת החברה כדי למנעו או לצמצמו:
 .1החברה היא הצד הנגדי לעסקה וגם קובעת את השערים ללקוח
פרק א':
הנסיבה היוצרת ניגוד עניינים :
החברה היא הצד הנגדי לעסקה מול הלקוח ,ולכן היא הקונה כאשר הלקוח מוכר והמוכרת כאשר הלקוח קונה .בנוסף,
השערים והציטוטים המוצגים ללקוח ,השערים בהם נפתחות ונסגרות עסקאות (כולל סגירת עסקה ביוזמת החברה)
והשערים על פי הם מחושב הרווח וההפסד של הלקוח ,אינם נקבעים בשוק אלא החברה קובעת אותם.
מהות ניגוד העניינים:
החברה היא הצד הנגדי לעסקה מול הלקוח .לניגוד עניינים זה שני היבטים:
 )1בשלב הפתיחה והסגירה של העסקה ,החברה הינה הקונה כשהלקוח מוכר ולהפך ,ולפיכך האינטרס שלה בנוגע
לשער מנוגד לאינטרס הלקוח הן בשלב פתיחת העסקה והן בשלב סגירת העסקה.
 )2החברה נמצאת בפוזיציה מנוגדת לזו של הלקוח כל עוד העסקה מול הלקוח פתוחה .משכך היא מרוויחה כאשר
הלקוח מפסיד ומפסידה כאשר הלקוח מרוויח .בנוסף ,כאשר החברה סוגרת ביזמתה עסקה של הלקוח ,ההפסד
שנצבר בעסקה של הלקוח מתממש והופך לרווח של החברה ,ולפיכך האינטרס שלה בקביעת השער שעל פיו
נקבע עיתוי הסגירה עשוי להיות מנוגד לאינטרס של הלקוח.
פרק ב':
תיאור האמצעים למניעת או צמצום ניגוד העניינים:
החברה מתכסה באופן מלא גב אל גב מול ספק הנזילות של החברה ולכן אינה מרוויחה כאשר הלקוח מפסיד ואינה
מפסידה כשהלקוח מרוויח .מערכת התגמול בין ספק הנזילות לבין החברה אינה גורמת לכך שהחברה תרוויח יותר כאשר
הלקוח יפסיד ולהפך .החברה קובעת את המחירים בהתאם למנגנון המפורט בסעיף  10לתקנון .ספק הנזילות של החברה
הינו חברה הקשורה לחברה ,ולפיכך קבוצת החברה מרוויחה כאשר הלקוח מפסיד ולהיפך ,אולם גם ספק הנזילות של
החברה מגדר את החלק העיקרי של הסיכונים שלו עם צדדים שלישיים ,באופן שגם ניגוד העניינים שלו מצומצם באופן
משמעותי.
לדעת החברה ,האמצעים המפורטים בפרק ב' מצמצמים את ההיבט הראשון של ניגוד העניינים המפורט תחת מהות
ניגוד העניינים ,אך אין בהם כדי למנעו לחלוטין.
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כמו כן ,לדעת החברה האמצעים המפורטים בפרק ב' מצמצמים את ההיבט השני של ניגוד העניינים המפורט תחת
מהות ניגוד העניינים ,אך אין בהם כדי למנעו לחלוטין.
 .2המרת מטבע בקשר לפעילות המסחר
פרק א':
הנסיבה היוצרת ניגוד עניינים:
החברה מבצעת פעילות המרת מטבע לצורכי מסחר במספר מקרים:
 )1המרת מטבע ממטבע ההפקדה של הלקוח לחשבון הלקוח בזירה ולהיפך.
 )2המרת מטבע ממטבע חשבון הלקוח בזירה למטבע בו נקובה הפוזיציה של הלקוח ולהיפך.
בנוסף החברה קובעת את שער ההמרה.
מהות ניגוד העניינים:
החברה היא הצד הנגדי לעסקה מול הלקוח והיא מרוויחה כאשר הלקוח מפסיד ומפסידה כאשר הלקוח מרוויח .לפיכך
האינטרס שלה בנוגע לשער ההמרה מנוגד לאינטרס הלקוח.
פרק ב':
תיאור האמצעים למניעת או צמצום ניגוד העניינים:
שער ההמרה המוצג במערכת המסחר נקבע על ידי גורם חיצוני שאינו קשור לחברה והוא לא כולל תוספת עמלה שגובה
החברה .החברה תיידע את הלקוח כי הוא רשאי להפקיד/למשוך כספים במטבע החשבון .במקרה זה לא תתבצע המרה.
לדעת החברה ,האמצעים המפורטים בפרק ב' מונעים לחלוטין את ניגוד העניינים המפורט תחת הכותרת מהות ניגוד
העניינים.
 .3החברה היא הצד הנגדי לעסקה מול הלקוח והיא גם קובעת את שיעור הבטוחה המינימאלי שיוביל לסגירת
עסקאות ביוזמת החברה.
פרק א':
הנסיבה היוצרת ניגוד עניינים:
החברה היא הצד הנגדי לעסקה מול הלקוח .בנוסף ,החברה קובעת את שיעור הבטוחה המינימאלי שיוביל לכך שתסגור
ביזמתה את העסקאות של הלקוח.
מהות ניגוד העניינים:
החברה היא הצד הנגדי לעסקה מול הלקוח ,ולפיכך ,כאשר היא סוגרת באופן יזום את העסקה ללקוח ,ההפסדים שצבר
בפוזיציה מתממשים והופכים לרווחים של החברה .שינוי של שיעור הבטוחה המינימאלי ישפיע על העיתוי שבו ההפסד
שצבר לקוח בפוזיציה יתממש ויהפוך לרווח של החברה וכן על גודל ההפסד .לפיכך האינטרס של החברה בקביעת שיעור
הבטוחה המינימאלי שעל פיו נקבע עיתוי סגירת הפוזיציה עשוי להיות מנוגד לאינטרס של הלקוח.
פרק ב':
תיאור האמצעים למניעת או צמצום ניגוד העניינים:
שיעור הבטוחה המינימאלי שיוביל לסגירת עסקאות ביוזמת החברה קבוע בתקנון ואינו משתנה ,למעט במקרים הקבועים
בסעיף  9לתקנון.
לדעת החברה ,האמצעים המפורטים בפרק ב' מצמצמים את ניגוד העניינים המפורט תחת מהות ניגוד העניינים ,אך
אין בהם כדי למנעו לחלוטין.

.4

ביטול עסקאות ושינוי מחירי עסקאות על ידי החברה

פרק א':
הנסיבה היוצרת ניגוד עניינים:
במקרים המפורטים בסעיף  8לתקנון החברה תהא רשאית לבטל פתיחה או סגירה של עסקה או פקודה שביצע לקוח ו/או
לבצע התאמות בשער פתיחה או סגירה של עסקה או פקודה שביצע לקוח .בנוסף החברה היא הצד הנגדי לעסקה ,ולכן
היא הקונה כאשר הלקוח מוכר והמוכרת כאשר הלקוח קונה.
מהות ניגוד העניינים:
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החברה היא הצד הנגדי לעסקה מול הלקוח ,והיא מרוויחה כאשר הלקוח מפסיד ומפסידה כאשר הלקוח מרוויח .לפיכך
האינטרס שלה בעת שהיא מחליטה על ביטול עסקאות או/ו שינוי שערי עסקאות ,מנוגד לאינטרס הלקוח.
פרק ב':
תיאור האמצעים למניעת או צמצום ניגוד העניינים:
החברה תיידע את הלקוח על כל ביטול עסקאות או שינוי למחירי העסקאות הפתוחות והסגורות שבוצעו על ידי הלקוח.
בנוסף ,החברה תדווח לרשות לני"ע בדיווח מיידי לפי תקנה  51על כל ביטול או שינוי במחירי עסקאות פתוחות וסגורות.
לדעת החברה ,האמצעים המפורטים בפרק ב' מצמצמים את ניגוד העניינים המפורט תחת מהות ניגוד העניינים ,אך
אין בהם כדי למנעו לחלוטין.
 .5פרסום עבודת ניתוח
פרק א':
הנסיבה היוצרת ניגוד עניינים:
החברה מפרסמת עבודות ניתוח שניתן לבסס עליהן החלטה בדבר כדאיות השקעה ,ומנגד החברה היא הצד הנגדי
לעסקאות מול הלקוח וגם מרוויחה מהגדלת היקף פעילותו.
מהות ניגוד העניינים:
החברה היא הצד הנגדי לעסקה מול הלקוח ,והיא מרוויחה כאשר הלקוח מפסיד ומפסידה כאשר הלקוח מרוויח .בנוסף
לחברה קיים אינטרס שהלקוח יגדיל את פעילותו .מנגד החברה מפרסמת עבודות ניתוח שניתן לבסס עליהן החלטה בדבר
כדאיות ההשקעה עבור הלקוח.
פרק ב':
תיאור האמצעים למניעת או צמצום ניגוד העניינים:
קבלת עבודות הניתוח שהחברה מפרסמת הינה מגורם חיצוני ועצמאי.
התגמול שמקבל כותב עבודות הניתוח אינו נגזר בשום צורה ממחזור העסקאות בחברה ,כמות הלקוחות ,הפסדי הלקוחות
או הכנסות החברה.
לדעת החברה ,האמצעים המפורטים בפרק ב' מצמצמים את ניגוד העניינים המפורט תחת מהות ניגוד העניינים ,אך
אין בהם כדי למנעו לחלוטין.
 .6התאמת הפעילות בזירה ללקוח
פרק א':
הנסיבה היוצרת ניגוד עניינים:
החברה מחויבת לברר את התאמת הפעילות בזירה ללקוח ומנגד משמשת כצד נגדי בעסקאות מול הלקוח ועשויה להרוויח
מקבלתו כלקוח.
מהות ניגוד העניינים:
החברה מחויבת על פי הדין לברר את התאמת הפעילות בזירה ללקוח ובכלל זה לבחון את הבנת הלקוח בנוגע לסיכונים
הכרוכים בפעילות במכשירים פיננסיים וסיכויי הרווח וההפסד הכרוכים בה .בהתאם לכך ,על החברה לקבוע האם הלקוח
מתאים לסחור בזירה (באופן שהחברה מחויבת לשקול האם היא מאפשרת לאדם שנמצא לא מתאים לסחור בזירה,
לפעול בה).
מנגד החברה הינה גוף עסקי העשוי להרוויח מהגדלת היקף לקוחותיה .כמו כן החברה היא הצד הנגדי לעסקה מול הלקוח,
והיא מרוויחה כאשר הלקוח מפסיד ומפסידה כאשר הלקוח מרוויח.
פרק ב':
תיאור האמצעים למניעת או צמצום ניגוד העניינים:
עובדי החברה מוחתמים מיד עם העסקתם ,על "נהלי התנהגות עובדים" ,הכוללים בין היתר הוראות הנוגעות לענייני
ניגוד עניינים ,כגון הוראות לעניין אופן ההתנהלות מול לקוח (לרבות חובת תיעוד שיחות ,הוראות בדבר אי הפעלת לחץ
על לקוח לביצוע עסקאות מסוימות ,חובה למסור ללקוח מידע בהתאם לנוהלי החברה וכד') .בנוסף ,החברה מקיימת
מנגנוני פיקוח שונים בתוך החברה ,כאשר לביצוע פעולות מסוימות נדרש עובד החברה לקבלת אישור ממנהלו ,וכן שיחות
הטלפון של הלקוחות עם גורמים שונים בחברה מוקלטות ונשמרות .החברה גם דואגת להפרדה בין תפקידים שונים
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בחברה שעלולים היו ליצור ניגודי עניינים לו מילא אותם אותו אדם ובכלל זה ,הפרדה בין מוקד המכירות ,מוקד השירות,
חדר המסחר והחלק האדמיניסטרטיבי של החברה .אנשי השיווק והמכירות של החברה מנועים מלהשפיע באופן פסול
על לקוחות או לקוחות פוטנציאליים.
לדעת החברה ,האמצעים המפורטים בפרק ב' מצמצמים את ניגוד העניינים המפורט תחת מהות ניגוד העניינים ,אך
אין בהם כדי למנעו לחלוטין.
 .7תגמול עובדים
פרק א':
הנסיבה היוצרת ניגוד עניינים:
מבנה התגמול של המועסקים על ידי החברה ,הקבוצה או נותני שירותים מטעמן (להלן" :מועסקים") נגזר במישרין /
בעקיפין מפעילות הלקוח בזירה .מועסקים אלה מטפלים ,בין היתר ,בנושאים הבאים:
א .קביעת שערי פתיחת עסקה
ב .קביעת שערי סגירת עסקה
ג .קביעת שער קובע לעניין סגירה יזומה של עסקת לקוח ביזמת החברה
ד .קביעת שער המרה
ה .קביעת שיעור הבטוחה המינימאלי שיוביל לסגירה יזומה של עסקאות הלקוח
ו .ביטול עסקאות ושינוי מחירי עסקאות על ידי החברה
ז .פרסום עבודות ניתוח
ח .התאמת הפעילות בזירה ללקוח
ט .שיווק ומתן מידע ללקוח
מהות ניגוד העניינים:
מבנה התגמול של המועסקים נגזר ממחזור עסקאות /כמות לקוחות חדשים .משכך נוצר למועסקים אינטרס מנוגד
לאינטרס של הלקוח או עניין אישי .מנגד המועסקים מטפלים בנושאים המפורטים בסעיפים א'-ט' לעיל ובכך עשויים
להשפיע על הלקוח.
פרק ב':
תיאור האמצעים למניעת או צמצום ניגוד העניינים:
 .1אף אחד ממועסקי החברה או מנותני השירותים מטעמה (להלן בסעיף זה "מועסקים") לא יתוגמל כנגזרת
מהפסדי לקוח .לעניין זה ,לא יראו תגמול הנגזר מרווחי החברה כתגמול הנגזר מהפסדי לקוח.
 .2תגמול של מועסקים המקיימים קשר ישיר עם לקוחות ,ובכלל זה גורמים המועסקים בשיווק מכירות ושימור
לקוחות (להלן "מועסקים המקיימים קשר ישיר עם לקוחות") ,לא ייגזר מהפקדות לקוחות.
 .3תגמול של מועסקים המקיימים קשר ישיר עם לקוחות ,הנגזר מרכיבים הקשורים לפעילות הלקוח בזירה ,ובכלל
זה מספר עסקאות של לקוחות ,מחזור עסקאות או רווחי החברה ,יהיה לא מהותי ביחס לסך התגמול של אותם
מועסקים.
 .4עובדי החברה מוחתמים מיד עם העסקתם ,על "נהלי התנהגות עובדים" ,הכוללים בין היתר הוראות הנוגעות
לענייני ניגוד עניינים כגון אופן ההתנהלות מול לקוח (לרבות חובת תיעוד שיחות ,הוראות בדבר אי הפעלת לחץ
על לקוח לביצוע עסקאות מסוימות ,חובה למסור ללקוח מידע בהתאם לנוהלי החברה וכד').
 .5החברה מקיימת מנגנוני פיקוח שונים בתוך החברה ,כאשר לביצוע פעולות מסוימות נדרש עובד החברה לקבלת
אישור ממנהלו ,וכן שיחות הטלפון של הלקוחות עם גורמים שונים בחברה מוקלטות ונשמרות.
 .6החברה דואגת להפרדה בין תפקידים שונים בחברה שעלולים היו ליצור ניגודי עניינים לו מילא אותם אותו אדם
ובכלל זה ,הפרדה בין מוקד המכירות לבין מוקד השירות וכן הפרדה בין חדר המסחר והחלק האדמיניסטרטיבי
של החברה.
 .7אנשי השיווק והמכירות של החברה מנועים מלהשפיע באופן פסול על לקוחות או לקוחות פוטנציאליים.
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לדעת החברה ,האמצעים המפורטים בפרק ב' מצמצמים את ניגוד העניינים המפורט תחת מהות ניגוד העניינים ,אך
אין בהם כדי למנעו לחלוטין.
 .8החברה היא הצד הנגדי לעסקה מול הלקוח והיא גם בעלת שיקול דעת לא לאשר עסקאות של לקוח במקרים
מסוימים.
פרק א':
הנסיבה היוצרת ניגוד עניינים:
החברה היא הצד הנגדי לעסקה מול הלקוח .בנוסף ,לחברה שיקול דעת לאשר/לא לאשר עסקאות במקרים הבאים:
א .במקרה בו לקוח מבצע עסקה מאוד גדולה ,נדרש אישור ידני של חדר המסחר לאישור העסקה ,על מנת לבחון
רמת נזילות לביצוע העסקה ,כמפורט בסעיף  7לתקנון.
ב .לחברה שיקול דעת להגביל את כמות העסקאות הפתוחות וההוראות של הלקוח במטרה למנוע עומס מיותר על
מערכות המסחר של החברה ,כמפורט בסעיף  7לתקנון.
מהות ניגוד העניינים:
החברה היא הצד הנגדי לעסקה מול הלקוח ,ולפיכך ,כאשר היא לא מאשרת ללקוח עסקאות ,ככל שצבר הלקוח הפסדים
בעסקאות אחרות ,ההפסדים אינם יכולים להתקזז באותה עסקה והם הופכים לרווחים של החברה ו/או ההפסדים שצבר
באותה פוזיציה מתממשים והם הופכים לרווחים של החברה .לפיכך האינטרס של החברה בהעברת העסקאות לאישור
חדר המסחר ובעיכוב ביצוע העסקה ובאישור/אי מתן אישור ,עשוי להיות מנוגד לאינטרס של הלקוח.
פרק ב':
תיאור האמצעים למניעת או צמצום ניגוד העניינים:
המקרים בהם יכולה החברה להפעיל שיקול דעת לאשר/לא לאשר עסקאות מפורטים בהסכם המסגרת של הלקוח עם
החברה .החברה תיידע את הלקוח על כל החלטה שלא לאשר עסקאות .החברה מקיימת מנגנוני פיקוח שונים בתוך
החברה ,כאשר לביצוע פעולות מסוימות נדרש עובד החברה לקבלת אישור ממנהלו.
לדעת החברה ,האמצעים המפורטים בפרק ב' מצמצמים את ניגוד העניינים המפורט תחת מהות ניגוד העניינים ,אך
אין בהם כדי למנעו לחלוטין.
 .9החברה קשורה בהסכם עם בתי ספר שבהם מועברים קורסים והדרכות במסחר
פרק א':
הנסיבה היוצרת ניגוד עניינים:
החברה קשורה בהסכם שיווק עם בתי ספר שבהם מועברים קורסים והדרכות בנושאים הקשורים למסחר ולמכשירים
פיננסיים (להלן" :בתי הספר") .לבתי הספר ולחברה ,שהנה הצד הנגדי לעסקה מול הלקוח ,עשויים להיות אינטרסים
מנוגדים לאלו של לקוחות החברה ,שהיו או שהנם תלמידים בבתי הספר.
מהות ניגוד העניינים:
החברה קשורה בהסכמי שיווק עם בתי הספר ,במסגרתם בתי הספר מתוגמלים על ידי החברה .מחד ,בתי הספר
אמורים לפעול כדי להקנות כלים ויידע שיטיבו עם תלמידים בבתי הספר .מנגד ,בתי הספר קשורים בהסכם שיווק עם
החברה ,שהינה צד נגדי לעסקה .ככזו ,החברה מרוויחה כאשר הלקוח מפסיד ולהיפך .בנוסף החברה מרוויחה מהגדלת
היקף פעילות הלקוח .לפיכך ,לחברה עשוי להיות אינטרס בלימוד שיטות הכרוכות בביצוע פעילויות מסחר רבות
ובהיקפים גבוהים המיטיבים עם החברה ועם בתי הספר ולא בהכרח מיטיבים עם הלקוח .בנוסף ,לחברה עשוי להיות
אינטרס בכך שבתי הספר יקנו ללקוח ביטחון בכישורי המסחר שרכש.
פרק ב':
תיאור האמצעים למניעת או צמצום ניגוד העניינים:
 .1תגמול בית הספר על ידי החברה לא ייגזר בשום אופן אמצעי מפעילות הלקוח בזירה ,ובכלל זה לא ייגזר
מהפסדי לקוחות ,רווח החברה הנובע מפעילות לקוחות ,מעמלות המסחר של לקוחות ,מהפקדות לקוחות
וממחזור המסחר של לקוחות;
 .2החברה ומי מטעמה לא תפנה מי מלקוחותיה לבית הספר;
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 .3בתחילת ההתקשרות של כל תלמיד עם בית הספר ,יינתן גילוי בולט לכל תלמיד על ידי בית הספר כי בית הספר
הנו משווק של החברה .ככל שבית הספר מקבל תגמול מהחברה ,הגילוי יכלול התייחסות גם לנושא זה .הפרת
סעיף זה על ידי בית הספר תהווה הפרה יסודית של ההסכם מול החברה;
 .4בית הספר לא ימסור את פרטי התלמיד לחברה ,אלא רק לאחר שהתלמיד סיים את הקורס או ההדרכה ,לאחר
שקיבל את הסכמת התלמיד למסירת פרטיו לחברה ולאחר שהחתים את התלמיד על מסמך נפרד ,שבו יצוין
באופן בולט כי בית הספר מתוגמל על ידי החברה בגין מסירת פרטי התלמיד לחברה ,ויפורט אופן התגמול
(ככל שקיים תגמול של בית הספר על ידי החברה).
 .5טרם קבלתו כלקוח בחברה ,החברה תוודא כי הלקוח חתם על המסמך האמור בסעיף ;4
 .6לא יתאפשר במסגרת הקורס (בזמן שהות התלמיד בשיעור) מסחר בזירה ,למעט תרגול במערכת דמו;
 .7החברה תבחן האם לקוח שנרשם לזירה הינו תלמיד בקורס או בהדרכה בנושאים הקשורים למסחר בזירה או
סיים קורס או הדרכה כאמור .ככל שהלקוח סיים את קורס או ההדרכה כאמור ,לא יהיה בכך על מנת להסיק
כי הלקוח מתאים לפעילות בזירה בהתאם לפרק ח' לתקנות;
 .8הקורס יינתן בתשלום בלבד .לא תינתן הנחה בבית הספר לתלמיד בגלל שהנו לקוח הזירה ולא תינתן הנחה
ללקוח הזירה שהיה תלמיד בית הספר בעמלות או בתעריפים בשל היותו תלמיד בית הספר;
 .9לא תתקיים כל חפיפה בין נושאי משרה ובעלי תפקידים בבית הספר לנושאי משרה ובעלי תפקידים בחברה.
לדעת החברה ,האמצעים המפורטים בפרק ב' מצמצמים את ניגוד העניינים המפורט תחת מהות ניגוד העניינים ,אך
אין בהם כדי למנעו לחלוטין.
 .10קביעת סכום מינימלי להפקדה משנית
פרק א':
הנסיבה היוצרת ניגוד עניינים:
החברה היא הצד הנגדי לעסקאות מול הלקוח והיא גם זאת הקובעת את גובה ההפקדה המשנית שיכולה לשמש את
הלקוח כדי למנוע סגירת עסקאות ביוזמת החברה ,כאשר הבטוחה שלו שווה או קטנה משיעור הבטוחה המינימאלי
שיוביל לסגירת עסקאות ביוזמת החברה.
מהות ניגוד העניינים:
החברה היא הצד הנגדי לעסקה מול הלקוח ולכן ככל שהיא תקבע סכום הפקדה משנית גבוה יותר ,כך הדבר עשוי
להקשות על לקוח להימנע מסגירת עסקאות ביוזמת החברה או להוביל אותו לסכן סכום גבוה יותר במסחר בזירה.
פרק ב':
תיאור האמצעים למניעת או צמצום ניגוד העניינים:
סכום ההפקדה המינמלי אותו קבעה החברה הינו נמוך ואינו אמור להוות חסם משמעותי לביצוע הפקדה משנית כאשר
הלקוח עומד בפני סיכון של סגירת עסקאות ביוזמת החברה בשל ירידה ברמת הבטוחות .החברה אינה גובה עמלות
הפקדה ו/או משיכה (למעט עמלה מינימלית על משיכות נמוכות כמפורט באתר החברה בקישור
 ,)https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditionsלפיכך ,לקוח אשר ביצע הפקדה על מנת להימנע
מסגירת עסקאות ביוזמת החברה ,יכול בכל עת לבצע משיכה של חלק סכום ההפקדה העולה על הסכום הנדרש לצורך
שמירה על שיעור הבטוחה המינימלי.
לדעת החברה ,האמצעים המפורטים בפרק ב' מונעים לחלוטין את ניגוד העניינים המפורט תחת מהות ניגוד העניינים.
 .11אירועים במסגרת שעות המסחר והפסקות מסחר
פרק א':
הנסיבה היוצרת ניגוד עניינים:
החברה היא הצד הנגדי לעסקאות מול הלקוח בנוסף ,לחברה שיקול דעת מתי ובאילו מקרים תבוצע הפסקת מסחר
במכשיר פיננסי אחד או יותר או תמנע מלקוחותיה האפשרות להזרים הוראות.
"הפסקת מסחר" – אירוע בו לא מוצגים ציטוטים ,לא מבוצעות עסקאות ו/או לא ניתן להזרים הוראות ביחס למכשירים
פיננסיים בזירה.
מהות ניגוד העניינים:
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החברה היא הצד הנגדי לעסקה מול הלקוח ,והיא מרוויחה כאשר הלקוח מפסיד ומפסידה כאשר הלקוח מרוויח .לחברה
קיים אינטרס שלא יתבצע מסחר במכשיר פיננסי מסויים ,כאשר מסחר זה מסב לה הפסדים וכן קיים לחברה אינטרס
לא לאפשר ללקוחות להזרים הוראות ,כאשר הוראות אלה עשויות להסב לה הפסדים.
מנגד ,לחברה יש שיקול דעת להפסיק את המסחר באחד או יותר מהמכשירים הפיננסיים הנסחרים בזירה ו/או למנוע
מלקוחותיה להזרים הוראות למערכת המסחר ,בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים:
 )1עומס חריג על השרתים אשר גורם להאטה בפעילות ובהעברת הציטוטים;
 )2חשש למתקפת סייבר;
 )3כאשר בדיקות שוטפות של תקינות ציטוטים (בהשוואה מול מקור ציטוטים נוסף) מצביעה כי קיים עיכוב בקבלת
ציטוטים.
פרק ב':
תיאור האמצעים למניעת או צמצום ניגוד העניינים:
החברה מתכסה באופן מלא גב אל גב מול ספק הנזילות של החברה ולכן אינה מרוויחה כאשר הלקוח מפסיד ואינה
מפסידה כשהלקוח מרוויח .מערכת התגמול בין ספק הנזילות לבין החברה אינה גורמת לכך שהחברה תרוויח יותר כאשר
הלקוח יפסיד ולהפך .ספק הנזילות של החברה הינו חברה הקשורה לחברה ,ולפיכך קבוצת החברה מרוויחה כאשר הלקוח
מפסיד ולהיפך ,אולם גם ספק הנזילות של החברה מגדר את החלק העיקרי של הסיכונים שלו עם צדדים שלישיים ,באופן
שגם ניגוד העניינים שלו מצומצם באופן משמעותי.
בנוסף ,אירוע של הפסקת המסחר מופעל על בסיס מנגנונים וכללים שנקבעו מראש ומעוגנים בנהלים .חלק מהמנגנונים
מופעלים ידנית וחלקם אוטומטית .המנגנונים להפסקת מסחר סימטריים להוראות קנייה/מכירה ופתיחה/סגירה של
עסקאות ואינם נגזרים בשום אופן מפוזציות הלקוח או החברה .עיתוי שחרור הפסקת המסחר גם הוא מופעל על בסיס
אותם עקרונות.
הפרמטרים על בסיסם מופסק המסחר:
 )1סטיות בשערים ו/או במועדי השערים של המכשירים הפיננסים ,בהשוואה מול מקורות חיצוניים ,שעשויים
להעיד על תקלה טכנית;
 )2חריגה משמעותית בשער מכשיר פיננסי ביחס לפרמטרים שנקבעו מראש ,שעשוייה להעיד על ציטוטים לא
תקינים (ציטוטי זבל);
 )3פער בין שני ציטוטים עוקבים ,הגבוה מפרמטר שהוגדר מראש.
לאחר בחינה כי הציטוטים תקינים ,משוחרר המסחר.
לדעת החברה ,האמצעים המפורטים בפרק ב' מצמצמים את ניגוד העניינים המפורט תחת מהות ניגוד העניינים ,אך
אין בהם כדי למנעו לחלוטין.
פרק ג'  -תיאור הנסיבות שיש בהן ניגוד עניינים ,שנותרו לאחר יישום הנהלים ונקיטת האמצעים המפורטים בפרק ב'
למסמך
 .1החברה היא הצד נגדי לעסקה וגם קובעת את השערים ללקוח
החברה היא הצד הנגדי לעסקה מול הלקוח .לניגוד עניינים זה שני היבטים:
 )1בשלב הפתיחה והסגירה של העסקה ,החברה הינה הקונה כשהלקוח מוכר ולהפך ,ולפיכך האינטרס שלה בנוגע
לשער מנוגד לאינטרס הלקוח הן בשלב פתיחת העסקה והן בשלב סגירת העסקה.
 )2החברה נמצאת בפוזיציה מנוגדת לזו של הלקוח כל עוד העסקה מול הלקוח פתוחה .משכך היא מרוויחה כאשר
הלקוח מפסיד ומפסידה כאשר הלקוח מרוויח .בנוסף ,כאשר החברה סוגרת ביזמתה עסקה של הלקוח ,ההפסד
שנצבר בעסקה של הלקוח מתממש והופך לרווח של החברה ,ולפיכך האינטרס שלה בקביעת השער שעל פיו
נקבע עיתוי הסגירה עשוי להיות מנוגד לאינטרס של הלקוח.
לדעת החברה ,האמצעים שבהם היא נוקטת מצמצמים את ההיבט הראשון של ניגוד העניינים ,אך אין בהם כדי
למנעו לחלוטין.
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כמו כן ,לדעת החברה האמצעים שבהם היא נוקטת מצמצמים את ההיבט השני של ניגוד העניינים ,אך אין בהם
כדי למנעו לחלוטין.
 .2המרת מטבע בקשר לפעילות המסחר
החברה היא הצד הנגדי לעסקה מול הלקוח והיא מרוויחה כאשר הלקוח מפסיד ומפסידה כאשר הלקוח מרוויח.
לפיכך האינטרס שלה בנוגע לשער ההמרה מנוגד לאינטרס הלקוח.
לדעת החברה ,האמצעים שבהם היא נוקטת מונעים לחלוטין את ניגוד העניינים.
 .3החברה היא הצד הנגדי לעסקה מול הלקוח והיא גם קובעת את שיעור הבטוחה המינימאלי שיוביל לסגירת
עסקאות ביוזמת החברה
החברה היא הצד הנגדי לעסקה מול הלקוח ,ולפיכך ,כאשר היא סוגרת באופן יזום את העסקה ללקוח ,ההפסדים
שצבר בפוזיציה מתממשים והופכים לרווחים של החברה .שינוי של שיעור הבטוחה המינימאלי ישפיע על העיתוי
שבו ההפסד שצבר לקוח בפוזיציה יתממש ויהפוך לרווח של החברה וכן על גודל ההפסד .לפיכך האינטרס של החברה
בקביעת שיעור הבטוחה המינימאלי שעל פיו נקבע עיתוי סגירת הפוזיציה עשוי להיות מנוגד לאינטרס של הלקוח.
לדעת החברה ,האמצעים בהם היא נוקטת מצמצמים את ניגוד העניינים ,אך אין בהם כדי למנעו לחלוטין.
 .4ביטול עסקאות ושינוי מחירי עסקאות על ידי החברה
החברה היא הצד הנגדי לעסקה מול הלקוח ,והיא מרוויחה כאשר הלקוח מפסיד ומפסידה כאשר הלקוח מרוויח.
לפיכך האינטרס שלה בעת שהיא מחליטה על ביטול עסקאות או/ו שינוי שערי עסקאות ,מנוגד לאינטרס הלקוח.
לדעת החברה ,האמצעים שבהם היא נוקטת מצמצמים את ניגוד העניינים ,אך אין בהם כדי למנעו לחלוטין.
 .5פרסום עבודת ניתוח
החברה היא הצד הנגדי לעסקה מול הלקוח ,והיא מרוויחה כאשר הלקוח מפסיד ומפסידה כאשר הלקוח מרוויח.
בנוסף לחברה קיים אינטרס שהלקוח יגדיל את פעילותו .מנגד החברה מפרסמת עבודות ניתוח שניתן לבסס עליהן
החלטה בדבר כדאיות ההשקעה עבור הלקוח.
לדעת החברה ,האמצעים שבהם היא נוקטת מצמצמים את ניגוד העניינים ,אך אין בהם כדי למנעו לחלוטין.
 .6התאמת הפעילות בזירה ללקוח
החברה מחויבת על פי הדין לברר את התאמת הפעילות בזירה ללקוח ובכלל זה לבחון את הבנת הלקוח בנוגע
לסיכונים הכרוכים בפעילות במכשירים פיננסיים וסיכויי הרווח וההפסד הכרוכים בה .בהתאם לכך ,על החברה
לקבוע האם הלקוח מתאים לסחור בזירה (באופן שהחברה מחויבת לשקול האם היא מאפשרת לאדם שנמצא לא
מתאים לסחור בזירה ,לפעול בה).
מנגד החברה הינה גוף עסקי העשוי להרוויח מהגדלת היקף לקוחותיה .כמו כן החברה היא הצד הנגדי לעסקה מול
הלקוח ,והיא מרוויחה כאשר הלקוח מפסיד ומפסידה כאשר הלקוח מרוויח.
לדעת החברה ,האמצעים שבהם היא נוקטת מצמצמים את ניגוד העניינים ,אך אין בהם כדי למנעו לחלוטין.
 .7תגמול עובדים
מבנה התגמול של המועסקים נגזר ממחזור עסקאות /כמות לקוחות חדשים .משכך נוצר למועסקים אינטרס מנוגד
לאינטרס של הלקוח או עניין אישי .מנגד המועסקים מטפלים בנושאים המפורטים בסעיפים א'-ח' לעיל ובכך עשויים
להשפיע על הלקוח.
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לדעת החברה ,האמצעים שבהם היא נוקטת מצמצמים את ניגוד העניינים ,אך אין בהם כדי למנעו לחלוטין.
 .8שיקול דעת לא לאשר עסקאות
החברה היא הצד הנגדי לעסקה מול הלקוח ,ולפיכך ,כאשר היא לא מאשרת ללקוח עסקאות ,ככל שצבר הלקוח
הפסדים בעסקאות אחרות ,ההפסדים אינם יכולים להתקזז באותה עסקה והם הופכים לרווחים של החברה ו/או
ההפסדים שצבר באותה פוזיציה מתממשים והם הופכים לרווחים של החברה .לפיכך האינטרס של החברה
באישור/אי מתן אישור עשוי להיות מנוגד לאינטרס של הלקוח.
לדעת החברה ,האמצעים שבהם היא נוקטת מצמצמים את ניגוד העניינים ,אך אין בהם כדי למנעו לחלוטין.
 .9החברה קשורה בהסכם שיווק עם בתי ספר ,במסגרתם בתי הספר מתוגמלים על ידי החברה .מחד ,בתי הספר
אמורים לפעול כדי להקנות כלים ויידע שיטיבו עם תלמידים בבתי הספר .מנגד ,בתי הספר קשורים בהסכמי שיווק
עם החברה ,שהינה צד נגדי לעסקה .ככזו ,החברה מרוויחה כאשר הלקוח מפסיד ולהיפך .בנוסף ,החברה מרוויחה
מהגדלת היקף פעילות הלקוח .לפיכך ,לחברה עשוי להיות אינטרס בלימוד שיטות הכרוכות בביצוע פעילויות
מסחר רבות ובהיקפים גבוהים המיטיבים עם החברה ועם בית הספר ולא בהכרח מיטיבים עם הלקוח .בנוסף,
לחברה עשוי להיות אינטרס בכך שבית הספר יקנה ללקוח ביטחון בכישורי המסחר שרכש.
לדעת החברה ,האמצעים שבהם היא נוקטת מצמצמים את ניגוד העניינים ,אך אין בהם כדי למנעו לחלוטין.
 .10קביעת סכום מינימלי להפקדה משנית
החברה היא הצד הנגדי לעסקה מול הלקוח ולכן ככל שהיא תקבע סכום הפקדה משנית גבוה יותר ,כך הדבר עשוי
להקשות על לקוח להימנע מסגירת עסקאות ביוזמת החברה או להוביל אותו לסכן סכום גבוה יותר במסחר בזירה.
לדעת החברה ,האמצעים שבהם היא נוקטת מונעים לחלוטין את ניגוד העניינים.
 .11אירועים במסגרת שעות המסחר והפסקות מסחר
החברה היא הצד הנגדי לעסקה מול הלקוח ,והיא מרוויחה כאשר הלקוח מפסיד ומפסידה כאשר הלקוח מרוויח.
לחברה קיים אינטרס שלא יתבצע מסחר במכשיר פיננסי מסויים ,כאשר מסחר זה מסב לה הפסדים וכן קיים לחברה
אינטרס לא לאפשר ללקוחות להזרים הוראות ,כאשר הוראות אלה עשויות להסב לה הפסדים.
מנגד ,לחברה יש שיקול דעת להפסיק את המסחר באחד או יותר מהמכשירים הפיננסיים הנסחרים בזירה ו/או למנוע
מלקוחותיה להזרים הוראות למערכת המסחר ,בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים:
)1עומס חריג על השרתים אשר גורם להאטה בפעילות ובהעברת הציטוטים;
)2חשש למתקפת סייבר;
)3כאשר בדיקות שוטפות של תקינות ציטוטים (בהשוואה מול מקור ציטוטים נוסף) מצביעה כי קיים עיכוב בקבלת
ציטוטים.
לדעת החברה ,האמצעים שבהם היא נוקטת מצמצמים את ניגוד העניינים ,אך אין בהם כדי למנעו לחלוטין.

 .7פקודות מסחר וכללי ביצוע פקודות:
תיאור פקודות מסחר וכללי ביצוע
שם מערכת מסחר (שם יצרן)(MetaQuotes Software Corp.) MetaTrader 4 :
הפנייה (קישור) למדריך לשימוש במערכת של היצרן:
http://www.metatrader4.com/en/trading-platform/help/setup/setup_server
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• החברה תצטט שני מחירים לגבי כל מכשיר פיננסי הנסחר בזירה .מחיר הקניה ע"י הלקוח ( )Askומחיר המכירה
ע"י הלקוח ( .)Bidככלל ,המחיר הגבוה מייצג את מחיר הקניה ע"י הלקוח ( ,)Askוהמחיר הנמוך מייצג את
מחיר המכירה ע"י הלקוח (.)Bid
• לקוח לא יוכל להחזיק למעלה מ 500-עסקאות  /הוראות פתוחות בו זמנית .לקוח שיבקש לפתוח מספר עסקאות
העולה על מספר זה ,לא יוכל להזין פקודה במערכת המסחר ויקבל הודעה כי אינו יכול לבצע את העסקה בשל
מספר עסקאות גדול מדי .לקוח שיבקש לפתוח מספר עסקאות גדול יותר ,יכול לפנות לשירות הלקוחות ולבקש
שיבחנו פתיחת עסקאות נוספות.
• במקרה של עסקה ,בה לא ניתן לבצע את הכמות המבוקשת במחיר המבוקש ,בשל נזילות החברה אצל ספק
הנזילות שלה במועד הזנת הפקודה ,יכול שיידרש אישור ידני של חדר המסחר לביצוע אותה עסקה ,לצורך בחינה
האם רמת הנזילות לגבי המכשיר הפיננסי אצל ספק הנזילות של החברה מאפשרת את ביצוע העסקה במחיר
הנתון באותה עת .ככל שהיצע הנזילות של החברה אצל ספק הנזילות שלה על אותו מוצראינו מאפשר את ביצוע
העסקה בשער המבוקש ,חלון ההודעה שהעסקה ממתינה לאישור יישאר פתוח ,עד אשר יתקבל אישור לעסקה,
כפי שהוזנה ,או שיתקבל ציטוט מחדש של המחיר בו ניתן לבצע את העסקה בכמות המבוקשת .ככל שיתקבל
ציטוט מחדש ,יידרש הלקוח לאשר את המחיר על מנת לבצע את העסקה.
שם הפקודה במערכת המסחרBUY MARKET :
(סימול הפקודה במערכת המסחר) BUY:
תיאור הפקודה:

קנייה במחיר שוק  -ההוראה תתבצע במחיר הקנייה ׁ( )ׁAskהעדכני ביותר .עם ביצוע
הפקודה ופתיחת העסקה הלקוח ימצא בפוזיציית קניה לונג ׁ(.)Long

סוג הפקודה:

פקודה לביצוע מיידי.

תוקף הפקודה:

הפקודה תקפה עד ביצוע.

פתיחת /סגירת פוזיציה

הפקודה רלוונטית הן לפתיחת פוזיציה והן לסגירת פוזיציה.

כללי ביצוע (:)Slippage

העסקה תיפתח על פי תנאי השוק העדכניים ביותר (ללא קשר למחיר שהלקוח ראה במועד
הזנת הפקודה על המסך) .יתכן שהעסקה תיפתח במחיר עדיף על המחיר שהלקוח ראה
בעת הזנת ההוראה על המסך ויתכן שבמחיר נחות ביחס למחיר שהלקוח ראה על המסך
בעת הזנת ההוראה.

אפשרויות
הפקודה:

להזין

את במערכת המסחר ובאפליקציית מובייל של מערכת המסחר.
שם הפקודה במערכת המסחרSELL MARKET :
(סימול הפקודה במערכת המסחר)SELL :

תיאור הפקודה:

מכירה במחיר שוק  -ההוראה תתבצע במחיר המכירה ( )ׁׁBidהעדכני ביותר .עם ביצוע
הפקודה ופתיחת העסקה הלקוח ימצא בפוזיציית מכירה שורט (.)Short

סוג הפקודה:

פקודה לביצוע מיידי.

תוקף הפקודה:

הפקודה תקפה עד ביצוע.

פתיחת /סגירת פוזיציה:

הפקודה רלוונטית הן לפתיחת פוזיציה והן לסגירת פוזיציה

כללי ביצוע (:)Slippage

העסקה תיפתח על פי תנאי השוק העדכניים ביותר (ללא קשר למחיר שהלקוח ראה במועד
הזנת הפקודה על המסך) .יתכן שהעסקה תיפתח במחיר עדיף על המחיר שהלקוח ראה
בעת הזנת ההוראה על המסך ויתכן שבמחיר נחות ביחס למחיר שהלקוח ראה על המסך
בעת הזנת ההוראה.

אפשרויות להזין את הפקודה:

במערכת המסחר ובאפליקציית מובייל של מערכת המסחר.
שם הפקודה במערכת המסחרBUY LIMIT :
(סימול הפקודה במערכת המסחר)BUY LIMIT :
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תיאור הפקודה:

פקודה מותנית לפתיחת עסקה במחיר מוגדר מראש .העסקה תתבצע במועד ,בו מחיר
השוק (קנייה –  )ׁAskשל נכס הבסיס יהיה שווה או נמוך מהמחיר ,שאותו הגדיר הלקוח
בפקודה .עם ביצוע הפקודה ופתיחת העסקה ,הלקוח יימצא בפוזיציית קניה לונג ).)Long
המחיר המוזן חייב להיות נמוך משער השוק באותו הזמן.

סוג הפקודה

פקודה עתידית.

תוקף הפקודה:

הפקודה תקפה עד לביצוע או עד ביטולה על ידי הלקוח.
יציאה ממערכת המסחר אינה מבטלת את הפקודה.
באפשרות הלקוח להזין מועד פקיעה לפקודה באופן הבא.)YYYY.MM.DDHH:MM( :
אם הפקודה לא תבוצע עד למועד זה ,היא תתבטל אוטומטית על ידי המערכת.

פתיחת /סגירת פוזיציה

רלוונטי לפתיחת עסקה בלבד.

כללי ביצוע (:)Slippage

על אף שהחברה מבצעת את מרבית ההוראות בשער אותו הגדיר הלקוח מראש ,החברה
אינה מתחייבת למחיר אותו הזין הלקוח .הפקודה תבוצע כאשר שער השוק במערכת
שווה או נמוך לשער ההתניה.
אם שער השוק במערכת שווה לשער ההתניה או נמוך ממנו במרחק של עד פעמיים ה-
 SPREADבזמן הביצוע ,אזי העסקה תבוצע בשער ההתניה .אחרת ,העסקה תבוצע בשער
השוק הזמין הקרוב ביותר לשער ההתניה.

אפשרויות להזין את הפקודה

במערכת המסחר ובאפליקציית מובייל של מערכת .את הפקודה ניתן להזין למערכת כל
עוד היא מבוצעת במרחק העולה על המרחק המינימלי המוגדר באתר החברה לפקודה זו.
בזמן אירוע חדשותי עם השפעה משמעותית על השוק ,מרחק זה יגדל עד פי שש למשך כ-
 8דקות.
שם הפקודה במערכת המסחרSELL LIMIT :
(סימול הפקודה במערכת המסחר)SELL LIMIT :

תיאור הפקודה:

פקודה מותנית לפתיחת עסקה במחיר מוגדר מראש .העסקה תתבצע במועד ,בו מחיר
השוק (מכירה –  )Bidשל נכס הבסיס יהיה שווה או גבוה מהמחיר אותו הגדיר הלקוח
בפקודה .עם ביצוע הפקודה ופתיחת העסקה ,הלקוח יימצא בפוזיציית מכירה שורט
( .)Shortהמחיר המוזן חייב להיות גבוה משער השוק באותו הזמן.

סוג הפקודה:

פקודה עתידית.

תוקף הפקודה:

הפקודה תקפה עד לביצוע או עד ביטולה על ידי הלקוח.
יציאה ממערכת המסחר אינה מבטלת את הפקודה.
באפשרות הלקוח להזין מועד פקיעה לפקודה באופן הבא.)YYYY.MM.DDHH:MM( :
אם הפקודה לא תבוצע עד למועד זה ,היא תתבטל אוטומטית על ידי המערכת.

פתיחת /סגירת פוזיציה:

רלוונטי לפתיחת עסקה בלבד.

כללי ביצוע (:)Slippage

על אף שהחברה מבצעת את מרבית ההוראות בשער אותו הגדיר הלקוח מראש ,החברה
אינה מתחייבת למחיר אותו הזין הלקוח .הפקודה תבוצע כאשר שער השוק במערכת שווה
או גבוה לשער ההתניה.
אם שער השוק במערכת שווה לשער ההתניה או גבוה ממנו במרחק של עד פעמיים ה-
 SPREADבזמן הביצוע ,אזי העסקה תבוצע בשער ההתניה .אחרת ,העסקה תבוצע בשער
השוק הזמין הקרוב ביותר לשער ההתניה.

אפשרויות להזין את הפקודה:

במערכת המסחר ובאפליקציית מובייל של מערכת המסחר .את הפקודה ניתן יהיה להזין
למערכת כל עוד היא מבוצעת במרחק העולה על המרחק המינימלי המוגדר באתר החברה
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לפקודה זו .בזמן אירוע חדשותי עם השפעה משמעותית על השוק ,מרחק זה יגדל עד פי
שש למשך כ 8 -דקות.
שם הפקודה במערכת המסחרTAKE PROFIT :
(סימול הפקודה במערכת המסחר)TAKE PROFIT(T/P) :
תיאור הפקודה:

פקודה מותנית לסגירת עסקה פתוחה ברווח (הגבלת רווח ביחס לשער שהיה במועד בו
הפקודה הוזנה) .מחיר הסגירה נקבע על ידי הלקוח.
אם הלקוח בעסקה פתוחה בפוזיציית קנייה לונג ( – )Longיש להזין את מחיר הסגירה
ׁ( ,)Bidשבו הוא מעוניין לסגור את העסקה .המחיר המוזן חייב להיות גבוה משער השוק
באותו הזמן.
אם הלקוח נמצא בעסקת פתוחה בפוזיציית קנייה שורט ( – )Shortיש להזין את מחיר
הקניה ׁ( ,)ׁAskשבו הלקוח מעוניין לסגור את העסקה .המחיר המוזן חייב להיות נמוך
משער השוק באותו הזמן.

סוג הפקודה:

פקודה עתידית.

תוקף הפקודה:

הפקודה תקפה עד ביצועה (לרבות כאשר הלקוח אינו מחובר למערכת המסחר).

פתיחת /סגירת פוזיציה:

רלוונטי לסגירה בלבד.

כללי ביצוע (:)Slippage

על אף שהחברה מבצעת את מרבית ההוראות בשער אותו הגדיר הלקוח מראש ,החברה
אינה מתחייבת למחיר אותו הזין הלקוח .הפקודה תבוצע כאשר שער השוק במערכת שווה
או גבוה לשער ההתניה.
אם שער השוק במערכת שווה לשער ההתניה או גבוה ממנו במרחק של עד פעמיים ה-
 SPREADבזמן הביצוע ,אזי העסקה תבוצע בשער ההתניה .אחרת ,העסקה תבוצע בשער
השוק הזמין הקרוב ביותר לשער ההתניה.

אפשרויות להזין את הפקודה:

במערכת המסחר ובאפליקציית מובייל של מערכת המסחר .את הפקודה ניתן להזין
למערכת כל עוד היא מבוצעת במרחק העולה על המרחק המינימלי המוגדר באתר החברה
לפקודה זו .בזמן אירוע חדשותי עם השפעה משמעותית על השוק ,מרחק זה יגדל עד פי
שש למשך כ 8 -דקות.
שם הפקודה במערכת המסחרSTOP LOSS :
(סימול הפקודה במערכת המסחר) STOP LOSS(S/L):

תיאור הפקודה:

פקודה מותנית לסגירת פוזיציה בהפסד (הגבלת הפסד ביחס לשער שהיה במועד בו
הפקודה הוזנה) .מחיר הסגירה נקבע על ידי הלקוח.
אם הלקוח נמצא בעסקה פתוחה בפוזיציית קנייה לונג ( – )LONGיש להזין את מחיר
המכירה ׁ( )Bidבו הלקוח מעוניין לסגור את העסקה .המחיר המוזן חייב להיות נמוך
משער השוק באותו הזמן.
אם הלקוח נמצא בעסקה פתוחה בפוזיציית קנייה שורט ( – )SHORTיש להזין את מחיר
הקניה ׁ( )ׁAskשבו הלקוח מעוניין לסגור את העסקה .המחיר המוזן חייב להיות גבוה
משער השוק באותו הזמן.

סוג הפקודה:

פקודה עתידית.

תוקף הפקודה:

הפקודה תקפה עד ביצועה (לרבות כאשר הלקוח אינו מחובר למערכת המסחר).

פתיחת /סגירת פוזיציה:

רלוונטי לסגירה בלבד.

כללי ביצוע (:)Slippage

על אף שהחברה מבצעת את מרבית ההוראות בשער אותו הגדיר הלקוח מראש ,החברה
אינה מתחייבת למחיר אותו הזין הלקוח .הפקודה תבוצע כאשר שער השוק במערכת שווה
או נמוך לשער ההתניה.
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אם שער השוק במערכת שווה לשער ההתניה או נמוך ממנו במרחק של עד פעמיים ה-
 SPREADבזמן הביצוע ,אזי העסקה תבוצע בשער ההתניה .אחרת ,העסקה תבוצע בשער
השוק הזמין הקרוב ביותר לשער ההתניה.
אפשרויות להזין את הפקודה:

במערכת המסחר ובאפליקציית מובייל של מערכת המסחר .את הפקודה ניתן להזין
למערכת כל עוד היא מבוצעת במרחק העולה על המרחק המינימלי המוגדר באתר החברה
לפקודה זו .בזמן אירוע חדשותי עם השפעה משמעותית על השוק ,מרחק זה יגדל עד פי
שש למשך כ 8 -דקות.
שם הפקודה במערכת המסחרCLOSE TRADE :
(סימול הפקודה במערכת המסחר) CLOSE:

תיאור הפקודה:

פקודה הסוגרת את העסקה במחירי שוק .סגירת עסקה קניה של הלקוח ( )Longתעשה
לפי שער מכירה ( )Bidוסגירת עסקת מכירה של הלקוח ( )Shortתעשה לפי שער קנייה
(.)Ask

סוג הפקודה:

פקודה לביצוע מיידי.

תוקף הפקודה:

הפקודה תקפה עד ביצועה.

פתיחת /סגירת פוזיציה:

רלוונטי לסגירה בלבד.

כללי ביצוע (:)Slippage

העסקה תיפתח על פי תנאי השוק העדכניים ביותר (ללא קשר למחיר שהלקוח ראה במועד
הזנת הפקודה על המסך) .יתכן שהעסקה תיפתח במחיר עדיף על המחיר שהלקוח ראה
בעת הזנת ההוראה על המסך ויתכן שבמחיר נחות ביחס למחיר שהלקוח ראה על המסך
בעת הזנת ההוראה.

אפשרויות להזין את הפקודה:

במערכת המסחר ובאפליקציית מובייל של מערכת המסחר.
שם הפקודה במערכת המסחרBUY STOP :
(סימול הפקודה במערכת המסחר)BUY STOP :

תיאור הפקודה:

פקודה מותנית לפתיחת עסקה במחיר מוגדר מראש .העסקה תתבצע במועד ,בו מחיר
השוק (קנייה –  )ׁAskשל נכס הבסיס יהיה שווה או גבוה מהמחיר ,אותו הגדיר הלקוח
בפקודה .עם ביצוע הפקודה ופתיחת העסקה ,הלקוח יימצא בפוזיציית קניה לונג ).)Long
המחיר המוזן חייב להיות גבוה משער השוק באותו הזמן.

סוג הפקודה

פקודה עתידית.

תוקף הפקודה:

הפקודה תקפה עד לביצוע או עד ביטולה על ידי הלקוח.
יציאה ממערכת המסחר אינה מבטלת את הפקודה.
ללקוח יש אפשרות להגדיר תאריך פקיעה במבנה של)YYYY.MM.DD HH:MM( :
ובמידה ועד למועד זה ,הפקודה לא בוצעה ,היא תתבטל באופן אוטומטי ע"י המערכת.

פתיחת /סגירת פוזיציה

רלוונטי לפתיחת עסקה בלבד.

כללי ביצוע (:)Slippage

על אף שהחברה מבצעת את רוב ההוראות בשער אותו הגדיר הלקוח מראש ,החברה אינה
מתחייבת למחיר אותו הזין הלקוח .הפקודה תבוצע כאשר שער השוק במערכת שווה או
גבוה לשער ההתניה.
אם שער השוק במערכת שווה לשער ההתניה או גבוה ממנו במרחק של עד פעמיים ה-
 SPREADבזמן הביצוע ,אזי העסקה תבוצע בשער ההתניה .אחרת ,העסקה תבוצע בשער
השוק הזמין הקרוב ביותר לשער ההתניה.

אפשרויות להזין את הפקודה

במערכת המסחר ובאפליקציית מובייל של מערכת המסחר .את הפקודה ניתן להזין
למערכת כל עוד היא מבוצעת במרחק העולה על המרחק המינימלי המוגדר באתר החברה
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לפקודה זו .בזמן אירוע חדשותי עם השפעה משמעותית על השוק ,מרחק זה יגדל עד פי
שש למשך כ 8 -דקות.
שם הפקודה במערכת המסחרSELL STOP :
(סימול הפקודה במערכת המסחר)SELL STOP :
תיאור הפקודה:

פקודה מותנית לפתיחת עסקה במחיר מוגדר מראש .העסקה תתבצע במועד בו מחיר
השוק (מכירה –  )Bidשל נכס הבסיס יהיה שווה או נמוך מהמחיר אותו הגדיר הלקוח
בפקודה .עם ביצוע הפקודה ופתיחת העסקה ,הלקוח ימצא בפוזיציית שורט ).)Short
המחיר המוזן חייב להיות נמוך משער השוק באותו הזמן.

סוג הפקודה

פקודה עתידית.

תוקף הפקודה:

הפקודה תקפה עד לביצוע או עד ביטולה על ידי הלקוח.
יציאה ממערכת המסחר אינה מבטלת את הפקודה.
ללקוח יש אפשרות להגדיר תאריך פקיעה במבנה של)YYYY.MM.DD HH:MM( :
ובמידה ועד למועד זה ,הפקודה לא בוצעה ,היא תתבטל באופן אוטומטי ע"י המערכת.

פתיחת /סגירת פוזיציה

רלוונטי לפתיחת עסקה בלבד.

כללי ביצוע (:)Slippage

על אף שהחברה מבצעת את מרבית ההוראות בשער אותו הגדיר הלקוח מראש ,החברה
אינה מתחייבת למחיר אותו הזין הלקוח .הפקודה תבוצע כאשר שער השוק במערכת שווה
או נמוך לשער ההתניה.
אם שער השוק במערכת שווה לשער ההתניה או נמוך ממנו במרחק של עד פעמיים ה-
 SPREADבזמן הביצוע ,אזי העסקה תבוצע בשער ההתניה .אחרת ,העסקה תבוצע בשער
השוק הזמין הקרוב ביותר לשער ההתניה.

אפשרויות להזין את הפקודה

במערכת המסחר ובאפליקציית מובייל של מערכת המסחר .את הפקודה ניתן להזין
למערכת ,כל עוד היא מבוצעת במרחק העולה על המרחק המינימלי המוגדר באתר החברה
לפקודה זו .בזמן אירוע חדשותי עם השפעה משמעותית על השוק ,מרחק זה יגדל עד פי
שש למשך כ 8 -דקות.
שם הפקודה במערכת המסחרTRAILING STOP :
(סימול הפקודה במערכת המסחר)TRAILING STOP :

תיאור הפקודה:

מרגע שנכנסת פקודה זו לתוקף ,היא זהה להוראת .STOP LOSS
ניתן להוסיף פקודה זו על גבי עסקה פתוחה קיימת ,כאשר על הלקוח להגדיר טווח
בפיפסים (ולא שער).
כאשר העסקה של הלקוח נמצאת במצב בו הרווח בפיפסים זהה או גדול מהטווח שהוגדר
על ידי הלקוח ,תיכנס הפקודה לתוקף ותפעל כמו הוראת  STOPבהבדל אחד משמעותי-
ברגע שעסקת הלקוח תזוז לכיוון החיובי ,הוראת ה STOP -תזוז יחד איתה ותשמור על
המרחק שהלקוח הגדיר.

סוג הפקודה

פקודה עתידית.

תוקף הפקודה:

הפקודה תקפה עד לביצוע או עד ביטולה על ידי הלקוח.
יציאה ממערכת המסחר מבטלת את הפקודה.

פתיחת /סגירת פוזיציה

רלוונטי לסגירת עסקה בלבד.

כללי ביצוע (:)Slippage

על אף שהחברה מבצעת את מרבית ההוראות בשער אותו הגדיר הלקוח מראש ,החברה
אינה מתחייבת למחיר אותו הזין הלקוח .הפקודה תבוצע כאשר שער השוק במערכת שווה
או נמוך לשער ההתניה.
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אם שער השוק במערכת שווה לשער ההתניה או נמוך ממנו במרחק של עד פעמיים ה-
 SPREADבזמן הביצוע ,אזי העסקה תבוצע בשער ההתניה .אחרת ,העסקה תבוצע בשער
השוק הזמין הקרוב ביותר לשער ההתניה.
אפשרויות להזין את הפקודה

במערכת המסחר בלבד .את הפקודה ניתן יהיה להזין למערכת כל עוד היא מבוצעת
במרחק העולה על המרחק המינימלי המוגדר באתר החברה לפקודה זו .בזמן אירוע
חדשותי עם השפעה משמעותית על השוק ,מרחק זה יגדל עד פי שש למשך כ 8 -דקות.

תיאור פקודות מסחר וכללי ביצוע
שם מערכת מסחר (שם יצרן)AVATrade WebTrader :
• החברה תצטט שני מחירים לגבי כל מכשיר פיננסי הנסחר בזירה .מחיר הקניה ע"י הלקוח ( )Askומחיר המכירה
ע"י הלקוח ( .)Bidככלל ,המחיר הגבוה מייצג את מחיר הקניה ע"י הלקוח ( ,)Askוהמחיר הנמוך מייצג את
מחיר המכירה ע"י הלקוח (.)Bid
• לקוח לא יוכל להחזיק למעלה מ 500-עסקאות  /הוראות פתוחות בו זמנית .לקוח שיבקש לפתוח מספר עסקאות
העולה על מספר זה ,לא יוכל להזין פקודה במערכת המסחר ויקבל הודעה כי אינו יכול לבצע את העסקה בשל
מספר עסקאות גדול מדי .לקוח שיבקש לפתוח מספר עסקאות גדול יותר ,יכול לפנות לשירות הלקוחות ולבקש
שיבחנו פתיחת עסקאות נוספות.
• במקרה של עסקה ,בה לא ניתן לבצע את הכמות המבוקשת במחיר המבוקש ,בשל נזילות החברה אצל ספק
הנזילות שלה במועד הזנת הפקודה ,יכול שיידרש אישור ידני של חדר המסחר לביצוע אותה עסקה ,לצורך בחינה
האם רמת הנזילות לגבי המכשיר הפיננסי אצל ספק הנזילות של החברה מאפשרת את ביצוע העסקה במחיר
הנתון באותה עת .ככל שהיצע הנזילות של החברה אצל ספק הנזילות שלה על אותו מוצראינו מאפשר את ביצוע
העסקה בשער המבוקש ,חלון ההודעה שהעסקה ממתינה לאישור יישאר פתוח ,עד אשר יתקבל אישור לעסקה,
כפי שהוזנה ,או שיתקבל ציטוט מחדש של המחיר בו ניתן לבצע את העסקה בכמות המבוקשת .ככל שיתקבל
ציטוט מחדש ,יידרש הלקוח לאשר את המחיר על מנת לבצע את העסקה.
שם הפקודה במערכת המסחרBUY MARKET :
(סימול הפקודה במערכת המסחר) BUY:
תיאור הפקודה:

קנייה במחיר שוק  -ההוראה תתבצע במחיר הקנייה ( )Askהעדכני ביותר .עם ביצוע
הפקודה ופתיחת העסקה הלקוח ימצא בפוזיציית קניה לונג (.)Long

סוג הפקודה:

פקודה לביצוע מיידי.

תוקף הפקודה:

הפקודה תקפה עד ביצוע.

פתיחת /סגירת פוזיציה

הפקודה רלוונטית הן לפתיחת פוזיציה והן לסגירת פוזיציה.

כללי ביצוע (:)Slippage

העסקה תיפתח על פי תנאי השוק העדכניים ביותר (ללא קשר למחיר שהלקוח ראה במועד
הזנת הפקודה על המסך) .יתכן שהעסקה תיפתח במחיר עדיף על המחיר שהלקוח ראה
בעת הזנת ההוראה על המסך ויתכן שבמחיר נחות ביחס למחיר שהלקוח ראה על המסך
בעת הזנת ההוראה.

אפשרויות
הפקודה:

להזין

את במערכת המסחר.
שם הפקודה במערכת המסחרSELL MARKET :
(סימול הפקודה במערכת המסחר)SELL :
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תיאור הפקודה:

מכירה במחיר שוק  -ההוראה תתבצע במחיר המכירה ( )Bidהעדכני ביותר .עם ביצוע
הפקודה ופתיחת העסקה הלקוח ימצא בפוזיציית מכירה שורט (.)Short

סוג הפקודה:

פקודה לביצוע מיידי.

תוקף הפקודה:

הפקודה תקפה עד ביצוע.

פתיחת /סגירת פוזיציה:

הפקודה רלוונטית הן לפתיחת פוזיציה והן לסגירת פוזיציה

כללי ביצוע (:)Slippage

העסקה תיפתח על פי תנאי השוק העדכניים ביותר (ללא קשר למחיר שהלקוח ראה במועד
הזנת הפקודה על המסך) .יתכן שהעסקה תיפתח במחיר עדיף על המחיר שהלקוח ראה
בעת הזנת ההוראה על המסך ויתכן שבמחיר נחות ביחס למחיר שהלקוח ראה על המסך
בעת הזנת ההוראה.

אפשרויות להזין את הפקודה:

במערכת המסחר.
שם הפקודה במערכת המסחרBUY LIMIT :
(סימול הפקודה במערכת המסחר)Execute When Price Hits :

תיאור הפקודה:

פקודה מותנית לפתיחת עסקה במחיר מוגדר מראש .העסקה תתבצע במועד ,בו מחיר
השוק (קנייה –  )Askשל נכס הבסיס יהיה שווה או נמוך מהמחיר ,שאותו הגדיר הלקוח
בפקודה .עם ביצוע הפקודה ופתיחת העסקה ,הלקוח יימצא בפוזיציית קניה לונג ).)Long
המחיר המוזן חייב להיות נמוך משער השוק באותו הזמן.

סוג הפקודה

פקודה עתידית.

תוקף הפקודה:

הפקודה תקפה עד לביצוע או עד ביטולה על ידי הלקוח.
יציאה ממערכת המסחר אינה מבטלת את הפקודה.
באפשרות הלקוח להזין מועד פקיעה לפקודה באופן הבא.)YYYY.MM.DDHH:MM( :
אם הפקודה לא תבוצע עד למועד זה ,היא תתבטל אוטומטית על ידי המערכת.

פתיחת /סגירת פוזיציה

רלוונטי לפתיחת עסקה בלבד.

כללי ביצוע (:)Slippage

על אף שהחברה מבצעת את מרבית ההוראות בשער אותו הגדיר הלקוח מראש ,החברה
אינה מתחייבת למחיר אותו הזין הלקוח .הפקודה תבוצע כאשר שער השוק במערכת
שווה או נמוך לשער ההתניה.
אם שער השוק במערכת שווה לשער ההתניה או נמוך ממנו במרחק של עד פעמיים ה-
 SPREADבזמן הביצוע ,אזי העסקה תבוצע בשער ההתניה .אחרת ,העסקה תבוצע בשער
השוק הזמין הקרוב ביותר לשער ההתניה.

אפשרויות להזין את הפקודה

במערכת המסחר .את הפקודה ניתן להזין למערכת כל עוד היא מבוצעת במרחק העולה
על המרחק המינימלי המוגדר באתר החברה לפקודה זו .בזמן אירוע חדשותי עם השפעה
משמעותית על השוק ,מרחק זה יגדל עד פי שש למשך כ 8 -דקות.
שם הפקודה במערכת המסחרSELL LIMIT :
(סימול הפקודה במערכת המסחר)Execute When Price Hits :

תיאור הפקודה:

פקודה מותנית לפתיחת עסקה במחיר מוגדר מראש .העסקה תתבצע במועד ,בו מחיר
השוק (מכירה –  )Bidשל נכס הבסיס יהיה שווה או גבוה מהמחיר אותו הגדיר הלקוח
בפקודה .עם ביצוע הפקודה ופתיחת העסקה ,הלקוח יימצא בפוזיציית מכירה שורט
( .)Shortהמחיר המוזן חייב להיות גבוה משער השוק באותו הזמן.

סוג הפקודה:

פקודה עתידית.

תוקף הפקודה:

הפקודה תקפה עד לביצוע או עד ביטולה על ידי הלקוח.
יציאה ממערכת המסחר אינה מבטלת את הפקודה.
באפשרות הלקוח להזין מועד פקיעה לפקודה באופן הבא.)YYYY.MM.DDHH:MM( :
אם הפקודה לא תבוצע עד למועד זה ,היא תתבטל אוטומטית על ידי המערכת.

פתיחת /סגירת פוזיציה:

רלוונטי לפתיחת עסקה בלבד.
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כללי ביצוע (:)Slippage

על אף שהחברה מבצעת את מרבית ההוראות בשער אותו הגדיר הלקוח מראש ,החברה
אינה מתחייבת למחיר אותו הזין הלקוח .הפקודה תבוצע כאשר שער השוק במערכת שווה
או גבוה לשער ההתניה.
אם שער השוק במערכת שווה לשער ההתניה או גבוה ממנו במרחק של עד פעמיים ה-
 SPREADבזמן הביצוע ,אזי העסקה תבוצע בשער ההתניה .אחרת ,העסקה תבוצע בשער
השוק הזמין הקרוב ביותר לשער ההתניה.

אפשרויות להזין את הפקודה:

במערכת המסחר .את הפקודה ניתן יהיה להזין למערכת כל עוד היא מבוצעת במרחק
העולה על המרחק המינימלי המוגדר באתר החברה לפקודה זו .בזמן אירוע חדשותי עם
השפעה משמעותית על השוק ,מרחק זה יגדל עד פי שש למשך כ 8 -דקות.
שם הפקודה במערכת המסחרTAKE PROFIT :
(סימול הפקודה במערכת המסחר)TAKE PROFIT(T/P) :

תיאור הפקודה:

פקודה מותנית לסגירת עסקה פתוחה ברווח (הגבלת רווח ביחס לשער שהיה במועד בו
הפקודה הוזנה) .מחיר הסגירה נקבע על ידי הלקוח.
אם הלקוח בעסקה פתוחה בפוזיציית קנייה לונג ( – )Longיש להזין את מחיר הסגירה
( ,)Bidשבו הוא מעוניין לסגור את העסקה .המחיר המוזן חייב להיות גבוה משער השוק
באותו הזמן.
אם הלקוח נמצא בעסקת פתוחה בפוזיציית קנייה שורט ( – )Shortיש להזין את מחיר
הקניה ( ,)Askשבו הלקוח מעוניין לסגור את העסקה .המחיר המוזן חייב להיות נמוך
משער השוק באותו הזמן.

סוג הפקודה:

פקודה עתידית.

תוקף הפקודה:

הפקודה תקפה עד ביצועה (לרבות כאשר הלקוח אינו מחובר למערכת המסחר).

פתיחת /סגירת פוזיציה:

רלוונטי לסגירה בלבד.

כללי ביצוע (:)Slippage

על אף שהחברה מבצעת את מרבית ההוראות בשער אותו הגדיר הלקוח מראש ,החברה
אינה מתחייבת למחיר אותו הזין הלקוח .הפקודה תבוצע כאשר שער השוק במערכת שווה
או גבוה לשער ההתניה.
אם שער השוק במערכת שווה לשער ההתניה או גבוה ממנו במרחק של עד פעמיים ה-
 SPREADבזמן הביצוע ,אזי העסקה תבוצע בשער ההתניה .אחרת ,העסקה תבוצע בשער
השוק הזמין הקרוב ביותר לשער ההתניה.

אפשרויות להזין את הפקודה:

במערכת המסחר .את הפקודה ניתן להזין למערכת כל עוד היא מבוצעת במרחק העולה
על המרחק המינימלי המוגדר באתר החברה לפקודה זו .בזמן אירוע חדשותי עם השפעה
משמעותית על השוק ,מרחק זה יגדל עד פי שש למשך כ 8 -דקות.
שם הפקודה במערכת המסחרSTOP LOSS :
(סימול הפקודה במערכת המסחר) STOP LOSS(S/L):

תיאור הפקודה:

פקודה מותנית לסגירת פוזיציה בהפסד (הגבלת הפסד ביחס לשער שהיה במועד בו
הפקודה הוזנה) .מחיר הסגירה נקבע על ידי הלקוח.
אם הלקוח נמצא בעסקה פתוחה בפוזיציית קנייה לונג ( – )LONGיש להזין את מחיר
המכירה ׁ( )Bidבו הלקוח מעוניין לסגור את העסקה .המחיר המוזן חייב להיות נמוך
משער השוק באותו הזמן.
אם הלקוח נמצא בעסקה פתוחה בפוזיציית קנייה שורט ( – )SHORTיש להזין את מחיר
הקניה ( )Askשבו הלקוח מעוניין לסגור את העסקה .המחיר המוזן חייב להיות גבוה
משער השוק באותו הזמן.

סוג הפקודה:

פקודה עתידית.
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תוקף הפקודה:

הפקודה תקפה עד ביצועה (לרבות כאשר הלקוח אינו מחובר למערכת המסחר).

פתיחת /סגירת פוזיציה:

רלוונטי לסגירה בלבד.

כללי ביצוע (:)Slippage

על אף שהחברה מבצעת את מרבית ההוראות בשער אותו הגדיר הלקוח מראש ,החברה
אינה מתחייבת למחיר אותו הזין הלקוח .הפקודה תבוצע כאשר שער השוק במערכת שווה
או נמוך לשער ההתניה.
אם שער השוק במערכת שווה לשער ההתניה או נמוך ממנו במרחק של עד פעמיים ה-
 SPREADבזמן הביצוע ,אזי העסקה תבוצע בשער ההתניה .אחרת ,העסקה תבוצע בשער
השוק הזמין הקרוב ביותר לשער ההתניה.

אפשרויות להזין את הפקודה:

במערכת המסחר .את הפקודה ניתן להזין למערכת כל עוד היא מבוצעת במרחק העולה
על המרחק המינימלי המוגדר באתר החברה לפקודה זו .בזמן אירוע חדשותי עם השפעה
משמעותית על השוק ,מרחק זה יגדל עד פי שש למשך כ 8 -דקות.
שם הפקודה במערכת המסחרCLOSE TRADE :
(סימול הפקודה במערכת המסחר)CLOSE POSITION :

תיאור הפקודה:

פקודה הסוגרת את העסקה במחירי שוק .סגירת עסקה קניה של הלקוח ( )Longתעשה
לפי שער מכירה ( )Bidוסגירת עסקת מכירה של הלקוח ( )Shortתעשה לפי שער קנייה
(.)Ask

סוג הפקודה:

פקודה לביצוע מיידי.

תוקף הפקודה:

הפקודה תקפה עד ביצועה.

פתיחת /סגירת פוזיציה:

רלוונטי לסגירה בלבד.

כללי ביצוע (:)Slippage

העסקה תיפתח על פי תנאי השוק העדכניים ביותר (ללא קשר למחיר שהלקוח ראה במועד
הזנת הפקודה על המסך) .יתכן שהעסקה תיפתח במחיר עדיף על המחיר שהלקוח ראה
בעת הזנת ההוראה על המסך ויתכן שבמחיר נחות ביחס למחיר שהלקוח ראה על המסך
בעת הזנת ההוראה.

אפשרויות להזין את הפקודה:

במערכת המסחר.
שם הפקודה במערכת המסחרBUY STOP :
(סימול הפקודה במערכת המסחר)Execute When Price Hits :

תיאור הפקודה:

פקודה מותנית לפתיחת עסקה במחיר מוגדר מראש .העסקה תתבצע במועד ,בו מחיר
השוק (קנייה –  )Askשל נכס הבסיס יהיה שווה או גבוה מהמחיר ,אותו הגדיר הלקוח
בפקודה .עם ביצוע הפקודה ופתיחת העסקה ,הלקוח יימצא בפוזיציית קניה לונג ).)Long
המחיר המוזן חייב להיות גבוה משער השוק באותו הזמן.

סוג הפקודה

פקודה עתידית.

תוקף הפקודה:

הפקודה תקפה עד לביצוע או עד ביטולה על ידי הלקוח.
יציאה ממערכת המסחר אינה מבטלת את הפקודה.
ללקוח יש אפשרות להגדיר תאריך פקיעה במבנה של)YYYY.MM.DD HH:MM( :
ובמידה ועד למועד זה ,הפקודה לא בוצעה ,היא תתבטל באופן אוטומטי ע"י המערכת.

פתיחת /סגירת פוזיציה

רלוונטי לפתיחת עסקה בלבד.

כללי ביצוע (:)Slippage

על אף שהחברה מבצעת את רוב ההוראות בשער אותו הגדיר הלקוח מראש ,החברה אינה
מתחייבת למחיר אותו הזין הלקוח .הפקודה תבוצע כאשר שער השוק במערכת שווה או
גבוה לשער ההתניה.
אם שער השוק במערכת שווה לשער ההתניה או גבוה ממנו במרחק של עד פעמיים ה-
 SPREADבזמן הביצוע ,אזי העסקה תבוצע בשער ההתניה .אחרת ,העסקה תבוצע בשער
השוק הזמין הקרוב ביותר לשער ההתניה.
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אפשרויות להזין את הפקודה

במערכת המסחר .את הפקודה ניתן להזין למערכת כל עוד היא מבוצעת במרחק העולה
על המרחק המינימלי המוגדר באתר החברה לפקודה זו .בזמן אירוע חדשותי עם השפעה
משמעותית על השוק ,מרחק זה יגדל עד פי שש למשך כ 8 -דקות.
שם הפקודה במערכת המסחרSELL STOP :
(סימול הפקודה במערכת המסחר)Execute When Price Hits :

תיאור הפקודה:

פקודה מותנית לפתיחת עסקה במחיר מוגדר מראש .העסקה תתבצע במועד בו מחיר
השוק (מכירה –  )Bidשל נכס הבסיס יהיה שווה או נמוך מהמחיר אותו הגדיר הלקוח
בפקודה .עם ביצוע הפקודה ופתיחת העסקה ,הלקוח ימצא בפוזיציית שורט ).)Short
המחיר המוזן חייב להיות נמוך משער השוק באותו הזמן.

סוג הפקודה
תוקף הפקודה:

פקודה עתידית.
הפקודה תקפה עד לביצוע או עד ביטולה על ידי הלקוח.
יציאה ממערכת המסחר אינה מבטלת את הפקודה.
ללקוח יש אפשרות להגדיר תאריך פקיעה במבנה של)YYYY.MM.DD HH:MM( :
ובמידה ועד למועד זה ,הפקודה לא בוצעה ,היא תתבטל באופן אוטומטי ע"י המערכת.

פתיחת /סגירת פוזיציה

רלוונטי לפתיחת עסקה בלבד.

כללי ביצוע (:)Slippage

על אף שהחברה מבצעת את מרבית ההוראות בשער אותו הגדיר הלקוח מראש ,החברה
אינה מתחייבת למחיר אותו הזין הלקוח .הפקודה תבוצע כאשר שער השוק במערכת שווה
או נמוך לשער ההתניה.
אם שער השוק במערכת שווה לשער ההתניה או נמוך ממנו במרחק של עד פעמיים ה-
 SPREADבזמן הביצוע ,אזי העסקה תבוצע בשער ההתניה .אחרת ,העסקה תבוצע בשער
השוק הזמין הקרוב ביותר לשער ההתניה.

אפשרויות להזין את הפקודה

במערכת המסחר .את הפקודה ניתן להזין למערכת ,כל עוד היא מבוצעת במרחק העולה
על המרחק המינימלי המוגדר באתר החברה לפקודה זו .בזמן אירוע חדשותי עם השפעה
משמעותית על השוק ,מרחק זה יגדל עד פי שש למשך כ 8 -דקות.
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 .8תנאים לביטול פתיחה או סגירה של עסקה או פקודה או לשינוי שער פתיחה או סגירה של עסקה או פקודה:
רשימת המקרים שבהם החברה רשאית לבטל פתיחה או סגירה של עסקה או פקודה ,או לשנות שער פתיחה או סגירה
של עסקה או פקודה
אירוע כוח עליון

החברה תהא רשאית לבטל פתיחה או סגירה של עסקה או פקודה שביצע לקוח ו/או לבצע
התאמות בשער פתיחה או סגירה של עסקה או פקודה שביצע לקוח אם הוצג ללקוח מחיר
שהוא מחוץ למחיר השוק וזאת כתוצאה מאירוע כוח עליון ( ,)Force majeureאשר יש לו
השפעה מהותית על המסחר בזירה.
החברה רשאית לבצע ביטול או שינוי בשער מסחר כאמור עד  7ימים ממועד הפעולה
(פתיחת עסקה ,סגירת עסקה או מתן הפקודה).

כשל באספקת הציטוטים

החברה תהא רשאית לבטל פתיחה או סגירה של עסקה או פקודה שביצע לקוח ו/או לבצע
התאמות בשער פתיחה או סגירה של עסקה או פקודה שביצע לקוח ,במקרה שהעסקה
בוצעה בשער שהוא מחוץ למחיר השוק וזאת כתוצאה מאירוע מהותי הקשור לניהול
טכנולוגיית המידע בחברה שבגינו נפגעה אספקת הציטוטים של החברה.
החברה רשאית לבצע ביטול או שינוי בשער מסחר כאמור עד  7ימים ממועד הפעולה
(פתיחת עסקה ,סגירת עסקה או מתן הפקודה).

טעות אנוש

החברה תהא רשאית לבטל פתיחה או סגירה של עסקה או פקודה שביצע לקוח ו/או לבצע
התאמות בשער פתיחה או סגירה של עסקה או פקודה שביצע לקוח ,וזאת כתוצאה מטעות
ברורה וניכרת בהזנת פקודות מסחר.
החברה רשאית לבצע ביטול או שינוי בשער מסחר כאמור עד  7ימים ממועד הפעולה
(פתיחת עסקה ,סגירת עסקה או מתן הפקודה).

מסחר בצורה שאינה הוגנת או החברה תהא רשאית לבטל פתיחה או סגירה של עסקה או פקודה שביצע לקוח ו/או לבצע
התאמות בשער פתיחה או סגירה של עסקה או פקודה שביצע לקוח ,כאשר הלקוח סחר
ניסיון לבצע מניפולציה
באותן עסקאות בצורה שאיננה הוגנת ו/או ניסה לבצע מניפולציות במסחר.
החברה רשאית לבצע ביטול או שינוי בשער מסחר כאמור עד  30ימים ממועד הפעולה
(פתיחת עסקה ,סגירת עסקה או מתן הפקודה).
החזר חיוב בקשר להעברת חברה רשאית לבטל פתיחה של עסקה או פקודה שביצע לקוח אם תשלום שהעביר הלקוח
לחברה בקשר אליהן לא יכובד.
תשלום לזירה
החברה רשאית לבטל עסקה או פקודה כאמור עד  30ימים ממועד העסקה.
בקשת לקוח

לבקשת לקוח ,חברה תהא רשאית לבטל פתיחה או סגירה של עסקה או פקודה שביצע
לקוח ו/או לבצע התאמות בשער פתיחה או סגירה של עסקה או בפקודה שביצע לקוח.
כללים נוספים

העברת הודעה ללקוח

החברה תעביר ללקוח הודעה שבכוונתה לבטל פתיחה או סגירה של עסקה ו/או לבצע
התאמות בשער מסחר של עסקאות שביצע לקוח .הודעת החברה תכלול הסבר מפורט
לסיבה לשינוי מחיר הפתיחה או הסגירה של העסקה או ביטולן.
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בטוחות למסחר:

בטוחות נדרשות לפתיחת עסקה ,קריאה לבטוחות נוספות וסגירת עסקאות ביוזמת החברה בשל היעדר
בטוחות
אופן חישוב סכום הבטוחות סכום הבטוחה המינימלי הנדרש מלקוח בפתיחת עסקה לא יפחת ממכפלת שיעור
הראשוני ) (Initial Marginהבטוחה הנדרשת בערכה הנקוב של העסקה (שווי העסקה במונחי נכס הבסיס) .שיעור
המקורי שנדרש בפתיחת כל הבטוחה הנדרשת מוצג ביחס לכל מכשיר פיננסי בסעיף  11למסמך זה.
חברה לא תאפשר ללקוח לפתוח עסקה חדשה אם הבטוחה שהעמיד קטנה מסך כל
אחת מהעסקאות:
הבטוחות הנדרשות בשל כלל העסקאות הפתוחות של הלקוח והעסקה החדשה יחד.
בטוחה היא ההפרש שבין כספי הלקוח בתוספת רווחים לא ממומשים לבין הפסדים לא
ממומשים ובלבד שהחברה רשאית להשתמש בסך ההפרש האמור לכיסוי התחייבויות של
הלקוח כלפי החברה על פי תנאי הסכם המסגרת עמו.
שיעור הבטוחה לסגירת 10%
עסקאות ביוזמת החברה בשל
היעדר בטוחות מספקות
):(Maintenance Margin
אופן חישוב שיעור הבטוחה יתרת הבטוחות הנוכחית = E
לסגירת העסקאות ביוזמת בטוחות בשימוש = UM
החברה ): (Stop Out
דוגמה לאופן חישוב שיעור
הבטוחה לסגירת העסקאות
ביוזמת החברה ):(Stop Out

בדיקה האם E=<10%*UM
• לקוח קנה  EURUSD 100,000בשער של 1.13663
• הביטחונות בשימוש הינם 1,136.63$ = 1%*1.13663*100,000
• לאחר מכן ,קנה עוד  USDILS 100,000בשער של 3.8022
• הביטחונות בשימוש בעסקה זו הינם 1,000$ = 1%*1.0*100,000
• סה"כ הביטחונות בשימוש הינם 2,136.63$
•  10%מהביטחונות בשימוש213.6$ :
• כאשר ה E -יהיה שווה או קטן מ  10%מהביטחונות בשימוש ( ,)UMמשמע
בדוגמא  ,213.6$תיסגר העסקה המפסידה ביותר ומיד לאחר מכן המערכת תבצע
את החישוב בשנית .ובמידה ושוב ה E -יהיה קטן או שווה ל 10%מהביטחונות
בשימוש ( ,)UMתיסגר העסקה השנייה .וכן הלאה במידה וללקוח יש עסקאות
נוספות.

פקודה ומחיר ביצוע סגירת בעת סגירה יזומה של עסקאות הפתוחות בחשבון הלקוח תזרים החברה פקודת
העסקאות:
 BUY .MARKETאו ( SELLבהתאם לכיוון הפוזיציה של הלקוח) .המחיר בו תתבצע
סגירת העסקה יקבע בהתאם לאמור בסעיף  10לתקנון.
אופן ביצוע סגירת העסקאות:

במידה ש ,E=<10%*UM -מערכת המסחר תתחיל בסגירת העסקאות .תחילה תסגור
המערכת את העסקה שבה צבר הלקוח את ההפסד הגדול ביותר שלו ,ולאחר מכן תחזור
שוב על הבדיקה בהתבסס על הנוסחה הנ"ל.

הגדלת שיעור רמת הבטוחה
ביחס לעסקה פתוחה:

 .1החברה רשאית להגדיל את שיעור הבטוחה לסגירת עסקה (Maintenance
) Marginביחס לעסקאות הפתוחות של כלל הלקוחות ובלבד שהודיעה
ללקוחות  4ימי מסחר לפני מועד הגדלת שיעור הבטוחה לסגירת עסקה.

 .2על אף האמור בסעיף  ,1החברה רשאית להגדיל את שיעור הבטוחה לסגירת עסקה
) (Maintenance Marginביחס לעסקאות הפתוחות של כלל הלקוחות באופן
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מיידי וללא הודעה מוקדמת ,כאשר אירע אירוע או עניין אשר עשוי להיות לו
השפעה מהותית על לקוחות החברה או על המסחר בזירה.
 .3החברה רשאית להגדיל את שיעור הבטוחה לסגירת עסקה (Maintenance
) Marginביחס לעסקאות הפתוחות של לקוח ספציפי או לקבוצת לקוחות
במקרים של חשיפה חריגה למוצר מסוים ,ובלבד שהחברה הגדירה בתקנון את
רמת החשיפה שממנה היא רשאית לעשות כן וכן הודיעה ללקוח  4ימי מסחר
לפני מועד הגדלת שיעור הבטוחה לסגירת עסקה.
התראה בדבר התקרבות לרמת הבטוחה בה תבוצע סגירת פוזיציה יזומה על ידי החברה ()Margin Call
שיעור הבטוחה שבו תעביר 50%
החברה התראה ראשונה
אופן חישוב שיעור הבטוחה החברה תיתן התראה ללקוח בהתאם לבדיקה הבאה:
שבו תעביר החברה התראה יתרת הבטוחות הנוכחית = E
ראשונה ללקוח
בטוחות בשימוש = UM
בדיקה האם E=<50%*UM
האופן שבו תועבר התראה זו
ללקוח

התראה על מסך מערכת המסחר.

פעולות אפשריות מהלקוח

הלקוח רשאי ,אך לא חייב להפקיד כספים נוספים ו/או להקטין את החשיפה שלו.

שיעור הבטוחה שבו תעביר
החברה התראה שנייה

החברה איננה נותנת התראה שנייה

דוגמה לאופן חישוב שיעור
הבטוחה שבו תועבר התראה
ללקוח:

• לקוח קנה  EURUSD 100,000בשער של .1.13663
• הביטחונות בשימוש הינם 1,136.63$ = 1%*1.13663*100,000
• לאחר מכן ,קנה עוד  USDILS 100,000בשער של 3.8022
• הביטחונות בשימוש בעסקה זו ,הינם 1,000$ = 1%*1.0*100,000
• סה"כ הביטחונות בשימוש הינם .2,136.63$
•  50%מהביטחונות בשימוש זה.1,068.3$ :
• כאשר ה E -יהיה יהיה שווה או קטן מ  50%מהביטחונות בשימוש ( ,)UMמשמע
בדוגמא  ,1068.3$הלקוח יראה התראה בצבע אדום על שורת מצב החשבון שלו.

25

.10

מנגנון הציטוטים המוצגים ללקוח והמחירים בהם מתבצעות העסקאות:
מנגנון המחירים הבלתי תלוי הנגזר מנתונים שאינם בשליטת החברה

מחושב
כיצד
הציטוט בגין מכשירים בהם קיים מרווח (הפרש בין ציטוט קנייה למכירה) מינימלי ,להלן
שהחברה מציגה ללקוח
מנגנון המחירים הבלתי תלוי.

•

הציטוט שהחברה מציגה ללקוח (לרבות הציטוט המשמש לקביעת גובה
החיוב/זיכוי היומי בגין החזקת הפוזיציה ולרבות שערי הריביות) ,וכן השערים
שבהם מתבצעות העסקאות ,מבוססים על הציטוט והשערים שהחברה מקבלת
מספקי הציטוטים של החברה שאינם חלק מקבוצת החברה .בחירת
הציטוטים והשערים נעשית בהתאם לכללים קבועים שאין בהם רכיב הכולל
שיקול דעת לחברה ואשר אינם תלויים בביצועי לקוחות .החברה מוסיפה
לציטוטים ולשערים כאמור מרווח מינימלי (להלן " :מרווח מינימלי "),
שבמכשירים פיננסיים מסוימים עשוי להשתנות בין שעות היום ושעות הלילה
באופן שנקבע מראש .במידה שהמרווח המתקבל מספק הציטוטים מתרחב
מעל המרווח המינימלי ,המרווח המינימלי יהיה המרווח המתקבל מספק
הציטוטים כפי שהוא.

•

החברה אינה רשאית לשנות (להגדיל) את התוספת שהיא מוסיפה לעסקאות
ביום ואת התוספת שהיא מוסיפה לעסקאות בלילה ,ואת חלוקת השעות
המגדירה יום ולילה ,וכן את הכללים לבחירת השערים והציטוטים בעסקאות
פתוחות של הלקוח.

•

במקרים מיוחדים ,החברה רשאית לחרוג ממנגנון המחירים הבלתי תלוי
ובלבד שתגיש על כך דוח מידי בהתאם לתקנה  64לתקנות.

•

החברה רשאית לגבות תוספת שונה מלקוחות שונים או מקבוצות לקוחות
שונות.

בנוגע לשאר המכשירים
•

הציטוט שהחברה מציגה ללקוח (לרבות הציטוט המשמש לקביעת גובה
החיוב/זיכוי היומי בגין החזקת הפוזיציה ולרבות שערי הריביות) ,וכן השערים
שבהם מתבצעות העסקאות מבוססים על הציטוט והשערים שהחברה מקבלת
מספקי הציטוטים של החברה שאינם חלק מקבוצת החברה בתוספת מרווח
שגובה החברה על הציטוט ("( )"Mark Upלהלן" :תוספת המרווח"),
שבמכשירים פיננסיים מסוימים עשויה להשתנות בין שעות היום ושעות הלילה
באופן שנקבע מראש .בחירת הציטוטים והשערים נעשית בהתאם לכללים
קבועים שאין בהם רכיב הכולל שיקול דעת לחברה ואשר אינם תלויים בביצועי
לקוחות.

•

החברה אינה רשאית לשנות (להגדיל) את תוספת המרווח שהיא מוסיפה
לעסקאות ביום ואת תוספת המרווח שהיא מוסיפה לעסקאות בלילה ,ואת
חלוקת השעות המגדירה יום ולילה ,וכן את הכללים לבחירת השערים
והציטוטים בעסקאות פתוחות של הלקוח.
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עיגול מחיר הציטוט

•

במקרים מיוחדים ,החברה רשאית לחרוג ממנגנון המחירים הבלתי תלוי
ובלבד שתגיש על כך דוח מידי בהתאם לתקנה  64לתקנות.

•

החברה רשאית לגבות תוספת מרווח שונה מלקוחות שונים או מקבוצות
לקוחות שונות.

החברה מעגלת ספרות במחיר הציטוט בחלק מהמכשירים ,כמפורט להלן .הציטוט המתקבל
הינו  5ספרות אחר הנקודה והחברה מעבירה  4ספרות אחר הנקודה בציטוט ,החברה מעגלת
את הציטוט  1-4למטה ו 5-9 -למעלה .בכל המוצרים שהם לא מט"ח ,רזולוציית הציטוט
הינה זהה לרזולוציה בבורסה הרלוונטית .רזולוציית הציטוט אינה שונה ברוב המוצרים
למעט כפי המופיע בטבלה להלן.
מכשיר

רזולוציית הציטוט המתקבלת מספקי
הציטוטים

רזולוציית הציטוט כפי שהיא מועברת
ללקוח

EURPLN

0.00001

0.0001

EURSEK

0.00001

0.0001

EURZAR

0.00001

0.0001

GBPSEK

0.00001

0.0001

GBPSGD

0.00001

0.0001

USDDKK

0.00001

0.0001

USDMXN

0.00001

0.0001

USDNOK

0.00001

0.0001

USDPLN

0.00001

0.0001

USDSEK

0.00001

0.0001

USDZAR

0.00001

0.0001

USDCNY

0.00001

0.0001

EURDKK

0.00001

0.0001

EURHKD

0.00001

0.0001

EURILS

0.00001

0.0001

EURNOK

0.00001

0.0001

GBPILS

0.00001

0.0001

USDHKD

0.00001

0.0001

USDILS

0.00001

0.0001

Silver

0.0001

0.001

Gold

0.001

0.01
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 .11אירועי תאגיד שמניותיו הרשומות למסחר בבורסה (להלן "התאגיד") משמשות כנכס בסיס של מכשיר פיננסי
הנסחר בזירה
אירועי תאגיד שמניותיו הרשומות למסחר משמשות כנכס בסיס של מכשיר פיננסי הנסחר בזירה (רלוונטי
עבור נכסי בסיס מסוג מניות)
חלוקת
דיבידנד

תיאור תמציתי של האירוע:
חלוקת דיבידנד במזומן שמעביר תאגיד מתוך עודפיו או רווחיו ,לידי בעלי מניותיו .בעקבות חלוקת
הדיבידנד מתאימה (מפחיתה) הבורסה בה נסחרת מניית התאגיד את שער המניה בגובה הדיבידנד,

במזומן ( cash

בפתיחת יום המסחר הראשון בו המנייה נסחרת ללא הזכות לדיבידנד (יום ה  .)Ex- Dividendבהתאם

)dividend

לכך החברה מתאימה את חשבון הלקוח – מחייבת או מזכה בגובה הדיבידנד פר מניה כפול היקף העסקה
במכשיר הפיננסי במונחי מניות.
מועד הזכאות להתאמת חשבון הלקוח:
לקוח המחזיק בעסקה במועד סגירת יום המסחר הקודם ליום ה Ex-Dividend date -זכאי לביצוע
התאמה בחשבונו בעקבות חלוקת הדיבידנד .במידה שתיפתח עסקה במכשיר הפיננסי (רכישה  /מכירה)
ביום ה Ex-Dividend date -או אחריו ,לא יהיה זכאי/מחויב הרוכש בתשלום הדיבידנד הקרוב.
התאמת שער המכשיר פיננסי:
התאמה בשער נכס הבסיס מבוצעת על ידי הבורסה .השינוי בשער נכס הבסיס משתקף בשער המכשיר
הפיננסי באופן אוטומטי באמצעות מנגנון המחירים הבלתי תלוי בפתיחת יום המסחר הראשון בו המנייה
נסחרת ללא הזכות לדיבידנד (יום ה .)Ex- Dividend
מועד ביצוע התאמה כספית לחשבון הלקוח:
זיכוי/חיוב הכספי בחשבון הלקוח יבוצע לפני פתיחת יום המסחר הראשון בו למחזיקים במניות לא
קיימת זכאות לדיבידנד (יום ה .)Ex- Dividend
החברה תעביר לחשבון הלקוח המחזיק במכשיר פיננסי בעסקת קניה (לונג)  100%מסכום הדיבידנד
שחולק.
החברה תגבה מחשבון הלקוח המחזיק בעסקת מכירה (שורט)  100%מסכום הדיבידנד שחולק.
חישוב התאמה כספית לחשבון הלקוח:
החברה מזכה את חשבון הלקוח בגובה הדיבידנד פר מניה כפול היקף החזקתו במכשיר הפיננסי במונחי
מניות .התקבול ,יופקד לחשבון המסחר של הלקוח ( )Balanceויהיה זמין למשיכה ביום המסחר הבא.
ההתאמה בגין הדיבידנד נלקחת בחשבון כרווח או הפסד לצורך חישוב ניכוי מס במקור מרווחי הון
שמבוצע בסוף החודש או במועד במועד המשיכה ,לפי המוקדם.
נוסחה לחישוב התאמה בגין חלוקת דיבידנד בעסקת רכישה (:)Buy
100% * DIV * Units = DIV Adj
נוסחה לחישוב התאמה בגין חלוקת דיבידנד בעסקת מכירה (:)Sell
-100% * DIV * Units = DIV Adj
מקרא:
’ -DIV Adjסכום ההתאמה בגין אירוע הדיבידנד במטבע חשבון המסחר.
 -DIVסכום הדיבידנד למניה כפי שפורסם בבורסה והתקבל מספק הציטוטים.
 -Unitsכמות היחידות בעסקה במונחי מניות.
התאמה של הוראות מסחר מותנות:
החברה אינה מבצעת התאמות להוראות מותנות בגין אירוע זה.
תיאור תמציתי של אירוע פיצול/איחוד מניות:
28

פיצול מניות הינו אירוע בו מפוצלות מניות שבידי הציבור למספר גדול יותר של מניות ,בעקבות הפיצול
פיצול\איחוד
מניות (  Stockכמות המניות גדלה באופן יחסי (בהתאם ליחס הפיצול) ומחיר המניה מותאם על ידי הבורסה ביחס
הפוך ,בלי לשנות את חלקו היחסי של כל בעל מניות .איחוד מניות הינו אירוע בו מבוצעת קונסולידציה
Split/
של הון המניות של חברה על ידי איחודן למספר קטן יותר ,בלי לשנות את חלקו היחסי של כל בעל מניות.
Reverse
באירוע פיצול/איחוד מניות ,החברה תבצע פקיעה של המכשיר הפיננסי.
)Stock Split
מועד הזכאות להתאמת חשבון הלקוח:
לקוח המחזיק במכשיר פיננסי הנסחר בזירה בסוף יום המסחר שלפני היום בו מבוצע הפיצול/האיחוד
(יום ה Ex-Split date -או ביום ה ,) Ex-Reverse Stock Split -לפי העניין.
התאמת שער המכשיר הפיננסי:
החברה אינה מבצעת התאמה במחיר ובכמות של המכשיר הפיננסי .עסקאות פתוחות יסגרו בסוף יום
המסחר הקודם לאירוע ,בשער הסגירה של תום יום המסחר שקדם לאירוע.
מועד ביצוע התאמה כספית:
לא מבוצעת התאמה כספית לחשבון הלקוח.
אופן חישוב התאמה כספית:
לא מבוצעת התאמה כספית לחשבון הלקוח.
אופן ביצוע התאמה של הוראות מסחר מותנות:
הוראות תלויות יבוטלו.

 .12טבלת מכשירים פיננסים הנסחרים בזירה
סוג נכס הבסיס מכשיר
פיננסי
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שם מלא נכס הבסיס

שיעור
למכשיר
יש/אין מועד בטוחה
נדרשת
פקיעה
מינימלית
לפתיחת
עסקה

פרטים
בתקנון

נוספים עמוד
בתקנון

 EURO-BUND Futuresיש פקיעה

2.5%

מאושר

38

 SGX 10 Yr Mini Japaneseיש פקיעה

2.5%

מאושר

43

Gvt
Bond Future
Cocoa Futures

יש פקיעה

5%

מאושר

49

 Coffee C &#174; Futuresיש פקיעה

5%

מאושר

54

 Copper Futuresיש פקיעה

5%

מאושר

59

 Corn Futuresיש פקיעה

5%

מאושר

64

 Cotton no. 2 Futuresיש פקיעה

5%

מאושר

69

 Crude Oil Futuresיש פקיעה

5%

מאושר

74

 Henry Hub Natural Gasיש פקיעה

5%

מאושר

79

Futures
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 NY Harbor ULSD Futuresיש פקיעה

5%

מאושר

84

)(Heating Oil

) Brent Crude futures (ICEיש פקיעה

5%

מאושר

90

 Palladium Futuresיש פקיעה

5%

מאושר

95

 Platinum Futuresיש פקיעה

5%

מאושר

100

 RBOB Gasoline Futuresיש פקיעה

5%

מאושר

105

 Soybeans Futuresיש פקיעה

5%

מאושר

110

 Sugar no. 11 Futuresיש פקיעה

5%

מאושר

115

 Chicago SEW Wheatיש פקיעה

5%

מאושר

120

Futures

; US Dollar Index&regיש פקיעה

2.5%

מאושר

126

Futures

 DAX ® Futuresיש פקיעה

2.5%

מאושר

131

 E-mini Dow ($5) Futureיש פקיעה

2.5%

מאושר

136

 E mini NASDAQ 100יש פקיעה

2.5%

מאושר

141

 E-mini SP500יש פקיעה

2.5%

מאושר

146

 E-mini RUSSELL 2000יש פקיעה

2.5%

מאושר

151

 EURO STOXX 50® Indexיש פקיעה

2.5%

מאושר

156

Futures

 CAC40 INDEX FUTUREיש פקיעה

2.5%

מאושר

162

 FTSE 100 Index Futureיש פקיעה

2.5%

מאושר

167

5%

מאושר

172

2.5%

מאושר

177

 Hang Seng Index Futuresיש פקיעה
 SGX NIKKEI225 Indexיש פקיעה
Future

 SMI® Futureיש פקיעה

2.5%

מאושר

183

 ASX SPI 200™ Indexיש פקיעה

2.5%

מאושר

188

Futures
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194

מאושר

1%

 אין פקיעהGold

198

מאושר

5%

 אין פקיעהSilver

202

מאושר

1%

 אין פקיעהAustralian Dollar vs
Canadian Dollar
(AUDCAD)

206

מאושר

1%

 אין פקיעהAustralian Dollar vs Swiss
Franc (AUDCHF)

211

מאושר

1%

 אין פקיעהAustralian Dollar vs
Japanese Yen (AUDJPY)

214

מאושר

1%

 אין פקיעהAustralian Dollar vs New
Zealand Dollar
(AUDNZD)
Australian Dollar vs US
Dollar (AUDUSD)

218

מאושר

1%

אין פקיעה

222

מאושר

1%

 אין פקיעהCanadian Dollar vs Swiss
Franc (CADCHF)

226

מאושר

1%

 אין פקיעהCanadian Dollar vs
Japanese Yen (CADJPY)

230

מאושר

1%

 אין פקיעהSwiss Franc vs Japanese
Yen (CHFJPY)

234

מאושר

1%

 אין פקיעהEuro vs Australian Dollar
EURAUD)(

238

מאושר

1%

 אין פקיעהEuro vs Canadian Dollar
EURCAD)(

242

מאושר

1%

 אין פקיעהEuro vs Swiss Franc
EURCHF)(

246

מאושר

1%

 אין פקיעהEuro vs Danish Krone
EURDKK)(

250

מאושר

1%

 אין פקיעהEuro vs Great British
Pound
EURGBP)(
Euro vs Israeli Shekel
EURILS)(

254

מאושר

1%

אין פקיעה

258

מאושר

1%

 אין פקיעהEuro vs Japanese Yen
(EURJPY)

262

מאושר

1%

 אין פקיעהEuro vs Norwegian Krone
EURNOK)(

266
270
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מאושר
מאושר

1%
1%

 אין פקיעהEuro vs New Zealand
אין פקיעה

Dollar
EURNZD)(
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274

מאושר

1%

 אין פקיעהEuro vs Swedish Krona
EURSEK)(

278

מאושר

1%

 אין פקיעהEuro vs US Dollar
EURUSD)(

282

מאושר

1%

 אין פקיעהEuro vs South African
Rand
EURZAR)(
Great British Pound vs
Australian Dollar
GBPAUD)(
Great British Pound vs
Canadian Dollar
GBPCAD)(
Great British Pound vs
Swiss Franc
GBPCHF)(
Great British Pound vs
Israeli Shekel
GBPILS)(
Great British Pound vs
Japanese Yen
GBPJPY)(
Great British Pound vs
New Zealand Dollar
GBPNZD)(
Great British Pound vs
Swedish Krona
GBPSEK)(
Great British Pound vs
Singapore Dollar
GBPSGD)(
Great British Pound vs US
Dollar
GBPUSD)(
New Zealand Dollar vs
Canadian Dollar
(NZDCAD)
New Zealand Dollar vs
Swiss Franc (NZDCHF)

286

מאושר

1%

אין פקיעה

290

מאושר

1%

אין פקיעה

294

מאושר

1%

אין פקיעה

298

מאושר

1%

אין פקיעה

302

מאושר

1%

אין פקיעה

306

מאושר

1%

אין פקיעה

310

מאושר

1%

אין פקיעה

314

מאושר

1%

אין פקיעה

318

מאושר

1%

אין פקיעה

322

מאושר

1%

אין פקיעה

326

מאושר

1%

אין פקיעה

330

מאושר

1%

 אין פקיעהNew Zealand Dollar vs
Japanese Yen (NZDJPY)

334

מאושר

1%

 אין פקיעהNew Zealand Dollar vs US
Dollar (NZDUSD)

338

מאושר

1%

 אין פקיעהUS Dollar vs Canadian
Dollar
USDCAD)(
US Dollar vs Swiss Franc
(USDCHF)

342

מאושר

1%

אין פקיעה

346

מאושר

2%

 אין פקיעהUS Dollar vs Chinese
Yuan (USDCNY)

350

מאושר

1%

 אין פקיעהUS Dollar vs Danish
Krone (USDDKK)

354

מאושר

1%

 אין פקיעהUS Dollar vs Israeli
Shekel (USDILS)
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 US Dollar vs Japaneseאין פקיעה
Yen
()USDJPY
US Dollar vs Mexican
)Peso (USDMXN

1%

מאושר

358

אין פקיעה

1%

מאושר

362

 US Dollar vs Norwegianאין פקיעה

1%

מאושר

366

)Krone (USDNOK

 US Dollar vs Polish Zlotyאין פקיעה

1%

מאושר

370

)(USDPLN

 US Dollar vs Swedishאין פקיעה

1%

מאושר

374

)Krona (USDSEK

 US Dollar vs Singaporeאין פקיעה

1%

מאושר

378

)Dollar (USDSGD

 US Dollar vs Southאין פקיעה

1%

מאושר

382

)African Rand (USDZAR

 AMAZON.COM INCאין פקיעה

10%

מאושר

386

 AMERICAN EXPRESSאין פקיעה

10%

מאושר

390

CO

 APPLE INCאין פקיעה

10%

מאושר

394

 AT&T INCאין פקיעה

10%

מאושר

398

 BANK OF AMERICAאין פקיעה

10%

מאושר

402

CORP

 BERKSHIREאין פקיעה

10%

מאושר

406

HATHAWAY INC

 BOEING COאין פקיעה

10%

מאושר

410

 CATERPILLAR, INC.אין פקיעה

10%

מאושר

414

 CHEVRON CORPאין פקיעה

10%

מאושר

418

 CISCO SYSTEMS INCאין פקיעה

10%

מאושר

422

 CITIGROUP, INC.אין פקיעה

10%

מאושר

426

 WALT DISNEY COאין פקיעה

10%

מאושר

430

 EXXON MOBIL CORPאין פקיעה

10%

מאושר

434

 FACEBOOK INCאין פקיעה

10%

מאושר

438
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מניות
מניות
מניות
מניות
מניות
מניות
מניות
מניות
מניות
מניות
מניות
מניות
מניות
מניות
מניות
מניות
מניות

חוזה
הפרשים
)(CFD
חוזה
הפרשים
)(CFD
חוזה
הפרשים
)(CFD
חוזה
הפרשים
)(CFD
חוזה
הפרשים
)(CFD
חוזה
הפרשים
)(CFD
חוזה
הפרשים
)(CFD
חוזה
הפרשים
)(CFD
חוזה
הפרשים
)(CFD
חוזה
הפרשים
)(CFD
חוזה
הפרשים
)(CFD
חוזה
הפרשים
)(CFD
חוזה
הפרשים
)(CFD
חוזה
הפרשים
)(CFD
חוזה
הפרשים
)(CFD
חוזה
הפרשים
)(CFD
חוזה
הפרשים
)(CFD

 GENERAL ELECTRICאין פקיעה

10%

מאושר

442

CO

 GENERAL MOTORSאין פקיעה

10%

מאושר

446

COMPANY

 GOLDMAN SACHSאין פקיעה

10%

מאושר

450

GROUP INC

 ALPHABET INC.אין פקיעה

10%

מאושר

454

 INTEL CORPאין פקיעה

10%

מאושר

458

 JOHNSON & JOHNSONאין פקיעה

10%

מאושר

462

&  JP MORGAN CHASEאין פקיעה

10%

מאושר

466

CO

 MASTERCARDאין פקיעה

10%

מאושר

470

INCORPORATED

 MCDONALDS CORPאין פקיעה

10%

מאושר

474

 MICROSOFT CORPאין פקיעה

10%

מאושר

478

 NETFLIX INC.אין פקיעה

10%

מאושר

482

 NIKE, INC. - CL Bאין פקיעה

10%

מאושר

486

 PFIZER INCאין פקיעה

10%

מאושר

490

 PROCTER & GAMBLEאין פקיעה

10%

מאושר

494

CO

 VISA INC.אין פקיעה

10%

מאושר

498

 WAL MART STORESאין פקיעה

10%

מאושר

502

INC

 Tesla INCאין פקיעה

10%

מאושר

506
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 .13תנאי המכשירים הפיננסיים ("דפי מוצר")
 06דצמבר 2022

תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר
פיננסי

נכס בסיס

סיווג נכס
בסיס

פקיעה של המכשיר
הפיננסי

חוזה עתידי
אג"ח
ממשלתי

המכשיר בעל מועד
פקיעה .קיימת
אפשרות לפתיחת
עסקה חדשה באופן
אוטומטי בהתאם
לתנאים המפורטים
בסעיף "מועד פקיעת
המכשיר הפיננסי"

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת
עסקה
2.5%

חוזה
Euro-Bund Futures
הפרשים
(חוזה עתידי שמועד פקיעתו מצוין בלינק הבא:
http://www.atrade.co.il/trading()CFD
 )info/cfd-rollover-datesנכס הבסיס
המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע בלינק
הנ”ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר הפיננסי
זמין למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו .נכס
הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד
החוזה העתידי הנ”ל הקרוב ביותר או החוזה
העתידי הבא אחריו .מועד הפקיעה של
המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד פקיעת
המכשיר הפיננסי.
המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק ( ,OTC - Over The Counterמשמע,
אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם לכיוון
חוזה
העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס (גודל
הפרשים
העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה .מהרווח/ההפסד
מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת החוזה במשך לילה כמפורט
()CFD
בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית בלבד ( )cash settlementוללקוח
אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי
נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות תנודות
קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את העסקאות של
מינוף ומסחר הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי מערכה הנקוב של
עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת ,מצמצמת את ביטחונותיו
בחוזה
הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע
הפרשים
לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון.
העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי
נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי יש מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל
העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
מועד פקיעת המכשיר הפיננסי זמין בלינק הבאhttp://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover- :
מועד פקיעת dates
מועד הפקיעה המוצג בלינק הנ"ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר בעל אותו מועד פקיעה המופיע בלינק זמין
המכשיר
למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו.
הפיננסי
במועד פקיעת המכשיר הפיננסי תבוצע ,כברירת מחדל ,סגירת העסקה הנוכחית במכשיר פיננסי זה ,ופתיחת
עסקה חדשה במכשיר פיננסי שנכס הבסיס שלו הוא החוזה העתידי  ,Euro-Bund Futuresהנסחר באותה
בורסה ,ואשר מועד פקיעתו הינו הקצר ביותר לאחר מועד פקיעתו של נכס הבסיס המתואר בסעיפי נכס הבסיס
(להלן" :גלגול המכשיר הפיננסי").
החברה תיידע את הלקוח בטרם תבצע את גלגול המכשיר הפיננסי וכן תיידע את הלקוח כי גלגול כאמור כרוך
בעלויות.
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טרם הגלגול ,לקוח רשאי לסגור את העסקה ע"מ להימנע מהגלגול האוטומטי שמבצעת החברה.
לפרטים נוספים ראה סעיף "גלגול המכשיר הפיננסי".
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  1000( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח
את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו
קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע
החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  1000( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח
את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את חוזה
ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע
החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

)𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT ∗ [Euro-Bund Futures 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 − Euro-Bund Futures
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 =

נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑑𝑖𝑏
𝑛𝑒𝑝𝑜

𝑘𝑠𝑎

[Units ∗ LOT ∗ [Euro-Bund Futures
)𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 − Euro-Bund Futures
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜𝑠ℎ
𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 =

חישוב יתרת
הרווח/הפסד מקרא:
במכשיר
 1000 = LOTחוזים
(כולל
פיננסי
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
עמלת מרווח
𝑘𝑠𝑎
ציטוט ולמעט 𝑛𝑒𝑝𝑜  – Euro-Bund Futuresשער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת
רכישה).
עמלות
𝑑𝑖𝑏
נוספות)
𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐  – Euro-Bund Futuresשער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת
רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜  – Euro-Bund Futuresשער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת
מכירה).
𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐  – Euro-Bund Futuresשער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת
מכירה).
) -FX (bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 1000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן רכישה של
 (Units) 0.02משמעותה רכישה של  0.02יחידות של המכשיר הפיננסי (= .)1000*0.02אם שער הנוכחי של
המכשיר הפיננסי הוא  $ €167.40אז בקניית  LOT 0.02שווי הפוזיציה הוא ( $ 3348ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .ברגע שהעסקה נסגרת
מבוצעת המרה לפי השער הקיים במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב או
יזוכה בימים ב ,ג,ד,ה ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה שלהן:

עמלה
החזקת
עסקה
פתוחה

בגין

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑑𝑖𝑏

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ Euro-Bund Futures 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Buy
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑘𝑠𝑎

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ Euro-Bund Futures 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Sell
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360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא
שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית אחת .למשל
בהחזקת עסקה פתוחה ביום שישי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת העסקה עבור יום
שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט מלא אודות מספר
החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
 100 = LOTחוזים.
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה .00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶  – Euro-Bund Futuresמחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶  – Euro-Bund Futuresמחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע לביצוע
החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured
) overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי מדיניות
החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה https://www.atrade.co.il/trading-
info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured
) overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי מדיניות
החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה https://www.atrade.co.il/trading-
info/trading-conditions
לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר החברה.
עמלת המרת אין עמלות המרה נוספות.
מטבע
מועד "גלגול המכשיר הפיננסי" :מועד גלגול המכשיר הפיננסי (יום ושעה מדויקת) זמין בלינק הבא-

http://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover-dates
מועד הגלגול המוצג בלינק הנ"ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר בעל אותו מועד גלגול המופיע בלינק זמין
למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו.

גלגול
המכשיר
הפיננסי

לאחר ביצוע גלגול המכשיר הפיננסי ,חישוב יתרת הרווח וההפסד ימשיך להתבסס על השער ששרר במועד
פתיחת העסקה המקורית (בטרם הגלגול הראשון) במכשיר הפיננסי .לאחר כל גלגול במכשיר הפיננסי החברה
תבצע התאמה ביתרת הרווח וההפסד של הלקוח בהתאם לפער בין השער בו נסגרה העסקה במכשיר הפיננסי
המוחלף ובין שער בו נפתח העסקה במכשיר הפיננסי המחליף בניכוי עמלה ,באופן הבא:
כאשר שער מכשיר הפיננסי המחליף (החדש) גבוה משער מכשיר הפיננסי המוחלף (הישן)  -לקוח בעסקת רכישה ()Buy
יחויב במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי
המחליף) ,בפער בין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף ,בתוספת
עמלת מרווח ציטוט ,ולקוח בעסקת מכירה ( )Sellיזוכה במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר
הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי המחליף) ,בפער בין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין
שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף בקיזוז עמלת מרווח ציטוט.
כאשר שער המכשיר הפיננסי המחליף (החדש) נמוך ממחיר המכשיר הפיננסי המוחלף (הישן)  -בעסקת רכישה ()Buy
יזוכה במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי
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המחליף) ,בפער בין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף ,בקיזוז
עמלת מרווח ציטוט ,ולקוח בעסקת מכירה ( )Sellיחויב במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר
הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי המחליף) ,בפער בין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין
שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף בתוספת עמלת מרווח ציטוט.
העמלות הנגבות בנוגע לגלגול :עמלת מרווח (כתוצאה ממכירת/רכישת המכשיר הפיננסי (בהתאם לפוזיציה) הקיים
ורכישת/מכירת המכשיר הפיננסי החדש),
עמלה ממוצעת למועד גלגול ליחידת  LOTאחת EUR40-
הלקוח יחויב/יזוכה בהליך הגלגול במהלך סוף השבוע בו מבוצע הגלגול ,בלילה שבין ששי לשבת בשעה  24:00:00מיתרת
הרווח והפסד במכשיר הפיננסי.

תקבולים
נוספים
מהחזקת
המכשיר
הפיננסי
עמלות
נוספות
בקשר
למכשיר
הפיננסי
שעות מסחר
במכשיר
הפיננסי
ומועדי
חופשות
במכשיר
הפיננסי
המטבע בו
נקוב
המכשיר
הפיננסי

המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.

אין

שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – יום ב'  – 09:00יום ו'  ; 23:00הפסקה יומית – .09:00 - 22:59
מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

אירו (.)EURO
כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד כתוצאה
משינויי בשערי החליפין.

נכס הבסיס
שם מלא :נכס הבסיס הוא החוזה העתידי  Euro-Bund Futuresשמועד פקיעתו מצוין בלינק הבא:
http://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover-dates
נכס הבסיס המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע בלינק הנ"ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר הפיננסי זמין
למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו .נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה העתידי הנ"ל הקרוב
ביותר או החוזה העתידי הבא אחריו .מועד הפקיעה של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד פקיעת המכשיר
שם
מלא הפיננסי.
ותיאור
תיאור נכס הבסיס :החוזה העתידי Euro-Bund Futuresמייצג את מחירו העתידי של אג"ח הייחוס Euro-
תמציתי
 , Bundאשר מייצג איגרת חוב המונפקת על ידי הממשלה הפדרלית הגרמנית .הוא מבוסס על חוב לטווח ארוך
עם טווח של  8.5כדי  10.5שנים ונסחר בבורסת הEUREX -באירופה.
למידע נוסף אודות נכס הבסיסhttp://www.eurexchange.com/exchange- :
en/products/int/fix/government-bonds/Euro-Bund-Futures/14770
מקום מסחר  - EUREXבורסת אירואקס EurexGroup
Month:
סימול נכס סימול בבורסה בו נסחרFGBL (Month,Year) :
הבסיס
H=march .M=June. U=September Month: Z=December
נכס נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
עורך
הבסיס
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום -
http://www.eurexchange.com/exchange-en/products/int/fix/government-bonds/Euro-Bundמחיר
Futures/14770C:\Users\asafe\AppData\Local\Temp\notesD2A95E\www.cmegroup.com\trading\equityindex\us-index\e-mini-sandp500.html

קוד
בלומברג/
רויטרס
מטבע הנכס

( RXA Comdtyבלומברג)
( )EUROאירו
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נתונים
סטטיסטיים
נכס
על
הבסיס

נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף ב
לתקנון המסחר
המסחר בזירה

מערכת
מסחר
סימול נכס
הבסיס
EURO-BUND
במערכות
המסחר
כמות מסחר  10יחידות חוזה עתידי.
מינימלית
גודל עסקה מינימלי בׁ 0.01 :LOT-

שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס) ,אלא
נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
Margin
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 5.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
 כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך הכספיםהתראה
בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
קריאה
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
לבטוחה
( Margin
)Call
סגירת עסקה כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך הכספים
בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
ביוזמת
החברה
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
()Stop Out
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
מבנה ציטוט
XXX.XX
מחיר
החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו נסחר
המכשיר
נכס הבסיס.
הפיננסי
תנודת
הציטוט
0.01EUR
המינימלי
בזירה
LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.01EUR
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 1000חוזים).
רווח/הפסד
בגין תזוזה  – Unitsכמות היחידות לעסקה.
מינימלית
 – Euro-Bund Futuresמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 0.1עשר יחידות חוזה עתידי  ,)Euro-Bund Futuresתזוזה מינימלית ()0.01
במחיר חוזה  ,Euro-Bund Futuresתביא לרווח/הפסד של .1EURO
ספק הציטוטים
מתודולוגיות למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים
דיווחים
שיבוצעו בתקנון ובדף המוצר .לינק לאתר הדיווחיםhttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx :

39

 06דצמבר 2022

תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר
פיננסי
חוזה
הפרשים
()CFD

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס

פקיעה של המכשיר הפיננסי

SGX 10 Yr Mini Japanese Gvt
Bond Future
(חוזה עתידי שמועד פקיעתו מצוין
בלינק הבא:
http://www.atrade.co.il/trading
 )-info/cfd-rollover-datesנכס
הבסיס המזוהה בשם ובמועד
הפקיעה המופיע בלינק הנ”ל ,אינו
משתנה מהרגע בו המכשיר הפיננסי
זמין למסחר בזירה ועד למועד
פקיעתו .נכס הבסיס של המכשיר
הפיננסי יהיה תמיד החוזה העתידי
הנ”ל הקרוב ביותר או החוזה העתידי
הבא אחריו .מועד הפקיעה של
המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד
פקיעת המכשיר הפיננסי.

חוזה עתידי אג"ח
ממשלתי

המכשיר בעל מועד פקיעה .קיימת
אפשרות לפתיחת עסקה חדשה
באופן אוטומטי בהתאם לתנאים
המפורטים בסעיף "מועד פקיעת
המכשיר הפיננסי"

בטוחה
נדרשת
מינימלי
ת
לפתיחת
עסקה
2.5%

המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק ( OTC - Over The
 ,Counterמשמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח
מרוויח/מפסיד (בהתאם לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש
בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס (גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס
חוזה הפרשים ()CFD
הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה .מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות
מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה.
ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית בלבד ( )cash settlementוללקוח
אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח
(הפוזיציה במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף
גבוה יותר כך נדרשות תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה
תסגור באופן יזום את העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת
בחוזה המינימלית היא האחוז המינימאלי מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת
ומסחר
מינוף
העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת ,מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו
הפרשים
לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך
סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות
הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי
נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי יש מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות
יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
מועד פקיעת המכשיר
מועד פקיעת המכשיר הפיננסי זמין בלינק הבאhttp://www.atrade.co.il/trading-info/cfd- :
הפיננסי
rollover-dates
מועד הפקיעה המוצג בלינק הנ"ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר בעל אותו מועד פקיעה המופיע
בלינק זמין למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו.
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במועד פקיעת המכשיר הפיננסי תבוצע ,כברירת מחדל ,סגירת העסקה הנוכחית במכשיר פיננסי
זה ,ופתיחת עסקה חדשה במכשיר פיננסי שנכס הבסיס שלו הוא החוזה העתידי SGX 10 Yr
 ,Mini Japanese Gvt Bond Futureהנסחר באותה בורסה ,ואשר מועד פקיעתו הינו הקצר
ביותר לאחר מועד פקיעתו של נכס הבסיס המתואר בסעיפי נכס הבסיס (להלן" :גלגול המכשיר
הפיננסי").
החברה תיידע את הלקוח בטרם תבצע את גלגול המכשיר הפיננסי וכן תיידע את הלקוח כי גלגול
כאמור כרוך בעלויות.
טרם הגלגול ,לקוח רשאי לסגור את העסקה ע"מ להימנע מהגלגול האוטומטי שמבצעת החברה.
לפרטים נוספים ראה סעיף "גלגול המכשיר הפיננסי".
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר
הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100000( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה
בו מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער
המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה.
תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר
הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100000( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה
בו מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב).
תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:
𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT ∗ [SGX 10 Yr Mini Japanese Gvt Bond Future
𝑘𝑠𝑎

)𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 − SGX 10 Yr Mini Japanese Gvt Bond Future
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 =

נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜 [Units ∗ LOT ∗ [SGX 10 Yr Mini Japanese Gvt Bond Future
𝑘𝑠𝑎

)𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 − SGX 10 Yr Mini Japanese Gvt Bond Future
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜= 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

חישוב יתרת הרווח/הפסד
במכשיר פיננסי (כולל עמלת
מקרא:
מרווח ציטוט ולמעט עמלות
 100000 = LOTחוזים
נוספות)
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜  – SGX 10 Yr Mini Japanese Gvt Bond Futureשער הקניה בזירה של המכשיר
הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐  – SGX 10 Yr Mini Japanese Gvt Bond Futureשער המכירה בזירה של המכשיר
הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜  – SGX 10 Yr Mini Japanese Gvt Bond Futureשער המכירה בזירה של המכשיר
הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת מכירה).
𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐  – SGX 10 Yr Mini Japanese Gvt Bond Futureשער הקניה בזירה של המכשיר
הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 100000 -יחידות של המכשיר הפיננסי,
לכן רכישה של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  0.02יחידות של המכשיר הפיננסי
(= .)100000*0.02אם שער הנוכחי של המכשיר הפיננסי הוא  $ 153.75אז בקניית  LOT 0.02שווי
הפוזיציה הוא ( $ 307500ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .ברגע
שהעסקה נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים במערכת באותו הזמן.
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עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל).
הלקוח יחויב או יזוכה בימים ב ,ג,ד,ה ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה-
 ,P&Lבהתאם לנוסחה שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑏

∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ SGX 10 Yr Mini Japanese Gvt Bond Future 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת
מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

=)

𝑘𝑠𝑎

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ SGX 10 Yr Mini Japanese Gvt Bond Future 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Sell

Interest

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת
מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב
( )Interestהיא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.

עמלה בגין החזקת עסקה
פתוחה

לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית
אחת .למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום שישי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים
בגין החזקת העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה
 00:00:01בשישי .לפירוט מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה
בקישור המצ"ב:
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
 100 = LOTחוזים.
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶  – SGX 10 Yr Mini Japanese Gvt Bond Futureמחיר הקנייה בזירה של המכשיר
הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶  – SGX 10 Yr Mini Japanese Gvt Bond Futureמחיר המכירה בזירה של המכשיר
הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד
הקבוע לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The
) secured overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית
נקבעת על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The
) secured overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית
נקבעת על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
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עמלת המרת מטבע

לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט
באתר החברה.
אין עמלות המרה נוספות.
מועד "גלגול המכשיר הפיננסי" :מועד גלגול המכשיר הפיננסי (יום ושעה מדויקת) זמין בלינק הבא-

http://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover-dates
מועד הגלגול המוצג בלינק הנ"ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר בעל אותו מועד גלגול המופיע
בלינק זמין למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו.
לאחר ביצוע גלגול המכשיר הפיננסי ,חישוב יתרת הרווח וההפסד ימשיך להתבסס על השער
ששרר במועד פתיחת העסקה המקורית (בטרם הגלגול הראשון) במכשיר הפיננסי .לאחר כל גלגול
במכשיר הפיננסי החברה תבצע התאמה ביתרת הרווח וההפסד של הלקוח בהתאם לפער בין
השער בו נסגרה העסקה במכשיר הפיננסי המוחלף ובין שער בו נפתח העסקה במכשיר הפיננסי
המחליף בניכוי עמלה ,באופן הבא:

גלגול המכשיר הפיננסי

כאשר שער מכשיר הפיננסי המחליף (החדש) גבוה משער מכשיר הפיננסי המוחלף (הישן)  -לקוח בעסקת
רכישה ( )Buyיחויב במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על
בסיס שער המכשיר הפיננסי המחליף) ,בפער בין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער
המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף ,בתוספת עמלת מרווח ציטוט ,ולקוח בעסקת מכירה ( )Sellיזוכה
במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר
הפיננסי המחליף) ,בפער בין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער הרכישה של המכשיר
הפיננסי המוחלף בקיזוז עמלת מרווח ציטוט.
כאשר שער המכשיר הפיננסי המחליף (החדש) נמוך ממחיר המכשיר הפיננסי המוחלף (הישן)  -בעסקת
רכישה ( )Buyיזוכה במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על
בסיס שער המכשיר הפיננסי המחליף) ,בפער בין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער
המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף ,בקיזוז עמלת מרווח ציטוט ,ולקוח בעסקת מכירה ( )Sellיחויב
במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר
הפיננסי המחליף) ,בפער בין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער הרכישה של המכשיר
הפיננסי המוחלף בתוספת עמלת מרווח ציטוט.
העמלות הנגבות בנוגע לגלגול :עמלת מרווח (כתוצאה ממכירת/רכישת המכשיר הפיננסי (בהתאם
לפוזיציה) הקיים ורכישת/מכירת המכשיר הפיננסי החדש),
עמלה ממוצעת למועד גלגול ליחידת  LOTאחת JPY7000-
הלקוח יחויב/יזוכה בהליך הגלגול במהלך סוף השבוע בו מבוצע הגלגול ,בלילה שבין ששי לשבת בשעה
 24:00:00מיתרת הרווח והפסד במכשיר הפיננסי.

תקבולים נוספים מהחזקת המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.
המכשיר הפיננסי
בקשר אין
נוספות
עמלות
למכשיר הפיננסי
שעות מסחר במכשיר שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – יום ב'  – 02:45יום ו'  ; 21:00הפסקה יומית – 20:59
  02:45ומ  12:09עד .13:30הפיננסי
במכשיר
חופשות
ומועדי
מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :
הפיננסי
ין יפני (.)JPY
המטבע בו נקוב המכשיר
כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול
הפיננסי
להרוויח/להפסיד כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלא :נכס הבסיס הוא החוזה העתידי SGX 10 Yr Mini Japanese Gvt Bond
Futureשמועד פקיעתו מצוין בלינק הבאhttp://www.atrade.co.il/trading-info/cfd- :
rollover-dates
נכס הבסיס המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע בלינק הנ"ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר
שם מלא ותיאור תמציתי
הפיננסי זמין למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו .נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד
החוזה העתידי הנ"ל הקרוב ביותר או החוזה העתידי הבא אחריו .מועד הפקיעה של המכשיר
הפיננסי מופיע בסעיף מועד פקיעת המכשיר הפיננסי.
תיאור נכס הבסיס :החוזה העתידי SGX 10 Yr Mini Japanese Gvt Bond Futureמייצג את
מחירו העתידי של אג"ח הייחוס  , SGX 10 Yr Mini Japanese Gvt Bondאשר מייצג איגרת
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חוב המונפקת על ידי הממשלה היפנית .הוא מבוסס על חוב לטווח ארוך עם טווח של  10שנים
ונסחר בבורסת הSGX -בסינגפור.
למידע נוסף אודות נכס הבסיס:

מקום מסחר
סימול נכס הבסיס
עורך נכס הבסיס
מחיר

http://www.sgx.com/wps/portal/sgxweb/home/products/derivatives/financials/intere
st-rates/mini_jgb/contracts
 - SGXבורסת סינגפור Singapore Derivatives Exchange
סימול בבורסה בו נסחרMonth: JB (Month,Year) :
H=march .M=June. U=September Month: Z=December
נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום -
http://www.sgx.com/wps/portal/sgxweb/home/marketinfo/derivatives/delayed_price
s/futuresC:\Users\asafe\AppData\Local\Temp\notesD2A95E\www.cmegroup.com\trading\e
quity-index\us-index\e-mini-sandp500.html

קוד בלומברג /רויטרס
( JBA Comdtyבלומברג)
מטבע הנכס
( )JPYין יפני
נתונים סטטיסטיים על נכס נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק
 14סעיף ב לתקנון המסחר
הבסיס
המסחר בזירה
מערכת מסחר
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :
סימול נכס הבסיס במערכות
JAPAN_BOND
המסחר
 1000יחידות חוזה עתידי.
כמות מסחר מינימלית
גודל עסקה מינימלי בׁ 0.01 :LOT-
בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס
הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
Margin
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 5.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
התראה  -קריאה לבטוחה כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך
סך הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
()Margin Call
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך
סגירת עסקה ביוזמת
סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
החברה ()Stop Out
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
מבנה ציטוט מחיר המכשיר XXX.XX
החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי
הפיננסי
בו נסחר נכס הבסיס.
תנודת הציטוט המינימלי
0.01JPY
בזירה
LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.01JPY
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה (100000חוזים).
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
רווח/הפסד בגין תזוזה  – SGX 10 Yr Mini Japanese Gvt Bond Futureמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי
מינימלית במחיר
בזירה.
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 0.1עשר יחידות חוזה עתידי SGX 10 Yr Mini Japanese Gvt
 ,)Bond Futureתזוזה מינימלית ( )0.01במחיר חוזה SGX 10 Yr Mini Japanese Gvt Bond
 ,Futureתביא לרווח/הפסד של .100JPY
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות הציטוטים
פרטים נוספים
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דיווחים

ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי

נכס בסיס

סיווג נכס
בסיס

פקיעה של המכשיר
הפיננסי

חוזה עתידי
על סחורות

המכשיר בעל מועד
פקיעה .קיימת
אפשרות לפתיחת
עסקה חדשה באופן
אוטומטי בהתאם
לתנאים המפורטים
בסעיף "מועד פקיעת
המכשיר הפיננסי"

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת
עסקה
5.0%

חוזה הפרשים
Cocoa Futures
(חוזה עתידי שמועד פקיעתו מצוין בלינק
()CFD
הבאhttp://www.atrade.co.il/trading- :
 .)info/cfd-rollover-datesנכס הבסיס
המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע בלינק
הנ"ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר
הפיננסי זמין למסחר בזירה ועד למועד
פקיעתו .נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי
יהיה תמיד החוזה העתידי הנ"ל הקרוב
ביותר או החוזה העתידי הבא אחריו  .מועד
הפקיעה של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף
מועד פקיעת המכשיר הפיננסי.
המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק ( ,OTC - Over The Counterמשמע,
אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם לכיוון
העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס (גודל
חוזה הפרשים
העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
()CFD
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת החוזה
במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית בלבד ( cash
 )settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי
נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות תנודות
קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את העסקאות של
מינוף ומסחר הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי מערכה הנקוב של
עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת ,מצמצמת את ביטחונותיו
בחוזה
הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע
הפרשים
לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון.
העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי
נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי יש מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל
העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
מועד פקיעת המכשיר הפיננסי זמין בלינק הבאhttp://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover-dates :

מועד פקיעת
המכשיר
הפיננסי

בתנאי שוק רגילים ,מועד הפקיעה המוצג בלינק הנ"ל  ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר בעל אותו מועד פקיעה
המופיע בלינק זמין למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו  .בתנאי שוק המתאפיינים בדלילות מסחר ,מיעוט
ציטוטים והיקפי מסחר נמוכים ביחס לחוזה העתידי בעל מועד הפקיעה הקרוב ביותר אחריו ,ואשר אינם
נובעים ממסחר בימי חג או כשל טכני ,תקדים החברה את מועד הפקיעה )להלן" :הקדמה"( לחוזה העתידי
הקרוב ביותר (להלן" :חוזה עתידי קרוב") בהתקיים כל התנאים המצטברים הבאים:
מועד פקיעתו של החוזה העתידי אינו עולה על  6חודשים.
.1
היחס בין מחזור המסחר הממוצע (בכמות החוזים) בחוזה העתידי הקרוב ב 48-השעות
.2
שקדמו למועד הגלגול  ,ובין מחזור המסחר היומי המקסימלי בחוזה העתידי הנוכחי יהיה
שווה או גדול מ. 3% -
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במועד פקיעת המכשיר הפיננסי תבוצע ,כברירת מחדל ,סגירת העסקה הנוכחית במכשיר פיננסי זה ,ופתיחת
עסקה חדשה במכשיר פיננסי שנכס הבסיס שלו הוא החוזה העתידי  ,Cocoa Futuresהנסחר באותה בורסה,
ואשר מועד פקיעתו הינו הקצר ביותר לאחר מועד פקיעתו של נכס הבסיס המתואר בסעיפי נכס הבסיס
(להלן" :גלגול המכשיר הפיננסי").
החברה תיידע את הלקוח בטרם תבצע את גלגול המכשיר הפיננסי וכן תיידע את הלקוח כי גלגול כאמור כרוך
בעלויות.
טרם הגלגול ,לקוח רשאי לסגור את העסקה ע"מ להימנע מהגלגול האוטומטי שמבצעת החברה.
לפרטים נוספים ראה סעיף "גלגול המכשיר הפיננסי".
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח
את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו
קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה
למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח
את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את
חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה
למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

)𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT ∗ [Cocoa Futures 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 − Cocoa Futures
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 =

נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :

חישוב יתרת
הרווח/הפסד
במכשיר
פיננסי (כולל מקרא:
עמלת מרווח  100 = LOTחוזים
ציטוט ולמעט  – Unitsכמות היחידות לעסקה.
עמלות
𝑘𝑠𝑎
𝑛𝑒𝑝𝑜  – Cocoa Futuresשער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).
נוספות)
𝑑𝑖𝑏
𝑛𝑒𝑝𝑜

𝑘𝑠𝑎

[Units ∗ LOT ∗ [Cocoa Futures
)𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 − Cocoa Futures
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜𝑠ℎ
𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 =

𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐  – Cocoa Futuresשער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜  – Cocoa Futuresשער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת מכירה).
𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐  – Cocoa Futuresשער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 100 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן רכישה של
 (Units) 0.02משמעותה רכישה של  0.02יחידות של המכשיר הפיננסי (= .)100*0.02אם שער הנוכחי של
המכשיר הפיננסי הוא  $ 2881אז בקניית  LOT 0.02שווי הפוזיציה הוא ( $ 5762ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .ברגע שהעסקה נסגרת
מבוצעת המרה לפי השער הקיים במערכת באותו הזמן.

עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב או
יזוכה בימים ב ,ג,ד,ה ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה שלהן:

בגין
עמלה
החזקת עסקה
פתוחה

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑑𝑖𝑏

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ Cocoa Futures 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Buy
360
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עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑘𝑠𝑎

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ Cocoa Futures 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא
שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית אחת .למשל
בהחזקת עסקה פתוחה ביום שישי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת העסקה עבור
יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט מלא אודות מספר
החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
 100 = LOTחוזים.
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה .00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶  – Cocoa Futuresמחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶  – Cocoa Futuresמחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע לביצוע
החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured
) overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי מדיניות
החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה https://www.atrade.co.il/trading-
info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured
) overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי מדיניות
החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה https://www.atrade.co.il/trading-
info/trading-conditions
לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר החברה.
עמלת המרת אין עמלות המרה נוספות.
מטבע
מועד "גלגול המכשיר הפיננסי" :מועד גלגול המכשיר הפיננסי (יום ושעה מדויקת) זמין בלינק הבא-

http://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover-dates
מועד הגלגול המוצג בלינק הנ"ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר בעל אותו מועד גלגול המופיע בלינק זמין
למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו.

גלגול
המכשיר
הפיננסי

לאחר ביצוע גלגול המכשיר הפיננסי ,חישוב יתרת הרווח וההפסד ימשיך להתבסס על השער ששרר במועד
פתיחת העסקה המקורית (בטרם הגלגול הראשון) במכשיר הפיננסי .לאחר כל גלגול במכשיר הפיננסי החברה
תבצע התאמה ביתרת הרווח וההפסד של הלקוח בהתאם לפער בין השער בו נסגרה העסקה במכשיר הפיננסי
המוחלף ובין שער בו נפתח העסקה במכשיר הפיננסי המחליף בניכוי עמלה ,באופן הבא:
כאשר שער מכשיר הפיננסי המחליף (החדש) גבוה משער מכשיר הפיננסי המוחלף (הישן)  -לקוח בעסקת רכישה ()Buy
יחויב במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי
המחליף) ,בפער בין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף,
בתוספת עמלת מרווח ציטוט ,ולקוח בעסקת מכירה ( )Sellיזוכה במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת
מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי המחליף) ,בפער בין שער המכירה של המכשיר הפיננסי
המחליף ובין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף בקיזוז עמלת מרווח ציטוט.
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כאשר שער המכשיר הפיננסי המחליף (החדש) נמוך ממחיר המכשיר הפיננסי המוחלף (הישן)  -בעסקת רכישה ()Buy
יזוכה במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי
המחליף) ,בפער בין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף ,בקיזוז
עמלת מרווח ציטוט ,ולקוח בעסקת מכירה ( )Sellיחויב במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר
הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי המחליף) ,בפער בין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין
שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף בתוספת עמלת מרווח ציטוט.
העמלות הנגבות בנוגע לגלגול :עמלת מרווח (כתוצאה ממכירת/רכישת המכשיר הפיננסי (בהתאם לפוזיציה) הקיים
ורכישת/מכירת המכשיר הפיננסי החדש),
עמלה ממוצעת למועד גלגול ליחידת  LOTאחת $ 1000.00 -
הלקוח יחויב/יזוכה בהליך הגלגול במהלך סוף השבוע בו מבוצע הגלגול ,בלילה שבין ששי לשבת בשעה 24:00:00
מיתרת הרווח והפסד במכשיר הפיננסי.

תקבולים
נוספים
מהחזקת
המכשיר
הפיננסי
עמלות נוספות
בקשר
למכשיר
הפיננסי
שעות מסחר
במכשיר
הפיננסי
ומועדי
חופשות
במכשיר
הפיננסי
בו
המטבע
נקוב המכשיר
הפיננסי

המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.

אין

שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – יום ב'  – 11:45יום ו'  ; 20:30הפסקה יומית – .11:45 - 20:29
מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

דולר ארה"ב (.)$
כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד כתוצאה
משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלא :נכס הבסיס הוא החוזה העתידי  Cocoa Futuresשמועד פקיעתו מצוין בלינק הבא:
http://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover-dates
נכס הבסיס המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע בלינק הנ"ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר הפיננסי
זמין למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו .נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה העתידי הנ”ל
מלא הקרוב ביותר או החוזה העתידי הבא אחריו .מועד הפקיעה של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד פקיעת
שם
המכשיר הפיננסי.ה תמיד החוזה העתידי הנ"ל הקרוב ביותר או החוזה העתידי הבא אחריו .מועד הפקיעה
ותיאור
של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד פקיעת המכשיר הפיננסי.
תמציתי
תיאור נכס הבסיס :מחיר סחורה עתידית מסוג  Cocoa Futuresמייצג דולרים לטון מטרי של קקאו.
 Cocoa Futuresנסחרים בבורסת  ICEבארה"ב.
מדד השקעה:
למידע נוסף אודות נכס הבסיסhttps://www.theice.com/products/7/Cocoa-Futures :
מקום מסחר
 - ICE USבורסת חוזים עתידיים ניו-יורק Ice Futures U.S.
Month:
נכס סימול בבורסה בו נסחרCC (Month,Year) :
סימול
הבסיס
H=March. K=May. N=July. U=September Month: Z=December
נכס נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
עורך
הבסיס
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום -
https://www.theice.com/products/7/Cocoaמחיר
Futures/dataC:\Users\asafe\AppData\Local\Temp\notesD2A95E\www.cmegroup.com\trading\equityindex\us-index\e-mini-sandp500.html

קוד בלומברג( CCA Comdty /בלומברג)
רויטרס
מטבע הנכס
( )USDדולר ארה"ב
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נתונים
סטטיסטיים
על נכס הבסיס

נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף ב
לתקנון המסחר
המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
נכס
סימול
הבסיס
COCOA
במערכות
המסחר
כמות מסחר  1יחידות חוזה עתידי.
מינימלית
גודל עסקה מינימלי בׁ 0.01 :LOT-

Margin

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס) ,אלא
נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 5.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
 כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך הכספיםבחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.

התראה
קריאה
לבטוחה
( Margin
)Call
סגירת עסקה כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך הכספים
בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
ביוזמת
החברה (  Stopלמידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
)Out
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
מבנה ציטוט XXXX
מחיר המכשיר החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו נסחר
הפיננסי
נכס הבסיס.
תנודת
הציטוט
1$
המינימלי
בזירה
LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 1$
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה (100חוזים).
רווח/הפסד
תזוזה  – Unitsכמות היחידות לעסקה.
בגין
מינימלית
 – Cocoa Futuresמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 0.1עשר יחידות חוזה עתידי  ,)Cocoa Futuresתזוזה מינימלית ( )1במחיר חוזה
 ,Cocoa Futuresתביא לרווח/הפסד של .10$
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים
דיווחים
שיבוצעו בתקנון ובדף המוצר .לינק לאתר הדיווחיםhttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx :
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי

נכס בסיס

סיווג נכס
בסיס

פקיעה של המכשיר
הפיננסי

חוזה עתידי
על סחורות

המכשיר בעל מועד
פקיעה .קיימת
אפשרות לפתיחת
עסקה חדשה באופן
אוטומטי בהתאם
לתנאים המפורטים
בסעיף "מועד פקיעת
המכשיר הפיננסי"

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת
עסקה
5.0%

חוזה הפרשים
Coffee C Futures
(חוזה עתידי שמועד פקיעתו מצוין בלינק
()CFD
הבאhttp://www.atrade.co.il/trading- :
 )info/cfd-rollover-datesנכס הבסיס
המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע בלינק
הנ”ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר
הפיננסי זמין למסחר בזירה ועד למועד
פקיעתו .נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי
יהיה תמיד החוזה העתידי הנ”ל הקרוב
ביותר או החוזה העתידי הבא אחריו .מועד
הפקיעה של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף
מועד פקיעת המכשיר הפיננסי.
המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק ( ,OTC - Over The Counterמשמע,
אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם לכיוון
העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס (גודל
חוזה הפרשים
העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
()CFD
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת החוזה
במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית בלבד ( cash
 )settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי
נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות תנודות
קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את העסקאות של
מינוף ומסחר הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי מערכה הנקוב של
עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת ,מצמצמת את ביטחונותיו
בחוזה
הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע
הפרשים
לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון.
העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי
נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי יש מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל
העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
מועד פקיעת המכשיר הפיננסי זמין בלינק הבאhttp://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover- :
dates
מועד פקיעת בתנאי שוק רגילים ,מועד הפקיעה המוצג בלינק הנ"ל  ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר בעל אותו מועד
פקיעה המופיע בלינק זמין למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו  .בתנאי שוק המתאפיינים בדלילות מסחר,
המכשיר
מיעוט ציטוטים והיקפי מסחר נמוכים ביחס לחוזה העתידי בעל מועד הפקיעה הקרוב ביותר אחריו ,ואשר
הפיננסי
אינם נובעים ממסחר בימי חג או כשל טכני ,תקדים החברה את מועד הפקיעה )להלן" :הקדמה"( לחוזה
העתידי הקרוב ביותר (להלן" :חוזה עתידי קרוב") בהתקיים כל התנאים המצטברים הבאים:
 .1מועד פקיעתו של החוזה העתידי אינו עולה על  6חודשים.
 .2היחס בין מחזור המסחר הממוצע (בכמות החוזים) בחוזה העתידי הקרוב ב 48-השעות שקדמו
למועד הגלגול  ,ובין מחזור המסחר היומי המקסימלי בחוזה העתידי הנוכחי יהיה שווה או גדול מ-
. 3%
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במועד פקיעת המכשיר הפיננסי תבוצע ,כברירת מחדל ,סגירת העסקה הנוכחית במכשיר פיננסי זה ,ופתיחת
עסקה חדשה במכשיר פיננסי שנכס הבסיס שלו הוא החוזה העתידי  ,Coffee C Futuresהנסחר באותה
בורסה ,ואשר מועד פקיעתו הינו הקצר ביותר לאחר מועד פקיעתו של נכס הבסיס המתואר בסעיפי נכס
הבסיס (להלן" :גלגול המכשיר הפיננסי").
החברה תיידע את הלקוח בטרם תבצע את גלגול המכשיר הפיננסי וכן תיידע את הלקוח כי גלגול כאמור כרוך
בעלויות.
טרם הגלגול ,לקוח רשאי לסגור את העסקה ע"מ להימנע מהגלגול האוטומטי שמבצעת החברה.
לפרטים נוספים ראה סעיף "גלגול המכשיר הפיננסי".
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי :כמות
יחידות ( )Unitsכפול  1000( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את
המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע
החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  1000( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח
את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה
למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

)𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT ∗ [Coffee C Futures 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 − Coffee C Futures
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 =

נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑑𝑖𝑏
𝑛𝑒𝑝𝑜

𝑘𝑠𝑎

חישוב יתרת
הרווח/הפסד
במכשיר
מקרא:
פיננסי (כולל
עמלת מרווח  1000 = LOTחוזים
ציטוט ולמעט  – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎
עמלות
𝑛𝑒𝑝𝑜  – Coffee C Futuresשער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).
)
נוספות
𝑑𝑖𝑏
𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐  – Coffee C Futuresשער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת
רכישה).
[Units ∗ LOT ∗ [Coffee C Futures
)𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 − Coffee C Futures
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜𝑠ℎ
𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 =

𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜  – Coffee C Futuresשער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת
מכירה).
𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐  – Coffee C Futuresשער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 1000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן רכישה של
 (Units) 0.02משמעותה רכישה של  0.02יחידות של המכשיר הפיננסי (= .)1000*0.02אם שער הנוכחי של
המכשיר הפיננסי הוא  $ 141.85אז בקניית  LOT 0.02שווי הפוזיציה הוא ( $ 2837ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .ברגע שהעסקה נסגרת
מבוצעת המרה לפי השער הקיים במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב או
יזוכה בימים ב ,ג,ד,ה ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה שלהן:

בגין
עמלה
החזקת עסקה
פתוחה

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑑𝑖𝑏

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ Coffee C Futures 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Buy
360
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עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑘𝑠𝑎

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ Coffee C Futures 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא
שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית אחת .למשל
בהחזקת עסקה פתוחה ביום שישי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת העסקה עבור
יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט מלא אודות מספר
החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
 100 = LOTחוזים.
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה .00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶  – Coffee C Futuresמחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶  – Coffee C Futuresמחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע לביצוע
החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured
) overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי מדיניות
החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה https://www.atrade.co.il/trading-
info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured
) overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי מדיניות
החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה https://www.atrade.co.il/trading-
info/trading-conditions
לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר החברה.
עמלת המרת אין עמלות המרה נוספות.
מטבע
מועד "גלגול המכשיר הפיננסי" :מועד גלגול המכשיר הפיננסי (יום ושעה מדויקת) זמין בלינק הבא-

http://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover-dates
מועד הגלגול המוצג בלינק הנ"ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר בעל אותו מועד גלגול המופיע בלינק זמין
למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו.
גלגול
המכשיר
הפיננסי

לאחר ביצוע גלגול המכשיר הפיננסי ,חישוב יתרת הרווח וההפסד ימשיך להתבסס על השער ששרר במועד
פתיחת העסקה המקורית (בטרם הגלגול הראשון) במכשיר הפיננסי .לאחר כל גלגול במכשיר הפיננסי החברה
תבצע התאמה ביתרת הרווח וההפסד של הלקוח בהתאם לפער בין השער בו נסגרה העסקה במכשיר הפיננסי
המוחלף ובין שער בו נפתח העסקה במכשיר הפיננסי המחליף בניכוי עמלה ,באופן הבא:
כאשר שער מכשיר הפיננסי המחליף (החדש) גבוה משער מכשיר הפיננסי המוחלף (הישן)  -לקוח בעסקת רכישה ()Buy
יחויב במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי
המחליף) ,בפער בין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף,
בתוספת עמלת מרווח ציטוט ,ולקוח בעסקת מכירה ( )Sellיזוכה במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת
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מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי המחליף) ,בפער בין שער המכירה של המכשיר הפיננסי
המחליף ובין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף בקיזוז עמלת מרווח ציטוט.
כאשר שער המכשיר הפיננסי המחליף (החדש) נמוך ממחיר המכשיר הפיננסי המוחלף (הישן)  -בעסקת רכישה ()Buy
יזוכה במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי
המחליף) ,בפער בין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף ,בקיזוז
עמלת מרווח ציטוט ,ולקוח בעסקת מכירה ( )Sellיחויב במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר
הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי המחליף) ,בפער בין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין
שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף בתוספת עמלת מרווח ציטוט.

העמלות הנגבות בנוגע לגלגול :עמלת מרווח (כתוצאה ממכירת/רכישת המכשיר הפיננסי (בהתאם לפוזיציה) הקיים
ורכישת/מכירת המכשיר הפיננסי החדש),
עמלה ממוצעת למועד גלגול ליחידת  LOTאחת $ 200.00 -
הלקוח יחויב/יזוכה בהליך הגלגול במהלך סוף השבוע בו מבוצע הגלגול ,בלילה שבין ששי לשבת בשעה 24:00:00
מיתרת הרווח והפסד במכשיר הפיננסי.

תקבולים
נוספים
מהחזקת
המכשיר
הפיננסי
עמלות נוספות
בקשר
למכשיר
הפיננסי
שעות מסחר
במכשיר
הפיננסי
ומועדי
חופשות
במכשיר
הפיננסי
בו
המטבע
נקוב המכשיר
הפיננסי

המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.

אין

שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – יום ב'  – 11:15יום ו'  ; 20:30הפסקה יומית – .11:15 - 20:29
מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

דולר ארה"ב (.)$
כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד כתוצאה
משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלא :נכס הבסיס הוא החוזה העתידי  Coffee C Futuresשמועד פקיעתו מצוין בלינק הבא:
http://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover-dates
נכס הבסיס המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע בלינק הנ"ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר הפיננסי
מלא זמין למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו .נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה העתידי הנ"ל
שם
הקרוב ביותר או החוזה העתידי הבא אחריו .מועד הפקיעה של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד פקיעת
ותיאור
המכשיר הפיננסי.
תמציתי
תיאור נכס הבסיס :מחיר סחורה עתידית מסוג  Coffee C Futuresמייצג דולר אמריקאי לפאונד קפה.
 Coffee C &#174; Futuresנסחרים בבורסת  ICEבאירפה.
למידע נוסף אודות נכס הבסיסhttps://www.theice.com/products/15/Coffee-C-Futures :
מקום מסחר
 - ICE USבורסת חוזים עתידיים ניו-יורק Ice Futures U.S.
Month:
נכס סימול בבורסה בו נסחרKC (Month,Year) :
סימול
הבסיס
H=March. K=May. N=July. U=September Month: Z=December
נכס נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
עורך
הבסיס
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום -
https://www.theice.com/products/15/Coffee-Cמחיר
Futures/dataC:\Users\asafe\AppData\Local\Temp\notesD2A95E\www.cmegroup.com\trading\equityindex\us-index\e-mini-sandp500.html

קוד בלומברג( KCA Comdty /בלומברג)
רויטרס
מטבע הנכס
( )USDדולר ארה"ב
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נתונים
סטטיסטיים
על נכס הבסיס

נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף ב
לתקנון המסחר
המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
נכס
סימול
הבסיס
COFFEE_C
במערכות
המסחר
כמות מסחר  10יחידות חוזה עתידי.
מינימלית
גודל עסקה מינימלי בׁ 0.01 :LOT-

Margin

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס) ,אלא
נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 5.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
 כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך הכספיםבחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.

התראה
קריאה
לבטוחה
( Margin
)Call
סגירת עסקה כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך הכספים
בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
ביוזמת
החברה (  Stopלמידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
)Out
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
מבנה ציטוט XXX.XX
מחיר המכשיר החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו נסחר
הפיננסי
נכס הבסיס.
תנודת
הציטוט
0.05$
המינימלי
בזירה
LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.05$
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה (1000חוזים).
רווח/הפסד
תזוזה  – Unitsכמות היחידות לעסקה.
בגין
מינימלית
 – Coffee C Futuresמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 0.1עשר יחידות חוזה עתידי  ,)Coffee C Futuresתזוזה מינימלית ()0.05
במחיר חוזה  ,Coffee C Futuresתביא לרווח/הפסד של .5$
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים
דיווחים
שיבוצעו בתקנון ובדף המוצר .לינק לאתר הדיווחיםhttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx :
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס

חוזה הפרשים
()CFD

Copper Futures
(חוזה עתידי שמועד פקיעתו מצוין בלינק
הבא:
http://www.atrade.co.il/trading )info/cfd-rollover-datesנכס הבסיס
המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע
בלינק הנ”ל ,אינו משתנה מהרגע בו
המכשיר הפיננסי זמין למסחר בזירה ועד
למועד פקיעתו .נכס הבסיס של המכשיר
הפיננסי יהיה תמיד החוזה העתידי הנ”ל
הקרוב ביותר או החוזה העתידי הבא
אחריו .מועד הפקיעה של המכשיר
הפיננסי מופיע בסעיף מועד פקיעת
המכשיר הפיננסי.

חוזה עתידי על
סחורות

פקיעה של המכשיר
הפיננסי
המכשיר בעל מועד
פקיעה .קיימת אפשרות
לפתיחת עסקה חדשה
באופן אוטומטי בהתאם
לתנאים המפורטים
בסעיף "מועד פקיעת
המכשיר הפיננסי"

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה
5.0%

המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק ( ,OTC - Over The Counterמשמע ,אינו
נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם לכיוון העסקה,
חוזה הפרשים רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס (גודל העסקה) במועד
סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה .מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות
()CFD
ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה.
ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס
הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס
הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות תנודות קטנות בשער
נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד
מינוף ומסחר את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח
בחוזה הפרשים להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת ,מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו
לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים
בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר
הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי יש מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר
בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
מועד פקיעת המכשיר הפיננסי זמין בלינק הבאhttp://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover-dates :
בתנאי שוק רגילים ,מועד הפקיעה המוצג בלינק הנ"ל  ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר בעל אותו מועד פקיעה
מועד פקיעת המופיע בלינק זמין למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו  .בתנאי שוק המתאפיינים בדלילות מסחר ,מיעוט
ציטוטים והיקפי מסחר נמוכים ביחס לחוזה העתידי בעל מועד הפקיעה הקרוב ביותר אחריו ,ואשר אינם נובעים
המכשיר
ממסחר בימי חג או כשל טכני ,תקדים החברה את מועד הפקיעה )להלן" :הקדמה"( לחוזה העתידי הקרוב
הפיננסי
ביותר (להלן" :חוזה עתידי קרוב") בהתקיים כל התנאים המצטברים הבאים:
 .1מועד פקיעתו של החוזה העתידי אינו עולה על  6חודשים.
 .2היחס בין מחזור המסחר הממוצע (בכמות החוזים) בחוזה העתידי הקרוב ב 48-השעות שקדמו למועד
הגלגול  ,ובין מחזור המסחר היומי המקסימלי בחוזה העתידי הנוכחי יהיה שווה או גדול מ. 3% -
במועד פקיעת המכשיר הפיננסי תבוצע ,כברירת מחדל ,סגירת העסקה הנוכחית במכשיר פיננסי זה ,ופתיחת עסקה
חדשה במכשיר פיננסי שנכס הבסיס שלו הוא החוזה העתידי  ,Copper Futuresהנסחר באותה בורסה ,ואשר מועד
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פקיעתו הינו הקצר ביותר לאחר מועד פקיעתו של נכס הבסיס המתואר בסעיפי נכס הבסיס (להלן" :גלגול המכשיר
הפיננסי").
החברה תיידע את הלקוח בטרם תבצע את גלגול המכשיר הפיננסי וכן תיידע את הלקוח כי גלגול כאמור כרוך
בעלויות.
טרם הגלגול ,לקוח רשאי לסגור את העסקה ע"מ להימנע מהגלגול האוטומטי שמבצעת החברה.
לפרטים נוספים ראה סעיף "גלגול המכשיר הפיננסי".
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  10000( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח
את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון
במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  10000( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח
את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את חוזה
ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון
במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 = )𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT ∗ [Copper Futures 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 − Copper Futures

נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :

חישוב יתרת
הרווח/הפסד
במכשיר פיננסי מקרא:
עמלת  10000 = LOTחוזים
(כולל
ציטוט
מרווח
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
ולמעט עמלות
𝑘𝑠𝑎
𝑛𝑒𝑝𝑜  – Copper Futuresשער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).
נוספות)
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

𝑘𝑠𝑎
]] 𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐

− Copper Futures

𝑑𝑖𝑏
𝑛𝑒𝑝𝑜

[Units ∗ LOT ∗ [Copper Futures

𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐  – Copper Futuresשער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜  – Copper Futuresשער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת מכירה).
𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐  – Copper Futuresשער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 10000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן רכישה של
 (Units) 0.02משמעותה רכישה של  0.02יחידות של המכשיר הפיננסי (= .)10000*0.02אם שער הנוכחי של המכשיר
הפיננסי הוא  $ 2.203אז בקניית  LOT 0.02שווי הפוזיציה הוא ( $ 440.6ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .ברגע שהעסקה נסגרת
מבוצעת המרה לפי השער הקיים במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב או יזוכה
בימים ב ,ג,ד,ה ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

בגין
עמלה
החזקת עסקה
פתוחה

)= Interest

𝑑𝑖𝑏

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ Copper Futures 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Buy
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑘𝑠𝑎

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ Copper Futures 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
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 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא שלילית
משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית אחת .למשל
בהחזקת עסקה פתוחה ביום שישי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת העסקה עבור יום
שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט מלא אודות מספר החיובים
בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
 100 = LOTחוזים.
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה .00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶  – Copper Futuresמחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶  – Copper Futuresמחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע לביצוע החישוב
(כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured
) overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי מדיניות
החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-
conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured
) overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי מדיניות
החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-
conditions

עמלת
מטבע

לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.
מועד "גלגול המכשיר הפיננסי" :מועד גלגול המכשיר הפיננסי (יום ושעה מדויקת) זמין בלינק הבא-

http://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover-dates
מועד הגלגול המוצג בלינק הנ"ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר בעל אותו מועד גלגול המופיע בלינק זמין למסחר
בזירה ועד למועד פקיעתו.

גלגול
המכשיר
הפיננסי

לאחר ביצוע גלגול המכשיר הפיננסי ,חישוב יתרת הרווח וההפסד ימשיך להתבסס על השער ששרר במועד פתיחת
העסקה המקורית (בטרם הגלגול הראשון) במכשיר הפיננסי .לאחר כל גלגול במכשיר הפיננסי החברה תבצע
התאמה ביתרת הרווח וההפסד של הלקוח בהתאם לפער בין השער בו נסגרה העסקה במכשיר הפיננסי המוחלף
ובין שער בו נפתח העסקה במכשיר הפיננסי המחליף בניכוי עמלה ,באופן הבא:
כאשר שער מכשיר הפיננסי המחליף (החדש) גבוה משער מכשיר הפיננסי המוחלף (הישן)  -לקוח בעסקת רכישה ( )Buyיחויב
במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי המחליף),
בפער בין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף ,בתוספת עמלת מרווח
ציטוט ,ולקוח בעסקת מכירה ( )Sellיזוכה במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על
בסיס שער המכשיר הפיננסי המחליף) ,בפער בין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער הרכישה של המכשיר
הפיננסי המוחלף בקיזוז עמלת מרווח ציטוט.
כאשר שער המכשיר הפיננסי המחליף (החדש) נמוך ממחיר המכשיר הפיננסי המוחלף (הישן)  -בעסקת רכישה ( )Buyיזוכה
במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי המחליף),
בפער בין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף ,בקיזוז עמלת מרווח
ציטוט ,ולקוח בעסקת מכירה ( )Sellיחויב במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על
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בסיס שער המכשיר הפיננסי המחליף) ,בפער בין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער הרכישה של המכשיר
הפיננסי המוחלף בתוספת עמלת מרווח ציטוט.
העמלות הנגבות בנוגע לגלגול :עמלת מרווח (כתוצאה ממכירת/רכישת המכשיר הפיננסי (בהתאם לפוזיציה) הקיים
ורכישת/מכירת המכשיר הפיננסי החדש),
עמלה ממוצעת למועד גלגול ליחידת  LOTאחת $ 70.00 -
הלקוח יחויב/יזוכה בהליך הגלגול במהלך סוף השבוע בו מבוצע הגלגול ,בלילה שבין ששי לשבת בשעה  24:00:00מיתרת
הרווח והפסד במכשיר הפיננסי.

תקבולים
נוספים
מהחזקת
המכשיר
הפיננסי
עמלות נוספות
בקשר למכשיר
הפיננסי
שעות מסחר
במכשיר
הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר
הפיננסי
המטבע בו נקוב
המכשיר
הפיננסי

המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.

אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – יום ב'  – 01:00יום ו'  ; 00:00הפסקה יומית –  01:00 - 23:59מועדי
חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

דולר ארה"ב (.)$
כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד כתוצאה
משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלא :נכס הבסיס הוא החוזה העתידי  Copper Futuresשמועד פקיעתו מצוין בלינק הבא:
http://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover-dates
נכס הבסיס המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע בלינק הנ"ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר הפיננסי זמין
למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו .נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה העתידי הנ"ל הקרוב ביותר
או החוזה העתידי הבא אחריו .על אף האמור לעיל ,ישנם חודשים בהם נכס הבסיס מתאפיין נכס הבסיס בנזילות
מאוד נמוכה ולכן נכס הבסיס יהיה החוזה העתידי הסחיר הקרוב ביותר .מועד הפקיעה של המכשיר הפיננסי מופיע
בסעיף מועד פקיעת המכשיר הפיננסי.
מלא
שם
ותיאור תמציתי תיאור נכס הבסיס :מחיר סחורה עתידית מסוג  Copper Futuresמייצג סנטים של דולר אמריקאי לפאונד נחושת.
 Copper Futuresנסחרים בבורסת  COMEXבארה"ב.
מדד השקעה:
מדד השקעה ( )Total Return Indexהוא מדד העוקב אחר המניות המרכיבות אותו ומניח כי הדיבידנדים המחולקים בו
הושקעו מחדש במניות המדד .כתוצאה מכך המדד אינו יורד כאשר ישנה חלוקה של דיבידנד .וזאת בשונה ממדד מחיר אשר
מתעדכן מטה בהתאם לחלוקת הדיבידנד.

למידע נוסף אודות נכס הבסיס:
http://www.cmegroup.com/trading/metals/base/copper_contractSpecs_futures.html
מקום מסחר
CME Group - COMEX
Month:
נכס סימול בבורסה בו נסחרHG (Month,Year) :
סימול
הבסיס
H=March. K=May. N=July. U=September Month: Z=December
נכס נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
עורך
הבסיס
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום -
מחיר
http://www.cmegroup.com/trading/metals/base/copper.htmlC:\Users\asafe\AppData\Local\Temp\notes
D2A95E\www.cmegroup.com\trading\equity-index\us-index\e-mini-sandp500.html

קוד בלומברג/
רויטרס
מטבע הנכס
נתונים
סטטיסטיים
על נכס הבסיס

( HGA Comdtyבלומברג)
( )USDדולר ארה"ב
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף ב לתקנון
המסחר
המסחר בזירה
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מערכת מסחר
נכס
סימול
הבסיס
COPPER
במערכות
המסחר
מסחר  100יחידות חוזה עתידי.
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי בׁ 0.01 :LOT-

שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש
להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
Margin
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 5.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
 כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך הכספיםהתראה
קריאה לבטוחה בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
( Margin
)Call
סגירת עסקה
ביוזמת החברה
()Stop Out

כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך הכספים
בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
X.XXXX
החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו נסחר נכס
הבסיס.

מבנה ציטוט
מחיר המכשיר
הפיננסי
תנודת הציטוט
0.0005$
המינימלי
בזירה
LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.0005$
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה (10000חוזים).
רווח/הפסד
תזוזה  – Unitsכמות היחידות לעסקה.
בגין
מינימלית
 – Copper Futuresמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 0.1עשר יחידות חוזה עתידי  ,)Copper Futuresתזוזה מינימלית ( )0.0005במחיר
חוזה  ,Copper Futuresתביא לרווח/הפסד של .0.5$
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו
דיווחים
בתקנון ובדף המוצר .לינק לאתר הדיווחיםhttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx :

 06דצמבר 2022

תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר
פיננסי
חוזה
הפרשים
()CFD

נכס בסיס
Corn Futures
(חוזה עתידי שמועד פקיעתו מצוין בלינק הבא:
http://www.atrade.co.il/trading )info/cfd-rollover-datesנכס הבסיס
המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע בלינק
הנ”ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר הפיננסי
זמין למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו .נכס

סיווג נכס
בסיס

פקיעה של המכשיר
הפיננסי

חוזה עתידי
על סחורות

המכשיר בעל מועד
פקיעה .קיימת
אפשרות לפתיחת
עסקה חדשה באופן
אוטומטי בהתאם
לתנאים המפורטים

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה
5.0%
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הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה
העתידי הנ”ל הקרוב ביותר או החוזה העתידי
הבא אחריו .מועד הפקיעה של המכשיר הפיננסי
מופיע בסעיף מועד פקיעת המכשיר הפיננסי.

בסעיף "מועד פקיעת
המכשיר הפיננסי"

המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק ( ,OTC - Over The Counterמשמע ,אינו
נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם לכיוון העסקה,
חוזה
רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס (גודל העסקה) במועד
הפרשים
סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה .מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות
ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה.
()CFD
ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות
בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס
הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות תנודות קטנות בשער
נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד
מינוף ומסחר
את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח
בחוזה
להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת ,מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו
הפרשים
לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים
בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר
הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי יש מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר
בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
מועד פקיעת המכשיר הפיננסי זמין בלינק הבאhttp://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover-dates :

מועד פקיעת
המכשיר
הפיננסי

בתנאי שוק רגילים ,מועד הפקיעה המוצג בלינק הנ"ל  ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר בעל אותו מועד פקיעה
המופיע בלינק זמין למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו  .בתנאי שוק המתאפיינים בדלילות מסחר ,מיעוט ציטוטים
והיקפי מסחר נמוכים ביחס לחוזה העתידי בעל מועד הפקיעה הקרוב ביותר אחריו ,ואשר אינם נובעים ממסחר
בימי חג או כשל טכני ,תקדים החברה את מועד הפקיעה )להלן" :הקדמה"( לחוזה העתידי הקרוב ביותר (להלן:
"חוזה עתידי קרוב") בהתקיים כל התנאים המצטברים הבאים:
מועד פקיעתו של החוזה העתידי אינו עולה על  6חודשים.
.1
היחס בין מחזור המסחר הממוצע (בכמות החוזים) בחוזה העתידי הקרוב ב 48-השעות שקדמו
.2
למועד הגלגול  ,ובין מחזור המסחר היומי המקסימלי בחוזה העתידי הנוכחי יהיה שווה או
גדול מ. 3% -
במועד פקיעת המכשיר הפיננסי תבוצע ,כברירת מחדל ,סגירת העסקה הנוכחית במכשיר פיננסי זה ,ופתיחת
עסקה חדשה במכשיר פיננסי שנכס הבסיס שלו הוא החוזה העתידי  ,Corn Futuresהנסחר באותה בורסה ,ואשר
מועד פקיעתו הינו הקצר ביותר לאחר מועד פקיעתו של נכס הבסיס המתואר בסעיפי נכס הבסיס (להלן" :גלגול
המכשיר הפיננסי").
החברה תיידע את הלקוח בטרם תבצע את גלגול המכשיר הפיננסי וכן תיידע את הלקוח כי גלגול כאמור כרוך
בעלויות.

חישוב יתרת
הרווח/הפסד
במכשיר
פיננסי (כולל
עמלת מרווח
ציטוט
ולמעט
עמלות
נוספות)

טרם הגלגול ,לקוח רשאי לסגור את העסקה ע"מ להימנע מהגלגול האוטומטי שמבצעת החברה.
לפרטים נוספים ראה סעיף "גלגול המכשיר הפיננסי".
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח
את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון
במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח
את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את חוזה
ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע
החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:
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𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 = )𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT ∗ [Corn Futures 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 − Corn Futures

נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

𝑘𝑠𝑎
]] 𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐

− Corn Futures

𝑑𝑖𝑏
𝑛𝑒𝑝𝑜

[Units ∗ LOT ∗ [Corn Futures

מקרא:
 100 = LOTחוזים
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜  – Corn Futuresשער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐  – Corn Futuresשער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜  – Corn Futuresשער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת מכירה).
𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐  – Corn Futuresשער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 100 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן רכישה של
 (Units) 0.02משמעותה רכישה של  0.02יחידות של המכשיר הפיננסי (= .)100*0.02אם שער הנוכחי של המכשיר
הפיננסי הוא  $ 337.5אז בקניית  LOT 0.02שווי הפוזיציה הוא ( $ 675ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .ברגע שהעסקה נסגרת
מבוצעת המרה לפי השער הקיים במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב או יזוכה
בימים ב ,ג,ד,ה ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑑𝑖𝑏

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ Corn Futures 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Buy
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

עמלה
החזקת
עסקה
פתוחה

בגין

𝑘𝑠𝑎

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ Corn Futures 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא
שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית אחת .למשל
בהחזקת עסקה פתוחה ביום שישי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת העסקה עבור יום
שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט מלא אודות מספר החיובים
בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
 100 = LOTחוזים.
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה .00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶  – Corn Futuresמחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶  – Corn Futuresמחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
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𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע לביצוע
החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured
) overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי מדיניות
החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה https://www.atrade.co.il/trading-
info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured
) overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי מדיניות
החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה https://www.atrade.co.il/trading-
info/trading-conditions
לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר החברה.
עמלת המרת אין עמלות המרה נוספות.
מטבע
מועד "גלגול המכשיר הפיננסי" :מועד גלגול המכשיר הפיננסי (יום ושעה מדויקת) זמין בלינק הבא-

http://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover-dates
מועד הגלגול המוצג בלינק הנ"ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר בעל אותו מועד גלגול המופיע בלינק זמין למסחר
בזירה ועד למועד פקיעתו.
לאחר ביצוע גלגול המכשיר הפיננסי ,חישוב יתרת הרווח וההפסד ימשיך להתבסס על השער ששרר במועד פתיחת
העסקה המקורית (בטרם הגלגול הראשון) במכשיר הפיננסי .לאחר כל גלגול במכשיר הפיננסי החברה תבצע
התאמה ביתרת הרווח וההפסד של הלקוח בהתאם לפער בין השער בו נסגרה העסקה במכשיר הפיננסי המוחלף
ובין שער בו נפתח העסקה במכשיר הפיננסי המחליף בניכוי עמלה ,באופן הבא:

גלגול
המכשיר
הפיננסי

כאשר שער מכשיר הפיננסי המחליף (החדש) גבוה משער מכשיר הפיננסי המוחלף (הישן)  -לקוח בעסקת רכישה ( )Buyיחויב
במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי המחליף),
בפער בין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף ,בתוספת עמלת מרווח
ציטוט ,ולקוח בעסקת מכירה ( )Sellיזוכה במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת
על בסיס שער המכשיר הפיננסי המחליף) ,בפער בין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער הרכישה של
המכשיר הפיננסי המוחלף בקיזוז עמלת מרווח ציטוט.
כאשר שער המכשיר הפיננסי המחליף (החדש) נמוך ממחיר המכשיר הפיננסי המוחלף (הישן)  -בעסקת רכישה ( )Buyיזוכה
במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי המחליף),
בפער בין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף ,בקיזוז עמלת מרווח
ציטוט ,ולקוח בעסקת מכירה ( )Sellיחויב במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת
על בסיס שער המכשיר הפיננסי המחליף) ,בפער בין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער הרכישה של
המכשיר הפיננסי המוחלף בתוספת עמלת מרווח ציטוט.

העמלות הנגבות בנוגע לגלגול :עמלת מרווח (כתוצאה ממכירת/רכישת המכשיר הפיננסי (בהתאם לפוזיציה) הקיים
ורכישת/מכירת המכשיר הפיננסי החדש),
עמלה ממוצעת למועד גלגול ליחידת  LOTאחת $ 50.00 -
הלקוח יחויב/יזוכה בהליך הגלגול במהלך סוף השבוע בו מבוצע הגלגול ,בלילה שבין ששי לשבת בשעה  24:00:00מיתרת
הרווח והפסד במכשיר הפיננסי.

תקבולים
נוספים
מהחזקת
המכשיר
הפיננסי
עמלות
נוספות
בקשר
למכשיר
הפיננסי

המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.

אין
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שעות מסחר שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – יום ב' – יום ו' ; הפסקה יומית –  03:00 - 21:19ומ  15:44עד .16:30
במכשיר
מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :
הפיננסי
ומועדי
חופשות
במכשיר
הפיננסי
המטבע בו דולר ארה"ב (.)$
נקוב
כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד כתוצאה
המכשיר
משינויי בשערי החליפין.
הפיננסי
נכס הבסיס
שם מלא :נכס הבסיס הוא החוזה העתידי  Corn Futuresשמועד פקיעתו מצוין בלינק הבא:
http://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover-dates
נכס הבסיס המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע בלינק הנ"ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר הפיננסי זמין
מלא למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו .נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה העתידי הנ"ל הקרוב ביותר
שם
או החוזה העתידי הבא אחריו .מועד הפקיעה של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד פקיעת המכשיר הפיננסי.
ותיאור
תיאור נכס הבסיס :מחיר סחורה עתידית מסוג  Corn Futuresמייצג סנטים דולרים לבושל תירסCorn .
תמציתי
 Futuresנסחרים בבורסת שיקאגו בארה"ב.
למידע נוסף אודות נכס הבסיסhttp://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and- :
oilseed/corn_contract_specifications.html
מקום מסחר  - CBOTבורסת שיקגו Chicago Board of Trade
סימול נכס סימול בבורסה בו נסחרMonth: C (Month,Year) :
הבסיס
H=March. K=May. N=July. U=September Month: Z=December
נכס נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
עורך
הבסיס
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום -
http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-andמחיר
oilseed/corn.htmlC:\Users\asafe\AppData\Local\Temp\notesD2A95E\www.cmegroup.com\trading\equityindex\us-index\e-mini-sandp500.html

קוד
בלומברג/
רויטרס
מטבע הנכס ( )USDדולר ארה"ב
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף ב לתקנון
נתונים
סטטיסטיים
המסחר
נכס
על
הבסיס
המסחר בזירה
מערכת
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :
מסחר
סימול נכס
הבסיס
CORN
במערכות
המסחר
כמות מסחר  1יחידות חוזה עתידי.
מינימלית
גודל עסקה מינימלי בׁ 0.01 :LOT-
בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש
להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
Margin
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 5.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
התראה  -כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך הכספים
בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
קריאה
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
לבטוחה
( C A Comdtyבלומברג)
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( Margin
)Call
סגירת
עסקה
ביוזמת
החברה
()Stop Out

כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך הכספים
בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי

מבנה ציטוט
מחיר
המכשיר
הפיננסי
תנודת
הציטוט
0.25$
המינימלי
בזירה
LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.25$
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה (100חוזים).
רווח/הפסד
בגין תזוזה  – Unitsכמות היחידות לעסקה.
מינימלית
 – Corn Futuresמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 0.1עשר יחידות חוזה עתידי  ,)Corn Futuresתזוזה מינימלית ( )0.25במחיר חוזה
 ,Corn Futuresתביא לרווח/הפסד של .2.5$
ספק הציטוטים
מתודולוגיות למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים
דיווחים
שיבוצעו בתקנון ובדף המוצר .לינק לאתר הדיווחיםhttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx :
XXX.XX
החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו נסחר נכס
הבסיס.
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי

נכס בסיס

חוזה הפרשים
()CFD

Cotton No. 2 Futures
(חוזה עתידי שמועד פקיעתו מצוין בלינק
הבאhttp://www.atrade.co.il/trading- :
 )info/cfd-rollover-datesנכס הבסיס
המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע בלינק
הנ”ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר
הפיננסי זמין למסחר בזירה ועד למועד
פקיעתו .נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי
יהיה תמיד החוזה העתידי הנ”ל הקרוב ביותר
או החוזה העתידי הבא אחריו .מועד הפקיעה
של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד
פקיעת המכשיר הפיננסי.

סיווג נכס
בסיס

פקיעה של המכשיר
הפיננסי

חוזה עתידי
על סחורות

המכשיר בעל מועד
פקיעה .קיימת
אפשרות לפתיחת
עסקה חדשה באופן
אוטומטי בהתאם
לתנאים המפורטים
בסעיף "מועד פקיעת
המכשיר הפיננסי"

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת
עסקה
5.0%

המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק ( ,OTC - Over The Counterמשמע,
אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם לכיוון
חוזה הפרשים העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס (גודל
העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה .מהרווח/ההפסד
()CFD
מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת החוזה במשך לילה כמפורט
בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית בלבד ( )cash settlementוללקוח
אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי
נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות תנודות
קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את העסקאות של
מינוף ומסחר הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי מערכה הנקוב של
עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת ,מצמצמת את ביטחונותיו
בחוזה
הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע
הפרשים
לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון.
העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי
נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי יש מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל
העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
מועד פקיעת המכשיר הפיננסי זמין בלינק הבאhttp://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover- :
dates
מועד פקיעת בתנאי שוק רגילים ,מועד הפקיעה המוצג בלינק הנ"ל  ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר בעל אותו מועד
פקיעה המופיע בלינק זמין למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו  .בתנאי שוק המתאפיינים בדלילות מסחר,
המכשיר
מיעוט ציטוטים והיקפי מסחר נמוכים ביחס לחוזה העתידי בעל מועד הפקיעה הקרוב ביותר אחריו ,ואשר
הפיננסי
אינם נובעים ממסחר בימי חג או כשל טכני ,תקדים החברה את מועד הפקיעה )להלן" :הקדמה"( לחוזה
העתידי הקרוב ביותר (להלן" :חוזה עתידי קרוב") בהתקיים כל התנאים המצטברים הבאים:
 .3מועד פקיעתו של החוזה העתידי אינו עולה על  6חודשים.
 .4היחס בין מחזור המסחר הממוצע (בכמות החוזים) בחוזה העתידי הקרוב ב 48-השעות שקדמו
למועד הגלגול  ,ובין מחזור המסחר היומי המקסימלי בחוזה העתידי הנוכחי יהיה שווה או גדול מ-
. 3%
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במועד פקיעת המכשיר הפיננסי תבוצע ,כברירת מחדל ,סגירת העסקה הנוכחית במכשיר פיננסי זה ,ופתיחת
עסקה חדשה במכשיר פיננסי שנכס הבסיס שלו הוא החוזה העתידי  ,Cotton No. 2 Futuresהנסחר באותה
בורסה ,ואשר מועד פקיעתו הינו הקצר ביותר לאחר מועד פקיעתו של נכס הבסיס המתואר בסעיפי נכס
הבסיס (להלן" :גלגול המכשיר הפיננסי").
החברה תיידע את הלקוח בטרם תבצע את גלגול המכשיר הפיננסי וכן תיידע את הלקוח כי גלגול כאמור כרוך
בעלויות.
טרם הגלגול ,לקוח רשאי לסגור את העסקה ע"מ להימנע מהגלגול האוטומטי שמבצעת החברה.
לפרטים נוספים ראה סעיף "גלגול המכשיר הפיננסי".
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  1000( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  1000( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח
את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה
למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

)𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT ∗ [Cotton No. 2 Futures 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 − Cotton No. 2 Futures
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 =

נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑘𝑠𝑎

חישוב יתרת
הרווח/הפסד
במכשיר
פיננסי (כולל
עמלת מרווח
ציטוט ולמעט
עמלות
נוספות)

𝑑𝑖𝑏
𝑛𝑒𝑝𝑜

[Units ∗ LOT ∗ [Cotton No. 2 Futures
)𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 − Cotton No. 2 Futures
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜𝑠ℎ
𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 =

מקרא:
 1000 = LOTחוזים
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜  – Cotton No. 2 Futuresשער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת
רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐  – Cotton No. 2 Futuresשער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת
רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜  – Cotton No. 2 Futuresשער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת
מכירה).
𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐  – Cotton No. 2 Futuresשער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת
מכירה).
) -FX (bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 1000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן רכישה של
 (Units) 0.02משמעותה רכישה של  0.02יחידות של המכשיר הפיננסי (= .)1000*0.02אם שער הנוכחי של
המכשיר הפיננסי הוא  $ 72.45אז בקניית  LOT 0.02שווי הפוזיציה הוא ( $ 1449ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .ברגע שהעסקה נסגרת
מבוצעת המרה לפי השער הקיים במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
בגין
עמלה
החזקת עסקה
פתוחה

החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב או
יזוכה בימים ב ,ג,ד,ה ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
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𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑑𝑖𝑏

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ Cotton No. 2 Futures 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Buy
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑘𝑠𝑎

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ Cotton No. 2 Futures 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא
שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית אחת .למשל
בהחזקת עסקה פתוחה ביום שישי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת העסקה עבור
יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט מלא אודות מספר
החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
 100 = LOTחוזים.
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה .00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶  – Cotton No. 2 Futuresמחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶  – Cotton No. 2 Futuresמחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע לביצוע
החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured
) overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי מדיניות
החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה https://www.atrade.co.il/trading-
info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured
) overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי מדיניות
החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה https://www.atrade.co.il/trading-
info/trading-conditions
לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר החברה.
עמלת המרת אין עמלות המרה נוספות.
מטבע
מועד "גלגול המכשיר הפיננסי" :מועד גלגול המכשיר הפיננסי (יום ושעה מדויקת) זמין בלינק הבא-

http://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover-dates
גלגול
המכשיר
הפיננסי

מועד הגלגול המוצג בלינק הנ"ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר בעל אותו מועד גלגול המופיע בלינק זמין
למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו.
לאחר ביצוע גלגול המכשיר הפיננסי ,חישוב יתרת הרווח וההפסד ימשיך להתבסס על השער ששרר במועד
פתיחת העסקה המקורית (בטרם הגלגול הראשון) במכשיר הפיננסי .לאחר כל גלגול במכשיר הפיננסי החברה
תבצע התאמה ביתרת הרווח וההפסד של הלקוח בהתאם לפער בין השער בו נסגרה העסקה במכשיר הפיננסי
המוחלף ובין שער בו נפתח העסקה במכשיר הפיננסי המחליף בניכוי עמלה ,באופן הבא:
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כאשר שער מכשיר הפיננסי המחליף (החדש) גבוה משער מכשיר הפיננסי המוחלף (הישן)  -לקוח בעסקת רכישה ()Buy
יחויב במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי
המחליף) ,בפער בין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף,
בתוספת עמלת מרווח ציטוט ,ולקוח בעסקת מכירה ( )Sellיזוכה במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת
מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי המחליף) ,בפער בין שער המכירה של המכשיר הפיננסי
המחליף ובין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף בקיזוז עמלת מרווח ציטוט.
כאשר שער המכשיר הפיננסי המחליף (החדש) נמוך ממחיר המכשיר הפיננסי המוחלף (הישן)  -בעסקת רכישה ()Buy
יזוכה במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי
המחליף) ,בפער בין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף ,בקיזוז
עמלת מרווח ציטוט ,ולקוח בעסקת מכירה ( )Sellיחויב במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר
הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי המחליף) ,בפער בין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין
שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף בתוספת עמלת מרווח ציטוט.
העמלות הנגבות בנוגע לגלגול :עמלת מרווח (כתוצאה ממכירת/רכישת המכשיר הפיננסי (בהתאם לפוזיציה) הקיים
ורכישת/מכירת המכשיר הפיננסי החדש),
עמלה ממוצעת למועד גלגול ליחידת  LOTאחת $ 70.00 -
הלקוח יחויב/יזוכה בהליך הגלגול במהלך סוף השבוע בו מבוצע הגלגול ,בלילה שבין ששי לשבת בשעה 24:00:00
מיתרת הרווח והפסד במכשיר הפיננסי.

תקבולים
נוספים
מהחזקת
המכשיר
הפיננסי
עמלות נוספות
בקשר
למכשיר
הפיננסי
שעות מסחר
במכשיר
הפיננסי
ומועדי
חופשות
במכשיר
הפיננסי
בו
המטבע
נקוב המכשיר
הפיננסי

המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.

אין

שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – יום ב'  – 04:00יום ו'  ; 21:20הפסקה יומית – .04:00 - 21:19
מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

דולר ארה"ב (.)$
כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד כתוצאה
משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלא :נכס הבסיס הוא החוזה העתידי  Cotton No. 2 Futuresשמועד פקיעתו מצוין בלינק הבא:
http://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover-dates
נכס הבסיס המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע בלינק הנ"ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר הפיננסי
זמין למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו .נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה העתידי הנ"ל
שם
מלא הקרוב ביותר או החוזה העתידי הבא אחריו .על אף האמור לעיל ,ישנם חודשים בהם נכס הבסיס מתאפיין
ותיאור
נכס הבסיס בנזילות מאוד נמוכה ולכן נכס הבסיס יהיה החוזה העתידי הסחיר הקרוב ביותר .מועד הפקיעה
תמציתי
של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד פקיעת המכשיר הפיננסי.
תיאור נכס הבסיס :מחיר סחורה עתידית מסוג  Cotton No. 2 Futuresמייצג סנטים של דולר אמריקאי
לפאונד כותנה Cotton No. 2 Futures .נסחרים בבורסת  ICEבארה"ב.
למידע נוסף אודות נכס הבסיסhttps://www.theice.com/products/254/Cotton-No-2-Futures :
מקום מסחר
 - ICE USבורסת חוזים עתידיים ניו-יורק Ice Futures U.S.
נכס סימול בבורסה בו נסחרMonth: CT (Month,Year) :
סימול
הבסיס
H=March. K=May. N=July. Month: Z=December
נכס נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
עורך
הבסיס
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום -
מחיר
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https://www.theice.com/products/254/Cotton-No-2Futures/dataC:\Users\asafe\AppData\Local\Temp\notesD2A95E\www.cmegroup.com\trading\equityindex\us-index\e-mini-sandp500.html

קוד בלומברג( CTA Comdty /בלומברג)
רויטרס
מטבע הנכס
( )USDדולר ארה"ב
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף ב
נתונים
סטטיסטיים
לתקנון המסחר
נכס
על
הבסיס
המסחר בזירה
מערכת מסחר שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :
נכס
סימול
הבסיס
COTTON#2
במערכות
המסחר
כמות מסחר  10יחידות חוזה עתידי.
מינימלית
גודל עסקה מינימלי בׁ 0.01 :LOT-
בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס) ,אלא
נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
Margin
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 5.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
 כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך הכספיםהתראה
בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
קריאה
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
לבטוחה
( Margin
)Call
סגירת עסקה כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך הכספים
בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
ביוזמת
החברה
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
()Stop Out
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
מבנה ציטוט XX.XX
מחיר המכשיר החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו נסחר
הפיננסי
נכס הבסיס.
תנודת
הציטוט
0.01$
המינימלי
בזירה
LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.01$
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה (1000חוזים).
רווח/הפסד
תזוזה  – Unitsכמות היחידות לעסקה.
בגין
מינימלית
 – Cotton No. 2 Futuresמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 0.1עשר יחידות חוזה עתידי  ,)Cotton No. 2 Futuresתזוזה מינימלית ()0.01
במחיר חוזה  ,Cotton No. 2 Futuresתביא לרווח/הפסד של .1$
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים
דיווחים
שיבוצעו בתקנון ובדף המוצר .לינק לאתר הדיווחיםhttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx :
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי

נכס בסיס

סיווג נכס
בסיס

פקיעה של המכשיר
הפיננסי

חוזה עתידי
על סחורות

המכשיר בעל מועד
פקיעה .קיימת
אפשרות לפתיחת
עסקה חדשה באופן
אוטומטי בהתאם
לתנאים המפורטים
בסעיף "מועד פקיעת
המכשיר הפיננסי"

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת
עסקה
5.0%

חוזה הפרשים
Crude Oil Futures
(חוזה עתידי שמועד פקיעתו מצוין בלינק
()CFD
הבאhttp://www.atrade.co.il/trading- :
 )info/cfd-rollover-datesנכס הבסיס
המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע בלינק
הנ”ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר
הפיננסי זמין למסחר בזירה ועד למועד
פקיעתו .נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי
יהיה תמיד החוזה העתידי הנ”ל הקרוב
ביותר או החוזה העתידי הבא אחריו .מועד
הפקיעה של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף
מועד פקיעת המכשיר הפיננסי.
המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק ( ,OTC - Over The Counterמשמע,
אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם לכיוון
העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס (גודל
חוזה הפרשים
העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
()CFD
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת החוזה
במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית בלבד ( cash
 )settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי
נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות תנודות
קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את העסקאות של
מינוף ומסחר הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי מערכה הנקוב של
עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת ,מצמצמת את ביטחונותיו
בחוזה
הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע
הפרשים
לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון.
העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי
נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי יש מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל
העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
מועד פקיעת המכשיר הפיננסי זמין בלינק הבאhttp://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover- :
dates
מועד הפקיעה המוצג בלינק הנ"ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר בעל אותו מועד פקיעה המופיע בלינק
מועד פקיעת זמין למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו.
המכשיר
במועד פקיעת המכשיר הפיננסי תבוצע ,כברירת מחדל ,סגירת העסקה הנוכחית במכשיר פיננסי זה ,ופתיחת
הפיננסי
עסקה חדשה במכשיר פיננסי שנכס הבסיס שלו הוא החוזה העתידי  ,Crude Oil Futuresהנסחר באותה
בורסה ,ואשר מועד פקיעתו הינו הקצר ביותר לאחר מועד פקיעתו של נכס הבסיס המתואר בסעיפי נכס
הבסיס (להלן" :גלגול המכשיר הפיננסי").
החברה תיידע את הלקוח בטרם תבצע את גלגול המכשיר הפיננסי וכן תיידע את הלקוח כי גלגול כאמור
כרוך בעלויות.
טרם הגלגול ,לקוח רשאי לסגור את העסקה ע"מ להימנע מהגלגול האוטומטי שמבצעת החברה.
לפרטים נוספים ראה סעיף "גלגול המכשיר הפיננסי".
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"בנסיבות של תנאי שוק קיצוניים ,בהן מחיר נכס הבסיס ירד מתחת לשער ,$0.4תקדים החברה את מועד הפקיעה
של המכשיר הפיננסי".

הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  1000( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  1000( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח
את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה
למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

)𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT ∗ [Crude Oil Futures 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 − Crude Oil Futures
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 =

נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑑𝑖𝑏
𝑛𝑒𝑝𝑜

𝑘𝑠𝑎

[Units ∗ LOT ∗ [Crude Oil Futures
)𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 − Crude Oil Futures
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜𝑠ℎ
𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 =

חישוב יתרת מקרא:
הרווח/הפסד
 1000 = LOTחוזים
במכשיר
פיננסי (כולל  – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎
עמלת מרווח
𝑛𝑒𝑝𝑜  – Crude Oil Futuresשער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת
ציטוט ולמעט
רכישה).
עמלות נוספות)
𝑑𝑖𝑏
𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐
 – Crude Oil Futuresשער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת
רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜  – Crude Oil Futuresשער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת
מכירה).
𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐  – Crude Oil Futuresשער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת
מכירה).
) -FX (bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 1000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן רכישה של
 (Units) 0.02משמעותה רכישה של  0.02יחידות של המכשיר הפיננסי (= .)1000*0.02אם שער הנוכחי של
המכשיר הפיננסי הוא  $ 41.86אז בקניית  LOT 0.02שווי הפוזיציה הוא ( $ 837.2ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .ברגע שהעסקה נסגרת
מבוצעת המרה לפי השער הקיים במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג,ד,ה ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

בגין
עמלה
החזקת עסקה
פתוחה

)= Interest

𝑑𝑖𝑏

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ Crude Oil Futures 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Buy
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑘𝑠𝑎

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ Crude Oil Futures 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Sell
360
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נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא
שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית אחת .למשל
בהחזקת עסקה פתוחה ביום שישי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת העסקה עבור
יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט מלא אודות מספר
החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
 100 = LOTחוזים.
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה .00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶  – Crude Oil Futuresמחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶  – Crude Oil Futuresמחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע לביצוע
החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured
) overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי מדיניות
החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה https://www.atrade.co.il/trading-
info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured
) overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי מדיניות
החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה https://www.atrade.co.il/trading-
info/trading-conditions

עמלת
מטבע

לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.
מועד "גלגול המכשיר הפיננסי" :מועד גלגול המכשיר הפיננסי (יום ושעה מדויקת) זמין בלינק הבא-

http://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover-dates
מועד הגלגול המוצג בלינק הנ"ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר בעל אותו מועד גלגול המופיע בלינק זמין
למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו.

גלגול
המכשיר
הפיננסי

לאחר ביצוע גלגול המכשיר הפיננסי ,חישוב יתרת הרווח וההפסד ימשיך להתבסס על השער ששרר במועד
פתיחת העסקה המקורית (בטרם הגלגול הראשון) במכשיר הפיננסי .לאחר כל גלגול במכשיר הפיננסי החברה
תבצע התאמה ביתרת הרווח וההפסד של הלקוח בהתאם לפער בין השער בו נסגרה העסקה במכשיר הפיננסי
המוחלף ובין שער בו נפתח העסקה במכשיר הפיננסי המחליף בניכוי עמלה ,באופן הבא:
כאשר שער מכשיר הפיננסי המחליף (החדש) גבוה משער מכשיר הפיננסי המוחלף (הישן)  -לקוח בעסקת רכישה ()Buy
יחויב במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי
המחליף) ,בפער בין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף,
בתוספת עמלת מרווח ציטוט ,ולקוח בעסקת מכירה ( )Sellיזוכה במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת
מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי המחליף) ,בפער בין שער המכירה של המכשיר הפיננסי
המחליף ובין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף בקיזוז עמלת מרווח ציטוט.
כאשר שער המכשיר הפיננסי המחליף (החדש) נמוך ממחיר המכשיר הפיננסי המוחלף (הישן)  -בעסקת רכישה ()Buy
יזוכה במועד ההחלפה מיתרת הרו וח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי
המחליף) ,בפער בין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף,
73

בקיזוז עמלת מרווח ציטוט ,ולקוח בעסקת מכירה ( )Sellיחויב במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת
מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי המחליף) ,בפער בין שער המכירה של המכשיר הפיננסי
המחליף ובין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף בתוספת עמלת מרווח ציטוט.
העמלות הנגבות בנוגע לגלגול :עמלת מרווח (כתוצאה ממכירת/רכישת המכשיר הפיננסי (בהתאם לפוזיציה) הקיים
ורכישת/מכירת המכשיר הפיננסי החדש),
עמלה ממוצעת למועד גלגול ליחידת  LOTאחת $ 40.00 -
הלקוח יחויב/יזוכה בהליך הגלגול במהלך סוף השבוע בו מבוצע הגלגול ,בלילה שבין ששי לשבת בשעה 24:00:00
מיתרת הרווח והפסד במכשיר הפיננסי.

תקבולים
נוספים
מהחזקת
המכשיר
הפיננסי
עמלות נוספות
בקשר למכשיר
הפיננסי
שעות מסחר
במכשיר
הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר
הפיננסי
המטבע בו נקוב
המכשיר
הפיננסי

המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.

אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – יום ב'  – 01:00יום ו'  ; 00:00הפסקה יומית – .01:00 - 23:59
מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

דולר ארה"ב (.)$
כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד כתוצאה
משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלא :נכס הבסיס הוא החוזה העתידי  Crude Oil Futuresשמועד פקיעתו מצוין בלינק הבא:
http://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover-dates
נכס הבסיס המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע בלינק הנ"ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר הפיננסי
זמין למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו .נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה העתידי הנ"ל
מלא הקרוב ביותר או החוזה העתידי הבא אחריו .מועד הפקיעה של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד פקיעת
שם
המכשיר הפיננסי.
ותיאור
תיאור נכס הבסיס Crude Oil Futures :מייצג חוזה עתידי למסירה על נפט מסוג כרודCrude Oil .
תמציתי
Futuresמייצג את מחירה של חבית נפט מסוג  Crude Oilבדולר אמריקאי ונסחר בבורסת NYMEX
בארה"ב.
למידע נוסף אודות נכס הבסיסhttp://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet- :
crude_contractSpecs_futures.html
מקום מסחר
 - NYMEXבורסת מרכנטיל ניו-יורק New York Mercantile Exchange
נכס סימול בבורסה בו נסחרMonth: CL (Month,Year) :
סימול
הבסיס
Month: ALL
נכס נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
עורך
הבסיס
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום -
http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweetמחיר
crude.htmlC:\Users\asafe\AppData\Local\Temp\notesD2A95E\www.cmegroup.com\trading\equityindex\us-index\e-mini-sandp500.html

קוד בלומברג( CLA Comdty /בלומברג)
רויטרס
הנכס
מטבע
( )USDדולר ארה"ב
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף ב
נתונים
לתקנון המסחר
סטטיסטיים
על נכס הבסיס
מערכת מסחר

המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :
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נכס

סימול
הבסיס
CrudeOIL
במערכות
המסחר
כמות מסחר  10יחידות חוזה עתידי.
מינימלית
גודל עסקה מינימלי בׁ 0.01 :LOT-

Margin

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס) ,אלא
נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 5.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
 כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך הכספיםבחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.

התראה
קריאה
לבטוחה
( Margin
)Call
סגירת עסקה כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך הכספים
ביוזמת החברה בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
()Stop Out
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
מבנה ציטוט XX.XX
מחיר המכשיר החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו נסחר
הפיננסי
נכס הבסיס.
תנודת הציטוט
0.01$
המינימלי
בזירה
LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.01$
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 1000חוזים).
רווח/הפסד
תזוזה  – Unitsכמות היחידות לעסקה.
בגין
מינימלית
 – Crude Oil Futuresמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 0.1עשר יחידות חוזה עתידי  ,)Crude Oil Futuresתזוזה מינימלית ()0.01
במחיר חוזה  ,Crude Oil Futuresתביא לרווח/הפסד של .1$
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים
דיווחים
שיבוצעו בתקנון ובדף המוצר .לינק לאתר הדיווחיםhttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx :

75

 06דצמבר 2022

תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי

נכס בסיס

סיווג נכס
בסיס

פקיעה של המכשיר
הפיננסי

חוזה עתידי
על סחורות

המכשיר בעל מועד
פקיעה .קיימת
אפשרות לפתיחת
עסקה חדשה באופן
אוטומטי בהתאם
לתנאים המפורטים
בסעיף "מועד פקיעת
המכשיר הפיננסי"

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת
עסקה
5.0%

חוזה הפרשים
Henry Hub Natural Gas Futures
(חוזה עתידי שמועד פקיעתו מצוין בלינק
()CFD
הבא:
http://www.atrade.co.il/trading )info/cfd-rollover-datesנכס
הבסיס המזוהה בשם ובמועד הפקיעה
המופיע בלינק הנ”ל ,אינו משתנה
מהרגע בו המכשיר הפיננסי זמין למסחר
בזירה ועד למועד פקיעתו .נכס הבסיס
של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה
העתידי הנ”ל הקרוב ביותר או החוזה
העתידי הבא אחריו .מועד הפקיעה של
המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד
פקיעת המכשיר הפיננסי.
המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק ( ,OTC - Over The Counterמשמע,
אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם לכיוון
חוזה הפרשים העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס (גודל
העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
()CFD
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת החוזה
במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית בלבד
( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי
נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות תנודות
קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את העסקאות של
הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי מערכה הנקוב
ומסחר
מינוף
של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת ,מצמצמת את
בחוזה הפרשים
ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות
שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה כמפורט
בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא שוויה של העסקה
(הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי יש מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
מועד פקיעת המכשיר הפיננסי זמין בלינק הבאhttp://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover- :
dates
פקיעת
מועד
מועד הפקיעה המוצג בלינק הנ"ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר בעל אותו מועד פקיעה המופיע בלינק
המכשיר
זמין למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו.
הפיננסי
במועד פקיעת המכשיר הפיננסי תבוצע ,כברירת מחדל ,סגירת העסקה הנוכחית במכשיר פיננסי זה,
ופתיחת עסקה חדשה במכשיר פיננסי שנכס הבסיס שלו הוא החוזה העתידי Henry Hub Natural Gas
 ,Futuresהנסחר באותה בורסה ,ואשר מועד פקיעתו הינו הקצר ביותר לאחר מועד פקיעתו של נכס הבסיס
המתואר בסעיפי נכס הבסיס (להלן" :גלגול המכשיר הפיננסי").
החברה תיידע את הלקוח בטרם תבצע את גלגול המכשיר הפיננסי וכן תיידע את הלקוח כי גלגול כאמור
כרוך בעלויות.
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טרם הגלגול ,לקוח רשאי לסגור את העסקה ע"מ להימנע מהגלגול האוטומטי שמבצעת החברה.
לפרטים נוספים ראה סעיף "גלגול המכשיר הפיננסי".
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  10000( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  10000( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT ∗ [Henry Hub Natural Gas Futures 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 − Henry Hub Natural Gas Futures
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 = )𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗

נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑑𝑖𝑏

𝑘𝑠𝑎

]] 𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 [Units ∗ LOT ∗ [Henry Hub Natural Gas Futures 𝑜𝑝𝑒𝑛 − Henry Hub Natural Gas Futures
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

יתרת
חישוב
מקרא:
הרווח/הפסד
במכשיר פיננסי  10000 = LOTחוזים
(כולל
עמלת  – Unitsכמות היחידות לעסקה.
ציטוט
מרווח
𝑘𝑠𝑎
עמלות 𝑛𝑒𝑝𝑜  – Henry Hub Natural Gas Futuresשער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת
ולמעט
נוספות)
העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐  – Henry Hub Natural Gas Futuresשער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת
העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜  – Henry Hub Natural Gas Futuresשער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת
העסקה (בעסקת מכירה).
𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐  – Henry Hub Natural Gas Futuresשער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת
העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 10000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן רכישה
של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  0.02יחידות של המכשיר הפיננסי (= .)10000*0.02אם שער הנוכחי
של המכשיר הפיננסי הוא  $ 2.675אז בקניית  LOT 0.02שווי הפוזיציה הוא ( $ 535ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .ברגע שהעסקה נסגרת
מבוצעת המרה לפי השער הקיים במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג,ד,ה ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:

עמלה
החזקת
פתוחה

בגין
עסקה

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑑𝑖𝑏

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ Henry Hub Natural Gas Futures 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Buy
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑘𝑠𝑎

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ Henry Hub Natural Gas Futures 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Sell

77

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ()Interest
היא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית אחת.
למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום שישי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
 100 = LOTחוזים.
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה .00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶  – Henry Hub Natural Gas Futuresמחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶  – Henry Hub Natural Gas Futuresמחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד
חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע לביצוע
החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured
) overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי
החברה
באתר
המסחר
תנאי
בעמוד
בה
להתעדכן
וניתן
החברה
מדיניות
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured
) overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי
החברה
באתר
המסחר
תנאי
בעמוד
בה
להתעדכן
וניתן
החברה
מדיניות
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

עמלת
מטבע

לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.
מועד "גלגול המכשיר הפיננסי" :מועד גלגול המכשיר הפיננסי (יום ושעה מדויקת) זמין בלינק הבא-

http://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover-dates
מועד הגלגול המוצג בלינק הנ"ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר בעל אותו מועד גלגול המופיע בלינק זמין
למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו.
לאחר ביצוע גלגול המכשיר הפיננסי ,חישוב יתרת הרווח וההפסד ימשיך להתבסס על השער ששרר במועד
פתיחת העסקה המקורית (בטרם הגלגול הראשון) במכשיר הפיננסי .לאחר כל גלגול במכשיר הפיננסי
גלגול המכשיר החברה תבצע התאמה ביתרת הרווח וההפסד של הלקוח בהתאם לפער בין השער בו נסגרה העסקה
הפיננסי
במכשיר הפיננסי המוחלף ובין שער בו נפתח העסקה במכשיר הפיננסי המחליף בניכוי עמלה ,באופן הבא:
כאשר שער מכשיר הפיננסי המחליף (החדש) גבוה משער מכשיר הפיננסי המוחלף (הישן)  -לקוח בעסקת רכישה
( )Buyיחויב במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר
הפיננסי המחליף) ,בפער בין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער המכירה של המכשיר הפיננסי
המוחלף ,בתוספת עמלת מרווח ציטוט ,ולקוח בעסקת מכירה ( )Sellיזוכה במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד
הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי המחליף) ,בפער בין שער המכירה של המכשיר
הפיננסי המחליף ובין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף בקיזוז עמלת מרווח ציטוט.
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כאשר שער המכשיר הפיננסי המחליף (החדש) נמוך ממחיר המכשיר הפיננסי המוחלף (הישן)  -בעסקת רכישה ()Buy
יזוכה במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי
המחליף) ,בפער בין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף,
בקיזוז עמלת מרווח ציטוט ,ולקוח בעסקת מכירה ( )Sellיחויב במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת
מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי המחליף) ,בפער בין שער המכירה של המכשיר הפיננסי
המחליף ובין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף בתוספת עמלת מרווח ציטוט.
העמלות הנגבות בנוגע לגלגול :עמלת מרווח (כתוצאה ממכירת/רכישת המכשיר הפיננסי (בהתאם לפוזיציה) הקיים
ורכישת/מכירת המכשיר הפיננסי החדש),
עמלה ממוצעת למועד גלגול ליחידת  LOTאחת $ 40.00 -
הלקוח יחויב/יזוכה בהליך הגלגול במהלך סוף השבוע בו מבוצע הגלגול ,בלילה שבין ששי לשבת בשעה 24:00:00
מיתרת הרווח והפסד במכשיר הפיננסי.

תקבולים נוספים המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.
מהחזקת
המכשיר
הפיננסי
עמלות נוספות אין
בקשר למכשיר
הפיננסי
מסחר שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – יום ב' – יום ו' ; הפסקה יומית – .01:00 - 23:59
שעות
הפיננסי
במכשיר
מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי
המטבע בו נקוב דולר ארה"ב (.)$
המכשיר
כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
הפיננסי
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלא :נכס הבסיס הוא החוזה העתידי  Henry Hub Natural Gas Futuresשמועד פקיעתו מצוין
בלינק הבאhttp://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover-dates :
נכס הבסיס המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע בלינק הנ"ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר הפיננסי
זמין למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו .נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה העתידי הנ"ל
הקרוב ביותר או החוזה העתידי הבא אחריו .מועד הפקיעה של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד
שם מלא ותיאור פקיעת המכשיר הפיננסי.
תמציתי
תיאור נכס הבסיס Henry Hub Natural Gas Futures :מייצג חוזה עתידי למסירה על גז טבעיHenry .
Hub Natural Gas Futuresמייצג את מחירה של יחידת  mmBtuמסוג Henry Hub Natural Gasבדולר
אמריקאי ונסחר בבורסת  NYMEXבארה"ב.
למידע נוסף אודות נכס הבסיסhttp://www.cmegroup.com/trading/energy/natural-gas/natural- :
gas_contractSpecs_futures.html
מקום מסחר
 - NYMEXבורסת מרכנטיל ניו-יורק New York Mercantile Exchange
Month:
נכס סימול בבורסה בו נסחרNG (Month,Year) :
סימול
הבסיס
Month: ALL
עורך נכס הבסיס נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום -
http://www.cmegroup.com/trading/energy/natural-gas/naturalמחיר
gas.htmlC:\Users\asafe\AppData\Local\Temp\notesD2A95E\www.cmegroup.com\trading\equityindex\us-index\e-mini-sandp500.html

בלומברג( NGA Comdty /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס

( )USDדולר ארה"ב
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף ב
נתונים
סטטיסטיים על לתקנון המסחר
נכס הבסיס

מערכת מסחר

המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :
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נכס
סימול
הבסיס במערכות
המסחר
מסחר  100יחידות חוזה עתידי.
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי בׁ 0.01 :LOT-
NATURAL_GAS

Margin
התראה  -קריאה
לבטוחה
()Margin Call
עסקה
סגירת
ביוזמת החברה
()Stop Out
ציטוט
המכשיר

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 5.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
X.XXX
החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו נסחר
נכס הבסיס.

מבנה
מחיר
הפיננסי
תנודת הציטוט
0.001$
המינימלי בזירה
LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.001$
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה (10000חוזים).
רווח/הפסד בגין
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה מינימלית
 – Henry Hub Natural Gas Futuresמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 0.1עשר יחידות חוזה עתידי  ,)Henry Hub Natural Gas Futuresתזוזה
מינימלית ( )0.001במחיר חוזה  ,Henry Hub Natural Gas Futuresתביא לרווח/הפסד של .1$
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים
דיווחים
שיבוצעו בתקנון ובדף המוצר .לינק לאתר הדיווחיםhttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx :
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס

חוזה הפרשים
()CFD

NY Harbor ULSD Futures
)(Heating Oil

חוזה עתידי
על סחורות

(חוזה עתידי שמועד פקיעתו מצוין
בלינק הבא:
http://atrade.co.il/trading) .נכס info/cfd-rollover-dates
הבסיס המזוהה בשם ובמועד הפקיעה
המופיע בלינק הנ"ל ,אינו משתנה
מהרגע בו המכשיר הפיננסי זמין
למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו .נכס
הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה
תמיד החוזה העתידי הנ"ל הקרוב
ביותר או החוזה העתידי הבא אחריו .
מועד הפקיעה של המכשיר הפיננסי
מופיע בסעיף מועד פקיעת המכשיר
הפיננסי.

פקיעה של המכשיר
הפיננסי

המכשיר בעל מועד
פקיעה .קיימת
אפשרות לפתיחת
עסקה חדשה באופן
אוטומטי בהתאם
לתנאים המפורטים
בסעיף "מועד פקיעת
המכשיר הפיננסי")

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה

5.0%

המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
הפרשים
חוזה
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
()CFD
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מינוף
ומסחר מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
בחוזה הפרשים
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי יש מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.

פקיעת
מועד
המכשיר הפיננסי

מועד פקיעת המכשיר הפיננסי :מועד פקיעת המכשיר הפיננסי זמין בלינק הבאhttp://atrade.co.il/trading- :
info/cfd-rollover-dates
מועד הפקיעה המוצג בלינק הנ"ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר בעל אותו מועד פקיעה המופיע בלינק זמין
למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו.

שער הפקיעה הינו :מחיר המכשיר הפיננסי לפי שער ה MID -של המכשיר הפיננסי המוחלף במערכות
המסחר של החברה ,הנקבע בהתאם למנגנון המחירים הבלתי תלוי ,כמפורט בסעיף  10לתקנון ,כשעה
לפני תום יום המסחר האחרון שלפני מועד הפקיעה .המועד המדוייק לקביעת שער הפקיעה יכול
להשתנות בהתאם לרמת הנזילות הקיימת בשוק כשעה לפני תום יום המסחר .לאחר גלגול החוזה ,ייפתח
המסחר על החוזה המחליף לפי שער הפתיחה של החוזה המחליף במערכות המסחר של החברה.
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במועד פקיעת המכשיר הפיננסי תבוצע ,כברירת מחדל ,סגירת העסקה הנוכחית במכשיר פיננסי זה,
ופתיחת עסקה חדשה במכשיר פיננסי שנכס הבסיס שלו הוא החוזה העתידי NY Harbor ULSD
 ,Futuresהנסחר באותה בורסה ,ואשר מועד פקיעתו הינו הקצר ביותר לאחר מועד פקיעתו של נכס
הבסיס המתואר בסעיפי נכס הבסיס (להלן" :גלגול המכשיר הפיננסי").
החברה תיידע את הלקוח בטרם תבצע את גלגול המכשיר הפיננסי וכן תיידע את הלקוח כי גלגול כאמור
כרוך בעלויות.
טרם הגלגול ,לקוח רשאי לסגור את העסקה ע"מ להימנע מהגלגול האוטומטי שמבצעת החברה.
לפרטים נוספים ראה סעיף "גלגול המכשיר הפיננסי".
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100000( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו
מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר
הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב
תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100000( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו
מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו
קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב
תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

)𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT ∗ [NY Harbor ULSD Futures 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 − NY Harbor ULSD Futures
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 =

נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏
𝑛𝑒𝑝𝑜

[Units ∗ LOT ∗ [NY Harbor ULSD Futures
)𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 − NY Harbor ULSD Futures
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜= 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

יתרת

מקרא:
 100000 = LOTחוזים

חישוב
הרווח/הפסד
במכשיר פיננסי
𝑘𝑠𝑎
(כולל עמלת מרווח 𝑛𝑒𝑝𝑜  – NY Harbor ULSD Futuresשער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה
ולמעט
ציטוט
(בעסקת רכישה).
עמלות נוספות)
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.

𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐  – NY Harbor ULSD Futuresשער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה
(בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜  – NY Harbor ULSD Futuresשער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה
(בעסקת מכירה).
𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐  – NY Harbor ULSD Futuresשער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה
(בעסקת מכירה).
) -FX (bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה .בשער זה קיימת תוספת מרווח.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 100000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן
רכישה של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  0.02יחידות של המכשיר הפיננסי (= .)100000*0.02אם
שער הנוכחי של המכשיר הפיננסי הוא  $ 1.3269אז בקניית  LOT 0.02שווי הפוזיציה הוא ( $ 2653.8ללא
עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .ברגע שהעסקה
נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים במערכת באותו הזמן.

עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
עמלה בגין החזקת
עסקה פתוחה

החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג,ד,ה ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:
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עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑑𝑖𝑏

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ NY Harbor ULSD Futures 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Buy
365

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑘𝑠𝑎

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ NY Harbor ULSD Futures 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Sell

365
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים
בפרק  14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ()Interest
היא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית אחת.
למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום שישי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
http://atrade.co.il/trading-info/trading-conditions?tc=sbtc

מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
 100 = LOTחוזים.
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶  – NY Harbor ULSD Futuresמחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶  – NY Harbor ULSD Futuresמחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע
לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The
) secured overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured
) overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי
החברה
מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

עמלת
מטבע

לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.
מועד "גלגול המכשיר הפיננסי" :מועד גלגול המכשיר הפיננסי (יום ושעה מדויקת) זמין בלינק הבא-

http://atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover-dates
מועד הגלגול המוצג בלינק הנ"ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר בעל אותו מועד גלגול המופיע בלינק זמין למסחר
בזירה ועד למועד פקיעתו..

גלגול המכשיר
הפיננסי

לאחר ביצוע גלגול המכשיר הפיננסי ,חישוב יתרת הרווח וההפסד ימשיך להתבסס על השער ששרר במועד
פתיחת העסקה המקורית (בטרם הגלגול הראשון) במכשיר הפיננסי .לאחר כל גלגול במכשיר הפיננסי
החברה תבצע התאמה ביתרת הרווח וההפסד של הלקוח בהתאם לפער בין השער בו נסגרה העסקה
במכשיר הפיננסי המוחלף ובין שער בו נפתח העסקה במכשיר הפיננסי המחליף בניכוי עמלה ,באופן הבא:
כאשר שער מכשיר הפיננסי המחליף (החדש) גבוה משער מכשיר הפיננסי המוחלף (הישן)  -לקוח בעסקת
רכישה ( )Buyיחויב במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על
83

בסיס שער ה MID-של המכשיר הפיננסי המחליף כשעה לפני תום יום המסחר האחרון שלפני מועד
הפקיעה) ,בפער בין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער המכירה של המכשיר הפיננסי
המוחלף (המחושב על בסיס שער ה MID-של המכשיר הפיננסי המוחלף כשעה לפני תום יום המסחר
האחרון שלפני מועד הפקיעה) ,,בתוספת עמלת מרווח ציטוט ,ולקוח בעסקת מכירה ( )Sellיזוכה במועד
ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי
המחליף) ,בפער בין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי
המוחלף בקיזוז עמלת מרווח ציטוט.
כאשר שער המכשיר הפיננסי המחליף (החדש) נמוך ממחיר המכשיר הפיננסי המוחלף (הישן)  -בעסקת
רכישה ( )Buyיזוכה במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על
בסיס שער ה MID-של המכשיר הפיננסי המחליף כשעה לפני תום יום המסחר האחרון שלפני מועד
הפקיעה) ,בפער בין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער המכירה של המכשיר הפיננסי
המוחלף (המחושב על בסיס שער ה MID-של המכשיר הפיננסי המוחלף כשעה לפני תום יום המסחר
האחרון שלפני מועד הפקיעה) ,בקיזוז עמלת מרווח ציטוט ,ולקוח בעסקת מכירה ( )Sellיחויב במועד
ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי
המחליף) ,בפער בין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי
המוחלף בתוספת עמלת מרווח ציטוט.
העמלות הנגבות בנוגע לגלגול :עמלת מרווח (כתוצאה ממכירת/רכישת המכשיר הפיננסי (בהתאם
לפוזיציה) הקיים ורכישת/מכירת המכשיר הפיננסי החדש),
עמלה ממוצעת למועד גלגול ליחידת  LOTאחת $ 300.00 -
הלקוח יחויב/יזוכה בהליך הגלגול במהלך סוף השבוע בו מבוצע הגלגול ,בלילה שבין ששי לשבת בשעה
24:00:00מיתרת הרווח והפסד במכשיר הפיננסי.
תקבולים נוספים המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות אין
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – יום ב'  – 01:00יום ו'  ;23:59הפסקה יומית – מ  23:59עד
שעות
במכשיר הפיננסי .01:00
ומועדי חופשות מועדי חופשות.http://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :
במכשיר הפיננסי
דולר ארה"ב (.)$
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלא :נכס הבסיס הוא החוזה העתידי  NY Harbor ULSD Futuresשמועד פקיעתו מצוין בלינק הבא:
.http://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover-dates

נכס הבסיס המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע בלינק הנ"ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר הפיננסי
זמין למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו .נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה העתידי הנ”ל
הקרוב ביותר או החוזה העתידי הבא אחריו .מועד הפקיעה של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד
פקיעת המכשיר הפיננסי.

שם מלא ותיאור
תמציתי
תיאור נכס הבסיס NY Harbor ULSD Futures :מייצג חוזה עתידי למסירה על סולר דל גופרית
( ,)Ultra-low-sulfur dieselטהור פחמימנים ללא :דלק מתחדש ,ביודיזל ,אלקליין ,מינרלים ,חומצה,
חצץ ,סיבים או חומר זר אחר ,מיועד כראוי למכירה בניו יורק הארבור בהתאם לתקנות הסוכנות
להגנת הסביבה בארה"ב .יחידת חוזה של  NY Harbor ULSD Futuresמייצגת מחיר  42,000גלון
מסוג  NY Harbor ULSDבדולר אמריקאי ונסחר בבורסת  NYMEXבארה"ב.
למידע נוסף אודות נכס הבסיסhttp://www.cmegroup.com/trading/energy/refined- :
products/heating-oil_contract_specifications.html
מקום מסחר
 - NYMEXבורסת מרכנטיל ניו-יורק New York Mercantile Exchange
סימול נכס הבסיס
עורך נכס הבסיס

סימול בבורסה בו נסחרHO (Month,Year) :

Month:

Month: ALL
לא רלבנטי
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בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום -
http://www.cmegroup.com/trading/energy/refined -products/heating-

מחיר

oil.htmlC:\Users\asafe\AppData\Local\Temp\notesD2A95E\www.cmegroup.com\trading\equityindex\us-index\e-mini-sandp500.html

בלומברג( HOA Comdty /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס

נתונים
סטטיסטיים
נכס הבסיס

( )USDדולר ארה"ב
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
על ב לתקנון המסחר
המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס HEATING_OIL
במערכות המסחר
מסחר  1000יחידות חוזה עתידי.
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי בׁ 0.01 :LOT-

Margin
התראה  -קריאה
לבטוחה
()Margin Call
עסקה
סגירת
החברה
ביוזמת
()Stop Out
מבנה ציטוט מחיר
המכשיר הפיננסי
הציטוט
תנודת
המינימלי בזירה

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 5.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
X.XXXX
החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
0.001$

LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.001$
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה (100000חוזים).
רווח/הפסד בגין  – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה מינימלית
 – NY Harbor ULSD Futuresמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 0.1עשר יחידות חוזה עתידי  ,)NY Harbor ULSD Futuresתזוזה
מינימלית ( )0.001במחיר חוזה  ,NY Harbor ULSD Futuresתביא לרווח/הפסד של .10$
ספק הציטוטים
מתודולוגיות
הציטוטים

למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
פרטים נוספים

דיווחים

ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -

מכשיר פיננסי

חוזה הפרשים
()CFD

נכס בסיס

סיווג נכס
בסיס

פקיעה של המכשיר
הפיננסי

חוזה עתידי
על סחורות

המכשיר בעל מועד
פקיעה .קיימת
אפשרות לפתיחת
עסקה חדשה באופן
אוטומטי בהתאם
לתנאים המפורטים
בסעיף "מועד פקיעת
המכשיר הפיננסי"

)Brent Crude Futures (ICE
(חוזה עתידי שמועד פקיעתו מצוין בלינק הבא:
http://www.atrade.co.il/trading )info/cfd-rollover-datesנכס הבסיס
המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע בלינק
הנ”ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר
הפיננסי זמין למסחר בזירה ועד למועד
פקיעתו .נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי
יהיה תמיד החוזה העתידי הנ”ל הקרוב ביותר
או החוזה העתידי הבא אחריו .מועד הפקיעה
של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד
פקיעת המכשיר הפיננסי.
המכשיר הפיננסי

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת
עסקה
5.0%

חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק ( ,OTC - Over The Counterמשמע,
אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם לכיוון
העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס (גודל
חוזה הפרשים
העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה .מהרווח/ההפסד
()CFD
מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת החוזה במשך לילה כמפורט
בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית בלבד ( )cash settlementוללקוח
אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי
נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות תנודות
קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את העסקאות של
מינוף ומסחר הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי מערכה הנקוב של
עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת ,מצמצמת את ביטחונותיו
בחוזה
הפרשים
הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע
לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון.
העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי
נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי יש מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל
העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
מועד פקיעת המכשיר הפיננסי זמין בלינק הבאhttp://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover- :
dates
מועד פקיעת מועד הפקיעה המוצג בלינק הנ"ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר בעל אותו מועד פקיעה המופיע בלינק
זמין למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו.
המכשיר
הפיננסי
במועד פקיעת המכשיר הפיננסי תבוצע ,כברירת מחדל ,סגירת העסקה הנוכחית במכשיר פיננסי זה ,ופתיחת
עסקה חדשה במכשיר פיננסי שנכס הבסיס שלו הוא החוזה העתידי ) ,Brent Crude Futures (ICEהנסחר
באותה בורסה ,ואשר מועד פקיעתו הינו הקצר ביותר לאחר מועד פקיעתו של נכס הבסיס המתואר בסעיפי
נכס הבסיס (להלן" :גלגול המכשיר הפיננסי").
החברה תיידע את הלקוח בטרם תבצע את גלגול המכשיר הפיננסי וכן תיידע את הלקוח כי גלגול כאמור כרוך
בעלויות.
טרם הגלגול ,לקוח רשאי לסגור את העסקה ע"מ להימנע מהגלגול האוטומטי שמבצעת החברה.
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לפרטים נוספים ראה סעיף "גלגול המכשיר הפיננסי".
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  1000( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח
את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו
קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה
למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  1000( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח
את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את
חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה
למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

)𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 )[U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT ∗ [Brent Crude Futures (ICE) 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 − Brent Crude Futures (ICE
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 =

נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑑𝑖𝑏
𝑛𝑒𝑝𝑜

𝑘𝑠𝑎

)[Units ∗ LOT ∗ [Brent Crude Futures (ICE
)𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 )− Brent Crude Futures (ICE
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜𝑠ℎ
𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 =

חישוב יתרת מקרא:
הרווח/הפסד
 1000 = LOTחוזים
במכשיר
(כולל
פיננסי
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
עמלת מרווח
𝑘𝑠𝑎
ציטוט ולמעט
𝑛𝑒𝑝𝑜 ) – Brent Crude Futures (ICEשער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה
עמלות
)
נוספות
(בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 ) – Brent Crude Futures (ICEשער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה
(בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜 ) – Brent Crude Futures (ICEשער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה
(בעסקת מכירה).
𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 ) – Brent Crude Futures (ICEשער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה
(בעסקת מכירה).
) -FX (bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 1000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן רכישה של
 (Units) 0.02משמעותה רכישה של  0.02יחידות של המכשיר הפיננסי (= .)1000*0.02אם שער הנוכחי של
המכשיר הפיננסי הוא  $ 43.88אז בקניית  LOT 0.02שווי הפוזיציה הוא ( $ 877.6ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .ברגע שהעסקה נסגרת
מבוצעת המרה לפי השער הקיים במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב או
יזוכה בימים ב ,ג,ד,ה ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy

בגין
עמלה
החזקת עסקה
פתוחה

𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑑𝑖𝑏

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ Brent Crude Futures (ICE) 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Buy
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑘𝑠𝑎

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ Brent Crude Futures (ICE) 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Sell
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360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא
שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית אחת .למשל
בהחזקת עסקה פתוחה ביום שישי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת העסקה עבור
יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט מלא אודות מספר
החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
 100 = LOTחוזים.
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה .00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 ) – Brent Crude Futures (ICEמחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 ) – Brent Crude Futures (ICEמחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע לביצוע
החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured
) overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי מדיניות
החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה https://www.atrade.co.il/trading-
info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured
) overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי מדיניות
החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה https://www.atrade.co.il/trading-
info/trading-conditions
לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר החברה.
עמלת המרת אין עמלות המרה נוספות.
מטבע
מועד "גלגול המכשיר הפיננסי" :מועד גלגול המכשיר הפיננסי (יום ושעה מדויקת) זמין בלינק הבא-

http://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover-dates
מועד הגלגול המוצג בלינק הנ"ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר בעל אותו מועד גלגול המופיע בלינק זמין
למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו.

גלגול
המכשיר
הפיננסי

לאחר ביצוע גלגול המכשיר הפיננסי ,חישוב יתרת הרווח וההפסד ימשיך להתבסס על השער ששרר במועד
פתיחת העסקה המקורית (בטרם הגלגול הראשון) במכשיר הפיננסי .לאחר כל גלגול במכשיר הפיננסי החברה
תבצע התאמה ביתרת הרווח וההפסד של הלקוח בהתאם לפער בין השער בו נסגרה העסקה במכשיר הפיננסי
המוחלף ובין שער בו נפתח העסקה במכשיר הפיננסי המחליף בניכוי עמלה ,באופן הבא:
כאשר שער מכשיר הפיננסי המחליף (החדש) גבוה משער מכשיר הפיננסי המוחלף (הישן)  -לקוח בעסקת רכישה ()Buy
יחויב במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי
המחליף) ,בפער בין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף,
בתוספת עמלת מרווח ציטוט ,ולקוח בעסקת מכירה ( )Sellיזוכה במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת
מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי המחליף) ,בפער בין שער המכירה של המכשיר הפיננסי
המחליף ובין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף בקיזוז עמלת מרווח ציטוט.
כאשר שער המכשיר הפיננסי המחליף (החדש) נמוך ממחיר המכשיר הפיננסי המוחלף (הישן)  -בעסקת רכישה ()Buy
יזוכה במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי
המחליף) ,בפער בין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף ,בקיזוז
עמלת מרווח ציטוט ,ולקוח בעסקת מכירה ( )Sellיחויב במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר
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הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי המחליף) ,בפער בין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין
שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף בתוספת עמלת מרווח ציטוט.
העמלות הנגבות בנוגע לגלגול :עמלת מרווח (כתוצאה ממכירת/רכישת המכשיר הפיננסי (בהתאם לפוזיציה) הקיים
ורכישת/מכירת המכשיר הפיננסי החדש),
עמלה ממוצעת למועד גלגול ליחידת  LOTאחת $ 70.00 -
הלקוח יחויב/יזוכה בהליך הגלגול במהלך סוף השבוע בו מבוצע הגלגול ,בלילה שבין ששי לשבת בשעה 24:00:00
מיתרת הרווח והפסד במכשיר הפיננסי.

תקבולים
נוספים
מהחזקת
המכשיר
הפיננסי
עמלות נוספות
בקשר
למכשיר
הפיננסי
שעות מסחר
במכשיר
הפיננסי
ומועדי
חופשות
במכשיר
הפיננסי
בו
המטבע
נקוב המכשיר
הפיננסי

המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.

אין

שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – יום ב' – יום ו' ; הפסקה יומית – 03:00 - 00:59
מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

דולר ארה"ב (.)$
כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד כתוצאה
משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס

שם מלא :נכס הבסיס הוא החוזה העתידי ) Brent Crude Futures (ICEשמועד פקיעתו מצוין בלינק הבא:
http://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover-dates
נכס הבסיס המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע בלינק הנ"ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר הפיננסי
זמין למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו .נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה העתידי הנ"ל
שם
מלא הקרוב ביותר או החוזה העתידי הבא אחריו .מועד הפקיעה של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד פקיעת
המכשיר הפיננסי.
ותיאור
תיאור נכס הבסיס Brent Crude Futures (ICE) :מייצג חוזה עתידי למסירה על נפט מסוג ברנטBrent .
תמציתי
)Crude Futures (ICEמייצג את מחירה של חבית נפט מסוג  Brent Crudeבדולר אמריקאי ונסחר בבורסת
 ICEבאירופה.

מקום מסחר
סימול
הבסיס
עורך
הבסיס

למידע נוסף אודות נכס הבסיסhttps://www.theice.com/products/219/Brent-Crude-Futures :
 - ICE EUROPEבורסת חוזים עתידיים אירופה Ice Futures Europe

נכס סימול בבורסה בו נסחרB (Month,Year) :

Month:

Month: ALL
נכס נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום -
https://www.theice.com/products/219/Brent-Crude-

מחיר

Futures/dataC:\Users\asafe\AppData\Local\Temp\notesD2A95E\www.cmegroup.com\trading\equityindex\us-index\e-mini-sandp500.html

קוד בלומברג( COA Comdty /בלומברג)
רויטרס
( )USDדולר ארה"ב
מטבע הנכס
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף ב
נתונים
סטטיסטיים
לתקנון המסחר
נכס
על
הבסיס
המסחר בזירה
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שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
נכס
סימול
הבסיס
BRENT_OIL
במערכות
המסחר
כמות מסחר  10יחידות חוזה עתידי.
מינימלית
גודל עסקה מינימלי בׁ 0.01 :LOT-

Margin

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס) ,אלא
נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 5.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
 כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך הכספיםבחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.

התראה
קריאה
לבטוחה
( Margin
)Call
סגירת עסקה כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך הכספים
ביוזמת
בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
החברה
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
()Stop Out
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
מבנה ציטוט XX.XX
מחיר
החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו נסחר
המכשיר
נכס הבסיס.
הפיננסי
תנודת
הציטוט
0.01$
המינימלי
בזירה
LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.01$
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה (1000חוזים).
רווח/הפסד
תזוזה  – Unitsכמות היחידות לעסקה.
בגין
מינימלית
) – Brent Crude Futures (ICEמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 0.1עשר יחידות חוזה עתידי ) ,)Brent Crude Futures (ICEתזוזה מינימלית
( )0.01במחיר חוזה ) ,Brent Crude Futures (ICEתביא לרווח/הפסד של .1$
ספק הציטוטים
מתודולוגיות
הציטוטים

למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים

דיווחים

שיבוצעו בתקנון ובדף המוצר .לינק לאתר הדיווחיםhttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx :
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תקנון  -דף מוצר
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פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר
פיננסי
חוזה
הפרשים
()CFD

חוזה
הפרשים
()CFD

מינוף
ומסחר
בחוזה
הפרשים

מועד
פקיעת
המכשיר
הפיננסי

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס
חוזה עתידי על
סחורות

פקיעה של המכשיר
הפיננסי
המכשיר בעל מועד
פקיעה .קיימת אפשרות
לפתיחת עסקה חדשה
באופן אוטומטי בהתאם
לתנאים המפורטים
בסעיף "מועד פקיעת
המכשיר הפיננסי"

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה
5.0%

Palladium Futures
(חוזה עתידי שמועד פקיעתו מצוין בלינק
הבאhttp://www.atrade.co.il/trading- :
 )info/cfd-rollover-datesנכס הבסיס
המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע בלינק
הנ”ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר
הפיננסי זמין למסחר בזירה ועד למועד
פקיעתו .נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי
יהיה תמיד החוזה העתידי הנ”ל הקרוב
ביותר או החוזה העתידי הבא אחריו .מועד
הפקיעה של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף
מועד פקיעת המכשיר הפיננסי.
המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק ( ,OTC - Over The Counterמשמע ,אינו נסחר
במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה
וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס (גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו
במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה .מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר
ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא
התחשבנות כספית בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות תנודות קטנות בשער נכס הבסיס
המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו.
הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה.
הקצאת הבטוחה הנדרשת ,מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר
ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא שוויה של העסקה
(הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי יש מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות
ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
מועד פקיעת המכשיר הפיננסי זמין בלינק הבאhttp://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover-dates :
בתנאי שוק רגילים ,מועד הפקיעה המוצג בלינק הנ"ל  ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר בעל אותו מועד פקיעה המופיע
בלינק זמין למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו  .בתנאי שוק המתאפיינים בדלילות מסחר ,מיעוט ציטוטים והיקפי מסחר
נמוכים ביחס לחוזה העתידי בעל מועד הפקיעה הקרוב ביותר אחריו ,ואשר אינם נובעים ממסחר בימי חג או כשל טכני,
תקדים החברה את מועד הפקיעה )להלן" :הקדמה"( לחוזה העתידי הקרוב ביותר (להלן" :חוזה עתידי קרוב")
בהתקיים כל התנאים המצטברים הבאים:
 .1מועד פקיעתו של החוזה העתידי אינו עולה על  6חודשים.
היחס בין מחזור המסחר הממוצע (בכמות החוזים) בחוזה העתידי הקרוב ב 48-השעות שקדמו למועד הגלגול  ,ובין מחזור
המסחר היומי המקסימלי בחוזה העתידי הנוכחי יהיה שווה או גדול מ. 3% -
במועד פקיעת המכשיר הפיננסי תבוצע ,כברירת מחדל ,סגירת העסקה הנוכחית במכשיר פיננסי זה ,ופתיחת עסקה חדשה
במכשיר פיננסי שנכס הבסיס שלו הוא החוזה העתידי  ,Palladium Futuresהנסחר באותה בורסה ,ואשר מועד פקיעתו
הינו הקצר ביותר לאחר מועד פקיעתו של נכס הבסיס המתואר בסעיפי נכס הבסיס (להלן" :גלגול המכשיר הפיננסי").
החברה תיידע את הלקוח בטרם תבצע את גלגול המכשיר הפיננסי וכן תיידע את הלקוח כי גלגול כאמור כרוך בעלויות.
טרם הגלגול ,לקוח רשאי לסגור את העסקה ע"מ להימנע מהגלגול האוטומטי שמבצעת החברה.
לפרטים נוספים ראה סעיף "גלגול המכשיר הפיננסי".
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הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר
הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את חוזה
ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה
(או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר
הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה
במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה
(או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:
𝑘𝑠𝑎

חישוב
יתרת
הרווח/ה
פסד
במכשיר
פיננסי
(כולל
עמלת
מרווח
ציטוט
ולמעט
עמלות
נוספות)

𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 = )𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT ∗ [Palladium Futures 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 − Palladium Futures

נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

𝑘𝑠𝑎
]] 𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐

− Palladium Futures

𝑑𝑖𝑏
𝑛𝑒𝑝𝑜

[Units ∗ LOT ∗ [Palladium Futures

מקרא:
 100 = LOTחוזים
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜  – Palladium Futuresשער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐  – Palladium Futuresשער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜  – Palladium Futuresשער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת מכירה).
𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐  – Palladium Futuresשער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 100 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן רכישה של (Units) 0.02
משמעותה רכישה של  0.02יחידות של המכשיר הפיננסי (= .)100*0.02אם שער הנוכחי של המכשיר הפיננסי הוא 707.15
 $אז בקניית  LOT 0.02שווי הפוזיציה הוא ( $ 1414.3ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .ברגע שהעסקה נסגרת מבוצעת
המרה לפי השער הקיים במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב או יזוכה בימים
ב ,ג,ד,ה ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

עמלה
בגין
החזקת
עסקה
פתוחה

𝑑𝑖𝑏

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ Palladium Futures 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Buy
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑘𝑠𝑎

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ Palladium Futures 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא שלילית
משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית אחת .למשל בהחזקת
עסקה פתוחה ביום שישי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון

92

גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב
ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
 100 = LOTחוזים.
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה .00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶  – Palladium Futuresמחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶  – Palladium Futuresמחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע לביצוע החישוב (כולל
ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured overnight
) financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן
בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured overnight
) financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן
בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

עמלת
המרת
מטבע

לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר החברה.
אין עמלות המרה נוספות.
מועד "גלגול המכשיר הפיננסי" :מועד גלגול המכשיר הפיננסי (יום ושעה מדויקת) זמין בלינק הבא-

http://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover-dates
מועד הגלגול המוצג בלינק הנ"ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר בעל אותו מועד גלגול המופיע בלינק זמין למסחר בזירה
ועד למועד פקיעתו.
לאחר ביצוע גלגול המכשיר הפיננסי ,חישוב יתרת הרווח וההפסד ימשיך להתבסס על השער ששרר במועד פתיחת העסקה
המקורית (בטרם הגלגול הראשון) במכשיר הפיננסי .לאחר כל גלגול במכשיר הפיננסי החברה תבצע התאמה ביתרת הרווח
וההפסד של הלקוח בהתאם לפער בין השער בו נסגרה העסקה במכשיר הפיננסי המוחלף ובין שער בו נפתח העסקה
במכשיר הפיננסי המחליף בניכוי עמלה ,באופן הבא:
גלגול
המכש
יר
הפיננ
סי

כאשר שער מכשיר הפיננסי המחליף (החדש) גבוה משער מכשיר הפיננסי המוחלף (הישן)  -לקוח בעסקת רכישה ( )Buyיחויב במועד
ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי המחליף) ,בפער בין שער
הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף ,בתוספת עמלת מרווח ציטוט ,ולקוח בעסקת
מכירה ( )Sellיזוכה במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי
המחליף) ,בפער בין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף בקיזוז עמלת מרווח
ציטוט.
כאשר שער המכשיר הפיננסי המחליף (החדש) נמוך ממחיר המכשיר הפיננסי המוחלף (הישן)  -בעסקת רכישה ( )Buyיזוכה במועד
ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי המחליף) ,בפער בין שער
הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף ,בקיזוז עמלת מרווח ציטוט ,ולקוח בעסקת
מכירה ( )Sellיחויב במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי
המחליף) ,בפער בין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף בתוספת עמלת
מרווח ציטוט.
העמלות הנגבות בנוגע לגלגול :עמלת מרווח (כתוצאה ממכירת/רכישת המכשיר הפיננסי (בהתאם לפוזיציה) הקיים ורכישת/מכירת
המכשיר הפיננסי החדש),
עמלה ממוצעת למועד גלגול ליחידת  LOTאחת $ 100.00 -
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הלקוח יחויב/יזוכה בהליך הגלגול במהלך סוף השבוע בו מבוצע הגלגול ,בלילה שבין ששי לשבת בשעה  24:00:00מיתרת הרווח
והפסד במכשיר הפיננסי.

תקבולי
ם
נוספים
מהחזקת
המכשיר
הפיננסי
עמלות
נוספות
בקשר
למכשיר
הפיננסי
שעות
מסחר
במכשיר
הפיננסי
ומועדי
חופשות
במכשיר
הפיננסי
המטבע
בו נקוב
המכשיר
הפיננסי

המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.

אין

שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – יום ב' – יום ו' ; הפסקה יומית – .01:00 - 23:59
מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

דולר ארה"ב (.)$
כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד כתוצאה משינויי
בשערי החליפין.

נכס הבסיס
 Palladium Futuresשמועד פקיעתו מצוין בלינק הבא:
שם מלא :נכס הבסיס הוא החוזה העתידי
http://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover-dates
נכס הבסיס המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע בלינק הנ"ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר הפיננסי זמין למסחר
בזירה ועד למועד פקיעתו .נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה העתידי הנ"ל הקרוב ביותר או החוזה
שם מלא העתידי הבא אחריו .על אף האמור לעיל ,ישנם חודשים בהם נכס הבסיס מתאפיין נכס הבסיס בנזילות מאוד נמוכה ולכן
נכס הבסיס יהיה החוזה העתידי הסחיר הקרוב ביותר .מועד הפקיעה של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד פקיעת
ותיאור
תמציתי המכשיר הפיננסי.
תיאור נכס הבסיס :מחיר סחורה עתידית מסוג  Palladium Futuresמייצג מחיר בדולר אמריקאי לאונקיה של פלדיום.
 Palladium Futuresנסחרים בבורסת  NYMEXבארה"ב.
למידע נוסף אודות נכס הבסיס:
http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/palladium_contractSpecs_futures.html
מקום
 - NYMEXבורסת מרכנטיל ניו-יורק New York Mercantile Exchange
מסחר
סימול
סימול בבורסה בו נסחרMonth: PA (Month,Year) :
נכס
H=march .M=June. U=September Month: Z=December
הבסיס
עורך נכס נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
הבסיס
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום -
מחיר
http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/palladium.htmlC:\Users\asafe\AppData\Local\Temp\note
sD2A95E\www.cmegroup.com\trading\equity-index\us-index\e-mini-sandp500.html

קוד
בלומברג
/
רויטרס
מטבע
( )USDדולר ארה"ב
הנכס
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף ב לתקנון המסחר
נתונים
סטטיס
טיים על
נכס
הבסיס
( PAA Comdtyבלומברג)
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המסחר בזירה
מערכת
מסחר
סימול
נכס
הבסיס
במערכו
ת
המסחר
כמות
מסחר
מינימלי
ת

שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

PALLADIUM

 1יחידות חוזה עתידי.
גודל עסקה מינימלי בׁ 0.01 :LOT-

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד
( Marginכבטוחה) רק אחוז מערכן.
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 5.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
התראה כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך הכספים בחשבונו,
 קריאה תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.לבטוחה למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
(Margi
)n Call
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך הכספים בחשבונו,
סגירת
תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
עסקה
ביוזמת
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
החברה
( Stop
)Out
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
מבנה
ציטוט
XXX.XX
מחיר
המכשיר החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו נסחר נכס הבסיס.
הפיננסי
תנודת
הציטוט
0.05$
המינימל
י בזירה
LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.05$
רווח/הפ  = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה (100חוזים).
סד בגין
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה
מינימלי  – Palladium Futuresמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
ת במחיר לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 0.1עשר יחידות חוזה עתידי  ,)Palladium Futuresתזוזה מינימלית ( )0.05במחיר חוזה
 ,Palladium Futuresתביא לרווח/הפסד של .0.5$
ספק הציטוטים
מתודולוג למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
יות
הציטוטי
ם
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו
דיווחים
בתקנון ובדף המוצר .לינק לאתר הדיווחיםhttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx :
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר
פיננסי
חוזה
הפרשים
()CFD

חוזה
הפרשים
()CFD

מינוף
ומסחר
בחוזה
הפרשים

מועד
פקיעת
המכשיר
הפיננסי

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס
חוזה עתידי על
סחורות

פקיעה של המכשיר
הפיננסי
המכשיר בעל מועד
פקיעה .קיימת אפשרות
לפתיחת עסקה חדשה
באופן אוטומטי בהתאם
לתנאים המפורטים
בסעיף "מועד פקיעת
המכשיר הפיננסי"

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה
5.0%

Platinum Futures
(חוזה עתידי שמועד פקיעתו מצוין בלינק
הבאhttp://www.atrade.co.il/trading- :
 )info/cfd-rollover-datesנכס הבסיס
המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע בלינק
הנ”ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר
הפיננסי זמין למסחר בזירה ועד למועד
פקיעתו .נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי
יהיה תמיד החוזה העתידי הנ”ל הקרוב ביותר
או החוזה העתידי הבא אחריו .מועד הפקיעה
של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד
פקיעת המכשיר הפיננסי.
המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק ( ,OTC - Over The Counterמשמע ,אינו נסחר
במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה
וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס (גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו
במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה .מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר
ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא
התחשבנות כספית בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות תנודות קטנות בשער נכס הבסיס
המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו.
הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה.
הקצאת הבטוחה הנדרשת ,מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר
ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא שוויה של העסקה
(הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי יש מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות
ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
מועד פקיעת המכשיר הפיננסי זמין בלינק הבאhttp://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover-dates :
בתנאי שוק רגילים ,מועד הפקיעה המוצג בלינק הנ"ל  ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר בעל אותו מועד פקיעה המופיע
בלינק זמין למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו  .בתנאי שוק המתאפיינים בדלילות מסחר ,מיעוט ציטוטים והיקפי מסחר
נמוכים ביחס לחוזה העתידי בעל מועד הפקיעה הקרוב ביותר אחריו ,ואשר אינם נובעים ממסחר בימי חג או כשל טכני,
תקדים החברה את מועד הפקיעה )להלן" :הקדמה"( לחוזה העתידי הקרוב ביותר (להלן" :חוזה עתידי קרוב")
בהתקיים כל התנאים המצטברים הבאים:
 .2מועד פקיעתו של החוזה העתידי אינו עולה על  6חודשים.
 .3היחס בין מחזור המסחר הממוצע (בכמות החוזים) בחוזה העתידי הקרוב ב 48-השעות שקדמו למועד הגלגול ,
ובין מחזור המסחר היומי המקסימלי בחוזה העתידי הנוכחי יהיה שווה או גדול מ. 3% -
במועד פקיעת המכשיר הפיננסי תבוצע ,כברירת מחדל ,סגירת העסקה הנוכחית במכשיר פיננסי זה ,ופתיחת עסקה חדשה
במכשיר פיננסי שנכס הבסיס שלו הוא החוזה העתידי  ,Platinum Futuresהנסחר באותה בורסה ,ואשר מועד פקיעתו
הינו הקצר ביותר לאחר מועד פקיעתו של נכס הבסיס המתואר בסעיפי נכס הבסיס (להלן" :גלגול המכשיר הפיננסי").
החברה תיידע את הלקוח בטרם תבצע את גלגול המכשיר הפיננסי וכן תיידע את הלקוח כי גלגול כאמור כרוך בעלויות.
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טרם הגלגול ,לקוח רשאי לסגור את העסקה ע"מ להימנע מהגלגול האוטומטי שמבצעת החברה.
לפרטים נוספים ראה סעיף "גלגול המכשיר הפיננסי".
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר
הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את חוזה
ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה
(או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר
הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה
במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה
(או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:
𝑘𝑠𝑎

חישוב
יתרת
הרווח/ה
פסד
במכשיר
פיננסי
(כולל
עמלת
מרווח
ציטוט
ולמעט
עמלות
נוספות)

𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 = )𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT ∗ [Platinum Futures 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 − Platinum Futures

נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

𝑘𝑠𝑎
]] 𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐

− Platinum Futures

𝑑𝑖𝑏
𝑛𝑒𝑝𝑜

[Units ∗ LOT ∗ [Platinum Futures

מקרא:
 100 = LOTחוזים
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜  – Platinum Futuresשער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐  – Platinum Futuresשער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜  – Platinum Futuresשער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת מכירה).
𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐  – Platinum Futuresשער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 100 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן רכישה של (Units) 0.02
משמעותה רכישה של  0.02יחידות של המכשיר הפיננסי (= .)100*0.02אם שער הנוכחי של המכשיר הפיננסי הוא 1153.4
 $אז בקניית  LOT 0.02שווי הפוזיציה הוא ( $ 2306.8ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .ברגע שהעסקה נסגרת מבוצעת
המרה לפי השער הקיים במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב או יזוכה בימים
ב ,ג,ד,ה ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

עמלה
בגין
החזקת
עסקה
פתוחה

𝑑𝑖𝑏

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ Platinum Futures 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Buy
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑘𝑠𝑎

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ Platinum Futures 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא שלילית
משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית אחת .למשל בהחזקת
עסקה פתוחה ביום שישי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון
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גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי  .לפירוט מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב
ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
 100 = LOTחוזים.
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה .00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶  – Platinum Futuresמחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶  – Platinum Futuresמחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע לביצוע החישוב (כולל
ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured overnight
) financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן
בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured overnight
) financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן
בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

עמלת
המרת
מטבע

לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר החברה.
אין עמלות המרה נוספות.
מועד "גלגול המכשיר הפיננסי" :מועד גלגול המכשיר הפיננסי (יום ושעה מדויקת) זמין בלינק הבא-

http://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover-dates
מועד הגלגול המוצג בלינק הנ"ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר בעל אותו מועד גלגול המופיע בלינק זמין למסחר בזירה
ועד למועד פקיעתו.
לאחר ביצוע גלגול המכשיר הפיננסי ,חישוב יתרת הרווח וההפסד ימשיך להתבסס על השער ששרר במועד פתיחת העסקה
המקורית (בטרם הגלגול הראשון) במכשיר הפיננסי .לאחר כל גלגול במכשיר הפיננסי החברה תבצע התאמה ביתרת הרווח
וההפסד של הלקוח בהתאם לפער בין השער בו נסגרה העסקה במכשיר הפיננסי המוחלף ובין שער בו נפתח העסקה
במכשיר הפיננסי המחליף בניכוי עמלה ,באופן הבא:
גלגול
המכש
יר
הפיננ
סי

כאשר שער מכשיר הפיננסי המחליף (החדש) גבוה משער מכשיר הפיננסי המוחלף (הישן)  -לקוח בעסקת רכישה ( )Buyיחויב במועד
ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי המחליף) ,בפער בין שער
הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף ,בתוספת עמלת מרווח ציטוט ,ולקוח בעסקת
מכירה ( )Sellיזוכה במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי
המחליף) ,בפער בין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף בקיזוז עמלת מרווח
ציטוט.
כאשר שער המכשיר הפיננסי המחליף (החדש) נמוך ממחיר המכשיר הפיננסי המוחלף (הישן)  -בעסקת רכישה ( )Buyיזוכה במועד
ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי המחליף) ,בפער בין שער
הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף ,בקיזוז עמלת מרווח ציטוט ,ולקוח בעסקת
מכירה ( )Sellיחויב במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי
המחליף) ,בפער בין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף בתוספת עמלת
מרווח ציטוט.
העמלות הנגבות בנוגע לגלגול :עמלת מרווח (כתוצאה ממכירת/רכישת המכשיר הפיננסי (בהתאם לפוזיציה) הקיים ורכישת/מכירת
המכשיר הפיננסי החדש),
עמלה ממוצעת למועד גלגול ליחידת  LOTאחת $ 60.00 -
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הלקוח יחויב/יזוכה בהליך הגלגול במהלך סוף השבוע בו מבוצע הגלגול ,בלילה שבין ששי לשבת בשעה  24:00:00מיתרת הרווח
והפסד במכשיר הפיננסי.

תקבולי
ם
נוספים
מהחזקת
המכשיר
הפיננסי
עמלות
נוספות
בקשר
למכשיר
הפיננסי
שעות
מסחר
במכשיר
הפיננסי
ומועדי
חופשות
במכשיר
הפיננסי
המטבע
בו נקוב
המכשיר
הפיננסי

המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.

אין

שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – יום ב' – יום ו' ; הפסקה יומית – .01:00 - 23:59
מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

דולר ארה"ב (.)$
כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד כתוצאה משינויי
בשערי החליפין.

נכס הבסיס
 Platinum Futuresשמועד פקיעתו מצוין בלינק הבא:
שם מלא :נכס הבסיס הוא החוזה העתידי
http://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover-dates
נכס הבסיס המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע בלינק הנ"ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר הפיננסי זמין למסחר
בזירה ועד למועד פקיעתו .נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה העתידי הנ"ל הקרוב ביותר או החוזה
שם מלא העתידי הבא אחריו .על אף האמור לעיל ,ישנם חודשים בהם נכס הבסיס מתאפיין נכס הבסיס בנזילות מאוד נמוכה ולכן
נכס הבסיס יהיה החוזה העתידי הסחיר הקרוב ביותר .מועד הפקיעה של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד פקיעת
ותיאור
תמציתי המכשיר הפיננסי.
תיאור נכס הבסיס :מחיר סחורה עתידית מסוג  Platinum Futuresמייצג מחיר בדולר אמריקאי לאונקיה של פלטינום.
 Platinum Futuresנסחרים בבורסת  NYMEXבארה"ב.
למידע נוסף אודות נכס הבסיס:
http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/platinum_contractSpecs_futures.html
מקום
 - NYMEXבורסת מרכנטיל ניו-יורק New York Mercantile Exchange
מסחר
סימול
סימול בבורסה בו נסחרMonth: PL (Month,Year) :
נכס
J=April .N=July. V=October Month: F=January
הבסיס
עורך נכס נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
הבסיס
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום -
מחיר
http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/platinum.htmlC:\Users\asafe\AppData\Local\Temp\notes
D2A95E\www.cmegroup.com\trading\equity-index\us-index\e-mini-sandp500.html

קוד
בלומברג
/
רויטרס
מטבע
( )USDדולר ארה"ב
הנכס
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף ב לתקנון המסחר
נתונים
סטטיס
טיים על
נכס
הבסיס
( PLA Comdtyבלומברג)
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המסחר בזירה
מערכת
מסחר
סימול
נכס
הבסיס
במערכו
ת
המסחר
כמות
מסחר
מינימלי
ת

שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

PLATINUM

 1יחידות חוזה עתידי.
גודל עסקה מינימלי בׁ 0.01 :LOT-

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד
( Marginכבטוחה) רק אחוז מערכן.
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 5.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך הכספים בחשבונו,
התראה
 קריאה תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.לבטוחה למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
(Margi
)n Call
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך הכספים בחשבונו,
סגירת
תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
עסקה
ביוזמת
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
החברה
( Stop
)Out
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
מבנה
ציטוט
XXXX.X
מחיר
המכשיר החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו נסחר נכס הבסיס.
הפיננסי
תנודת
הציטוט
0.1$
המינימל
י בזירה
LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.1$
רווח/הפ  = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה (100חוזים).
סד בגין
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה
מינימלי  – Platinum Futuresמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
ת במחיר לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 0.1עשר יחידות חוזה עתידי  ,)Platinum Futuresתזוזה מינימלית ( )0.1במחיר חוזה
 ,Platinum Futuresתביא לרווח/הפסד של .1$
ספק הציטוטים
מתודולוג למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
יות
הציטוטי
ם
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו
דיווחים
בתקנון ובדף המוצר .לינק לאתר הדיווחיםhttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx :
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר
פיננסי

נכס בסיס

סיווג נכס
בסיס

פקיעה של המכשיר
הפיננסי

חוזה עתידי
על סחורות

המכשיר בעל מועד
פקיעה .קיימת
אפשרות לפתיחת
עסקה חדשה באופן
אוטומטי בהתאם
לתנאים המפורטים
בסעיף "מועד פקיעת
המכשיר הפיננסי"

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת
עסקה
5.0%

חוזה
RBOB Gasoline Futures
הפרשים
(חוזה עתידי שמועד פקיעתו מצוין בלינק הבא:
http://www.atrade.co.il/trading()CFD
 )info/cfd-rollover-datesנכס הבסיס
המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע בלינק
הנ”ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר הפיננסי
זמין למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו .נכס
הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד
החוזה העתידי הנ”ל הקרוב ביותר או החוזה
העתידי הבא אחריו .מועד הפקיעה של
המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד פקיעת
המכשיר הפיננסי.
המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק ( ,OTC - Over The Counterמשמע,
אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם לכיוון
חוזה
העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס (גודל
הפרשים
העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה .מהרווח/ההפסד
מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת החוזה במשך לילה כמפורט
()CFD
בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית בלבד ( )cash settlementוללקוח
אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי
נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות תנודות
קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את העסקאות של
מינוף ומסחר הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי מערכה הנקוב של
עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת ,מצמצמת את ביטחונותיו
בחוזה
הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע
הפרשים
לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון.
העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי
נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי יש מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל
העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
מועד פקיעת המכשיר הפיננסי זמין בלינק הבאhttp://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover- :
dates
מועד פקיעת מועד הפקיעה המוצג בלינק הנ"ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר בעל אותו מועד פקיעה המופיע בלינק זמין
למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו.
המכשיר
הפיננסי
במועד פקיעת המכשיר הפיננסי תבוצע ,כברירת מחדל ,סגירת העסקה הנוכחית במכשיר פיננסי זה ,ופתיחת
עסקה חדשה במכשיר פיננסי שנכס הבסיס שלו הוא החוזה העתידי  ,RBOB Gasoline Futuresהנסחר
באותה בורסה ,ואשר מועד פקיעתו הינו הקצר ביותר לאחר מועד פקיעתו של נכס הבסיס המתואר בסעיפי
נכס הבסיס (להלן" :גלגול המכשיר הפיננסי").
החברה תיידע את הלקוח בטרם תבצע את גלגול המכשיר הפיננסי וכן תיידע את הלקוח כי גלגול כאמור כרוך
בעלויות.
טרם הגלגול ,לקוח רשאי לסגור את העסקה ע"מ להימנע מהגלגול האוטומטי שמבצעת החברה.
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לפרטים נוספים ראה סעיף "גלגול המכשיר הפיננסי".
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100000( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100000( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח
את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה
למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

)𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT ∗ [RBOB Gasoline Futures 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 − RBOB Gasoline Futures
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 =

נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑑𝑖𝑏
𝑛𝑒𝑝𝑜

𝑘𝑠𝑎

[Units ∗ LOT ∗ [RBOB Gasoline Futures
)𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 − RBOB Gasoline Futures
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜= 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

חישוב יתרת
הרווח/הפסד מקרא:
במכשיר
 100000 = LOTחוזים
(כולל
פיננסי
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
מרווח
עמלת
𝑘𝑠𝑎
ציטוט ולמעט 𝑛𝑒𝑝𝑜  – RBOB Gasoline Futuresשער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת
רכישה).
עמלות
𝑑𝑖𝑏
נוספות)
𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐  – RBOB Gasoline Futuresשער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת
רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜  – RBOB Gasoline Futuresשער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת
מכירה).
𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐  – RBOB Gasoline Futuresשער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת
מכירה).
) -FX (bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 100000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן רכישה
של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  0.02יחידות של המכשיר הפיננסי (= .)100000*0.02אם שער הנוכחי
של המכשיר הפיננסי הוא  $ 1.3265אז בקניית  LOT 0.02שווי הפוזיציה הוא ( $ 2653ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .ברגע שהעסקה נסגרת
מבוצעת המרה לפי השער הקיים במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב או
יזוכה בימים ב ,ג,ד,ה ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

בגין

עמלה
החזקת
עסקה פתוחה

)= Interest

𝑑𝑖𝑏

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ RBOB Gasoline Futures 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Buy
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑘𝑠𝑎

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ RBOB Gasoline Futures 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
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במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא
שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית אחת .למשל
בהחזקת עסקה פתוחה ביום שישי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת העסקה עבור
יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט מלא אודות מספר
החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
 100 = LOTחוזים.
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה .00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶  – RBOB Gasoline Futuresמחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶  – RBOB Gasoline Futuresמחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע לביצוע
החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured
) overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי מדיניות
החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה https://www.atrade.co.il/trading-
info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured
) overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי מדיניות
החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה https://www.atrade.co.il/trading-
info/trading-conditions
לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר החברה.
עמלת המרת אין עמלות המרה נוספות.
מטבע
מועד "גלגול המכשיר הפיננסי" :מועד גלגול המכשיר הפיננסי (יום ושעה מדויקת) זמין בלינק הבא-

http://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover-dates
מועד הגלגול המוצג בלינק הנ"ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר בעל אותו מועד גלגול המופיע בלינק זמין
למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו.

גלגול
המכשיר
הפיננסי

לאחר ביצוע גלגול המכשיר הפיננסי ,חישוב יתרת הרווח וההפסד ימשיך להתבסס על השער ששרר במועד
פתיחת העסקה המקורית (בטרם הגלגול הראשון) במכשיר הפיננסי .לאחר כל גלגול במכשיר הפיננסי החברה
תבצע התאמה ביתרת הרווח וההפסד של הלקוח בהתאם לפער בין השער בו נסגרה העסקה במכשיר הפיננסי
המוחלף ובין שער בו נפתח העסקה במכשיר הפיננסי המחליף בניכוי עמלה ,באופן הבא:
כאשר שער מכשיר הפיננסי המחליף (החדש) גבוה משער מכשיר הפיננסי המוחלף (הישן)  -לקוח בעסקת רכישה ()Buy
יחויב במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי
המחליף) ,בפער בין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף ,בתוספת
עמלת מרווח ציטוט ,ולקוח בעסקת מכירה ( )Sellיזוכה במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר
הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי המחליף) ,בפער בין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין
שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף בקיזוז עמלת מרווח ציטוט.
כאשר שער המכשיר הפיננסי המחליף (החדש) נמוך ממחיר המכשיר הפיננסי המוחלף (הישן)  -בעסקת רכישה ()Buy
יזוכה במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי
המחליף) ,בפער בין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף ,בקיזוז
עמלת מרווח ציטוט ,ולקוח בעסקת מכירה ( )Sellיחויב במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר
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הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי המחליף) ,בפער בין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין
שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף בתוספת עמלת מרווח ציטוט.
העמלות הנגבות בנוגע לגלגול :עמלת מרווח (כתוצאה ממכירת/רכישת המכשיר הפיננסי (בהתאם לפוזיציה) הקיים
ורכישת/מכירת המכשיר הפיננסי החדש),
עמלה ממוצעת למועד גלגול ליחידת  LOTאחת $ 200.00 -
הלקוח יחויב/יזוכה בהליך הגלגול במהלך סוף השבוע בו מבוצע הגלגול ,בלילה שבין ששי לשבת בשעה 24:00:00
מיתרת הרווח והפסד במכשיר הפיננסי.

תקבולים
נוספים
מהחזקת
המכשיר
הפיננסי
עמלות
נוספות בקשר
למכשיר
הפיננסי
שעות מסחר
במכשיר
הפיננסי
ומועדי
חופשות
במכשיר
הפיננסי
בו
המטבע
נקוב המכשיר
הפיננסי

המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.

אין

שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – יום ב' – יום ו' ; הפסקה יומית – .01:00 - 23:59
מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

דולר ארה"ב (.)$
כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד כתוצאה
משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלא :נכס הבסיס הוא החוזה העתידי  RBOB Gasoline Futuresשמועד פקיעתו מצוין בלינק הבא:
http://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover-dates
נכס הבסיס המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע בלינק הנ"ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר הפיננסי זמין
למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו .נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה העתידי הנ"ל הקרוב
מלא ביותר או החוזה העתידי הבא אחריו .מועד הפקיעה של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד פקיעת המכשיר
שם
הפיננסי.
ותיאור
תיאור נכס הבסיס RBOB Gasoline Futures :מייצג חוזה עתידי למסירה על גזוליןRBOB Gasoline .
תמציתי
 Futuresמייצג את מחירה של גלון מסוג  RBOB Gasoline Futuresבדולר אמריקאי ונסחר בבורסת
 NYMEXבארה"ב.
למידע נוסף אודות נכס הבסיסhttp://www.cmegroup.com/trading/energy/refined-products/rbob- :
gasoline_contractSpecs_futures.html
מקום מסחר  - NYMEXבורסת מרכנטיל ניו-יורק New York Mercantile Exchange
Month:
סימול נכס סימול בבורסה בו נסחרRB (Month,Year) :
הבסיס
Month: ALL
נכס נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
עורך
הבסיס
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום -
http://www.cmegroup.com/trading/energy/refined-products/rbobמחיר
gasoline.htmlC:\Users\asafe\AppData\Local\Temp\notesD2A95E\www.cmegroup.com\trading\equityindex\us-index\e-mini-sandp500.html

קוד בלומברג( XBA Comdty /בלומברג)
רויטרס
מטבע הנכס
( )USDדולר ארה"ב
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף ב
נתונים
סטטיסטיים לתקנון המסחר
נכס
על
הבסיס
המסחר בזירה
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מערכת
מסחר
סימול נכס
הבסיס
GASOLINE
במערכות
המסחר
כמות מסחר  1000יחידות חוזה עתידי.
מינימלית
גודל עסקה מינימלי בׁ 0.01 :LOT-

שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

Margin

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס) ,אלא
נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 5.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
 כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך הכספיםבחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.

התראה
קריאה
לבטוחה
( Margin
)Call
סגירת עסקה כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך הכספים
בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
ביוזמת
החברה
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
()Stop Out
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
מבנה ציטוט
X.XXXX
מחיר
החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו נסחר
המכשיר
נכס הבסיס.
הפיננסי
תנודת
הציטוט
0.0001$
המינימלי
בזירה
LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.0001$
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 100000חוזים).
רווח/הפסד
בגין תזוזה  – Unitsכמות היחידות לעסקה.
מינימלית
 – RBOB Gasoline Futuresמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 0.1עשר יחידות חוזה עתידי  ,)RBOB Gasoline Futuresתזוזה מינימלית
( )0.0001במחיר חוזה  ,RBOB Gasoline Futuresתביא לרווח/הפסד של .1$
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים
דיווחים
שיבוצעו בתקנון ובדף המוצר .לינק לאתר הדיווחיםhttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx :
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי

נכס בסיס

סיווג נכס
בסיס

פקיעה של המכשיר
הפיננסי

חוזה עתידי
על סחורות

המכשיר בעל מועד
פקיעה .קיימת
אפשרות לפתיחת
עסקה חדשה באופן
אוטומטי בהתאם
לתנאים המפורטים
בסעיף "מועד פקיעת
המכשיר הפיננסי"

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה
5.0%

חוזה הפרשים
Soybean Futures
(חוזה עתידי שמועד פקיעתו מצוין בלינק הבא:
()CFD
http://www.atrade.co.il/trading )info/cfd-rollover-datesנכס הבסיס
המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע בלינק
הנ”ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר הפיננסי
זמין למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו .נכס
הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה
העתידי הנ”ל הקרוב ביותר או החוזה העתידי
הבא אחריו ,למעט החוזים העתידיים לחודשים
אוגוסט וספטמבר .מועד הפקיעה של המכשיר
הפיננסי מופיע בסעיף מועד פקיעת המכשיר
הפיננסי.
המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק ( ,OTC - Over The Counterמשמע ,אינו
נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם לכיוון העסקה ,רכישה
חוזה הפרשים או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס (גודל העסקה) במועד סגירת
העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה .מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות
()CFD
שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות
של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס
הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות תנודות קטנות בשער
נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד
מינוף ומסחר את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח
בחוזה הפרשים להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת ,מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו
לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים
בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר
הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי יש מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר
בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
מועד פקיעת המכשיר הפיננסי זמין בלינק הבאhttp://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover-dates :
בתנאי שוק רגילים ,מועד הפקיעה המוצג בלינק הנ"ל  ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר בעל אותו מועד פקיעה
מועד פקיעת המופיע בלינק זמין למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו  .בתנאי שוק המתאפיינים בדלילות מסחר ,מיעוט ציטוטים
והיקפי מסחר נמוכים ביחס לחוזה העתידי בעל מועד הפקיעה הקרוב ביותר אחריו ,ואשר אינם נובעים ממסחר
המכשיר
בימ י חג או כשל טכני ,תקדים החברה את מועד הפקיעה )להלן" :הקדמה"( לחוזה העתידי הקרוב ביותר (להלן:
הפיננסי
"חוזה עתידי קרוב") בהתקיים כל התנאים המצטברים הבאים:
מועד פקיעתו של החוזה העתידי אינו עולה על  6חודשים.
.1
היחס בין מחזור המסחר הממוצע (בכמות החוזים) בחוזה העתידי הקרוב ב 48-השעות שקדמו
.2
למועד הגלגול  ,ובין מחזור המסחר היומי המקסימלי בחוזה העתידי הנוכחי יהיה שווה או גדול
מ. 3% -
במועד פקיעת המכשיר הפיננסי תבוצע ,כברירת מחדל ,סגירת העסקה הנוכחית במכשיר פיננסי זה ,ופתיחת עסקה
חדשה במכשיר פיננסי שנכס הבסיס שלו הוא החוזה העתידי  ,Soybean Futuresהנסחר באותה בורסה ,ואשר
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מועד פקיעתו הינו הקצר ביותר לאחר מועד פקיעתו של נכס הבסיס המתואר בסעיפי נכס הבסיס (להלן" :גלגול
המכשיר הפיננסי").
החברה תיידע את הלקוח בטרם תבצע את גלגול המכשיר הפיננסי וכן תיידע את הלקוח כי גלגול כאמור כרוך
בעלויות.
טרם הגלגול ,לקוח רשאי לסגור את העסקה ע"מ להימנע מהגלגול האוטומטי שמבצעת החברה.
לפרטים נוספים ראה סעיף "גלגול המכשיר הפיננסי".
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את
המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח
את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון במועד
סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את
המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את חוזה
ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון
במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

)𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT ∗ [Soybean Futures 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 − Soybean Futures
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 =

נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑑𝑖𝑏
𝑛𝑒𝑝𝑜

𝑘𝑠𝑎

חישוב יתרת
הרווח/הפסד
פיננסי
במכשיר
מקרא:
עמלת
(כולל
מרווח ציטוט  100 = LOTחוזים
ולמעט עמלות  – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎
נוספות)
𝑛𝑒𝑝𝑜  – Soybean Futuresשער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).
[Units ∗ LOT ∗ [Soybean Futures
)𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 − Soybean Futures
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜𝑠ℎ
𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 =

𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐  – Soybean Futuresשער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜  – Soybean Futuresשער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת מכירה).
𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐  – Soybean Futuresשער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 100 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן רכישה של
 (Units) 0.02משמעותה רכישה של  0.02יחידות של המכשיר הפיננסי (= .)100*0.02אם שער הנוכחי של המכשיר
הפיננסי הוא  $ 996.3אז בקניית  LOT 0.02שווי הפוזיציה הוא ( $ 1992.6ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .ברגע שהעסקה נסגרת
מבוצעת המרה לפי השער הקיים במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב או יזוכה
בימים ב ,ג,ד,ה ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy

בגין
עמלה
החזקת עסקה
פתוחה

𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑑𝑖𝑏

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ Soybean Futures 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Buy
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑘𝑠𝑎

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ Soybean Futures 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Sell
360
107

נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא שלילית
משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית אחת .למשל
בהחזקת עסקה פתוחה ביום שישי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת העסקה עבור יום
שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט מלא אודות מספר החיובים
בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
 100 = LOTחוזים.
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה .00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶  – Soybean Futuresמחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶  – Soybean Futuresמחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע לביצוע החישוב
(כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured
) overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי מדיניות
החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-
conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured
) overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי מדיניות
החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-
conditions

עמלת
מטבע

לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.
מועד "גלגול המכשיר הפיננסי" :מועד גלגול המכשיר הפיננסי (יום ושעה מדויקת) זמין בלינק הבא-

http://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover-dates
מועד הגלגול המוצג בלינק הנ"ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר בעל אותו מועד גלגול המופיע בלינק זמין למסחר
בזירה ועד למועד פקיעתו.

גלגול
המכשיר
הפיננסי

לאחר ביצוע גלגול המכשיר הפיננסי ,חישוב יתרת הרווח וההפסד ימשיך להתבסס על השער ששרר במועד פתיחת
העסקה המקורית (בטרם הגלגול הראשון) במכשיר הפיננסי .לאחר כל גלגול במכשיר הפיננסי החברה תבצע
התאמה ביתרת הרווח וההפסד של הלקוח בהתאם לפער בין השער בו נסגרה העסקה במכשיר הפיננסי המוחלף
ובין שער בו נפתח העסקה במכשיר הפיננסי המחליף בניכוי עמלה ,באופן הבא:
כאשר שער מכשיר הפיננסי המחליף (החדש) גבוה משער מכשיר הפיננסי המוחלף (הישן)  -לקוח בעסקת רכישה ( )Buyיחויב
במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי המחליף),
בפער בין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף ,בתוספת עמלת מרווח
ציטוט ,ולקוח בעסקת מכירה ( )Sellיזוכה במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על
בסיס שער המכשיר הפיננסי המחליף) ,בפער בין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער הרכישה של המכשיר
הפיננסי המוחלף בקיזוז עמלת מרווח ציטוט.
כאשר שער המכשיר הפיננסי המחליף (החדש) נמוך ממחיר המכשיר הפיננסי המוחלף (הישן)  -בעסקת רכישה ( )Buyיזוכה
במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי המחליף),
בפער בין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף ,בקיזוז עמלת מרווח
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ציטוט ,ולקוח בעסקת מכירה ( )Sellיחויב במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על
בסיס שער המכשיר הפיננסי המחליף) ,בפער בין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער הרכישה של המכשיר
הפיננסי המוחלף בתוספת עמלת מרווח ציטוט.
העמלות הנגבות בנוגע לגלגול :עמלת מרווח (כתוצאה ממכירת/רכישת המכשיר הפיננסי (בהתאם לפוזיציה) הקיים
ורכישת/מכירת המכשיר הפיננסי החדש),
עמלה ממוצעת למועד גלגול ליחידת  LOTאחת $ 125.00 -
הלקוח יחויב/יזוכה בהליך הגלגול במהלך סוף השבוע בו מבוצע הגלגול ,בלילה שבין ששי לשבת בשעה  24:00:00מיתרת
הרווח והפסד במכשיר הפיננסי.

תקבולים
נוספים
מהחזקת
המכשיר
הפיננסי
עמלות נוספות
בקשר למכשיר
הפיננסי
שעות מסחר
במכשיר
הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר
הפיננסי
המטבע בו נקוב
המכשיר
הפיננסי

המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.

אין
שעון ישראל (שעון קיץ) :שעות מסחר – יום ב' – יום ו' ; הפסקה יומית –  03:00 - 21:19ומ  15:44עד .16:30
מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

דולר ארה"ב (.)$
כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד כתוצאה
משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלא :נכס הבסיס הוא החוזה העתידי  Soybean Futuresשמועד פקיעתו מצוין בלינק הבא:
http://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover-dates
נכס הבסיס המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע בלינק הנ"ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר הפיננסי זמין
למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו .נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה העתידי הנ"ל הקרוב ביותר
מלא או החוזה העתידי הבא אחריו ,למעט החוזים העתידיים לחודשים אוגוסט וספטמבר .מועד הפקיעה של המכשיר
שם
ותיאור תמציתי הפיננסי מופיע בסעיף מועד פקיעת המכשיר הפיננסי.
תיאור נכס הבסיס :מחיר סחורה עתידית מסוג  Soybean Futuresמייצג סנטים דולרים לבושל פולי סויה.
Soybean Futuresנסחרים בבורסת שיקאגו בארה"ב.
למידע נוסף אודות נכס הבסיסhttp://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and- :
oilseed/soybean_contract_specifications.html
מקום מסחר
 - CBOTבורסת שיקגו Chicago Board of Trade
נכס סימול בבורסה בו נסחרMonth: S (Month,Year) :
סימול
הבסיס
H=March .K=May .N=July.Q=August .U=September.X=November Month: F=January
נכס נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
עורך
הבסיס
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום -
http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-andמחיר
oilseed/soybean.htmlC:\Users\asafe\AppData\Local\Temp\notesD2A95E\www.cmegroup.com\trading\equi
ty-index\us-index\e-mini-sandp500.html

קוד בלומברג( S A Comdty /בלומברג)
רויטרס
הנכס
מטבע
( )USDדולר ארה"ב
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף ב לתקנון
נתונים
סטטיסטיים
המסחר
נכס
על
הבסיס
המסחר בזירה
מערכת מסחר
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :
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נכס

סימול
הבסיס
SOYBEAN
במערכות
המסחר
מסחר  1יחידות חוזה עתידי.
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי בׁ 0.01 :LOT-
בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש
להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
Margin
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 5.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
 כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך הכספיםהתראה
קריאה לבטוחה בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
( Margin
)Call
סגירת עסקה
ביוזמת החברה
()Stop Out

כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך הכספים
בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
XXXX.XX
החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו נסחר נכס
הבסיס.

מבנה ציטוט
מחיר המכשיר
הפיננסי
תנודת הציטוט
0.25$
המינימלי
בזירה
LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.25$
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה (100חוזים).
רווח/הפסד
תזוזה  – Unitsכמות היחידות לעסקה.
בגין
מינימלית
 – Soybean Futuresמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 0.1עשר יחידות חוזה עתידי  ,)Soybean Futuresתזוזה מינימלית ( )0.25במחיר
חוזה  ,Soybean Futuresתביא לרווח/הפסד של .2.5$
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו
דיווחים
בתקנון ובדף המוצר .לינק לאתר הדיווחיםhttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx :
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי

נכס בסיס

סיווג נכס
בסיס

פקיעה של המכשיר
הפיננסי

חוזה עתידי
על סחורות

המכשיר בעל מועד
פקיעה .קיימת
אפשרות לפתיחת
עסקה חדשה באופן
אוטומטי בהתאם
לתנאים המפורטים
בסעיף "מועד פקיעת
המכשיר הפיננסי"

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת
עסקה
5.0%

חוזה הפרשים
Sugar No. 11 Futures
(חוזה עתידי שמועד פקיעתו מצוין
()CFD
בלינק הבא:
http://www.atrade.co.il/trading )info/cfd-rollover-datesנכס
הבסיס המזוהה בשם ובמועד הפקיעה
המופיע בלינק הנ”ל ,אינו משתנה
מהרגע בו המכשיר הפיננסי זמין
למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו .נכס
הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה
תמיד החוזה העתידי הנ”ל הקרוב ביותר
או החוזה העתידי הבא אחריו .מועד
הפקיעה של המכשיר הפיננסי מופיע
בסעיף מועד פקיעת המכשיר הפיננסי.
המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
הפרשים לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
חוזה
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
)
CFD
(
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת החוזה
במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית בלבד
( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי
נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות תנודות
קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את העסקאות של
הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי מערכה הנקוב
ומסחר
מינוף
של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת ,מצמצמת את
בחוזה הפרשים
ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות
שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה כמפורט
בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא שוויה של העסקה
(הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי יש מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
מועד פקיעת המכשיר הפיננסי זמין בלינק הבאhttp://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover- :
dates
פקיעת בתנאי שוק רגילים ,מועד הפקיעה המוצג בלינק הנ"ל  ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר בעל אותו מועד
מועד
המכשיר הפיננסי פקיעה המופיע בלינק זמין למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו  .בתנאי שוק המתאפיינים בדלילות מסחר,
מיעוט ציטוטים והיקפי מסחר נמוכים ביחס לחוזה העתידי בעל מועד הפקיעה הקרוב ביותר אחריו,
ואשר אינם נובעים ממסחר בימי חג או כשל טכני ,תקדים החברה את מועד הפקיעה )להלן" :הקדמה"(
לחוזה העתידי הקרוב ביותר (להלן" :חוזה עתידי קרוב") בהתקיים כל התנאים המצטברים הבאים:
 .1מועד פקיעתו של החוזה העתידי אינו עולה על  6חודשים.
 .2היחס בין מחזור המסחר הממוצע (בכמות החוזים) בחוזה העתידי הקרוב ב 48-השעות שקדמו
למועד הגלגול  ,ובין מחזור המסחר היומי המקסימלי בחוזה העתידי הנוכחי יהיה שווה או גדול
מ. 3% -
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במועד פקיעת המכשיר הפיננסי תבוצע ,כברירת מחדל ,סגירת העסקה הנוכחית במכשיר פיננסי זה,
ופתיחת עסקה חדשה במכשיר פיננסי שנכס הבסיס שלו הוא החוזה העתידי ,Sugar No. 11 Futures
הנסחר באותה בורסה ,ואשר מועד פקיעתו הינו הקצר ביותר לאחר מועד פקיעתו של נכס הבסיס המתואר
בסעיפי נכס הבסיס (להלן" :גלגול המכשיר הפיננסי").
החברה תיידע את הלקוח בטרם תבצע את גלגול המכשיר הפיננסי וכן תיידע את הלקוח כי גלגול כאמור
כרוך בעלויות.
טרם הגלגול ,לקוח רשאי לסגור את העסקה ע"מ להימנע מהגלגול האוטומטי שמבצעת החברה.
לפרטים נוספים ראה סעיף "גלגול המכשיר הפיננסי".
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  10000( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  10000( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

)𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT ∗ [Sugar No. 11 Futures 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 − Sugar No. 11 Futures
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 =

נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏
𝑛𝑒𝑝𝑜

[Units ∗ LOT ∗ [Sugar No. 11 Futures
)𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 − Sugar No. 11 Futures
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜= 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

חישוב
יתרת מקרא:
הרווח/הפסד
במכשיר פיננסי  10000 = LOTחוזים
עמלת  – Unitsכמות היחידות לעסקה.
(כולל
𝑘𝑠𝑎
ציטוט
מרווח
𝑛𝑒𝑝𝑜  – Sugar No. 11 Futuresשער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת
עמלות
ולמעט
רכישה).
)
נוספות
𝑑𝑖𝑏
𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐  – Sugar No. 11 Futuresשער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה
(בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜  – Sugar No. 11 Futuresשער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה
(בעסקת מכירה).
𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐  – Sugar No. 11 Futuresשער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת
מכירה).
) -FX (bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 10000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן רכישה
של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  0.02יחידות של המכשיר הפיננסי (= .)10000*0.02אם שער הנוכחי
של המכשיר הפיננסי הוא  $ 19.04אז בקניית  LOT 0.02שווי הפוזיציה הוא ( $ 3808ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .ברגע שהעסקה
נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
עמלה
החזקת
פתוחה

בגין
עסקה

החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג,ד,ה ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
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𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑑𝑖𝑏

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ Sugar No. 11 Futures 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Buy
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑘𝑠𝑎

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ Sugar No. 11 Futures 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ()Interest
היא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית אחת.
למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום שישי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
 100 = LOTחוזים.
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה .00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶  – Sugar No. 11 Futuresמחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶  – Sugar No. 11 Futuresמחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע
לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured
) overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי
החברה
באתר
המסחר
תנאי
בעמוד
בה
להתעדכן
וניתן
החברה
מדיניות
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured
) overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי
החברה
באתר
המסחר
תנאי
בעמוד
בה
להתעדכן
וניתן
החברה
מדיניות
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

עמלת
מטבע

לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.
מועד "גלגול המכשיר הפיננסי" :מועד גלגול המכשיר הפיננסי (יום ושעה מדויקת) זמין בלינק הבא-

http://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover-dates

גלגול המכשיר
הפיננסי

מועד הגלגול המוצג בלינק הנ"ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר בעל אותו מועד גלגול המופיע בלינק
זמין למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו.
לאחר ביצוע גלגול המכשיר הפיננסי ,חישוב יתרת הרווח וההפסד ימשיך להתבסס על השער ששרר במועד
פתיחת העסקה המקורית (בטרם הגלגול הראשון) במכשיר הפיננסי .לאחר כל גלגול במכשיר הפיננסי
החברה תבצע התאמה ביתרת הרווח וההפסד של הלקוח בהתאם לפער בין השער בו נסגרה העסקה
במכשיר הפיננסי המוחלף ובין שער בו נפתח העסקה במכשיר הפיננסי המחליף בניכוי עמלה ,באופן הבא:
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כאשר שער מכשיר הפיננסי המחליף (החדש) גבוה משער מכשיר הפיננסי המוחלף (הישן)  -לקוח בעסקת רכישה
( )Buyיחויב במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר
הפיננסי המחליף) ,בפער בין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער המכירה של המכשיר הפיננסי
המוחלף ,בתוספת עמלת מרווח ציטוט ,ולקוח בעסקת מכירה ( )Sellיזוכה במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד
הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי המחליף) ,בפער בין שער המכירה של המכשיר
הפיננסי המחליף ובין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף בקיזוז עמלת מרווח ציטוט.
כאשר שער המכשיר הפיננסי המחליף (החדש) נמוך ממחיר המכשיר הפיננסי המוחלף (הישן)  -בעסקת רכישה ()Buy
יזוכה במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר
הפיננסי המחליף) ,בפער בין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער המכירה של המכשיר הפיננסי
המוחלף ,בקיזוז עמלת מרווח ציטוט ,ולקוח בעסקת מכירה ( )Sellיחויב במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד
הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי המחליף) ,בפער בין שער המכירה של המכשיר
הפיננסי המחליף ובין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף בתוספת עמלת מרווח ציטוט.
העמלות הנגבות בנוגע לגלגול :עמלת מרווח (כתוצאה ממכירת/רכישת המכשיר הפיננסי (בהתאם לפוזיציה)
הקיים ורכישת/מכירת המכשיר הפיננסי החדש),
עמלה ממוצעת למועד גלגול ליחידת  LOTאחת $ 300.00 -
הלקוח יחויב/יזוכה בהליך הגלגול במהלך סוף השבוע בו מבוצע הגלגול ,בלילה שבין ששי לשבת בשעה 24:00:00
מיתרת הרווח והפסד במכשיר הפיננסי.

תקבולים נוספים המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.
מהחזקת
המכשיר הפיננסי
נוספות אין
עמלות
בקשר למכשיר
הפיננסי
מסחר שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – יום ב' – יום ו' ; הפסקה יומית – .10:30 - 19:59
שעות
הפיננסי
במכשיר
מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי
דולר ארה"ב (.)$
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלא :נכס הבסיס הוא החוזה העתידי  Sugar No. 11 Futuresשמועד פקיעתו מצוין בלינק הבא:
http://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover-dates
נכס הבסיס המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע בלינק הנ"ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר הפיננסי
זמין למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו .נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה העתידי הנ"ל
שם מלא ותיאור הקרוב ביותר או החוזה העתידי הבא אחריו .מועד הפקיעה של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד
פקיעת המכשיר הפיננסי.
תמציתי
תיאור נכס הבסיס :מחיר סחורה עתידית מסוג  Sugar No. 11 Futuresמייצג סנטים של דולר אמריקאי
לפאונד של סוכר Sugar No. 11 Futures .נסחרים בבורסת  ICEבארה"ב.
למידע נוסף אודות נכס הבסיסhttp://www.cmegroup.com/trading/agricultural/softs/sugar- :
no11_contract_specifications.html
מקום מסחר
 - ICE USבורסת חוזים עתידיים ניו-יורק Ice Futures U.S.
Month:
נכס סימול בבורסה בו נסחרYO (Month,Year) :
סימול
הבסיס
H=March. K=May. N=July. V=October Month:
עורך נכס הבסיס כס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום -
http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/softs/sugarמחיר
no11.htmlC:\Users\asafe\AppData\Local\Temp\notesD2A95E\www.cmegroup.com\trading\equityindex\us-index\e-mini-sandp500.html

בלומברג/

קוד
רויטרס
מטבע הנכס
( )USDדולר ארה"ב
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף ב
נתונים
על
סטטיסטיים
לתקנון המסחר
נכס הבסיס
( SBA Comdtyבלומברג)
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המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
נכס
סימול
הבסיס במערכות SUGAR#11
המסחר
מסחר  100יחידות חוזה עתידי.
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי בׁ 0.01 :LOT-

Margin
התראה  -קריאה
לבטוחה
()Margin Call
עסקה
סגירת
ביוזמת החברה
()Stop Out
ציטוט
המכשיר

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 5.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
XX.XX
החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.

מבנה
מחיר
הפיננסי
תנודת הציטוט
0.01$
המינימלי בזירה
LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.01$
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה (10000חוזים).
רווח/הפסד בגין
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה מינימלית
 – Sugar No. 11 Futuresמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 0.1עשר יחידות חוזה עתידי  ,)Sugar No. 11 Futuresתזוזה מינימלית
( )0.01במחיר חוזה  ,Sugar No. 11 Futuresתביא לרווח/הפסד של .10$
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים
דיווחים
שיבוצעו בתקנון ובדף המוצר .לינק לאתר הדיווחיםhttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx :
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי
חוזה הפרשים
()CFD

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס
חוזה עתידי על
סחורות

Chicago SRW Wheat Futures
(חוזה עתידי שמועד פקיעתו מצוין בלינק
הבאhttp://www.atrade.co.il/trading- :
 )info/cfd-rollover-datesנכס הבסיס
המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע בלינק
הנ”ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר
הפיננסי זמין למסחר בזירה ועד למועד
פקיעתו .נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי
יהיה תמיד החוזה העתידי הנ”ל הקרוב
ביותר או החוזה העתידי הבא אחריו .מועד
הפקיעה של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף
מועד פקיעת המכשיר הפיננסי.
המכשיר הפיננסי

פקיעה של המכשיר
הפיננסי
המכשיר בעל מועד
פקיעה .קיימת
אפשרות לפתיחת
עסקה חדשה באופן
אוטומטי בהתאם
לתנאים המפורטים
בסעיף "מועד פקיעת
המכשיר הפיננסי"

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה
5.0%

חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק ( ,OTC - Over The Counterמשמע ,אינו
נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם לכיוון העסקה ,רכישה
חוזה הפרשים או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס (גודל העסקה) במועד סגירת
העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה .מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות
()CFD
שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות
של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס
הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות תנודות קטנות בשער
נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד
מינוף ומסחר את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח
בחוזה הפרשים להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת ,מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו
לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים
בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר
הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי יש מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר
בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
מועד פקיעת המכשיר הפיננסי זמין בלינק הבאhttp://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover-dates :
בתנאי שוק רגילים ,מועד הפקיעה המוצג בלינק הנ"ל  ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר בעל אותו מועד פקיעה
מועד פקיעת המופיע בלינק זמין למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו  .בתנאי שוק המתאפיינים בדלילות מסחר ,מיעוט ציטוטים
והיקפי מסחר נמוכים ביחס לחוזה העתידי בעל מועד הפקיעה הקרוב ביותר אחריו ,ואשר אינם נובעים ממסחר
המכשיר
בימ י חג או כשל טכני ,תקדים החברה את מועד הפקיעה )להלן" :הקדמה"( לחוזה העתידי הקרוב ביותר (להלן:
הפיננסי
"חוזה עתידי קרוב") בהתקיים כל התנאים המצטברים הבאים:
מועד פקיעתו של החוזה העתידי אינו עולה על  6חודשים.
.1
היחס בין מחזור המסחר הממוצע (בכמות החוזים) בחוזה העתידי הקרוב ב 48-השעות שקדמו
.2
למועד הגלגול  ,ובין מחזור המסחר היומי המקסימלי בחוזה העתידי הנוכחי יהיה שווה או גדול
מ. 3% -
במועד פקיעת המכשיר הפיננסי תבוצע ,כברירת מחדל ,סגירת העסקה הנוכחית במכשיר פיננסי זה ,ופתיחת עסקה
חדשה במכשיר פיננסי שנכס הבסיס שלו הוא החוזה העתידי  ,Chicago SRW Wheat Futuresהנסחר באותה
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בורסה ,ואשר מועד פקיעתו הינו הקצר ביותר לאחר מועד פקיעתו של נכס הבסיס המתואר בסעיפי נכס הבסיס
(להלן" :גלגול המכשיר הפיננסי").
החברה תיידע את הלקוח בטרם תבצע את גלגול המכשיר הפיננסי וכן תיידע את הלקוח כי גלגול כאמור כרוך
בעלויות.
טרם הגלגול ,לקוח רשאי לסגור את העסקה ע"מ להימנע מהגלגול האוטומטי שמבצעת החברה.
לפרטים נוספים ראה סעיף "גלגול המכשיר הפיננסי".
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את
המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח
את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון במועד
סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את
המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את חוזה
ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון
במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

)𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT ∗ [Chicago SRW Wheat Futures 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 − Chicago SRW Wheat Futures
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 =

נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑘𝑠𝑎

)𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 − Chicago SRW Wheat Futures

𝑑𝑖𝑏
𝑛𝑒𝑝𝑜

[Units ∗ LOT ∗ [Chicago SRW Wheat Futures
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜= 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

מקרא:
חישוב יתרת
 100 = LOTחוזים
הרווח/הפסד
במכשיר פיננסי  – Unitsכמות היחידות לעסקה.
עמלת
(כולל
𝑘𝑠𝑎
ציטוט
מרווח
ולמעט עמלות 𝑛𝑒𝑝𝑜  – Chicago SRW Wheat Futuresשער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת
נוספות)
רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐  – Chicago SRW Wheat Futuresשער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה
(בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜  – Chicago SRW Wheat Futuresשער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה
(בעסקת מכירה).
𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐  – Chicago SRW Wheat Futuresשער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת
מכירה).
) -FX (bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 100 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן רכישה של
 (Units) 0.02משמעותה רכישה של  0.02יחידות של המכשיר הפיננסי (= .)100*0.02אם שער הנוכחי של המכשיר
הפיננסי הוא  $ 418.25אז בקניית  LOT 0.02שווי הפוזיציה הוא ( $ 836.5ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .ברגע שהעסקה נסגרת
מבוצעת המרה לפי השער הקיים במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב או יזוכה
בימים ב ,ג,ד,ה ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה שלהן:

בגין
עמלה
החזקת עסקה
פתוחה

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑑𝑖𝑏

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ Chicago SRW Wheat Futures 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Buy
360
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עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑘𝑠𝑎

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ Chicago SRW Wheat Futures 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא שלילית
משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית אחת .למשל
בהחזקת עסקה פתוחה ביום שישי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת העסקה עבור יום
שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט מלא אודות מספר החיובים
בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
 100 = LOTחוזים.
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה .00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶  – Chicago SRW Wheat Futuresמחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶  – Chicago SRW Wheat Futuresמחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע לביצוע החישוב
(כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured
) overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי מדיניות
החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-
conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured
) overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי מדיניות
החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-
conditions
עמלת
מטבע

לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.
מועד "גלגול המכשיר הפיננסי" :מועד גלגול המכשיר הפיננסי (יום ושעה מדויקת) זמין בלינק הבא-

http://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover-dates
מועד הגלגול המוצג בלינק הנ"ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר בעל אותו מועד גלגול המופיע בלינק זמין למסחר
בזירה ועד למועד פקיעתו.

גלגול
המכשיר
הפיננסי

לאחר ביצוע גלגול המכשיר הפיננסי ,חישוב יתרת הרווח וההפסד ימשיך להתבסס על השער ששרר במועד פתיחת
העסקה המקורית (בטרם הגלגול הראשון) במכשיר הפיננסי .לאחר כל גלגול במכשיר הפיננסי החברה תבצע
התאמה ביתרת הרווח וההפסד של הלקוח בהתאם לפער בין השער בו נסגרה העסקה במכשיר הפיננסי המוחלף
ובין שער בו נפתח העסקה במכשיר הפיננסי המחליף בניכוי עמלה ,באופן הבא:
כאשר שער מכשיר הפיננסי המחליף (החדש) גבוה משער מכשיר הפיננסי המוחלף (הישן)  -לקוח בעסקת רכישה ( )Buyיחויב
במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי המחליף),
בפער בין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף ,בתוספת עמלת מרווח
ציטוט ,ולקוח בעסקת מכירה ( )Sellיזוכה במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על
בסיס שער המכשיר הפיננסי המחליף) ,בפער בין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער הרכישה של המכשיר
הפיננסי המוחלף בקיזוז עמלת מרווח ציטוט.
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כאשר שער המכשיר הפיננסי המחליף (החדש) נמוך ממחיר המכשיר הפיננסי המוחלף (הישן)  -בעסקת רכישה ( )Buyיזוכה
במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי המחליף),
בפער בין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף ,בקיזוז עמלת מרווח
ציטוט ,ולקוח בעסקת מכירה ( )Sellיחויב במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על
בסיס שער המכשיר הפיננסי המחליף) ,בפער בין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער הרכישה של המכשיר
הפיננסי המוחלף בתוספת עמלת מרווח ציטוט.
העמלות הנגבות בנוגע לגלגול :עמלת מרווח (כתוצאה ממכירת/רכישת המכשיר הפיננסי (בהתאם לפוזיציה) הקיים
ורכישת/מכירת המכשיר הפיננסי החדש),
עמלה ממוצעת למועד גלגול ליחידת  LOTאחת $ 50.00 -
הלקוח יחויב/יזוכה בהליך הגלגול במהלך סוף השבוע בו מבוצע הגלגול ,בלילה שבין ששי לשבת בשעה  24:00:00מיתרת
הרווח והפסד במכשיר הפיננסי.

תקבולים
נוספים
מהחזקת
המכשיר
הפיננסי
עמלות נוספות
בקשר למכשיר
הפיננסי
שעות מסחר
במכשיר
הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר
הפיננסי
המטבע בו נקוב
המכשיר
הפיננסי

המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.

אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – יום ב' – יום ו' ; הפסקה יומית –  03:00 - 21:19ומ  15:44עד .16:30
מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

דולר ארה"ב (.)$
כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד כתוצאה
משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס

שם מלא :נכס הבסיס הוא החוזה העתידי  Chicago SRW Wheat Futuresשמועד פקיעתו מצוין בלינק הבא:
http://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover-dates
נכס הבסיס המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע בלינק הנ"ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר הפיננסי זמין
למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו .נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה העתידי הנ"ל הקרוב ביותר
שם
מלא או החוזה העתידי הבא אחריו .מועד הפקיעה של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד פקיעת המכשיר הפיננסי.
ותיאור תמציתי תיאור נכס הבסיס :מחיר סחורה עתידית מסוג  Chicago SRW Wheat Futuresמייצג סנטים דולרים לבושל
חיטה אמריקאית Chicago SRW Wheat Futures .נסחרים בבורסת שיקאגו בארה"ב.
למידע נוסף אודות נכס הבסיסhttp://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and- :
oilseed/wheat_contract_specifications.html?gclid=CLKtyrSals4CFQNQ2wodR0O9A&gclsrc=aw.ds
מקום מסחר
 - CBOTבורסת שיקגו Chicago Board of Trade
סימול
הבסיס
עורך
הבסיס

נכס סימול בבורסה בו נסחרMonth: W (Month,Year) :
H=March. K=May. N=July. U=September Month: Z=December
נכס נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום -
http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-

מחיר

oilseed/wheat.html?gclid=CLKtyrSals4CFQNQ2wodR0O9A&gclsrc=aw.dsC:\Users\asafe\AppData\Local\Temp\notesD2A95E\www.cmegroup.com\trading\equ
ity-index\us-index\e-mini-sandp500.html

קוד בלומברג/
רויטרס
מטבע הנכס

( W A Comdtyבלומברג)
( )USDדולר ארה"ב

119

נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף ב לתקנון
נתונים
סטטיסטיים
המסחר
נכס
על
הבסיס
המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :
מערכת מסחר
נכס
סימול
הבסיס
WHEAT
במערכות
המסחר
מסחר  1יחידות חוזה עתידי.
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי בׁ 0.01 :LOT-
בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש
להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
Margin
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 5.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
 כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך הכספיםהתראה
קריאה לבטוחה בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
( Margin
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
)Call
סגירת עסקה כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך הכספים
ביוזמת החברה בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
()Stop Out
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
מבנה ציטוט XXX.XX
מחיר המכשיר החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו נסחר נכס
הפיננסי
הבסיס.
תנודת הציטוט
0.25$
המינימלי
בזירה
LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.25$
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה (100חוזים).
רווח/הפסד
תזוזה  – Unitsכמות היחידות לעסקה.
בגין
מינימלית
 – Chicago SRW Wheat Futuresמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 0.1עשר יחידות חוזה עתידי  ,)Chicago SRW Wheat Futuresתזוזה מינימלית
( )0.25במחיר חוזה  ,Chicago SRW Wheat Futuresתביא לרווח/הפסד של .2.5$
ספק הציטוטים
מתודולוגיות
הציטוטים

למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו

דיווחים

בתקנון ובדף המוצר .לינק לאתר הדיווחיםhttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx :
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר
פיננסי

נכס בסיס

סיווג נכס
בסיס

פקיעה של המכשיר
הפיננסי

חוזה עתידי
מדד סל
מטבעות

המכשיר בעל מועד
פקיעה .קיימת
אפשרות לפתיחת
עסקה חדשה באופן
אוטומטי בהתאם
לתנאים המפורטים
בסעיף "מועד פקיעת
המכשיר הפיננסי"

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת
עסקה
2.5%

חוזה הפרשים
US Dollar Index&reg; Futures
(חוזה עתידי שמועד פקיעתו מצוין בלינק
()CFD
הבאhttp://www.atrade.co.il/trading- :
 )info/cfd-rollover-datesנכס הבסיס
המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע בלינק
הנ”ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר
הפיננסי זמין למסחר בזירה ועד למועד
פקיעתו .נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי
יהיה תמיד החוזה העתידי הנ”ל הקרוב ביותר
או החוזה העתידי הבא אחריו .מועד הפקיעה
של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד
פקיעת המכשיר הפיננסי.
המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק ( ,OTC - Over The Counterמשמע,
אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם לכיוון
חוזה הפרשים העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס (גודל
העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה .מהרווח/ההפסד
()CFD
מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת החוזה במשך לילה כמפורט
בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית בלבד ( )cash settlementוללקוח
אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי
נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות תנודות
קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את העסקאות של
מינוף ומסחר הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי מערכה הנקוב של
עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת ,מצמצמת את ביטחונותיו
בחוזה
הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע
הפרשים
לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון.
העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי
נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי יש מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל
העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
מועד פקיעת המכשיר הפיננסי זמין בלינק הבאhttp://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover- :
dates
מועד פקיעת מועד הפקיעה המוצג בלינק הנ"ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר בעל אותו מועד פקיעה המופיע בלינק זמין
למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו.
המכשיר
הפיננסי
במועד פקיעת המכשיר הפיננסי תבוצע ,כברירת מחדל ,סגירת העסקה הנוכחית במכשיר פיננסי זה ,ופתיחת
עסקה חדשה במכשיר פיננסי שנכס הבסיס שלו הוא החוזה העתידי ,US Dollar Index&reg; Futures
הנסחר באותה בורסה ,ואשר מועד פקיעתו הינו הקצר ביותר לאחר מועד פקיעתו של נכס הבסיס המתואר
בסעיפי נכס הבסיס (להלן" :גלגול המכשיר הפיננסי").
החברה תיידע את הלקוח בטרם תבצע את גלגול המכשיר הפיננסי וכן תיידע את הלקוח כי גלגול כאמור כרוך
בעלויות.
טרם הגלגול ,לקוח רשאי לסגור את העסקה ע"מ להימנע מהגלגול האוטומטי שמבצעת החברה.
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לפרטים נוספים ראה סעיף "גלגול המכשיר הפיננסי".
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  1000( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח
את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו
קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע
החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  1000( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח
את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את
חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה
למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT ∗ [US Dollar Index&reg; Futures 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 − US Dollar Index&reg; Futures
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 = )𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗

נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑑𝑖𝑏
𝑛𝑒𝑝𝑜

𝑘𝑠𝑎

[Units ∗ LOT ∗ [US Dollar Index&reg; Futures
]] 𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 − US Dollar Index&reg; Futures
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜𝑠ℎ
𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 = )𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗

חישוב יתרת
מקרא:
הרווח/הפסד
במכשיר
 1000 = LOTחוזים
(כולל
פיננסי
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
מרווח
עמלת
𝑘𝑠𝑎
ציטוט ולמעט 𝑛𝑒𝑝𝑜  – US Dollar Index&reg; Futuresשער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה
עמלות
(בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏
נוספות)
𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐  – US Dollar Index&reg; Futuresשער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה
(בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜  – US Dollar Index&reg; Futuresשער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה
(בעסקת מכירה).
𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐  – US Dollar Index&reg; Futuresשער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה
(בעסקת מכירה).
) -FX (bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 1000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן רכישה של
 (Units) 0.02משמעותה רכישה של  0.02יחידות של המכשיר הפיננסי (= .)1000*0.02אם שער הנוכחי של
המכשיר הפיננסי הוא  $ 96.505אז בקניית  LOT 0.02שווי הפוזיציה הוא ( $ 1930.1ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .ברגע שהעסקה נסגרת
מבוצעת המרה לפי השער הקיים במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב או
יזוכה בימים ב ,ג,ד,ה ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

בגין
עמלה
החזקת עסקה
פתוחה

)= Interest

𝑑𝑖𝑏

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ US Dollar Index&reg; Futures 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Buy
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑘𝑠𝑎

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ US Dollar Index&reg; Futures 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
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 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא
שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית אחת .למשל
בהחזקת עסקה פתוחה ביום שישי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת העסקה עבור
יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט מלא אודות מספר
החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
 100 = LOTחוזים.
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה .00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶  – US Dollar Index&reg; Futuresמחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶  – US Dollar Index&reg; Futuresמחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע לביצוע
החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured
) overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי מדיניות
החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה https://www.atrade.co.il/trading-
info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured
) overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי מדיניות
החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה https://www.atrade.co.il/trading-
info/trading-conditions
לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר החברה.
עמלת המרת אין עמלות המרה נוספות.
מטבע
מועד "גלגול המכשיר הפיננסי" :מועד גלגול המכשיר הפיננסי (יום ושעה מדויקת) זמין בלינק הבא-

http://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover-dates
מועד הגלגול המוצג בלינק הנ"ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר בעל אותו מועד גלגול המופיע בלינק זמין
למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו.

גלגול
המכשיר
הפיננסי

לאחר ביצוע גלגול המכשיר הפיננסי ,חישוב יתרת הרווח וההפסד ימשיך להתבסס על השער ששרר במועד
פתיחת העסקה המקורית (בטרם הגלגול הראשון) במכשיר הפיננסי .לאחר כל גלגול במכשיר הפיננסי החברה
תבצע התאמה ביתרת הרווח וההפסד של הלקוח בהתאם לפער בין השער בו נסגרה העסקה במכשיר הפיננסי
המוחלף ובין שער בו נפתח העסקה במכשיר הפיננסי המחליף בניכוי עמלה ,באופן הבא:
כאשר שער מכשיר הפיננסי המחליף (החדש) גבוה משער מכשיר הפיננסי המוחלף (הישן)  -לקוח בעסקת רכישה ()Buy
יחויב במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי
המחליף) ,בפער בין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף,
בתוספת עמלת מרווח ציטוט ,ולקוח בעסקת מכירה ( )Sellיזוכה במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת
מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי המחליף) ,בפער בין שער המכירה של המכשיר הפיננסי
המחליף ובין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף בקיזוז עמלת מרווח ציטוט.
כאשר שער המכשיר הפיננסי המחליף (החדש) נמוך ממחיר המכשיר הפיננסי המוחלף (הישן)  -בעסקת רכישה ()Buy
יזוכה במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי
המחליף) ,בפער בין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף ,בקיזוז
עמלת מרווח ציטוט ,ולקוח בעסקת מכירה ( )Sellיחויב במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר
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הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי המחליף) ,בפער בין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין
שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף בתוספת עמלת מרווח ציטוט.
העמלות הנגבות בנוגע לגלגול :עמלת מרווח (כתוצאה ממכירת/רכישת המכשיר הפיננסי (בהתאם לפוזיציה) הקיים
ורכישת/מכירת המכשיר הפיננסי החדש),
עמלה ממוצעת למועד גלגול ליחידת  LOTאחת $ 60.00 -
הלקוח יחויב/יזוכה בהליך הגלגול במהלך סוף השבוע בו מבוצע הגלגול ,בלילה שבין ששי לשבת בשעה 24:00:00
מיתרת הרווח והפסד במכשיר הפיננסי.

תקבולים
נוספים
מהחזקת
המכשיר
הפיננסי
עמלות נוספות
בקשר
למכשיר
הפיננסי
שעות מסחר
במכשיר
הפיננסי
ומועדי
חופשות
במכשיר
הפיננסי
בו
המטבע
נקוב המכשיר
הפיננסי

המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.

אין

שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – יום ב' – יום ו' ; הפסקה יומית – .23:59 - 03:00
מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

דולר ארה"ב (.)$
כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד כתוצאה
משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלא :נכס הבסיס הוא החוזה העתידי  US Dollar Index&reg; Futuresשמועד פקיעתו מצוין בלינק
הבאhttp://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover-dates :
נכס הבסיס המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע בלינק הנ"ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר הפיננסי
זמין למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו .נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה העתידי הנ"ל
שם
מלא הקרוב ביותר או החוזה העתידי הבא אחריו .מועד הפקיעה של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד פקיעת
ותיאור
המכשיר הפיננסי.
תמציתי
תיאור נכס הבסיס :מדד  US Dollar Index&reg; Futuresמייצג את מחירו העתידי של מדד הייחוס US
 , Dollar Indexומייצג את חוזקו של הדולר ביחס למטבעות של שותפות הסחר הגדולות ביותר של
ארה"ונסחרות בבורסת  ICEבארה"ב.
למידע נוסף אודות נכס הבסיסhttps://www.theice.com/products/194/US-Dollar-Index-Futures :
מקום מסחר
 - ICE USבורסת חוזים עתידיים ניו-יורק Ice Futures U.S.
Month:
נכס סימול בבורסה בו נסחרDX (Month,Year) :
סימול
הבסיס
H=march .M=June. U=September Month: Z=December
נכס נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
עורך
הבסיס
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום -
https://www.theice.com/products/194/US-Dollar-Indexמחיר
Futures/dataC:\Users\asafe\AppData\Local\Temp\notesD2A95E\www.cmegroup.com\trading\equityindex\us-index\e-mini-sandp500.html

קוד בלומברג( DXA Currncy /בלומברג)
רויטרס
הנכס
מטבע
( )USDדולר ארה"ב
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף ב
נתונים
סטטיסטיים
לתקנון המסחר
נכס
על
הבסיס
המסחר בזירה
מערכת מסחר שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :
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נכס

סימול
הבסיס
DOLLAR_INDX
במערכות
המסחר
כמות מסחר  10יחידות חוזה עתידי.
מינימלית
גודל עסקה מינימלי בׁ 0.01 :LOT-

Margin

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס) ,אלא
נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 2.5% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
 כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך הכספיםבחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.

התראה
קריאה
לבטוחה
( Margin
)Call
סגירת עסקה כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך הכספים
בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
ביוזמת
החברה
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
()Stop Out
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
מבנה ציטוט
XX.XXX
מחיר
החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו נסחר
המכשיר
נכס הבסיס.
הפיננסי
תנודת
הציטוט
0.005$
המינימלי
בזירה
LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.005$
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה (1000חוזים).
רווח/הפסד
תזוזה  – Unitsכמות היחידות לעסקה.
בגין
מינימלית
 – US Dollar Index&reg; Futuresמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 0.1עשר יחידות חוזה עתידי  ,)US Dollar Index&reg; Futuresתזוזה
מינימלית ( )0.005במחיר חוזה  ,US Dollar Index&reg; Futuresתביא לרווח/הפסד של .0.5$
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים
דיווחים
שיבוצעו בתקנון ובדף המוצר .לינק לאתר הדיווחיםhttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx :
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר
פיננסי
חוזה
הפרשים
()CFD

חוזה
הפרשים
()CFD

מינוף
ומסחר
בחוזה
הפרשים

מועד
פקיעת
המכשיר
הפיננסי

נכס בסיס

סיווג נכס
בסיס

פקיעה של המכשיר
הפיננסי

חוזה עתידי
על מדד זר

המכשיר בעל מועד
פקיעה .קיימת
אפשרות לפתיחת
עסקה חדשה באופן
אוטומטי בהתאם
לתנאים המפורטים
בסעיף "מועד פקיעת
המכשיר הפיננסי"

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה
2.5%

DAX40 Futures
(חוזה עתידי שמועד פקיעתו מצוין בלינק הבא:
http://www.atrade.co.il/trading-info/cfd )rollover-datesנכס הבסיס המזוהה בשם
ובמועד הפקיעה המופיע בלינק הנ”ל ,אינו משתנה
מהרגע בו המכשיר הפיננסי זמין למסחר בזירה ועד
למועד פקיעתו .נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי
יהיה תמיד החוזה העתידי הנ”ל הקרוב ביותר או
החוזה העתידי הבא אחריו .מועד הפקיעה של
המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד פקיעת
המכשיר הפיננסי.
המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק ( ,OTC - Over The Counterמשמע ,אינו נסחר
במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם לכיוון העסקה ,רכישה או
מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס (גודל העסקה) במועד סגירת העסקה
לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה .מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות
מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה
מול הלקוח היא התחשבנות כספית בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס
הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות תנודות קטנות בשער נכס
הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את
השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות
לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת ,מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות
נוספות .כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה
סגירת עסקאות יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי יש מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר
בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
מועד פקיעת המכשיר הפיננסי זמין בלינק הבאhttp://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover-dates :
מועד הפקיעה המוצג בלינק הנ"ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר בעל אותו מועד פקיעה המופיע בלינק זמין למסחר
בזירה ועד למועד פקיעתו.
במועד פקיעת המכשיר הפיננסי תבוצע ,כברירת מחדל ,סגירת העסקה הנוכחית במכשיר פיננסי זה ,ופתיחת עסקה
חדשה במכשיר פיננסי שנכס הבסיס שלו הוא החוזה העתידי  ,DAX40 Futuresהנסחר באותה בורסה ,ואשר מועד
פקיעתו הינו הקצר ביותר לאחר מועד פקיעתו של נכס הבסיס המתואר בסעיפי נכס הבסיס (להלן" :גלגול המכשיר
הפיננסי").
החברה תיידע את הלקוח בטרם תבצע את גלגול המכשיר הפיננסי וכן תיידע את הלקוח כי גלגול כאמור כרוך בעלויות.

טרם הגלגול ,לקוח רשאי לסגור את העסקה ע"מ להימנע מהגלגול האוטומטי שמבצעת החברה.
לפרטים נוספים ראה סעיף "גלגול המכשיר הפיננסי".
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
חישוב
יתרת
כמות יחידות ( )Unitsכפול  10( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את
הפס
/
הרווח
המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח
ד במכשיר את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון במועד
פיננסי
סגירת העסקה (או במועד החישוב).
(כולל עמלת
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מרווח
ציטוט
ולמעט
עמלות
נוספות)

הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  10( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את
המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים
מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת
העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 = )𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT ∗ [DAX40 Futures 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 − DAX40 Futures

נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

𝑘𝑠𝑎
]] 𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐

− DAX40 Futures

𝑑𝑖𝑏
𝑛𝑒𝑝𝑜

[Units ∗ LOT ∗ [DAX40 Futures

מקרא:
 10 = LOTחוזים
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜  – DAX40 Futuresשער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐  – DAX40 Futuresשער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜  – DAX40 Futuresשער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת מכירה).
𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐  – DAX40 Futuresשער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 10 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן רכישה של (Units) 0.02
משמעותה רכישה של  0.02יחידות של המכשיר הפיננסי (= .)10*0.02אם שער הנוכחי של המכשיר הפיננסי הוא
 $ 10305.5אז בקניית  LOT 0.02שווי הפוזיציה הוא ( $ 2061.1ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .ברגע שהעסקה נסגרת מבוצעת
המרה לפי השער הקיים במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב או יזוכה
בימים ב ,ג,ד,ה ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑑𝑖𝑏

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ DAX40 Futures 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Buy
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

עמלה בגין
החזקת
עסקה
פתוחה

𝑘𝑠𝑎

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ DAX40 Futures 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב
( )Interestהיא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית אחת .למשל בהחזקת
עסקה פתוחה ביום שישי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון
גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב
ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
 100 = LOTחוזים.
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה .00:00:00
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 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶  – DAX40 Futuresמחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶  – DAX40 Futuresמחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע לביצוע החישוב
(כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured overnight
) financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי מדיניות החברה וניתן
להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured overnight
) financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי מדיניות החברה וניתן
להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

עמלת
המרת
מטבע

לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר החברה.
אין עמלות המרה נוספות.
מועד "גלגול המכשיר הפיננסי" :מועד גלגול המכשיר הפיננסי (יום ושעה מדויקת) זמין בלינק הבא-

http://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover-dates
מועד הגלגול המוצג בלינק הנ"ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר בעל אותו מועד גלגול המופיע בלינק זמין למסחר
בזירה ועד למועד פקיעתו.
לאחר ביצוע גלגול המכשיר הפיננסי ,חישוב יתרת הרווח וההפסד ימשיך להתבסס על השער ששרר במועד פתיחת
העסקה המקורית (בטרם הגלגול הראשון) במכשיר הפיננסי .לאחר כל גלגול במכשיר הפיננסי החברה תבצע התאמה
ביתרת הרווח וההפסד של הלקוח בהתאם לפער בין השער בו נסגרה העסקה במכשיר הפיננסי המוחלף ובין שער בו
נפתח העסקה במכשיר הפיננסי המחליף בניכוי עמלה ,באופן הבא:

גלגול
המכשיר
הפיננסי

כאשר שער מכשיר הפיננסי המחליף (החדש) גבוה משער מכשיר הפיננסי המוחלף (הישן)  -לקוח בעסקת רכישה ( )Buyיחויב
במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי המחליף) ,בפער
בין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף ,בתוספת עמלת מרווח ציטוט,
ולקוח בעסקת מכירה ( )Sellיזוכה במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער
המכשיר הפיננסי המחליף) ,בפער בין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף
בקיזוז עמלת מרווח ציטוט.
כאשר שער המכשיר הפיננסי המחליף (החדש) נמוך ממחיר המכשיר הפיננסי המוחלף (הישן)  -בעסקת רכישה ( )Buyיזוכה במועד
ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי המחליף) ,בפער בין שער
הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף ,בקיזוז עמלת מרווח ציטוט ,ולקוח
בעסקת מכירה ( )Sellיחויב במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר
הפיננסי המחליף) ,בפער בין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף בתוספת
עמלת מרווח ציטוט.
העמלות הנגבות בנוגע לגלגול :עמלת מרווח (כתוצאה ממכירת/רכישת המכשיר הפיננסי (בהתאם לפוזיציה) הקיים
ורכישת/מכירת המכשיר הפיננסי החדש),
עמלה ממוצעת למועד גלגול ליחידת  LOTאחת EUR30-
הלקוח יחויב/יזוכה בהליך הגלגול במהלך סוף השבוע בו מבוצע הגלגול ,בלילה שבין ששי לשבת בשעה  24:00:00מיתרת הרווח
והפסד במכשיר הפיננסי.

תקבולים
נוספים
מהחזקת
המכשיר
הפיננסי
עמלות
נוספות
בקשר

המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.

אין
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למכשיר
הפיננסי
שעות מסחר
במכשיר
הפיננסי
ומועדי
חופשות
במכשיר
הפיננסי
המטבע בו
נקוב
המכשיר
הפיננסי

שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – יום ב' – יום ו' הפסקה יומית – .03:10 - 22:59
מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

אירו (.)EUR
כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד כתוצאה משינויי
בשערי החליפין.

נכס הבסיס
שם מלא :נכס הבסיס הוא החוזה העתידי  DAX40 Futuresשמועד פקיעתו מצוין בלינק הבא:
http://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover-dates
נכס הבסיס המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע בלינק הנ"ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר הפיננסי זמין למסחר
בזירה ועד למועד פקיעתו .נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה העתידי הנ"ל הקרוב ביותר או החוזה
העתידי הבא אחריו .מועד הפקיעה של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד פקיעת המכשיר הפיננסי.
מלא
שם
תיאור נכס הבסיס :מדד DAX40 Futuresמייצג את מחירו העתידי של מדד הייחוס  , DAX40אשר כולל  40מניות
ותיאור
של החברות הגדולות ביותר בגרמניה הנסחרות בבורסת  EUREXבאירופה.
תמציתי
מדד השקעה:
מדד השקעה ( )Total Return Indexהוא מדד העוקב אחר המניות המרכיבות אותו ומניח כי הדיבידנדים המחולקים בו הושקעו
מחדש במניות המדד .כתוצאה מכך המדד אינו יורד כאשר ישנה חלוקה של דיבידנד .וזאת בשונה ממדד מחיר אשר מתעדכן מטה
בהתאם לחלוקת הדיבידנד.

למידע נוסף אודות נכס הבסיסhttp://www.eurexchange.com/exchange-en/products/idx/dax/17206/ :
 - EUREXבורסת חוזים עתידיים אירופה EUREX Exchange

מקום
מסחר
Month:
סימול נכס סימול בבורסה בו נסחרFDAX (Month,Year) :
הבסיס
H=march .M=June. U=September Month: Z=December
עורך נכס נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
הבסיס
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום -
http://www.eurexchange.com/exchangeמחיר

\en/products/idx/dax/17206/C:\Users\asafe\AppData\Local\Temp\notesD2A95E\www.cmegroup.com\trading
equity-index\us-index\e-mini-sandp500.html

קוד
בלומברג/
רויטרס
מטבע הנכס ( )EURאירו
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף ב לתקנון
נתונים
סטטיסטיי
המסחר
ם על נכס
הבסיס
המסחר בזירה
מערכת
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :
מסחר
סימול נכס
הבסיס
DAX30
במערכות
המסחר
כמות מסחר  0.1יחידות חוזה עתידי.
מינימלית
גודל עסקה מינימלי בׁ 0.01 :LOT-
בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש
להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
Margin
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 2.5% :מגובה הפוזיציה.
( GXA Indexבלומברג)
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לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
 כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך הכספים בחשבונו,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.

התראה
קריאה
לבטוחה
( Margin
)Call
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך הכספים בחשבונו,
סגירת
תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
עסקה
ביוזמת
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
החברה
()Stop Out
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
מבנה
ציטוט מחיר XXXXX.X
המכשיר
החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו נסחר נכס הבסיס.
הפיננסי
תנודת
הציטוט
0.5EUR
המינימלי
בזירה
LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.5EUR
רווח/הפסד  = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה (10חוזים).
בגין תזוזה  – Unitsכמות היחידות לעסקה.
מינימלית
 – DAX40 Futuresמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 0.1עשר יחידות חוזה עתידי  ,)DAX40 Futuresתזוזה מינימלית ( )0.5במחיר חוזה
 ,DAX40 Futuresתביא לרווח/הפסד של .0.5
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיו
ת
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו
דיווחים
בתקנון ובדף המוצר .לינק לאתר הדיווחיםhttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx :
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי

נכס בסיס

סיווג נכס
בסיס

פקיעה של המכשיר
הפיננסי

חוזה עתידי
על מדד

המכשיר בעל מועד
פקיעה .קיימת
אפשרות לפתיחת
עסקה חדשה באופן
אוטומטי בהתאם
לתנאים המפורטים
בסעיף "מועד פקיעת
המכשיר הפיננסי"

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת
עסקה
2.5%

חוזה הפרשים
E mini Dow ($5) Future
(חוזה עתידי שמועד פקיעתו מצוין בלינק
()CFD
הבא:
http://www.atrade.co.il/trading )info/cfd-rollover-datesנכס
הבסיס המזוהה בשם ובמועד הפקיעה
המופיע בלינק הנ”ל ,אינו משתנה
מהרגע בו המכשיר הפיננסי זמין למסחר
בזירה ועד למועד פקיעתו .נכס הבסיס
של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה
העתידי הנ”ל הקרוב ביותר או החוזה
העתידי הבא אחריו .מועד הפקיעה של
המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד
פקיעת המכשיר הפיננסי.
המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק ( ,OTC - Over The Counterמשמע,
אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם לכיוון
חוזה הפרשים העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס (גודל
העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
()CFD
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת החוזה
במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית בלבד
( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי
נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות תנודות
קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את העסקאות של
הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי מערכה הנקוב
ומסחר
מינוף
של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת ,מצמצמת את ביטחונותיו
בחוזה הפרשים
הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע
לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון.
העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי
נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי יש מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
מועד פקיעת המכשיר הפיננסי זמין בלינק הבאhttp://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover- :
פקיעת dates
מועד
מועד הפקיעה המוצג בלינק הנ"ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר בעל אותו מועד פקיעה המופיע בלינק
המכשיר
זמין למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו.
הפיננסי
במועד פקיעת המכשיר הפיננסי תבוצע ,כברירת מחדל ,סגירת העסקה הנוכחית במכשיר פיננסי זה,
ופתיחת עסקה חדשה במכשיר פיננסי שנכס הבסיס שלו הוא החוזה העתידי ,E-mini Dow ($5) Future
הנסחר באותה בורסה ,ואשר מועד פקיעתו הינו הקצר ביותר לאחר מועד פקיעתו של נכס הבסיס המתואר
בסעיפי נכס הבסיס (להלן" :גלגול המכשיר הפיננסי").
החברה תיידע את הלקוח בטרם תבצע את גלגול המכשיר הפיננסי וכן תיידע את הלקוח כי גלגול כאמור
כרוך בעלויות.
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טרם הגלגול ,לקוח רשאי לסגור את העסקה ע"מ להימנע מהגלגול האוטומטי שמבצעת החברה.
לפרטים נוספים ראה סעיף "גלגול המכשיר הפיננסי".
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

)𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT ∗ [E mini Dow ($5) F 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 − E mini Dow ($5) F
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 =

נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑑𝑖𝑏
𝑛𝑒𝑝𝑜

𝑘𝑠𝑎

[Units ∗ LOT ∗ [E mini Dow ($5) F
)𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 − E mini Dow ($5) F
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜𝑠ℎ
𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 =

חישוב
יתרת מקרא:
הרווח/הפסד
במכשיר פיננסי  10 = LOTחוזים
עמלת  – Unitsכמות היחידות לעסקה.
(כולל
𝑘𝑠𝑎
ציטוט
מרווח
𝑛𝑒𝑝𝑜  – E mini Dow ($5) Fשער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת
ולמעט עמלות
רכישה).
נוספות)
𝑑𝑖𝑏
𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐  – E mini Dow ($5) Fשער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת
רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜  – E mini Dow ($5) Fשער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת
מכירה).
𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐  – E mini Dow ($5) Fשער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת
מכירה).
) -FX (bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 10 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן רכישה של
 (Units) 0.02משמעותה רכישה של  0.2יחידות של המכשיר הפיננסי (= .)10*0.02אם שער הנוכחי של
המכשיר הפיננסי הוא  $ 18432אז בקניית  LOT 0.02שווי הפוזיציה הוא ( $ 3686.4ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .ברגע שהעסקה נסגרת
מבוצעת המרה לפי השער הקיים במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג,ד,ה ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:

עמלה
החזקת
פתוחה

בגין
עסקה

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑑𝑖𝑏

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ E mini Dow ($5) F 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Buy
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑘𝑠𝑎

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ E mini Dow ($5) F 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Sell
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360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ()Interest
היא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית אחת.
למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום שישי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת העסקה
עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט מלא אודות
מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
 10 = LOTחוזים.
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה .00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶  – E mini Dow ($5) Fמחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶  – E mini Dow ($5) Fמחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע לביצוע
החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured
) overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי
החברה
באתר
המסחר
תנאי
בעמוד
בה
להתעדכן
וניתן
החברה
מדיניות
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured
) overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי
החברה
באתר
המסחר
תנאי
בעמוד
בה
להתעדכן
וניתן
החברה
מדיניות
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

עמלת
מטבע

לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.
מועד "גלגול המכשיר הפיננסי" :מועד גלגול המכשיר הפיננסי (יום ושעה מדויקת) זמין בלינק הבא-

http://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover-dates
מועד הגלגול המוצג בלינק הנ"ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר בעל אותו מועד גלגול המופיע בלינק זמין
למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו.
לאחר ביצוע גלגול המכשיר הפיננסי ,חישוב יתרת הרווח וההפסד ימשיך להתבסס על השער ששרר במועד
פתיחת העסקה המקורית (בטרם הגלגול הראשון) במכשיר הפיננסי .לאחר כל גלגול במכשיר הפיננסי
החברה תבצע התאמה ביתרת הרווח וההפסד של הלקוח בהתאם לפער בין השער בו נסגרה העסקה
גלגול המכשיר במכשיר הפיננסי המוחלף ובין שער בו נפתח העסקה במכשיר הפיננסי המחליף בניכוי עמלה ,באופן הבא:
הפיננסי
כאשר שער מכשיר הפיננסי המחליף (החדש) גבוה משער מכשיר הפיננסי המוחלף (הישן)  -לקוח בעסקת רכישה
( )Buyיחויב במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר
הפיננסי המחליף) ,בפער בין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער המכירה של המכשיר הפיננסי
המוחלף ,בתוספת עמלת מרווח ציטוט ,ולקוח בעסקת מכירה ( )Sellיזוכה במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד
הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי המחליף) ,בפער בין שער המכירה של המכשיר
הפיננסי המחליף ובין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף בקיזוז עמלת מרווח ציטוט.
כאשר שער המכשיר הפיננסי המחליף (החדש) נמוך ממחיר המכשיר הפיננסי המוחלף (הישן)  -בעסקת רכישה ()Buy
יזוכה במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי
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המחליף) ,בפער בין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף,
בקיזוז עמלת מרווח ציטוט ,ולקוח בעסקת מכירה ( )Sellיחויב במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת
מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי המחליף) ,בפער בין שער המכירה של המכשיר הפיננסי
המחליף ובין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף בתוספת עמלת מרווח ציטוט.
העמלות הנגבות בנוגע לגלגול :עמלת מרווח (כתוצאה ממכירת/רכישת המכשיר הפיננסי (בהתאם לפוזיציה) הקיים
ורכישת/מכירת המכשיר הפיננסי החדש),
עמלה ממוצעת למועד גלגול ליחידת  LOTאחת $ 400.00 -
הלקוח יחויב/יזוכה בהליך הגלגול במהלך סוף השבוע בו מבוצע הגלגול ,בלילה שבין ששי לשבת בשעה 24:00:00
מיתרת הרווח והפסד במכשיר הפיננסי.

תקבולים נוספים המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.
מהחזקת
המכשיר
הפיננסי
עמלות נוספות אין
בקשר למכשיר
הפיננסי
מסחר שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – יום ב'  – 01:00יום ו'  ; 00:00הפסקה יומית – . 01:00 - 23:59
שעות
במכשיר
מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :
הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר
הפיננסי
המטבע בו נקוב דולר ארה"ב (.)$
המכשיר
כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
הפיננסי
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלא :נכס הבסיס הוא החוזה העתידי  Dow ($5) Futureשמועד פקיעתו מצוין בלינק הבא:
http://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover-dates
נכס הבסיס המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע בלינק הנ"ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר הפיננסי
זמין למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו .נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה העתידי הנ"ל
הקרוב ביותר או החוזה העתידי הבא אחריו .מועד הפקיעה של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד פקיעת
המכשיר הפיננסי.
תיאור נכס הבסיס :מדד  Dow ($5) Futureמייצג חלק מחוזה עתידי הסטנדרטי ה. DJIA Future-
שם מלא ותיאור
מחירו העתידי של מדד Dow ($5) Futureמייצג את  30מניות של חברות בלו צ'יפ בארה"ב מיוצגות
תמציתי
במדד המניות  DJIAהנסחרות בבורסות שונות בארה"ב.
מדד השקעה:
מדד השקעה ( )Total Return Indexהוא מדד העוקב אחר המניות המרכיבות אותו ומניח כי הדיבידנדים המחולקים
בו הושקעו מחדש במניות המדד .כתוצאה מכך המדד אינו יורד כאשר ישנה חלוקה של דיבידנד .וזאת בשונה ממדד
מחיר אשר מתעדכן מטה בהתאם לחלוקת הדיבידנד.

למידע נוסף אודות נכס הבסיסhttp://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e- :
mini-dow_contract_specifications.html
מקום מסחר
 - CBOTבורסת שיקגו Chicago Board of Trade
Month:
נכס סימול בבורסה בו נסחרDM (Month,Year) :
סימול
הבסיס
H=march .M=June. U=September Month: Z=December
עורך נכס הבסיס נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום -
http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-miniמחיר
dow.htmlC:\Users\asafe\AppData\Local\Temp\notesD2A95E\www.cmegroup.com\trading\equityindex\us-index\e-mini-sandp500.html

קוד בלומברג/
רויטרס
מטבע הנכס

( DMA Indexבלומברג)

( )USDדולר ארה"ב
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף ב
נתונים
סטטיסטיים על לתקנון המסחר
נכס הבסיס
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המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
נכס
סימול
הבסיס במערכות US_30
המסחר
מסחר  0.1יחידות חוזה עתידי.
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי בׁ 0.01 :LOT-

Margin
התראה  -קריאה
לבטוחה
()Margin Call
עסקה
סגירת
ביוזמת החברה
()Stop Out
ציטוט
המכשיר

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 2.5% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
XXXXX
החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו נסחר
נכס הבסיס.

מבנה
מחיר
הפיננסי
תנודת הציטוט
1$
המינימלי בזירה
LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 1$
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה (100חוזים).
רווח/הפסד בגין
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה מינימלית
 – E-mini Dow ($5) Futureמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת  1( LOT 0.1יחידות חוזה עתידי  ,)E-mini Dow ($5) Futureתזוזה מינימלית ()1
במחיר חוזה  ,E-mini Dow ($5) Futureתביא לרווח/הפסד של .$ 1
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים
דיווחים
שיבוצעו בתקנון ובדף המוצר .לינק לאתר הדיווחיםhttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx :
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי

נכס בסיס

סיווג נכס
בסיס

פקיעה של המכשיר
הפיננסי

חוזה עתידי
על מדד

המכשיר בעל מועד
פקיעה .קיימת אפשרות
לפתיחת עסקה חדשה
באופן אוטומטי בהתאם
לתנאים המפורטים
בסעיף "מועד פקיעת
המכשיר הפיננסי"

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה
2.5%

חוזה הפרשים
E mini NASDAQ 100 Future
(חוזה עתידי שמועד פקיעתו מצוין
()CFD
בלינק הבא:
http://www.atrade.co.il/trading .)info/cfd-rollover-datesנכס
הבסיס המזוהה בשם ובמועד הפקיעה
המופיע בלינק הנ"ל ,אינו משתנה
מהרגע בו המכשיר הפיננסי זמין
למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו.
נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי
יהיה תמיד החוזה העתידי הנ"ל
הקרוב ביותר או החוזה העתידי הבא
אחריו  .מועד הפקיעה של המכשיר
הפיננסי מופיע בסעיף מועד פקיעת
המכשיר הפיננסי.
המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
הפרשים לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
חוזה
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
)
CFD
(
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
ומסחר
מינוף
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
בחוזה הפרשים
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי יש מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
מועד פקיעת המכשיר הפיננסי :מועד פקיעת המכשיר הפיננסי זמין בלינק הבא:
http://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover-dates

מועד הפקיעה המוצג בלינק הנ"ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר בעל אותו מועד פקיעה המופיע בלינק
מועד
פקיעת זמין למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו.
המכשיר הפיננסי
במועד פקיעת המכשיר הפיננסי תבוצע ,כברירת מחדל ,סגירת העסקה הנוכחית במכשיר פיננסי זה,
ופתיחת עסקה חדשה במכשיר פיננסי שנכס הבסיס שלו הוא החוזה העתידי E-mini NASDAQ 100
 ,Futureהנסחר באותה בורסה ,ואשר מועד פקיעתו הינו הקצר ביותר לאחר מועד פקיעתו של נכס
הבסיס המתואר בסעיפי נכס הבסיס (להלן" :גלגול המכשיר הפיננסי").
החברה תיידע את הלקוח בטרם תבצע את גלגול המכשיר הפיננסי וכן תיידע את הלקוח כי גלגול כאמור
כרוך בעלויות.
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טרם הגלגול ,לקוח רשאי לסגור את העסקה ע"מ להימנע מהגלגול האוטומטי שמבצעת החברה.
לפרטים נוספים ראה סעיף "גלגול המכשיר הפיננסי".
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

)𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT ∗ [E mini NASDAQ 100 F 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 − E mini NASDAQ 100 F
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 =

נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑑𝑖𝑏
𝑛𝑒𝑝𝑜

𝑘𝑠𝑎

[Units ∗ LOT ∗ [E mini NASDAQ 100 F
)𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 − E mini NASDAQ 100 F
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜𝑠ℎ
𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 =

יתרת מקרא:
חישוב
הרווח/הפסד
 100 = LOTחוזים
במכשיר פיננסי  – Unitsכמות היחידות לעסקה.
(כולל עמלת מרווח
𝑘𝑠𝑎
ולמעט 𝑛𝑒𝑝𝑜  – E mini NASDAQ 100 Fשער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה
ציטוט
(בעסקת רכישה).
עמלות נוספות)
𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐  – E mini NASDAQ 100 Fשער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה
(בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜  – E mini NASDAQ 100 Fשער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה
(בעסקת מכירה).
𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐  – E mini NASDAQ 100 Fשער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה
(בעסקת מכירה).
) -FX (bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 100 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן רכישה
של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  0.02יחידות של המכשיר הפיננסי (= .)100*0.02אם שער הנוכחי
של המכשיר הפיננסי הוא  $ 4693אז בקניית  LOT 0.02שווי הפוזיציה הוא ( $ 9386ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .ברגע שהעסקה
נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח
יחויב או יזוכה בימים ב ,ג,ד,ה ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם
לנוסחה שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

עמלה בגין החזקת
עסקה פתוחה

)= Interest

𝑑𝑖𝑏

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ E mini NASDAQ 100 F 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Buy
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑘𝑠𝑎

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ E mini NASDAQ 100 F 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Sell
360
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נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים
בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ()Interest
היא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית אחת.
למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום שישי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
 100 = LOTחוזים.
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶  – E mini NASDAQ 100 Fמחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶  – E mini NASDAQ 100 Fמחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע
לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The
) secured overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The
) secured overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה.
עמלת המרת מטבע אין עמלות המרה נוספות.
מועד "גלגול המכשיר הפיננסי" :מועד גלגול המכשיר הפיננסי (יום ושעה מדויקת) זמין בלינק הבא-

http://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover-dates
מועד הגלגול המוצג בלינק הנ"ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר בעל אותו מועד גלגול המופיע בלינק
זמין למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו.
לאחר ביצוע גלגול המכשיר הפיננסי ,חישוב יתרת הרווח וההפסד ימשיך להתבסס על השער ששרר
במועד פתיחת העסקה המקורית (בטרם הגלגול הראשון) במכשיר הפיננסי .לאחר כל גלגול במכשיר
הפיננסי החברה תבצע התאמה ביתרת הרווח וההפסד של הלקוח בהתאם לפער בין השער בו נסגרה
העסקה במכשיר הפיננסי המוחלף ובין שער בו נפתח העסקה במכשיר הפיננסי המחליף בניכוי עמלה,
גלגול המכשיר
באופן הבא:
הפיננסי
כאשר שער מכשיר הפיננסי המחליף (החדש) גבוה משער מכשיר הפיננסי המוחלף (הישן)  -לקוח בעסקת רכישה
( )Buyיחויב במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר
הפיננסי המחליף) ,בפער בין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער המכירה של המכשיר הפיננסי
המוחלף ,בתוספת עמלת מרווח ציטוט ,ולקוח בעסקת מכירה ( )Sellיזוכה במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד
הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי המחליף) ,בפער בין שער המכירה של
המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף בקיזוז עמלת מרווח ציטוט.
כאשר שער המכשיר הפיננסי המחליף (החדש) נמוך ממחיר המכשיר הפיננסי המוחלף (הישן)  -בעסקת רכישה
( )Buyיזוכה במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר
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הפיננסי המחליף) ,בפער בין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער המכירה של המכשיר הפיננסי
המוחלף ,בקיזוז עמלת מרווח ציטוט ,ולקוח בעסקת מכירה ( )Sellיחויב במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד
הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי המחליף) ,בפער בין שער המכירה של
המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף בתוספת עמלת מרווח ציטוט.
העמלות הנגבות בנוגע לגלגול :עמלת מרווח (כתוצאה ממכירת/רכישת המכשיר הפיננסי (בהתאם לפוזיציה)
הקיים ורכישת/מכירת המכשיר הפיננסי החדש),
עמלה ממוצעת למועד גלגול ליחידת  LOTאחת $ 150.00 -
הלקוח יחויב/יזוכה בהליך הגלגול בבמהלך סוף השבוע בו מבוצע הגלגול ,בלילה שבין ששי לשבת בבשעה
24:00:00מיתרת הרווח והפסד במכשיר הפיננסי).

תקבולים נוספים המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות אין
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – יום ב'  – 01:00יום ו'  ; 00:00הפסקה יומית – 01:00 - 23:59
שעות
.
במכשיר הפיננסי
ומועדי
חופשות מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :
במכשיר הפיננסי
דולר ארה"ב (.)$
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלא :נכס הבסיס הוא החוזה העתידי NASDAQ 100 Futureשמועד פקיעתו מצוין בלינק הבא:

http://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover-dates
נכס הבסיס המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע בלינק הנ"ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר הפיננסי
זמין למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו .נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה העתידי
הנ”ל הקרוב ביותר או החוזה העתידי הבא אחריו .מועד הפקיעה של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף
מועד פקיעת המכשיר הפיננסי.ה תמיד החוזה העתידי הנ"ל הקרוב ביותר או החוזה העתידי הבא אחריו.
מועד הפקיעה של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד פקיעת המכשיר הפיננסי.
תיאור נכס הבסיס :מדד  E-mini NASDAQ 100 Futureמייצג חוזים נזילים וקטנים יותר בגודל
שם מלא ותיאור
מחוזה עתידי הסטנדרטי ה . NASDAQ 100 Future-מדד E-mini NASDAQ 100 Futureמייצג את
תמציתי
מחירו העתידי של מדד הייחוס  ,NASDAQ 100אשר כולל  100מניות של החברות בעלות שווי השוק
הגדול בארה"ב שאינן פיננסיות הנסחרות בבורסות שונות בארה"ב .מגזר הטכנולוגיה (היי-טק) מהווה
את רוב המניות במדד.
מדד השקעה:
מדד השקעה ( )Total Return Indexהוא מדד העוקב אחר המניות המרכיבות אותו ומניח כי הדיבידנדים
המחולקים בו הושקעו מחדש במניות המדד .כתוצאה מכך המדד אינו יורד כאשר ישנה חלוקה של דיבידנד .וזאת
בשונה ממדד מחיר אשר מתעדכן מטה בהתאם לחלוקת הדיבידנד.

מקום מסחר
סימול נכס הבסיס
עורך נכס הבסיס
מחיר

למידע נוסף אודות נכס הבסיסhttp://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e- :
mini-nasdaq-100_contract_specifications.html
 - CMEבורסת שיקגו Chicago Mercantile Exchange
Month:
סימול בבורסה בו נסחרNQ (Month,Year) :
H=march .M=June. U=September Month: Z=December
נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום -
http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-nasdaq100.htmlC:\Users\asafe\AppData\Local\Temp\notesD2A95E\www.cmegroup.com\trading\equityindex\us-index\e-mini-sandp500.html

בלומברג( NQA Index /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס
נתונים
סטטיסטיים
נכס הבסיס

( )USDדולר ארה"ב
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
על ב לתקנון המסחר
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המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס
במערכות המסחר US_TECH100
מסחר  1יחידות חוזה עתידי.
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי בׁ 0.01 :LOT-
בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
Margin
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 2.5% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
התראה  -קריאה כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
לבטוחה (  Marginהכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
)Call
עסקה כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
סגירת
החברה הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
ביוזמת
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
()Stop Out
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
מבנה ציטוט מחיר XXXX.XX
המכשיר הפיננסי החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
הציטוט
תנודת
0.25$
המינימלי בזירה
LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.25$
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה (100חוזים).
רווח/הפסד בגין
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה מינימלית
 – E-mini NASDAQ 100 Futureמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 0.1עשר יחידות חוזה עתידי  ,)E-mini NASDAQ 100 Futureתזוזה
מינימלית ( )0.25במחיר חוזה  ,E-mini NASDAQ 100 Futureתביא לרווח/הפסד של .2.5$
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
דיווחים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר
פיננסי

נכס בסיס

סיווג נכס
בסיס

פקיעה של המכשיר
הפיננסי

חוזה עתידי
על מדד

המכשיר בעל מועד
פקיעה .קיימת
אפשרות לפתיחת
עסקה חדשה באופן
אוטומטי בהתאם
לתנאים המפורטים
בסעיף "מועד פקיעת
המכשיר הפיננסי"

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה
2.5%

חוזה
E mini S&P500 Future
הפרשים
(חוזה עתידי שמועד פקיעתו מצוין בלינק הבא:
http://www.atrade.co.il/trading()CFD
 )info/cfd-rollover-datesנכס הבסיס
המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע בלינק
הנ”ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר הפיננסי
זמין למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו .נכס
הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה
העתידי הנ”ל הקרוב ביותר או החוזה העתידי
הבא אחריו .מועד הפקיעה של המכשיר
הפיננסי מופיע בסעיף מועד פקיעת המכשיר
הפיננסי.
המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק ( ,OTC - Over The Counterמשמע,
אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם לכיוון
חוזה
העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס (גודל
הפרשים
העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה .מהרווח/ההפסד
מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת החוזה במשך לילה כמפורט
()CFD
בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית בלבד ( )cash settlementוללקוח
אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס
הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות תנודות קטנות
בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את העסקאות של הלקוח
מינוף ומסחר
והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי מערכה הנקוב של עסקה,
בחוזה
אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת ,מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של
הפרשים
הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים
מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות
בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי יש מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל
העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
מועד פקיעת המכשיר הפיננסי זמין בלינק הבאhttp://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover- :
dates
מועד הפקיעה המוצג בלינק הנ"ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר בעל אותו מועד פקיעה המופיע בלינק זמין
מועד פקיעת למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו.
המכשיר
הפיננסי
במועד פקיעת המכשיר הפיננסי תבוצע ,כברירת מחדל ,סגירת העסקה הנוכחית במכשיר פיננסי זה ,ופתיחת
עסקה חדשה במכשיר פיננסי שנכס הבסיס שלו הוא החוזה העתידי  ,E-mini S&P500 Futureהנסחר באותה
בורסה ,ואשר מועד פקיעתו הינו הקצר ביותר לאחר מועד פקיעתו של נכס הבסיס המתואר בסעיפי נכס הבסיס
(להלן" :גלגול המכשיר הפיננסי").
החברה תיידע את הלקוח בטרם תבצע את גלגול המכשיר הפיננסי וכן תיידע את הלקוח כי גלגול כאמור כרוך
בעלויות.
טרם הגלגול ,לקוח רשאי לסגור את העסקה ע"מ להימנע מהגלגול האוטומטי שמבצעת החברה.
לפרטים נוספים ראה סעיף "גלגול המכשיר הפיננסי".
חישוב יתרת הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
הרווח/הפסד
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במכשיר
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח
(כולל
פיננסי
את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו
עמלת מרווח קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע
ציטוט
החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
ולמעט
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
עמלות
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח
)
נוספות
את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את חוזה
ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע
החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

)𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT ∗ [E mini S&P500 F 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 − E mini S&P500 F
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 =

נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑑𝑖𝑏
𝑛𝑒𝑝𝑜

𝑘𝑠𝑎

[Units ∗ LOT ∗ [E mini S&P500 F
)𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 − E mini S&P500 F
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜𝑠ℎ
𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 =

מקרא:
 100 = LOTחוזים
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜  – E mini S&P500 Fשער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐  – E mini S&P500 Fשער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜  – E mini S&P500 Fשער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת מכירה).
𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐  – E mini S&P500 Fשער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 100 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן רכישה של
 (Units) 0.02משמעותה רכישה של  0.02יחידות של המכשיר הפיננסי ( .)100*0.02=2אם שער הנוכחי של
המכשיר הפיננסי הוא  $ 1996אז בקניית  LOT 0.02שווי הפוזיציה הוא ( $ 3992ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .ברגע שהעסקה נסגרת
מבוצעת המרה לפי השער הקיים במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב או
יזוכה בימים ב ,ג,ד,ה ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑑𝑖𝑏

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ E mini S&P500 F 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Buy
360

עמלה
החזקת
עסקה
פתוחה

בגין

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑘𝑠𝑎

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ E mini S&P500 F 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא
שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית אחת .למשל
בהחזקת עסקה פתוחה ביום שישי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת העסקה עבור יום
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שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט מלא אודות מספר החיובים
בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
 100 = LOTחוזים.
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה .00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶  – E mini S&P500 Fמחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶  – E mini S&P500 Fמחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע לביצוע
החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured
) overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי מדיניות
החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה https://www.atrade.co.il/trading-
info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured
) overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי מדיניות
החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה https://www.atrade.co.il/trading-
info/trading-conditions
לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר החברה.
עמלת המרת אין עמלות המרה נוספות.
מטבע
מועד "גלגול המכשיר הפיננסי" :מועד גלגול המכשיר הפיננסי (יום ושעה מדויקת) זמין בלינק הבא-

http://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover-dates
מועד הגלגול המוצג בלינק הנ"ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר בעל אותו מועד גלגול המופיע בלינק זמין
למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו.
לאחר ביצוע גלגול המכשיר הפיננסי ,חישוב יתרת הרווח וההפסד ימשיך להתבסס על השער ששרר במועד
פתיחת העסקה המקורית (בטרם הגלגול הראשון) במכשיר הפיננסי .לאחר כל גלגול במכשיר הפיננסי החברה
תבצע התאמה ביתרת הרווח וההפסד של הלקוח בהתאם לפער בין השער בו נסגרה העסקה במכשיר הפיננסי
המוחלף ובין שער בו נפתח העסקה במכשיר הפיננסי המחליף בניכוי עמלה ,באופן הבא:

גלגול
המכשיר
הפיננסי

כאשר שער מכשיר הפיננסי המחליף (החדש) גבוה משער מכשיר הפיננסי המוחלף (הישן)  -לקוח בעסקת רכישה ()Buy
יחויב במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי
המחליף) ,בפער בין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף ,בתוספת
עמלת מרווח ציטוט ,ולקוח בעסקת מכירה ( )Sellיזוכה במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר
הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי המחליף) ,בפער בין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין
שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף בקיזוז עמלת מרווח ציטוט.
כאשר שער המכשיר הפיננסי המחליף (החדש) נמוך ממחיר המכשיר הפיננסי המוחלף (הישן)  -בעסקת רכישה ()Buy
יזוכה במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי
המחליף) ,בפער בין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף ,בקיזוז
עמלת מרווח ציטוט ,ולקוח בעסקת מכירה ( )Sellיחויב במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר
הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי המחליף) ,בפער בין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין
שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף בתוספת עמלת מרווח ציטוט.
העמלות הנגבות בנוגע לגלגול :עמלת מרווח (כתוצאה ממכירת/רכישת המכשיר הפיננסי (בהתאם לפוזיציה) הקיים
ורכישת/מכירת המכשיר הפיננסי החדש),
עמלה ממוצעת למועד גלגול ליחידת  LOTאחת $ 50.00 -
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הלקוח יחויב/יזוכה בהליך הגלגול במהלך סוף השבוע בו מבוצע הגלגול ,בלילה שבין ששי לשבת בשעה  24:00:00מיתרת
הרווח והפסד במכשיר הפיננסי.

תקבולים
נוספים
מהחזקת
המכשיר
הפיננסי
עמלות
נוספות
בקשר
למכשיר
הפיננסי
שעות מסחר
במכשיר
הפיננסי
ומועדי
חופשות
במכשיר
הפיננסי
המטבע בו
נקוב
המכשיר
הפיננסי

המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.

אין

שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – יום ב'  – 01:00יום ו'  ; 00:00הפסקה יומית – .01:00 - 23:59
מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

דולר ארה"ב (.)$
כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד כתוצאה
משינויי בשערי החליפין.

נכס הבסיס
שם מלא :נכס הבסיס הוא החוזה העתידי  S&P500 Futureשמועד פקיעתו מצוין בלינק הבא:
http://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover-dates
נכס הבסיס המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע בלינק הנ"ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר הפיננסי זמין
למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו .נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה העתידי הנ"ל הקרוב
ביותר או החוזה העתידי הבא אחריו .מועד הפקיעה של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד פקיעת המכשיר
הפיננסי.
שם
מלא תיאור נכס הבסיס :מדד  E-mini S&P500 Futureמייצג  1/5מגודל חוזה עתידי הסטנדרטי הS&P500 -
ותיאור
 .Futureמדד  E-mini S&P500 Futureמייצג את מחירו העתידי של מדד הייחוס  ,S&P500אשר כולל 500
תמציתי
מניות הנסחרות בבורסות שונות בארה"ב.
מדד השקעה:
מדד השקעה ( )Total Return Indexהוא מדד העוקב אחר המניות המרכיבות אותו ומניח כי הדיבידנדים המחולקים בו
הושקעו מחדש במניות המדד .כתוצאה מכך המדד אינו יורד כאשר ישנה חלוקה של דיבידנד .וזאת בשונה ממדד מחיר
אשר מתעדכן מטה בהתאם לחלוקת הדיבידנד.

למידע נוסף אודות נכס הבסיסhttp://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini- :
sandp500_contract_specifications.html
מקום מסחר  - CMEבורסת שיקגו Chicago Mercantile Exchange
סימול נכס סימול בבורסה בו נסחרMonth: ES (Month,Year) :
הבסיס
H=march, M=June, U=September, Z=December
נכס נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
עורך
הבסיס
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום -
www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-miniמחיר
sandp500.htmlC:\Users\asafe\AppData\Local\Temp\notesD2A95E\www.cmegroup.com\trading\equityindex\us-index\e-mini-sandp500.html

קוד
בלומברג/
רויטרס
מטבע הנכס ( )USDדולר ארה"ב
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף ב
נתונים
סטטיסטיים
לתקנון המסחר
נכס
על
הבסיס
המסחר בזירה
( ESA Indexבלומברג)
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מערכת
מסחר
סימול נכס
הבסיס
US_500
במערכות
המסחר
כמות מסחר  1יחידות חוזה עתידי.
מינימלית
גודל עסקה מינימלי בׁ 0.01 :LOT-

שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס) ,אלא
נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
Margin
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 2.5% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
 כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך הכספיםהתראה
בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
קריאה
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
לבטוחה
( Margin
)Call
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך הכספים
סגירת
בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
עסקה
ביוזמת
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
החברה
()Stop Out
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
מבנה ציטוט
XXXX.XX
מחיר
החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו נסחר
המכשיר
נכס הבסיס.
הפיננסי
תנודת
הציטוט
0.25$
המינימלי
בזירה
LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.25$
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה (100חוזים).
רווח/הפסד
בגין תזוזה  – Unitsכמות היחידות לעסקה.
מינימלית
 – E-mini S&P500 Futureמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 0.1עשר יחידות חוזה עתידי  ,)E-mini S&P500 Futureתזוזה מינימלית ()0.25
במחיר חוזה  ,E-mini S&P500 Futureתביא לרווח/הפסד של .2.5$
ספק הציטוטים
מתודולוגיות למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים
דיווחים
שיבוצעו בתקנון ובדף המוצר .לינק לאתר הדיווחיםhttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx :
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 29/09/2021 -
מכשיר
פיננסי
חוזה
הפרשים
()CFD

חוזה
הפרשים
()CFD

מינוף
ומסחר
בחוזה
הפרשים

נכס בסיס

סיווג נכס
בסיס

פקיעה של המכשיר
הפיננסי

חוזה עתידי
על מדד

המכשיר בעל מועד
פקיעה .קיימת
אפשרות לפתיחת
עסקה חדשה באופן
אוטומטי בהתאם
לתנאים המפורטים
בסעיף "מועד פקיעת
המכשיר הפיננסי"

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה
2.5%

E mini RUSSELL 2000 INDEX Futures
(חוזה עתידי שמועד פקיעתו מצוין בלינק הבא:
http://www.atrade.co.il/trading-info/cfd )rollover-datesנכס הבסיס המזוהה בשם
ובמועד הפקיעה המופיע בלינק הנ”ל ,אינו משתנה
מהרגע בו המכשיר הפיננסי זמין למסחר בזירה ועד
למועד פקיעתו .נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי
יהיה תמיד החוזה העתידי הנ”ל הקרוב ביותר או
החוזה העתידי הבא אחריו .מועד הפקיעה של
המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד פקיעת
המכשיר הפיננסי.
המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק ( ,OTC - Over The Counterמשמע ,אינו נסחר
במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם לכיוון העסקה ,רכישה או
מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס (גודל העסקה) במועד סגירת העסקה
לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה .מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות
מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה
מול הלקוח היא התחשבנות כספית בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס
הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות תנודות קטנות בשער
נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את
השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות
לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת ,מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות
נוספות .כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה
סגירת עסקאות יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס
מלוא שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי יש מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר
בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.

מועד פקיעת המכשיר הפיננסי זמין בלינק הבאhttp://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover-dates :
מועד הפקיעה המוצג בלינק הנ"ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר בעל אותו מועד פקיעה המופיע בלינק זמין למסחר
מועד פקיעת בזירה ועד למועד פקיעתו.
המכשיר
במועד פקיעת המכשיר הפיננסי תבוצע ,כברירת מחדל ,סגירת העסקה הנוכחית במכשיר פיננסי זה ,ופתיחת עסקה
הפיננסי
חדשה במכשיר פיננסי שנכס הבסיס שלו הוא החוזה העתידי  ,E-mini Russell 2000 Index Futureהנסחר באותה
בורסה ,ואשר מועד פקיעתו הינו הקצר ביותר לאחר מועד פקיעתו של נכס הבסיס המתואר בסעיפי נכס הבסיס (להלן:
"גלגול המכשיר הפיננסי").
החברה תיידע את הלקוח בטרם תבצע את גלגול המכשיר הפיננסי וכן תיידע את הלקוח כי גלגול כאמור כרוך בעלויות.

חישוב יתרת
הרווח/הפס
ד במכשיר
פיננסי (כולל
עמלת מרווח
ציטוט
ולמעט

טרם הגלגול ,לקוח רשאי לסגור את העסקה ע"מ להימנע מהגלגול האוטומטי שמבצעת החברה.
לפרטים נוספים ראה סעיף "גלגול המכשיר הפיננסי".
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את
המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח
את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון במועד
סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
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עמלות
נוספות)

כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את
המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים
מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת
העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

)𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT ∗ [E mini Russell 2000 F 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 − E mini Russell 2000 F
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 =

נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑑𝑖𝑏
𝑛𝑒𝑝𝑜

𝑘𝑠𝑎

[Units ∗ LOT ∗ [E mini Russell 2000 F
)𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 − E mini Russell 2000 F
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜𝑠ℎ
𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 =

מקרא:
 100 = LOTחוזים
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜  – E mini Russell 2000 Fשער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐  – E mini Russell 2000 Fשער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜  – E mini Russell 2000 Fשער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת מכירה).
𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐  – E mini Russell 2000 Fשער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 100 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן רכישה של
 (Units) 0.02משמעותה רכישה של  0.02יחידות של המכשיר הפיננסי ( .)100*0.02=2אם שער הנוכחי של המכשיר
הפיננסי הוא  $ 1996אז בקניית  LOT 0.02שווי הפוזיציה הוא ( $ 3992ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .ברגע שהעסקה נסגרת מבוצעת
המרה לפי השער הקיים במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב או יזוכה
בימים ב ,ג,ד,ה ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑑𝑖𝑏

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ E mini Russell 2000 F 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Buy
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

עמלה
החזקת
עסקה
פתוחה

בגין

)= Interest

𝑘𝑠𝑎

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ E mini Russell 2000 F 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא שלילית
משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית אחת .למשל בהחזקת
עסקה פתוחה ביום שישי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת העסקה עבור יום שישי ,שבת
וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש
הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
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 100 = LOTחוזים.
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה .00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶  – E miniRussell 2000 Fמחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶  – E mini Russell 2000 Fמחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע לביצוע החישוב
(כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured overnight
) financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי מדיניות החברה וניתן
להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured overnight
) financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי מדיניות החברה וניתן
להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר החברה.
עמלת המרת אין עמלות המרה נוספות.
מטבע
מועד "גלגול המכשיר הפיננסי" :מועד גלגול המכשיר הפיננסי (יום ושעה מדויקת) זמין בלינק הבא-

http://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover-dates
מועד הגלגול המוצג בלינק הנ"ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר בעל אותו מועד גלגול המופיע בלינק זמין למסחר
בזירה ועד למועד פקיעתו.
לאחר ביצוע גלגול המכשיר הפיננסי ,חישוב יתרת הרווח וההפסד ימשיך להתבסס על השער ששרר במועד פתיחת
העסקה המקורית (בטרם הגלגול הראשון) במכשיר הפיננסי .לאחר כל גלגול במכשיר הפיננסי החברה תבצע התאמה
ביתרת הרווח וההפסד של הלקוח בהתאם לפער בין השער בו נסגרה העסקה במכשיר הפיננסי המוחלף ובין שער בו
נפתח העסקה במכשיר הפיננסי המחליף בניכוי עמלה ,באופן הבא:

גלגול
המכשיר
הפיננסי

כאשר שער מכשיר הפיננסי המחליף (החדש) גבוה משער מכשיר הפיננסי המוחלף (הישן)  -לקוח בעסקת רכישה ( )Buyיחויב
במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי המחליף) ,בפער
בין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף ,בתוספת עמלת מרווח ציטוט,
ולקוח בעסקת מכירה ( )Sellיזוכה במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער
המכשיר הפיננסי המחליף) ,בפער בין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף
בקיזוז עמלת מרווח ציטוט.
כאשר שער המכשיר הפיננסי המחליף (החדש) נמוך ממחיר המכשיר הפיננסי המוחלף (הישן)  -בעסקת רכישה ( )Buyיזוכה במועד
ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי המחליף) ,בפער בין שער
הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף ,בקיזוז עמלת מרווח ציטוט ,ולקוח
בעסקת מכירה ( )Sellיחויב במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר
הפיננסי המחליף) ,בפער בין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף בתוספת
עמלת מרווח ציטוט.
העמלות הנגבות בנוגע לגלגול :עמלת מרווח (כתוצאה ממכירת/רכישת המכשיר הפיננסי (בהתאם לפוזיציה) הקיים
ורכישת/מכירת המכשיר הפיננסי החדש),
עמלה ממוצעת למועד גלגול ליחידת  LOTאחת $400.00 -
הלקוח יחויב/יזוכה בהליך הגלגול במהלך סוף השבוע בו מבוצע הגלגול ,בלילה שבין ששי לשבת בשעה  24:00:00מיתרת הרווח
והפסד במכשיר הפיננסי.

תקבולים
נוספים
מהחזקת
המכשיר
הפיננסי
עמלות
נוספות

המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.

אין
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בקשר
למכשיר
הפיננסי
שעות מסחר
במכשיר
הפיננסי
ומועדי
חופשות
במכשיר
הפיננסי
המטבע בו
נקוב
המכשיר
הפיננסי

שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – יום ב'  – 01:00יום ו'  ; 00:00הפסקה יומית – . 01:00 - 23:59
מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

דולר ארה"ב (.)$
כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד כתוצאה משינויי
בשערי החליפין.

נכס הבסיס
שם מלא :נכס הבסיס הוא החוזה העתידי  E mini Russell 2000 Index Futureשמועד פקיעתו מצוין בלינק הבא:
http://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover-dates
נכס הבסיס המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע בלינק הנ"ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר הפיננסי זמין למסחר
בזירה ועד למועד פקיעתו .נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה העתידי הנ"ל הקרוב ביותר או החוזה
העתידי הבא אחריו .מועד הפקיעה של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד פקיעת המכשיר הפיננסי.
תיאור נכס הבסיס :מדד  E mini Russell 2000 Index Futureמייצג  1/10מגודל חוזה עתידי הסטנדרטי ה-
מלא
שם
 .Russell 3000 Indexמדד  E-mini Russell 2000 Index Futureמייצג את ביצועי  2000מניות של חברות קטנות
ותיאור
הנסחרות בבורסות שונות בארה"ב.
תמציתי
מדד השקעה:
המדד הינו מדד ה מסווג כמדד מחיר ( )Index Priceאשר הינו מדד שבו לא מושקעים בחזרה התקבולים שמחולקים ע"י חברות
המדד .בהתאם ,בעת חלוקת תקבול המדד עשוי לרדת בגובה החלוקה וזאת בשונה מהחזקה בנכסי הבסיס בהתאם למשקלם
במדד ,שמעניקה למשקיע תשואה בנוסף לתשואת המדד .

למידע נוסף אודות נכס הבסיסhttps://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-russell- :
2000_quotes_globex.html
מקום מסחר  - CMEבורסת שיקגו Chicago Mercantile Exchange
Month:
סימול נכס סימול בבורסה בו נסחרRTY (Month,Year) :
הבסיס
H=march, M=June, U=September, Z=December
עורך נכס נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
הבסיס
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום -
מחיר

https://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-russell2000_quotes_globex.htmlC:\Users\asafe\AppData\Local\Temp\notesD2A95E\www.cmegroup.com\trading\equi
ty-index\us-index\e-mini-sandp500.html

קוד
בלומברג/
רויטרס
מטבע הנכס ( )USDדולר ארה"ב
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף ב לתקנון
נתונים
סטטיסטיי
המסחר
ם על נכס
הבסיס
המסחר בזירה
מערכת
שם מערכת המסחרMETATRADER :
מסחר
סימול נכס
הבסיס
US_2000
במערכות
המסחר
כמות מסחר  1יחידות חוזה עתידי.
מינימלית
גודל עסקה מינימלי בׁ 0.01 :LOT-
בטוחות
( RTYבלומברג)
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הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש
להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
Margin
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 2.5% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
התראה  -כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך הכספים
בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
קריאה
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
לבטוחה
( Margin
)Call
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך הכספים
סגירת
בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
עסקה
ביוזמת
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
החברה
()Stop Out
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
מבנה ציטוט
XXXX.XX
מחיר
החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו נסחר נכס
המכשיר
הבסיס.
הפיננסי
תנודת
הציטוט
0.1$
המינימלי
בזירה
LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.1$
רווח/הפסד  = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה (100חוזים).
בגין תזוזה  – Unitsכמות היחידות לעסקה.
מינימלית
 – E-mini Russell 2000 Index Futureמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 0.1עשר יחידות חוזה עתידי  ,)E-mini Russell 2000 Index Futureתזוזה מינימלית
( )0.01במחיר חוזה  ,E-mini Russell 2000 Index Futureתביא לרווח/הפסד של .1$
ספק הציטוטים
מתודולוגיות למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו
דיווחים
בתקנון ובדף המוצר .לינק לאתר הדיווחיםhttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx :
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר
פיננסי

נכס בסיס

סיווג נכס
בסיס

פקיעה של המכשיר
הפיננסי

חוזה עתידי
על מדד זר

המכשיר בעל מועד
פקיעה .קיימת
אפשרות לפתיחת
עסקה חדשה באופן
אוטומטי בהתאם
לתנאים המפורטים
בסעיף "מועד פקיעת
המכשיר הפיננסי"

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה
2.5%

חוזה
EURO STOXX 50® Index Futures
הפרשים
(חוזה עתידי שמועד פקיעתו מצוין בלינק הבא:
http://www.atrade.co.il/trading()CFD
 )info/cfd-rollover-datesנכס הבסיס
המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע בלינק
הנ”ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר הפיננסי
זמין למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו .נכס
הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה
העתידי הנ”ל הקרוב ביותר או החוזה העתידי
הבא אחריו .מועד הפקיעה של המכשיר
הפיננסי מופיע בסעיף מועד פקיעת המכשיר
הפיננסי.
המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק ( ,OTC - Over The Counterמשמע,
אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם לכיוון
חוזה
העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס (גודל
הפרשים
העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה .מהרווח/ההפסד
מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת החוזה במשך לילה כמפורט
()CFD
בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית בלבד ( )cash settlementוללקוח
אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי
נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות תנודות
קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את העסקאות של
מינוף ומסחר הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי מערכה הנקוב של
עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת ,מצמצמת את ביטחונותיו
בחוזה
הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע
הפרשים
לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון.
העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי
נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי יש מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל
העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
מועד פקיעת המכשיר הפיננסי זמין בלינק הבאhttp://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover- :
dates
מועד הפקיעה המוצג בלינק הנ"ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר בעל אותו מועד פקיעה המופיע בלינק זמין
מועד פקיעת למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו.
המכשיר
הפיננסי
במועד פקיעת המכשיר הפיננסי תבוצע ,כברירת מחדל ,סגירת העסקה הנוכחית במכשיר פיננסי זה ,ופתיחת
עסקה חדשה במכשיר פיננסי שנכס הבסיס שלו הוא החוזה העתידי ,EURO STOXX 50® Index Futures
הנסחר באותה בורסה ,ואשר מועד פקיעתו הינו הקצר ביותר לאחר מועד פקיעתו של נכס הבסיס המתואר
בסעיפי נכס הבסיס (להלן" :גלגול המכשיר הפיננסי").
החברה תיידע את הלקוח בטרם תבצע את גלגול המכשיר הפיננסי וכן תיידע את הלקוח כי גלגול כאמור כרוך
בעלויות.
טרם הגלגול ,לקוח רשאי לסגור את העסקה ע"מ להימנע מהגלגול האוטומטי שמבצעת החברה.
לפרטים נוספים ראה סעיף "גלגול המכשיר הפיננסי".
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הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח
את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו
קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע
החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח
את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את חוזה
ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע
החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT ∗ [EURO STOXX 50® Index Futures 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 − EURO STOXX 50® Index Futures
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 = )𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗

נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑑𝑖𝑏
𝑛𝑒𝑝𝑜

𝑘𝑠𝑎

[Units ∗ LOT ∗ [EURO STOXX 50® Index Futures
]] 𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 − EURO STOXX 50® Index Futures
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜𝑠ℎ
𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 = )𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗

חישוב יתרת
הרווח/הפסד מקרא:
במכשיר
 100 = LOTחוזים
(כולל
פיננסי
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
מרווח
עמלת
𝑘𝑠𝑎
ציטוט ולמעט 𝑛𝑒𝑝𝑜  – EURO STOXX 50® Index Futuresשער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה
(בעסקת רכישה).
עמלות
𝑑𝑖𝑏
נוספות)
𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐  – EURO STOXX 50® Index Futuresשער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת
העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜  – EURO STOXX 50® Index Futuresשער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת
העסקה (בעסקת מכירה).
𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐  – EURO STOXX 50® Index Futuresשער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה
(בעסקת מכירה).
) -FX (bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 100 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן רכישה של
 (Units) 0.02משמעותה רכישה של  0.02יחידות של המכשיר הפיננסי (= .)100*0.02אם שער הנוכחי של
המכשיר הפיננסי הוא  $ 2972אז בקניית  LOT 0.02שווי הפוזיציה הוא ( $ 5944ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .ברגע שהעסקה נסגרת
מבוצעת המרה לפי השער הקיים במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב או
יזוכה בימים ב ,ג,ד,ה ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

עמלה
החזקת
עסקה
פתוחה

בגין

)= Interest

𝑑𝑖𝑏

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ EURO STOXX 50® Index Futures 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Buy
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑘𝑠𝑎

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ EURO STOXX 50® Index Futures 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
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במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא
שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית אחת .למשל
בהחזקת עסקה פתוחה ביום שישי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת העסקה עבור יום
שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט מלא אודות מספר
החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
 100 = LOTחוזים.
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה .00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶  – EURO STOXX 50® Index Futuresמחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶  – EURO STOXX 50® Index Futuresמחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע לביצוע
החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured
) overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי מדיניות
החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה https://www.atrade.co.il/trading-
info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured
) overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי מדיניות
החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה https://www.atrade.co.il/trading-
info/trading-conditions
לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר החברה.
עמלת המרת אין עמלות המרה נוספות.
מטבע
מועד "גלגול המכשיר הפיננסי" :מועד גלגול המכשיר הפיננסי (יום ושעה מדויקת) זמין בלינק הבא-

http://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover-dates
מועד הגלגול המוצג בלינק הנ"ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר בעל אותו מועד גלגול המופיע בלינק זמין
למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו.
לאחר ביצוע גלגול המכשיר הפיננסי ,חישוב יתרת הרווח וההפסד ימשיך להתבסס על השער ששרר במועד
פתיחת העסקה המקורית (בטרם הגלגול הראשון) במכשיר הפיננסי .לאחר כל גלגול במכשיר הפיננסי החברה
תבצע התאמה ביתרת הרווח וההפסד של הלקוח בהתאם לפער בין השער בו נסגרה העסקה במכשיר הפיננסי
המוחלף ובין שער בו נפתח העסקה במכשיר הפיננסי המחליף בניכוי עמלה ,באופן הבא:
גלגול
המכשיר
הפיננסי

כאשר שער מכשיר הפיננסי המחליף (החדש) גבוה משער מכשיר הפיננסי המוחלף (הישן)  -לקוח בעסקת רכישה ()Buy
יחויב במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי
המחליף) ,בפער בין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף ,בתוספת
עמלת מרווח ציטוט ,ולקוח בעסקת מכירה ( )Sellיזוכה במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר
הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי המחליף) ,בפער בין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין
שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף בקיזוז עמלת מרווח ציטוט.
כאשר שער המכשיר הפיננסי המחליף (החדש) נמוך ממחיר המכשיר הפיננסי המוחלף (הישן)  -בעסקת רכישה ()Buy
יזוכה במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי
המחליף) ,בפער בין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף ,בקיזוז
עמלת מרווח ציטוט ,ולקוח בעסקת מכירה ( )Sellיחויב במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר
הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי המחליף) ,בפער בין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין
שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף בתוספת עמלת מרווח ציטוט.
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העמלות הנגבות בנוגע לגלגול :עמלת מרווח (כתוצאה ממכירת/רכישת המכשיר הפיננסי (בהתאם לפוזיציה) הקיים
ורכישת/מכירת המכשיר הפיננסי החדש),
עמלה ממוצעת למועד גלגול ליחידת  LOTאחת EUR200-
הלקוח יחויב/יזוכה בהליך הגלגול במהלך סוף השבוע בו מבוצע הגלגול ,בלילה שבין ששי לשבת בשעה  24:00:00מיתרת
הרווח והפסד במכשיר הפיננסי.

תקבולים
נוספים
מהחזקת
המכשיר
הפיננסי
עמלות
נוספות
בקשר
למכשיר
הפיננסי
שעות מסחר
במכשיר
הפיננסי
ומועדי
חופשות
במכשיר
הפיננסי
המטבע בו
נקוב
המכשיר
הפיננסי

המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.

אין

שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – יום ב' – יום ו' ; הפסקה יומית – .03:10 - 22:59
מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

אירו ().
כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד כתוצאה
משינויי בשערי החליפין.

נכס הבסיס
שם מלא :נכס הבסיס הוא החוזה העתידי  EURO STOXX 50® Index Futuresשמועד פקיעתו מצוין
בלינק הבאhttp://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover-dates :
נכס הבסיס המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע בלינק הנ"ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר הפיננסי זמין
למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו .נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה העתידי הנ"ל הקרוב
ביותר או החוזה העתידי הבא אחריו .מועד הפקיעה של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד פקיעת המכשיר
הפיננסי.
מלא תיאור נכס הבסיס : :מדד EURO STOXX 50® Index Futuresמייצג את מחירו העתידי של מדד הייחוס
שם
ותיאור
 ,EURO STOXX 50® Indexמדד הבלו-צ'יפ המוביל באירופה עבור גוש האירו ,אשר מייצג  50מניות בלו-
תמציתי
צ'יפ מ  12-מדינות גוש האירו של מגזרי העל ( )SUPERSECTORהנסחרות בבורסות שונות באירופה.
מדד השקעה:
מדד השקעה ( )Total Return Indexהוא מדד העוקב אחר המניות המרכיבות אותו ומניח כי הדיבידנדים המחולקים בו
הושקעו מחדש במניות המדד .כתוצאה מכך המדד אינו יורד כאשר ישנה חלוקה של דיבידנד .וזאת בשונה ממדד מחיר
אשר מתעדכן מטה בהתאם לחלוקת הדיבידנד.

למידע נוסף אודות נכס הבסיסhttp://www.eurexchange.com/exchange- :
en/products/idx/stx/blc/EURO-STOXX-50--Index-Futures/18954
מקום מסחר  - EUREXבורסת אירופה EUREX Exchange
Month:
סימול נכס סימול בבורסה בו נסחרFESX (Month,Year) :
הבסיס
H=march .M=June. U=September Month: Z=December
נכס נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
עורך
הבסיס
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום -
http://www.eurexchange.com/exchange-en/products/idx/stx/blc/EURO-STOXX-50--Indexמחיר
Futures/18954C:\Users\asafe\AppData\Local\Temp\notesD2A95E\www.cmegroup.com\trading\equityindex\us-index\e-mini-sandp500.html

קוד
בלומברג/
רויטרס
מטבע הנכס

( VGA Indexבלומברג)
( )EURאירו
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נתונים
סטטיסטיים
נכס
על
הבסיס

נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף ב
לתקנון המסחר
המסחר בזירה

מערכת
מסחר
סימול נכס
הבסיס
DJ_EUR50
במערכות
המסחר
כמות מסחר  1יחידות חוזה עתידי.
מינימלית
גודל עסקה מינימלי בׁ 0.01 :LOT-

שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס) ,אלא
נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
Margin
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 2.5% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
 כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך הכספיםהתראה
בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
קריאה
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
לבטוחה
( Margin
)Call
סגירת עסקה כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך הכספים
בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
ביוזמת
החברה
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
()Stop Out
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
מבנה ציטוט
XXXX
מחיר
החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו נסחר
המכשיר
נכס הבסיס.
הפיננסי
תנודת
הציטוט
1EUR
המינימלי
בזירה
LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 1EUR
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה (100חוזים).
רווח/הפסד
בגין תזוזה  – Unitsכמות היחידות לעסקה.
מינימלית
 – EURO STOXX 50® Index Futuresמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 0.1עשר יחידות חוזה עתידי  ,)EURO STOXX 50® Index Futuresתזוזה
מינימלית ( )1במחיר חוזה  ,EURO STOXX 50® Index Futuresתביא לרווח/הפסד של .10
ספק הציטוטים
מתודולוגיות למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים
דיווחים
שיבוצעו בתקנון ובדף המוצר .לינק לאתר הדיווחיםhttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx :
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי

נכס בסיס

סיווג נכס
בסיס

פקיעה של המכשיר
הפיננסי

חוזה עתידי
על מדד זר

המכשיר בעל מועד
פקיעה .קיימת
אפשרות לפתיחת
עסקה חדשה באופן
אוטומטי בהתאם
לתנאים המפורטים
בסעיף "מועד פקיעת
המכשיר הפיננסי"

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת
עסקה
2.5%

חוזה הפרשים
CAC40 INDEX FUTURE
(חוזה עתידי שמועד פקיעתו מצוין בלינק
()CFD
הבא:
http://www.atrade.co.il/trading )info/cfd-rollover-datesנכס
הבסיס המזוהה בשם ובמועד הפקיעה
המופיע בלינק הנ”ל ,אינו משתנה
מהרגע בו המכשיר הפיננסי זמין למסחר
בזירה ועד למועד פקיעתו .נכס הבסיס
של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה
העתידי הנ”ל הקרוב ביותר או החוזה
העתידי הבא אחריו .מועד הפקיעה של
המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד
פקיעת המכשיר הפיננסי.
המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק ( ,OTC - Over The Counterמשמע,
אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם לכיוון
חוזה הפרשים העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס (גודל
העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
()CFD
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת החוזה
במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית בלבד
( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי
נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות תנודות
קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את העסקאות של
הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי מערכה הנקוב
ומסחר
מינוף
של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת ,מצמצמת את ביטחונותיו
בחוזה הפרשים
הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע
לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון.
העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי
נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי יש מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
מועד פקיעת המכשיר הפיננסי זמין בלינק הבאhttp://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover- :
פקיעת dates
מועד
מועד הפקיעה המוצג בלינק הנ"ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר בעל אותו מועד פקיעה המופיע בלינק
המכשיר
זמין למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו.
הפיננסי
במועד פקיעת המכשיר הפיננסי תבוצע ,כברירת מחדל ,סגירת העסקה הנוכחית במכשיר פיננסי זה,
ופתיחת עסקה חדשה במכשיר פיננסי שנכס הבסיס שלו הוא החוזה העתידי ,CAC40 INDEX FUTURE
הנסחר באותה בורסה ,ואשר מועד פקיעתו הינו הקצר ביותר לאחר מועד פקיעתו של נכס הבסיס המתואר
בסעיפי נכס הבסיס (להלן" :גלגול המכשיר הפיננסי").
החברה תיידע את הלקוח בטרם תבצע את גלגול המכשיר הפיננסי וכן תיידע את הלקוח כי גלגול כאמור
כרוך בעלויות.
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טרם הגלגול ,לקוח רשאי לסגור את העסקה ע"מ להימנע מהגלגול האוטומטי שמבצעת החברה.
לפרטים נוספים ראה סעיף "גלגול המכשיר הפיננסי".
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

)𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT ∗ [CAC40 INDEX FUTURE 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 − CAC40 INDEX FUTURE
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 =

נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑑𝑖𝑏
𝑛𝑒𝑝𝑜

𝑘𝑠𝑎

[Units ∗ LOT ∗ [CAC40 INDEX FUTURE
)𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 − CAC40 INDEX FUTURE
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜𝑠ℎ
𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 =

חישוב
יתרת מקרא:
הרווח/הפסד
במכשיר פיננסי  100 = LOTחוזים
עמלת  – Unitsכמות היחידות לעסקה.
(כולל
𝑘𝑠𝑎
ציטוט
מרווח
𝑛𝑒𝑝𝑜  – CAC40 INDEX FUTUREשער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה
ולמעט עמלות
(בעסקת רכישה).
נוספות)
𝑑𝑖𝑏
𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐  – CAC40 INDEX FUTUREשער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה
(בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜  – CAC40 INDEX FUTUREשער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה
(בעסקת מכירה).
𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐  – CAC40 INDEX FUTUREשער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה
(בעסקת מכירה).
) -FX (bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 100 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן רכישה של
 (Units) 0.02משמעותה רכישה של  0.02יחידות של המכשיר הפיננסי (= .)100*0.02אם שער הנוכחי של
המכשיר הפיננסי הוא  $ 4420אז בקניית  LOT 0.02שווי הפוזיציה הוא ( $ 8840ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .ברגע שהעסקה נסגרת
מבוצעת המרה לפי השער הקיים במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג,ד,ה ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:

עמלה
החזקת
פתוחה

בגין
עסקה

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑑𝑖𝑏

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ CAC40 INDEX FUTURE 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Buy
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑘𝑠𝑎

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ CAC40 INDEX FUTURE 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Sell
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360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ()Interest
היא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית אחת.
למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום שישי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת העסקה
עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט מלא אודות
מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
 100 = LOTחוזים.
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה .00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶  – CAC40 INDEX FUTUREמחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶  – CAC40 INDEX FUTUREמחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע לביצוע
החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured
) overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי
החברה
באתר
המסחר
תנאי
בעמוד
בה
להתעדכן
וניתן
החברה
מדיניות
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured
) overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי
החברה
באתר
המסחר
תנאי
בעמוד
בה
להתעדכן
וניתן
החברה
מדיניות
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

עמלת
מטבע

לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.
מועד "גלגול המכשיר הפיננסי" :מועד גלגול המכשיר הפיננסי (יום ושעה מדויקת) זמין בלינק הבא-

http://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover-dates
מועד הגלגול המוצג בלינק הנ"ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר בעל אותו מועד גלגול המופיע בלינק זמין
למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו.
לאחר ביצוע גלגול המכשיר הפיננסי ,חישוב יתרת הרווח וההפסד ימשיך להתבסס על השער ששרר במועד
פתיחת העסקה המקורית (בטרם הגלגול הראשון) במכשיר הפיננסי .לאחר כל גלגול במכשיר הפיננסי
החברה תבצע התאמה ביתרת הרווח וההפסד של הלקוח בהתאם לפער בין השער בו נסגרה העסקה
גלגול המכשיר במכשיר הפיננסי המוחלף ובין שער בו נפתח העסקה במכשיר הפיננסי המחליף בניכוי עמלה ,באופן הבא:
הפיננסי
כאשר שער מכשיר הפיננסי המחליף (החדש) גבוה משער מכשיר הפיננסי המוחלף (הישן)  -לקוח בעסקת רכישה
( )Buyיחויב במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר
הפיננסי המחליף) ,בפער בין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער המכירה של המכשיר הפיננסי
המוחלף ,בתוספת עמלת מרווח ציטוט ,ולקוח בעסקת מכירה ( )Sellיזוכה במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד
הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי המחליף) ,בפער בין שער המכירה של המכשיר
הפיננסי המחליף ובין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף בקיזוז עמלת מרווח ציטוט.
כאשר שער המכשיר הפיננסי המחליף (החדש) נמוך ממחיר המכשיר הפיננסי המוחלף (הישן)  -בעסקת רכישה ()Buy
יזוכה במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי
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המחליף) ,בפער בין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף,
בקיזוז עמלת מרווח ציטוט ,ולקוח בעסקת מכירה ( )Sellיחויב במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת
מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי המחליף) ,בפער בין שער המכירה של המכשיר הפיננסי
המחליף ובין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף בתוספת עמלת מרווח ציטוט.
העמלות הנגבות בנוגע לגלגול :עמלת מרווח (כתוצאה ממכירת/רכישת המכשיר הפיננסי (בהתאם לפוזיציה) הקיים
ורכישת/מכירת המכשיר הפיננסי החדש),
עמלה ממוצעת למועד גלגול ליחידת  LOTאחת EUR150-
הלקוח יחויב/יזוכה בהליך הגלגול במהלך סוף השבוע בו מבוצע הגלגול ,בלילה שבין ששי לשבת בשעה 24:00:00
מיתרת הרווח והפסד במכשיר הפיננסי.

תקבולים נוספים המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.
מהחזקת
המכשיר
הפיננסי
עמלות נוספות אין
בקשר למכשיר
הפיננסי
מסחר שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – יום ב' – יום ו' ; הפסקה יומית – .03:00 - 22:59
שעות
במכשיר
מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :
הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר
הפיננסי
המטבע בו נקוב אירו (.)EUR
המכשיר
כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
הפיננסי
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלא :נכס הבסיס הוא החוזה העתידי  CAC40 INDEX FUTUREשמועד פקיעתו מצוין בלינק
הבאhttp://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover-dates :
נכס הבסיס המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע בלינק הנ"ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר הפיננסי
זמין למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו .נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה העתידי הנ"ל
הקרוב ביותר או החוזה העתידי הבא אחריו .מועד הפקיעה של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד פקיעת
המכשיר הפיננסי.
תיאור נכס הבסיס :מדד  CAC40 INDEX FUTUREמייצג את מחירו העתידי של מדד הייחוס
שם מלא ותיאור
 ,CAC40מדד המניות הראשי של הבורסה בצרפת ,אשר כולל  40מניות של החברות הגדולות ביותר בצרפת
תמציתי
הנסחרות בבורסת  Euronextבפריז.
מדד השקעה:
מדד השקעה ( )Total Return Indexהוא מדד העוקב אחר המניות המרכיבות אותו ומניח כי הדיבידנדים המחולקים
בו הושקעו מחדש במניות המדד .כתוצאה מכך המדד אינו יורד כאשר ישנה חלוקה של דיבידנד .וזאת בשונה ממדד
מחיר אשר מתעדכן מטה בהתאם לחלוקת הדיבידנד.

למידע נוסף אודות נכס הבסיסhttps://derivatives.euronext.com/en/products/index- :
futures/FCE-DPAR/contract-specification
מקום מסחר
 - Euronextבורסת אירופה Euronext Exchange
Month:
נכס סימול בבורסה בו נסחרFCE (Month,Year) :
סימול
הבסיס
Month: ALL
עורך נכס הבסיס נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום -
https://derivatives.euronext.com/en/products/index-futures/FCEמחיר
DPARC:\Users\asafe\AppData\Local\Temp\notesD2A95E\www.cmegroup.com\trading\equityindex\us-index\e-mini-sandp500.html

קוד בלומברג/
רויטרס
מטבע הנכס

( CFA Indexבלומברג)

( )EURאירו
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף ב
נתונים
סטטיסטיים על לתקנון המסחר
נכס הבסיס
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המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
נכס
סימול
הבסיס במערכות CAC40
המסחר
מסחר  1יחידות חוזה עתידי.
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי בׁ 0.01 :LOT-

Margin
התראה  -קריאה
לבטוחה
()Margin Call
עסקה
סגירת
ביוזמת החברה
()Stop Out
ציטוט
המכשיר

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 2.5% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
XXXX.X
החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו נסחר
נכס הבסיס.

מבנה
מחיר
הפיננסי
תנודת הציטוט
0.5EUR
המינימלי בזירה
LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.5EUR
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה (100חוזים).
רווח/הפסד בגין
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה מינימלית
 – CAC40 INDEX FUTUREמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 0.1עשר יחידות חוזה עתידי  ,)CAC40 INDEX FUTUREתזוזה מינימלית
( )0.5במחיר חוזה  ,CAC40 INDEX FUTUREתביא לרווח/הפסד של .5
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים
דיווחים
שיבוצעו בתקנון ובדף המוצר .לינק לאתר הדיווחיםhttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx :
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי

נכס בסיס

סיווג נכס
בסיס

פקיעה של המכשיר
הפיננסי

חוזה עתידי
על מדד זר

המכשיר בעל מועד
פקיעה .קיימת
אפשרות לפתיחת
עסקה חדשה באופן
אוטומטי בהתאם
לתנאים המפורטים
בסעיף "מועד פקיעת
המכשיר הפיננסי"

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת
עסקה
2.5%

חוזה הפרשים
FTSE 100 Index Future
(חוזה עתידי שמועד פקיעתו מצוין בלינק
()CFD
הבאhttp://www.atrade.co.il/trading- :
 )info/cfd-rollover-datesנכס הבסיס
המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע בלינק
הנ”ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר
הפיננסי זמין למסחר בזירה ועד למועד
פקיעתו .נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי
יהיה תמיד החוזה העתידי הנ”ל הקרוב ביותר
או החוזה העתידי הבא אחריו .מועד הפקיעה
של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד
פקיעת המכשיר הפיננסי.
המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק ( ,OTC - Over The Counterמשמע,
אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם לכיוון
העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס (גודל
חוזה הפרשים
העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
()CFD
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת החוזה
במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית בלבד ( cash
 )settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי
נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות תנודות
קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את העסקאות של
מינוף ומסחר הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי מערכה הנקוב של
עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת ,מצמצמת את ביטחונותיו
בחוזה
הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע
הפרשים
לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון.
העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי
נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי יש מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל
העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
מועד פקיעת המכשיר הפיננסי זמין בלינק הבאhttp://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover- :
dates
מועד פקיעת מועד הפקיעה המוצג בלינק הנ"ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר בעל אותו מועד פקיעה המופיע בלינק
זמין למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו.
המכשיר
הפיננסי
במועד פקיעת המכשיר הפיננסי תבוצע ,כברירת מחדל ,סגירת העסקה הנוכחית במכשיר פיננסי זה ,ופתיחת
עסקה חדשה במכשיר פיננסי שנכס הבסיס שלו הוא החוזה העתידי  ,FTSE 100 Index Futureהנסחר
באותה בורסה ,ואשר מועד פקיעתו הינו הקצר ביותר לאחר מועד פקיעתו של נכס הבסיס המתואר בסעיפי
נכס הבסיס (להלן" :גלגול המכשיר הפיננסי").
החברה תיידע את הלקוח בטרם תבצע את גלגול המכשיר הפיננסי וכן תיידע את הלקוח כי גלגול כאמור
כרוך בעלויות.
טרם הגלגול ,לקוח רשאי לסגור את העסקה ע"מ להימנע מהגלגול האוטומטי שמבצעת החברה.
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לפרטים נוספים ראה סעיף "גלגול המכשיר הפיננסי".
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח
את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו
קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה
למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח
את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את
חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה
למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

)𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT ∗ [FTSE 100 Index Future 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 − FTSE 100 Index Future
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 =

נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑑𝑖𝑏
𝑛𝑒𝑝𝑜

𝑘𝑠𝑎

[Units ∗ LOT ∗ [FTSE 100 Index Future
)𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 − FTSE 100 Index Future
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜𝑠ℎ
𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 =

חישוב יתרת מקרא:
הרווח/הפסד
 10 = LOTחוזים
במכשיר
פיננסי (כולל  – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎
עמלת מרווח
𝑛𝑒𝑝𝑜  – FTSE 100 Index Futureשער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת
ציטוט ולמעט
רכישה).
עמלות נוספות)
𝑑𝑖𝑏
𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐
 – FTSE 100 Index Futureשער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה
(בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜  – FTSE 100 Index Futureשער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה
(בעסקת מכירה).
𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐  – FTSE 100 Index Futureשער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת
מכירה).
) -FX (bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 10 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן רכישה של
 (Units) 0.02משמעותה רכישה של  0.2יחידות של המכשיר הפיננסי (= .)10*0.02אם שער הנוכחי של
המכשיר הפיננסי הוא  GBP 6650.5אז בקניית  LOT 0.02שווי הפוזיציה הוא ( GBP 1330.1ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .ברגע שהעסקה נסגרת
מבוצעת המרה לפי השער הקיים במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג,ד,ה ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

בגין
עמלה
החזקת עסקה
פתוחה

)= Interest

𝑑𝑖𝑏

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ FTSE 100 Index Future 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Buy
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑘𝑠𝑎

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ FTSE 100 Index Future 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
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 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא
שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית אחת .למשל
בהחזקת עסקה פתוחה ביום שישי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת העסקה עבור
יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט מלא אודות מספר
החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
 10 = LOTחוזים.
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה .00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶  – FTSE 100 Index Futureמחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶  – FTSE 100 Index Futureמחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע לביצוע
החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured
) overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי מדיניות
החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה https://www.atrade.co.il/trading-
info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured
) overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי מדיניות
החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה https://www.atrade.co.il/trading-
info/trading-conditions

עמלת
מטבע

לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.
מועד "גלגול המכשיר הפיננסי" :מועד גלגול המכשיר הפיננסי (יום ושעה מדויקת) זמין בלינק הבא-

http://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover-dates
מועד הגלגול המוצג בלינק הנ"ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר בעל אותו מועד גלגול המופיע בלינק זמין
למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו.

גלגול
המכשיר
הפיננסי

לאחר ביצוע גלגול המכשיר הפיננסי ,חישוב יתרת הרווח וההפסד ימשיך להתבסס על השער ששרר במועד
פתיחת העסקה המקורית (בטרם הגלגול הראשון) במכשיר הפיננסי .לאחר כל גלגול במכשיר הפיננסי החברה
תבצע התאמה ביתרת הרווח וההפסד של הלקוח בהתאם לפער בין השער בו נסגרה העסקה במכשיר הפיננסי
המוחלף ובין שער בו נפתח העסקה במכשיר הפיננסי המחליף בניכוי עמלה ,באופן הבא:
כאשר שער מכשיר הפיננסי המחליף (החדש) גבוה משער מכשיר הפיננסי המוחלף (הישן)  -לקוח בעסקת רכישה ()Buy
יחויב במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי
המחליף) ,בפער בין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף,
בתוספת עמלת מרווח ציטוט ,ולקוח בעסקת מכירה ( )Sellיזוכה במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת
מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי המחליף) ,בפער בין שער המכירה של המכשיר הפיננסי
המחליף ובין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף בקיזוז עמלת מרווח ציטוט.
כאשר שער המכשיר הפיננסי המחליף (החדש) נמוך ממחיר המכשיר הפיננסי המוחלף (הישן)  -בעסקת רכישה ()Buy
יזוכה במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי
המחליף) ,בפער בין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף,
בקיזוז עמלת מרווח ציטוט ,ולקוח בעסקת מכירה ( )Sellיחויב במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת
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מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי המחליף) ,בפער בין שער המכירה של המכשיר הפיננסי
המחליף ובין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף בתוספת עמלת מרווח ציטוט.
העמלות הנגבות בנוגע לגלגול :עמלת מרווח (כתוצאה ממכירת/רכישת המכשיר הפיננסי (בהתאם לפוזיציה) הקיים
ורכישת/מכירת המכשיר הפיננסי החדש),
עמלה ממוצעת למועד גלגול ליחידת  LOTאחת GBP150-
הלקוח יחויב/יזוכה בהליך הגלגול במהלך סוף השבוע בו מבוצע הגלגול ,בלילה שבין ששי לשבת בשעה 24:00:00
מיתרת הרווח והפסד במכשיר הפיננסי.

תקבולים
נוספים
מהחזקת
המכשיר
הפיננסי
עמלות נוספות
בקשר למכשיר
הפיננסי
שעות מסחר
במכשיר
הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר
הפיננסי
המטבע בו נקוב
המכשיר
הפיננסי

שם
ותיאור
תמציתי

המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.

אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – יום ב' – יום ו' ; הפסקה יומית – .03:00 - 22:59
מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

לירה שטרלינג (.)GBP
כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד כתוצאה
משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלא :נכס הבסיס הוא החוזה העתידי  FTSE 100 Index Futureשמועד פקיעתו מצוין בלינק הבא:
http://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover-dates
נכס הבסיס המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע בלינק הנ"ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר הפיננסי
זמין למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו .נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה העתידי הנ"ל
הקרוב ביותר או החוזה העתידי הבא אחריו .מועד הפקיעה של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד פקיעת
המכשיר הפיננסי.
מלא תיאור נכס הבסיס :מדד  FTSE 100 Index Futureמייצג את מחירו העתידי של מדד הייחוס FTSE
 ,100אשר כולל 100חברות בריטיות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר ,הנסחרות בבורסה לניירות ערך של
לונדון.
מדד השקעה:
מדד השקעה ( )Total Return Indexהוא מדד העוקב אחר המניות המרכיבות אותו ומניח כי הדיבידנדים המחולקים
בו הושקעו מחדש במניות המדד .כתוצאה מכך המדד אינו יורד כאשר ישנה חלוקה של דיבידנד .וזאת בשונה ממדד
מחיר אשר מתעדכן מטה בהתאם לחלוקת הדיבידנד.

למידע נוסף אודות נכס הבסיסhttps://www.theice.com/products/38716764/FTSE-100-Index- :
Future
מקום מסחר
 - ICE EUROPEבורסת אירופה Ice Futures Europe
נכס סימול בבורסה בו נסחרMonth: Z (Month,Year) :
סימול
הבסיס
H=march .M=June. U=September Month: Z=December
נכס נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
עורך
הבסיס
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום -
https://www.theice.com/products/38716764/FTSE-100-Indexמחיר
Future/dataC:\Users\asafe\AppData\Local\Temp\notesD2A95E\www.cmegroup.com\trading\equityindex\us-index\e-mini-sandp500.html

קוד בלומברג( Z A Index /בלומברג)
רויטרס
מטבע הנכס
( )GBPלירה שטרלינג
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף ב
נתונים
לתקנון המסחר
סטטיסטיים
על נכס הבסיס
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המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
נכס
סימול
הבסיס
UK_100
במערכות
המסחר
כמות מסחר  0.1יחידות חוזה עתידי.
מינימלית
גודל עסקה מינימלי בׁ 0.01 :LOT-

Margin

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס) ,אלא
נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 2.5% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
 כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך הכספיםבחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.

התראה
קריאה
לבטוחה
( Margin
)Call
סגירת עסקה כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך הכספים
ביוזמת החברה בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
()Stop Out
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
מבנה ציטוט XXXX.X
מחיר המכשיר החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו נסחר
הפיננסי
נכס הבסיס.
תנודת הציטוט
0.5GBP
המינימלי
בזירה
LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.5GBP
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה (100חוזים).
רווח/הפסד
תזוזה  – Unitsכמות היחידות לעסקה.
בגין
מינימלית
 – FTSE 100 Index Futureמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת  1( LOT 0.1יחידות חוזה עתידי  ,)FTSE 100 Index Futureתזוזה מינימלית ()0.5
במחיר חוזה  ,FTSE 100 Index Futureתביא לרווח/הפסד של .0.5GBP
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים
דיווחים
שיבוצעו בתקנון ובדף המוצר .לינק לאתר הדיווחיםhttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx :
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר
פיננסי
חוזה
הפרשים
()CFD

חוזה
הפרשים
()CFD

מינוף
ומסחר
בחוזה
הפרשים

מועד
פקיעת
המכשיר
הפיננסי

חישוב
יתרת
הרווח/ה
פסד
במכשיר
פיננסי

נכס בסיס

סיווג נכס
בסיס

פקיעה של המכשיר
הפיננסי

חוזה עתידי
על מדד זר

המכשיר בעל מועד
פקיעה .קיימת
אפשרות לפתיחת
עסקה חדשה באופן
אוטומטי בהתאם
לתנאים המפורטים
בסעיף "מועד פקיעת
המכשיר הפיננסי"

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה
5%

Hang Seng Index Futures
(חוזה עתידי שמועד פקיעתו מצוין בלינק הבא:
http://www.atrade.co.il/trading-info/cfd )rollover-datesנכס הבסיס המזוהה בשם
ובמועד הפקיעה המופיע בלינק הנ”ל ,אינו משתנה
מהרגע בו המכשיר הפיננסי זמין למסחר בזירה ועד
למועד פקיעתו .נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי
יהיה תמיד החוזה העתידי הנ”ל הקרוב ביותר או
החוזה העתידי הבא אחריו .מועד הפקיעה של
המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד פקיעת
המכשיר הפיננסי.
המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק ( ,OTC - Over The Counterמשמע ,אינו נסחר
במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה
וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס (גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו
במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה .מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר
ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא
התחשבנות כספית בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות תנודות קטנות בשער נכס הבסיס
המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו.
הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה.
הקצאת הבטוחה הנדרשת ,מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר
ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא שוויה של העסקה
(הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי יש מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות
ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
מועד פקיעת המכשיר הפיננסי זמין בלינק הבאhttp://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover-dates :
מועד הפקיעה המוצג בלינק הנ"ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר בעל אותו מועד פקיעה המופיע בלינק זמין למסחר
בזירה ועד למועד פקיעתו.
במועד פקיעת המכשיר הפיננסי תבוצע ,כברירת מחדל ,סגירת העסקה הנוכחית במכשיר פיננסי זה ,ופתיחת עסקה חדשה
במכשיר פיננסי שנכס הבסיס שלו הוא החוזה העתידי  ,Hang Seng Index Futuresהנסחר באותה בורסה ,ואשר מועד
פקיעתו הינו הקצר ביותר לאחר מועד פקיעתו של נכס הבסיס המתואר בסעיפי נכס הבסיס (להלן" :גלגול המכשיר
הפיננסי").
החברה תיידע את הלקוח בטרם תבצע את גלגול המכשיר הפיננסי וכן תיידע את הלקוח כי גלגול כאמור כרוך בעלויות.
טרם הגלגול ,לקוח רשאי לסגור את העסקה ע"מ להימנע מהגלגול האוטומטי שמבצעת החברה.
לפרטים נוספים ראה סעיף "גלגול המכשיר הפיננסי".
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר
הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את חוזה
ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה
(או במועד החישוב).
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(כולל
עמלת
מרווח
ציטוט
ולמעט
עמלות
נוספות)

הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר
הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה
במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה
(או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

)𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT ∗ [Hang Seng Index Futures 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 − Hang Seng Index Futures
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 =

נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑑𝑖𝑏
𝑛𝑒𝑝𝑜

𝑘𝑠𝑎

[Units ∗ LOT ∗ [Hang Seng Index Futures
)𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 − Hang Seng Index Futures
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜𝑠ℎ
𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 =

מקרא:
 10 = LOTחוזים
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜  – Hang Seng Index Futuresשער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐  – Hang Seng Index Futuresשער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜  – Hang Seng Index Futuresשער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת מכירה).
𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐  – Hang Seng Index Futuresשער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 10 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן רכישה של (Units) 0.02
משמעותה רכישה של  0.2יחידות של המכשיר הפיננסי (= .)10*0.02אם שער הנוכחי של המכשיר הפיננסי הוא 21826
 HKDאז בקניית  LOT 0.02שווי הפוזיציה הוא ( HKD 4365.2ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .ברגע שהעסקה נסגרת מבוצעת
המרה לפי השער הקיים במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב או יזוכה בימים
ב ,ג,ד,ה ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
[R(Buy)] ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑚𝑖𝑑)= Interest
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𝑑𝑖𝑏
* 𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶

Units ∗ LOT ∗ Hang Seng Index Futures

𝑘𝑠𝑎
* 𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶

Units ∗ LOT ∗ Hang Seng Index Futures

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell

עמלה
בגין
החזקת
עסקה
פתוחה

[R(Sell)] ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑚𝑖𝑑)= Interest
360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא שלילית
משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.

לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית אחת .למשל בהחזקת
עסקה פתוחה ביום שישי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון
גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי  .לפירוט מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב
ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
 10 = LOTחוזים.
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 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה .00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶  – Hang Seng Index Futuresמחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶  – Hang Seng Index Futuresמחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
)𝑑𝑖𝑚(𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע לביצוע החישוב (כולל
ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured overnight
) financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן
בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured overnight
) financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן
בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

עמלת
המרת
מטבע

לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר החברה.
אין עמלות המרה נוספות.
מועד "גלגול המכשיר הפיננסי" :מועד גלגול המכשיר הפיננסי (יום ושעה מדויקת) זמין בלינק הבא-

http://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover-dates
מועד הגלגול המוצג בלינק הנ"ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר בעל אותו מועד גלגול המופיע בלינק זמין למסחר בזירה
ועד למועד פקיעתו.
לאחר ביצוע גלגול המכשיר הפיננסי ,חישוב יתרת הרווח וההפסד ימשיך להתבסס על השער ששרר במועד פתיחת העסקה
המקורית (בטרם הגלגול הראשון) במכשיר הפיננסי .לאחר כל גלגול במכשיר הפיננסי החברה תבצע התאמה ביתרת הרווח
וההפסד של הלקוח בהתאם לפער בין השער בו נסגרה העסקה במכשיר הפיננסי המוחלף ובין שער בו נפתח העסקה
במכשיר הפיננסי המחליף בניכוי עמלה ,באופן הבא:

גלגול
המכש
יר
הפיננ
סי

כאשר שער מכשיר הפיננסי המחליף (החדש) גבוה משער מכשיר הפיננסי המוחלף (הישן)  -לקוח בעסקת רכישה ( )Buyיחויב במועד
ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי המחליף) ,בפער בין שער
הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף ,בתוספת עמלת מרווח ציטוט ,ולקוח בעסקת
מכירה ( )Sellיזוכה במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי
המחליף) ,בפער בין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף בקיזוז עמלת מרווח
ציטוט.
כאשר שער המכשיר הפיננסי המחליף (החדש) נמוך ממחיר המכשיר הפיננסי המוחלף (הישן)  -בעסקת רכישה ( )Buyיזוכה במועד
ההחלפה מיתרת הרו וח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי המחליף) ,בפער בין שער
הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף ,בקיזוז עמלת מרווח ציטוט ,ולקוח בעסקת
מכירה ( )Sellיחויב במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי
המחליף) ,בפער בין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף בתוספת עמלת
מרווח ציטוט.
העמלות הנגבות בנוגע לגלגול :עמלת מרווח (כתוצאה ממכירת/רכישת המכשיר הפיננסי (בהתאם לפוזיציה) הקיים ורכישת/מכירת
המכשיר הפיננסי החדש),
עמלה ממוצעת למועד גלגול ליחידת  LOTאחת HKD1500-
הלקוח יחויב/יזוכה בהליך הגלגול במהלך סוף השבוע בו מבוצע הגלגול ,בלילה שבין ששי לשבת בשעה  24:00:00מיתרת הרווח
והפסד במכשיר הפיננסי.

תקבולים
נוספים
מהחזקת
המכשיר
הפיננסי
עמלות
נוספות
בקשר

המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.

אין
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למכשיר
הפיננסי
שעות
מסחר
במכשיר
הפיננסי
ומועדי
חופשות
במכשיר
הפיננסי
המטבע
בו נקוב
המכשיר
הפיננסי

שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – יום ב' – יום ו' ; 21:59-12:15 ,11:29-08:00 ,06:59-04:15
מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

דולר הונג-קונג (.)HKD
כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד כתוצאה משינויי
בשערי החליפין.

נכס הבסיס
שם מלא :נכס הבסיס הוא החוזה העתידי  Hang Seng Index Futuresשמועד פקיעתו מצוין בלינק הבא:
http://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover-dates
נכס הבסיס המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע בלינק הנ"ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר הפיננסי זמין למסחר
בזירה ועד למועד פקיעתו .נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה העתידי הנ"ל הקרוב ביותר או החוזה
העתידי הבא אחריו .מועד הפקיעה של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד פקיעת המכשיר הפיננסי.
שם מלא
תיאור נכס הבסיס :מדד Hang Seng Index Futuresמייצג את תנועת מחירו העתידי של מדד הייחוס Hang Seng
ותיאור
תמציתי  , Indexאשר כולל  43מניות הנסחרות בבורסת הונג-קונג.
מדד השקעה:
מדד השקעה ( )Total Return Indexהוא מדד העוקב אחר המניות המרכיבות אותו ומניח כי הדיבידנדים המחולקים בו הושקעו
מחדש במניות המדד .כתוצאה מכך המדד אינו יורד כאשר ישנה חלוקה של דיבידנד .וזאת בשונה ממדד מחיר אשר מתעדכן מטה
בהתאם לחלוקת הדיבידנד.

למידע נוסף אודות נכס הבסיסhttps://www.hkex.com.hk/eng/prod/drprod/hkifo/fut.htm :
 - HKEXבורסת הונג-קונג Hong Kong Futures Exchange

מקום
מסחר
סימול
Month:
סימול בבורסה בו נסחרHSI (Month,Year) :
נכס
Month: ALL
הבסיס
עורך נכס נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
הבסיס
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום -
מחיר
https://www.hkex.com.hk/eng/ddp/Contract_Details.asp?PId=1C:\Users\asafe\AppData\Local\Temp\notesD2
A95E\www.cmegroup.com\trading\equity-index\us-index\e-mini-sandp500.html

קוד
בלומברג
 /רויטרס
(  ) HKDדולר הונג-קונג
מטבע
הנכס
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף ב לתקנון המסחר
נתונים
סטטיס
טיים על
נכס
הבסיס
המסחר בזירה
מערכת
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :
מסחר
סימול
נכס
HSI
הבסיס
במערכות
המסחר
 0.1יחידות חוזה עתידי.
כמות
מסחר
גודל עסקה מינימלי בׁ 0.01 :LOT-
( HIA Indexבלומברג)
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מינימלי
ת
בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד
( Marginכבטוחה) רק אחוז מערכן.
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 5% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך הכספים בחשבונו,
התראה
 קריאה תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.לבטוחה למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
(Margi
)n Call
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך הכספים בחשבונו,
סגירת
תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
עסקה
ביוזמת
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
החברה
( Stop
)Out
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
מבנה
ציטוט
XXXXX
מחיר
המכשיר החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו נסחר נכס הבסיס.
הפיננסי
תנודת
הציטוט
1HKD
המינימל
י בזירה
LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 1HKD
רווח/הפ  = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 10חוזים).
סד בגין
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה
מינימלי  – Hang Seng Index Futuresמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
ת במחיר לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 0.1יחידה אחת חוזה עתידי  ,)Hang Seng Index Futuresתזוזה מינימלית ( )1במחיר חוזה
 ,Hang Seng Index Futuresתביא לרווח/הפסד של .1 HKD
ספק הציטוטים
מתודולוג למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
יות
הציטוטי
ם
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו
דיווחים
בתקנון ובדף המוצר .לינק לאתר הדיווחיםhttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx :
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פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי

נכס בסיס

סיווג נכס
בסיס

פקיעה של המכשיר
הפיננסי

חוזה עתידי
על מדד זר

המכשיר בעל מועד
פקיעה .קיימת
אפשרות לפתיחת
עסקה חדשה באופן
אוטומטי בהתאם
לתנאים המפורטים
בסעיף "מועד פקיעת
המכשיר הפיננסי"

בטוחה נדרשת
מינימלית לפתיחת
עסקה
2.5%

SGX Nikkei 225 Index
חוזה הפרשים ()CFD
Futures
(חוזה עתידי שמועד פקיעתו
מצוין בלינק הבא:
http://www.atrade.co.il/tra
ding-info/cfd-rollover )datesנכס הבסיס המזוהה
בשם ובמועד הפקיעה המופיע
בלינק הנ”ל ,אינו משתנה מהרגע
בו המכשיר הפיננסי זמין למסחר
בזירה ועד למועד פקיעתו .נכס
הבסיס של המכשיר הפיננסי
יהיה תמיד החוזה העתידי הנ”ל
הקרוב ביותר או החוזה העתידי
הבא אחריו .מועד הפקיעה של
המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף
מועד פקיעת המכשיר הפיננסי.
המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק ( ,OTC - Over The Counterמשמע ,אינו
נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם לכיוון העסקה,
חוזה הפרשים רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס (גודל העסקה) במועד
סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה .מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות
()CFD
ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה.
ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס
הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס
הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות תנודות קטנות בשער
נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד
ומסחר את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח
מינוף
בחוזה הפרשים להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת ,מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו
לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים
בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר
הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי יש מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר
בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
מועד פקיעת המכשיר הפיננסי זמין בלינק הבאhttp://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover-dates :
מועד
המכשיר
הפיננסי

פקיעת

בתנאי שוק רגילים ,מועד הפקיעה המוצג בלינק הנ"ל  ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר בעל אותו מועד פקיעה
המופיע בלינק זמין למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו  .בתנאי שוק המתאפיינים בדלילות מסחר ,מיעוט ציטוטים
והיקפי מסחר נמוכים ביחס לחוזה העתידי בעל מועד הפקיעה הקרוב ביותר אחריו ,ואשר אינם נובעים ממסחר
בימי חג או כשל טכני ,תקדים החברה את מועד הפקיעה )להלן" :הקדמה"( לחוזה העתידי הקרוב ביותר (להלן:
"חוזה עתידי קרוב") בהתקיים כל התנאים המצטברים הבאים:
מועד פקיעתו של החוזה העתידי אינו עולה על  6חודשים.
.1
היחס בין מחזור המסחר הממוצע (בכמות החוזים) בחוזה העתידי הקרוב ב 48-השעות שקדמו
.2
למועד הגלגול  ,ובין מחזור המסחר היומי המקסימלי בחוזה העתידי הנוכחי יהיה שווה או
גדול מ. 3% -
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במועד פקיעת המכשיר הפיננסי תבוצע ,כברירת מחדל ,סגירת העסקה הנוכחית במכשיר פיננסי זה ,ופתיחת
עסקה חדשה במכשיר פיננסי שנכס הבסיס שלו הוא החוזה העתידי  ,SGX Nikkei 225 Index Futuresהנסחר
באותה בורסה ,ואשר מועד פקיעתו הינו הקצר ביותר לאחר מועד פקיעתו של נכס הבסיס המתואר בסעיפי נכס
הבסיס (להלן" :גלגול המכשיר הפיננסי").
החברה תיידע את הלקוח בטרם תבצע את גלגול המכשיר הפיננסי וכן תיידע את הלקוח כי גלגול כאמור כרוך
בעלויות.
טרם הגלגול ,לקוח רשאי לסגור את העסקה ע"מ להימנע מהגלגול האוטומטי שמבצעת החברה.
לפרטים נוספים ראה סעיף "גלגול המכשיר הפיננסי".
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  10000( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח
את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון
במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  10000( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח
את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את חוזה
ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע
החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

)𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT ∗ [SGX Nikkei 225 Index Futures 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 − SGX Nikkei 225 Index Futures
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 =

נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑘𝑠𝑎

)𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 − SGX Nikkei 225 Index Futures

𝑑𝑖𝑏
𝑛𝑒𝑝𝑜

[Units ∗ LOT ∗ [SGX Nikkei 225 Index Futures
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜= 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

חישוב
יתרת מקרא:
הרווח/הפסד
במכשיר פיננסי  10000 = LOTחוזים
עמלת  – Unitsכמות היחידות לעסקה.
(כולל
𝑘𝑠𝑎
ציטוט
מרווח
𝑛𝑒𝑝𝑜  – SGX Nikkei 225 Index Futuresשער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה
ולמעט עמלות
(בעסקת רכישה).
נוספות)
𝑑𝑖𝑏
𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐  – SGX Nikkei 225 Index Futuresשער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה
(בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜  – SGX Nikkei 225 Index Futuresשער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה
(בעסקת מכירה).
𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐  – SGX Nikkei 225 Index Futuresשער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה
(בעסקת מכירה).
) -FX (bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 10000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן רכישה של
 (Units) 0.02משמעותה רכישה של  0.02יחידות של המכשיר הפיננסי (= .)10000*0.02אם שער הנוכחי של
המכשיר הפיננסי הוא  $ 16480אז בקניית  LOT 0.02שווי הפוזיציה הוא ( $ 3296000ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .ברגע שהעסקה נסגרת
מבוצעת המרה לפי השער הקיים במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
עמלה
החזקת
פתוחה

בגין
עסקה

החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב או יזוכה
בימים ב ,ג,ד,ה ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
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𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑑𝑖𝑏

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ SGX Nikkei 225 Index Futures 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Buy
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑘𝑠𝑎

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ SGX Nikkei 225 Index Futures 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא
שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית אחת .למשל
בהחזקת עסקה פתוחה ביום שישי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת העסקה עבור יום
שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט מלא אודות מספר החיובים
בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
 100 = LOTחוזים.
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה .00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶  – SGX Nikkei 225 Index Futuresמחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶  – SGX Nikkei 225 Index Futuresמחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע לביצוע
החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured
) overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי מדיניות
החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה https://www.atrade.co.il/trading-
info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured
) overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי מדיניות
החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה https://www.atrade.co.il/trading-
info/trading-conditions

עמלת
מטבע

לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.
מועד "גלגול המכשיר הפיננסי" :מועד גלגול המכשיר הפיננסי (יום ושעה מדויקת) זמין בלינק הבא-

http://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover-dates

גלגול המכשיר
הפיננסי

מועד הגלגול המוצג בלינק הנ"ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר בעל אותו מועד גלגול המופיע בלינק זמין למסחר
בזירה ועד למועד פקיעתו.
לאחר ביצוע גלגול המכשיר הפיננסי ,חישוב יתרת הרווח וההפסד ימשיך להתבסס על השער ששרר במועד פתיחת
העסקה המקורית (בטרם הגלגול הראשון) במכשיר הפיננסי .לאחר כל גלגול במכשיר הפיננסי החברה תבצע
התאמה ביתרת הרווח וההפסד של הלקוח בהתאם לפער בין השער בו נסגרה העסקה במכשיר הפיננסי המוחלף
ובין שער בו נפתח העסקה במכשיר הפיננסי המחליף בניכוי עמלה ,באופן הבא:
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כאשר שער מכשיר הפיננסי המחליף (החדש) גבוה משער מכשיר הפיננסי המוחלף (הישן)  -לקוח בעסקת רכישה ( )Buyיחויב
במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי המחליף),
בפער בין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף ,בתוספת עמלת מרווח
ציטוט ,ולקוח בעסקת מכירה ( )Sellיזוכה במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת
על בסיס שער המכשיר הפיננסי המחליף) ,בפער בין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער הרכישה של
המכשיר הפיננסי המוחלף בקיזוז עמלת מרווח ציטוט.
כאשר שער המכשיר הפיננסי המחליף (החדש) נמוך ממחיר המכשיר הפיננסי המוחלף (הישן)  -בעסקת רכישה ( )Buyיזוכה
במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי המחליף),
בפער בין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף ,בקיזוז עמלת מרווח
ציטוט ,ולקוח בעסקת מכירה ( )Sellיחויב במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת
על בסיס שער המכשיר הפיננסי המחליף) ,בפער בין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער הרכישה של
המכשיר הפיננסי המוחלף בתוספת עמלת מרווח ציטוט.
העמלות הנגבות בנוגע לגלגול :עמלת מרווח (כתוצאה ממכירת/רכישת המכשיר הפיננסי (בהתאם לפוזיציה) הקיים
ורכישת/מכירת המכשיר הפיננסי החדש),
עמלה ממוצעת למועד גלגול ליחידת  LOTאחת JPY200000-
הלקוח יחויב/יזוכה בהליך הגלגול במהלך סוף השבוע בו מבוצע הגלגול ,בלילה שבין ששי לשבת בשעה  24:00:00מיתרת
הרווח והפסד במכשיר הפיננסי.

תקבולים
נוספים מהחזקת
המכשיר
הפיננסי
עמלות נוספות
בקשר למכשיר
הפיננסי
מסחר
שעות
במכשיר
הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר
הפיננסי
המטבע בו נקוב
המכשיר
הפיננסי

המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.

אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – יום ב' – יום ו' ; הפסקה יומית –  02:30 - 23:44ומ  09:24עד .09:55
מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

ין יפני (.)JPY
כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד כתוצאה
משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלא :נכס הבסיס הוא החוזה העתידי  SGX Nikkei 225 Index Futuresשמועד פקיעתו מצוין בלינק הבא:
http://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover-dates
נכס הבסיס המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע בלינק הנ"ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר הפיננסי זמין
למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו .נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה העתידי הנ"ל הקרוב ביותר
או החוזה העתידי הבא אחריו .מועד הפקיעה של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד פקיעת המכשיר הפיננסי.
תיאור נכס הבסיס :מדד  SGX Nikkei 225 Index Futuresמייצג את מחירו העתידי של מדד הייחוס Nikkei
שם מלא ותיאור  , 225 Indexאשר כולל  225מניות הנסחרות בבורסת טוקיו ביפן .כל חוזה הוא מכפלה של  ¥ 500במדד סינגפור
הניקיי .225
תמציתי
מדד השקעה:
מדד השקעה ( )Total Return Indexהוא מדד העוקב אחר המניות המרכיבות אותו ומניח כי הדיבידנדים המחולקים בו
הושקעו מחדש במניות המדד .כתוצאה מכך המדד אינו יורד כאשר ישנה חלוקה של דיבידנד .וזאת בשונה ממדד מחיר אשר
מתעדכן מטה בהתאם לחלוקת הדיבידנד.

למידע נוסף אודות נכס הבסיס:
http://www.sgx.com/wps/portal/sgxweb/home/products/derivatives/financials/equityindex/nikkei_225_futures_options/contracts
מקום מסחר
 - SGXבורסת סינגפור Singapore Derivatives Exchange
Month:
נכס סימול בבורסה בו נסחרNK (Month,Year) :
סימול
הבסיס
H=march .M=June. U=September Month: Z=December
עורך נכס הבסיס נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום -
מחיר
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http://www.sgx.com/wps/portal/sgxweb/home/marketinfo/derivatives/delayed_prices/futuresC:\Us
ers\asafe\AppData\Local\Temp\notesD2A95E\www.cmegroup.com\trading\equity-index\us-index\e-minisandp500.html

קוד בלומברג/
רויטרס
מטבע הנכס

( NIA Indexבלומברג)

( )JPYין יפני
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף ב לתקנון
נתונים
סטטיסטיים על המסחר
נכס הבסיס
המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
נכס
סימול
הבסיס במערכות NIKKEI225
המסחר
מסחר  100יחידות חוזה עתידי.
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי בׁ 0.01 :LOT-

Margin
התראה  -קריאה
לבטוחה
()Margin Call
סגירת עסקה
ביוזמת החברה
()Stop Out

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש
להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 2.5% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך הכספים
בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך הכספים
בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
XXXXX
החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו נסחר נכס
הבסיס.

ציטוט
מבנה
מחיר המכשיר
הפיננסי
תנודת הציטוט
1JPY
המינימלי בזירה
LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 1JPY
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה (10000חוזים).
רווח/הפסד בגין
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה מינימלית
 – SGX Nikkei 225 Index Futuresמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 0.1עשר יחידות חוזה עתידי  ,)SGX Nikkei 225 Index Futuresתזוזה מינימלית
( )1במחיר חוזה  ,SGX Nikkei 225 Index Futuresתביא לרווח/הפסד של .1000
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים
דיווחים
שיבוצעו בתקנון ובדף המוצר .לינק לאתר הדיווחיםhttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx :
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר
פיננסי

נכס בסיס

סיווג נכס
בסיס

פקיעה של המכשיר
הפיננסי

חוזה עתידי
על מדד זר

המכשיר בעל מועד
פקיעה .קיימת
אפשרות לפתיחת
עסקה חדשה באופן
אוטומטי בהתאם
לתנאים המפורטים
בסעיף "מועד פקיעת
המכשיר הפיננסי"

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה
2.5%

חוזה
SMI® Futures
הפרשים
(חוזה עתידי שמועד פקיעתו מצוין בלינק הבא:
http://www.atrade.co.il/trading()CFD
 )info/cfd-rollover-datesנכס הבסיס
המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע בלינק
הנ”ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר הפיננסי
זמין למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו .נכס
הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד
החוזה העתידי הנ”ל הקרוב ביותר או החוזה
העתידי הבא אחריו .מועד הפקיעה של
המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד פקיעת
המכשיר הפיננסי.
המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק ( ,OTC - Over The Counterמשמע,
אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם לכיוון
חוזה
העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס (גודל
הפרשים
העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה .מהרווח/ההפסד
מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת החוזה במשך לילה כמפורט
()CFD
בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית בלבד ( )cash settlementוללקוח
אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי
נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות תנודות
קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את העסקאות של
מינוף ומסחר הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי מערכה הנקוב של
עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת ,מצמצמת את ביטחונותיו
בחוזה
הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע
הפרשים
לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון.
העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי
נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי יש מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל
העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
מועד פקיעת המכשיר הפיננסי זמין בלינק הבאhttp://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover- :
dates
מועד הפקיעה המוצג בלינק הנ"ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר בעל אותו מועד פקיעה המופיע בלינק זמין
מועד פקיעת למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו.
המכשיר
הפיננסי
במועד פקיעת המכשיר הפיננסי תבוצע ,כברירת מחדל ,סגירת העסקה הנוכחית במכשיר פיננסי זה ,ופתיחת
עסקה חדשה במכשיר פיננסי שנכס הבסיס שלו הוא החוזה העתידי  ,SMI® Futuresהנסחר באותה בורסה,
ואשר מועד פקיעתו הינו הקצר ביותר לאחר מועד פקיעתו של נכס הבסיס המתואר בסעיפי נכס הבסיס (להלן:
"גלגול המכשיר הפיננסי").
החברה תיידע את הלקוח בטרם תבצע את גלגול המכשיר הפיננסי וכן תיידע את הלקוח כי גלגול כאמור כרוך
בעלויות.
טרם הגלגול ,לקוח רשאי לסגור את העסקה ע"מ להימנע מהגלגול האוטומטי שמבצעת החברה.
לפרטים נוספים ראה סעיף "גלגול המכשיר הפיננסי".
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הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח
את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו
קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע
החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח
את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את חוזה
ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע
החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 = )𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT ∗ [SMI® Futures 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 − SMI® Futures

נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :

חישוב יתרת
הרווח/הפסד
מקרא:
במכשיר
פיננסי (כולל  100 = LOTחוזים
עמלת מרווח  – Unitsכמות היחידות לעסקה.
ציטוט ולמעט
𝑘𝑠𝑎
𝑛𝑒𝑝𝑜  – SMI® Futuresשער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).
עמלות
𝑑𝑖𝑏
נוספות)
𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐  – SMI® Futuresשער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜− SMI® Futures 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 ]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

𝑑𝑖𝑏
𝑛𝑒𝑝𝑜

[Units ∗ LOT ∗ [SMI® Futures

𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜  – SMI® Futuresשער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת מכירה).
𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐  – SMI® Futuresשער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 100 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן רכישה של
 (Units) 0.02משמעותה רכישה של  0.02יחידות של המכשיר הפיננסי (= .)100*0.02אם שער הנוכחי של
המכשיר הפיננסי הוא  $ 8105אז בקניית  LOT 0.02שווי הפוזיציה הוא ( $ 16210ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .ברגע שהעסקה נסגרת
מבוצעת המרה לפי השער הקיים במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב או
יזוכה בימים ב ,ג,ד,ה ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑑𝑖𝑏

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ SMI® Futures 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Buy
360

עמלה
החזקת
עסקה
פתוחה

בגין

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])[R(Sell

𝑘𝑠𝑎
* 𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶

Units ∗ LOT ∗ SMI® Futures

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא
שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית אחת .למשל
בהחזקת עסקה פתוחה ביום שישי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת העסקה עבור יום
שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט מלא אודות מספר
החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
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מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
 100 = LOTחוזים.
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה .00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶  – SMI® Futuresמחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶  – SMI® Futuresמחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע לביצוע
החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured
) overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי מדיניות
החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה https://www.atrade.co.il/trading-
info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured
) overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי מדיניות
החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה https://www.atrade.co.il/trading-
info/trading-conditions
לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר החברה.
עמלת המרת אין עמלות המרה נוספות.
מטבע
מועד "גלגול המכשיר הפיננסי" :מועד גלגול המכשיר הפיננסי (יום ושעה מדויקת) זמין בלינק הבא-

http://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover-dates
מועד הגלגול המוצג בלינק הנ"ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר בעל אותו מועד גלגול המופיע בלינק זמין
למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו.
לאחר ביצוע גלגול המכשיר הפיננסי ,חישוב יתרת הרווח וההפסד ימשיך להתבסס על השער ששרר במועד
פתיחת העסקה המקורית (בטרם הגלגול הראשון) במכשיר הפיננסי .לאחר כל גלגול במכשיר הפיננסי החברה
תבצע התאמה ביתרת הרווח וההפסד של הלקוח בהתאם לפער בין השער בו נסגרה העסקה במכשיר הפיננסי
המוחלף ובין שער בו נפתח העסקה במכשיר הפיננסי המחליף בניכוי עמלה ,באופן הבא:

גלגול
המכשיר
הפיננסי

כאשר שער מכשיר הפיננסי המחליף (החדש) גבוה משער מכשיר הפיננסי המוחלף (הישן)  -לקוח בעסקת רכישה ()Buy
יחויב במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי
המחליף) ,בפער בין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף ,בתוספת
עמלת מרווח ציטוט ,ולקוח בעסקת מכירה ( )Sellיזוכה במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר
הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי המחליף) ,בפער בין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין
שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף בקיזוז עמלת מרווח ציטוט.
כאשר שער המכשיר הפיננסי המחליף (החדש) נמוך ממחיר המכשיר הפיננסי המוחלף (הישן)  -בעסקת רכישה ()Buy
יזוכה במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי
המחליף) ,בפער בין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף ,בקיזוז
עמלת מרווח ציטוט ,ולקוח בעסקת מכירה ( )Sellיחויב במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר
הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי המחליף) ,בפער בין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין
שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף בתוספת עמלת מרווח ציטוט.
העמלות הנגבות בנוגע לגלגול :עמלת מרווח (כתוצאה ממכירת/רכישת המכשיר הפיננסי (בהתאם לפוזיציה) הקיים
ורכישת/מכירת המכשיר הפיננסי החדש),
עמלה ממוצעת למועד גלגול ליחידת  LOTאחת CHF200-
הלקוח יחויב/יזוכה בהליך הגלגול במהלך סוף השבוע בו מבוצע הגלגול ,בלילה שבין ששי לשבת בשעה  24:00:00מיתרת
הרווח והפסד במכשיר הפיננסי.
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תקבולים
נוספים
מהחזקת
המכשיר
הפיננסי
עמלות
נוספות
בקשר
למכשיר
הפיננסי
שעות מסחר
במכשיר
הפיננסי
ומועדי
חופשות
במכשיר
הפיננסי
המטבע בו
נקוב
המכשיר
הפיננסי

המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.

אין

שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – יום ב' – יום ו' ; הפסקה יומית – .08:50 - 22:59
מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

פרנק שווצרי (.)CHF
כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד כתוצאה
משינויי בשערי החליפין.

נכס הבסיס
שם מלא :נכס הבסיס הוא החוזה העתידי  SMI® Futuresשמועד פקיעתו מצוין בלינק הבא:
http://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover-dates
נכס הבסיס המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע בלינק הנ"ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר הפיננסי זמין
למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו .נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה העתידי הנ"ל הקרוב
ביותר או החוזה העתידי הבא אחריו .מועד הפקיעה של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד פקיעת המכשיר
הפיננסי.
מלא
שם
תיאור נכס הבסיס :מדד  SMI® Futuresמייצג את מחירו העתידי של מדד הייחוס ® , SMIאשר כולל את
ותיאור
 20המניות הבינוניות הסחירות והנזילות ביותר בשוויץ ונסחרות בבורסת  EUREXבאירופה.
תמציתי
מדד השקעה:
מדד השקעה ( )Total Return Indexהוא מדד העוקב אחר המניות המרכיבות אותו ומניח כי הדיבידנדים המחולקים בו
הושקעו מחדש במניות המדד .כתוצאה מכך המדד אינו יורד כאשר ישנה חלוקה של דיבידנד .וזאת בשונה ממדד מחיר
אשר מתעדכן מטה בהתאם לחלוקת הדיבידנד.

למידע נוסף אודות נכס הבסיס:
http://www.eurexchange.com/exchange-en/products/idx/smi/SMI--Futures/19444
מקום מסחר  - EUREXבורסת אירופה EUREX Exchange
Month:
סימול נכס סימול בבורסה בו נסחרFSMI (Month,Year) :
הבסיס
H=march .M=June. U=September Month: Z=December
נכס נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
עורך
הבסיס
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום -
http://www.eurexchange.com/exchange-en/products/idx/smi/SMI-מחיר
Futures/19444C:\Users\asafe\AppData\Local\Temp\notesD2A95E\www.cmegroup.com\trading\equityindex\us-index\e-mini-sandp500.html

קוד
בלומברג/
רויטרס
הנכס
מטבע
( )CHFפרנק שווצרי
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף ב
נתונים
סטטיסטיים
לתקנון המסחר
נכס
על
הבסיס
המסחר בזירה
מערכת
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :
מסחר
( SMA Indexבלומברג)
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נכס

סימול
הבסיס
SMI
במערכות
המסחר
כמות מסחר  1יחידות חוזה עתידי.
מינימלית
גודל עסקה מינימלי בׁ 0.01 :LOT-
בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס) ,אלא
נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
Margin
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 2.5% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
 כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך הכספיםהתראה
בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
קריאה
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
לבטוחה
( Margin
)Call
סגירת עסקה כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך הכספים
בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
ביוזמת
החברה
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
()Stop Out
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
מבנה ציטוט
XXXX
מחיר
החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו נסחר
המכשיר
נכס הבסיס.
הפיננסי
תנודת
הציטוט
1CHF
המינימלי
בזירה
LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 1CHF
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה (100חוזים).
רווח/הפסד
בגין תזוזה  – Unitsכמות היחידות לעסקה.
מינימלית
 – SMI® Futuresמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 0.1עשר יחידות חוזה עתידי  ,)SMI® Futuresתזוזה מינימלית ( )1במחיר חוזה
 ,SMI® Futuresתביא לרווח/הפסד של .10
ספק הציטוטים
מתודולוגיות למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים
דיווחים
שיבוצעו בתקנון ובדף המוצר .לינק לאתר הדיווחיםhttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx :
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי

נכס בסיס

סיווג נכס
בסיס

פקיעה של המכשיר
הפיננסי

חוזה עתידי
על מדד זר

המכשיר בעל מועד
פקיעה .קיימת
אפשרות לפתיחת
עסקה חדשה באופן
אוטומטי בהתאם
לתנאים המפורטים
בסעיף "מועד פקיעת
המכשיר הפיננסי"

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת
עסקה
2.5%

חוזה הפרשים
ASX SPI 200™ Index Futures
)חוזה עתידי שמועד פקיעתו מצוין בלינק
()CFD
הבאhttp://www.atrade.co.il/trading- :
 )info/cfd-rollover-datesנכס הבסיס
המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע בלינק
הנ”ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר
הפיננסי זמין למסחר בזירה ועד למועד
פקיעתו .נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי
יהיה תמיד החוזה העתידי הנ”ל הקרוב ביותר
או החוזה העתידי הבא אחריו .מועד הפקיעה
של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד
פקיעת המכשיר הפיננסי.
המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק ( ,OTC - Over The Counterמשמע,
אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם לכיוון
העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס (גודל
חוזה הפרשים
העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
()CFD
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת החוזה
במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית בלבד ( cash
 )settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי
נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות תנודות
קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את העסקאות של
מינוף ומסחר הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי מערכה הנקוב של
עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת ,מצמצמת את ביטחונותיו
בחוזה
הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע
הפרשים
לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון.
העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי
נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי יש מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל
העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
מועד פקיעת המכשיר הפיננסי זמין בלינק הבאhttp://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover- :
dates
מועד פקיעת
המכשיר
הפיננסי

בתנאי שוק רגילים ,מועד הפקיעה המוצג בלינק הנ"ל  ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר בעל אותו מועד
פקיעה המופיע בלינק זמין למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו  .בתנאי שוק המתאפיינים בדלילות מסחר,
מיעוט ציטוטים והיקפי מסחר נמוכים ביחס לחוזה העתידי בעל מועד הפקיעה הקרוב ביותר אחריו ,ואשר
אינם נובעים ממסחר בימי חג או כשל טכני ,תקדים החברה את מועד הפקיעה )להלן" :הקדמה"( לחוזה
העתידי הקרוב ביותר (להלן" :חוזה עתידי קרוב") בהתקיים כל התנאים המצטברים הבאים:
מועד פקיעתו של החוזה העתידי אינו עולה על  6חודשים.
.1
היחס בין מחזור המסחר הממוצע (בכמות החוזים) בחוזה העתידי הקרוב ב 48-השעות
.2
שקדמו למועד הגלגול  ,ובין מחזור המסחר היומי המקסימלי בחוזה העתידי הנוכחי יהיה
שווה או גדול מ. 3% -
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במועד פקיעת המכשיר הפיננסי תבוצע ,כברירת מחדל ,סגירת העסקה הנוכחית במכשיר פיננסי זה ,ופתיחת
עסקה חדשה במכשיר פיננסי שנכס הבסיס שלו הוא החוזה העתידי ,ASX SPI 200™ Index Futures
הנסחר באותה בורסה ,ואשר מועד פקיעתו הינו הקצר ביותר לאחר מועד פקיעתו של נכס הבסיס המתואר
בסעיפי נכס הבסיס (להלן" :גלגול המכשיר הפיננסי").
החברה תיידע את הלקוח בטרם תבצע את גלגול המכשיר הפיננסי וכן תיידע את הלקוח כי גלגול כאמור
כרוך בעלויות.
טרם הגלגול ,לקוח רשאי לסגור את העסקה ע"מ להימנע מהגלגול האוטומטי שמבצעת החברה.
לפרטים נוספים ראה סעיף "גלגול המכשיר הפיננסי".
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח
את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו
קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה
למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח
את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את
חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה
למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

)𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT ∗ [ASX SPI 200™ Index Futures 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 − ASX SPI 200™ Index Futures
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 =

נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑘𝑠𝑎

)𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 − ASX SPI 200™ Index Futures

𝑑𝑖𝑏
𝑛𝑒𝑝𝑜

[Units ∗ LOT ∗ [ASX SPI 200™ Index Futures
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜= 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

חישוב יתרת מקרא:
הרווח/הפסד
 100 = LOTחוזים
במכשיר
פיננסי (כולל  – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎
עמלת מרווח
𝑛𝑒𝑝𝑜  – ASX SPI 200™ Index Futuresשער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה
ציטוט ולמעט
(בעסקת רכישה).
עמלות נוספות)
𝑑𝑖𝑏
𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐  – ASX SPI 200™ Index Futuresשער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה
(בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜  – ASX SPI 200™ Index Futuresשער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה
(בעסקת מכירה).
𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐  – ASX SPI 200™ Index Futuresשער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה
(בעסקת מכירה).
) -FX (bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 100 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן רכישה של
 (Units) 0.02משמעותה רכישה של  0.02יחידות של המכשיר הפיננסי (= .)100*0.02אם שער הנוכחי של
המכשיר הפיננסי הוא  $ 5515אז בקניית  LOT 0.02שווי הפוזיציה הוא ( $ 11030ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .ברגע שהעסקה נסגרת
מבוצעת המרה לפי השער הקיים במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג,ד,ה ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה שלהן:

בגין
עמלה
עסקה
החזקת
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
פתוחה
𝑑𝑖𝑚
)= Interest

𝑑𝑖𝑏

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ ASX SPI 200™ Index Futures 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Buy
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360
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑘𝑠𝑎

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ ASX SPI 200™ Index Futures 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא
שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית אחת .למשל
בהחזקת עסקה פתוחה ביום שישי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת העסקה עבור
יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט מלא אודות מספר
החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
 100 = LOTחוזים.
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה .00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶  – ASX SPI 200™ Index Futuresמחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶  – ASX SPI 200™ Index Futuresמחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע לביצוע
החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured
) overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי מדיניות
החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה https://www.atrade.co.il/trading-
info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured
) overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי מדיניות
החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה https://www.atrade.co.il/trading-
info/trading-conditions

עמלת
מטבע

לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.
מועד "גלגול המכשיר הפיננסי" :מועד גלגול המכשיר הפיננסי (יום ושעה מדויקת) זמין בלינק הבא-

http://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover-dates
מועד הגלגול המוצג בלינק הנ"ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר בעל אותו מועד גלגול המופיע בלינק זמין
למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו.
גלגול
המכשיר
הפיננסי

לאחר ביצוע גלגול המכשיר הפיננסי ,חישוב יתרת הרווח וההפסד ימשיך להתבסס על השער ששרר במועד
פתיחת העסקה המקורית (בטרם הגלגול הראשון) במכשיר הפיננסי .לאחר כל גלגול במכשיר הפיננסי החברה
תבצע התאמה ביתרת הרווח וההפסד של הלקוח בהתאם לפער בין השער בו נסגרה העסקה במכשיר הפיננסי
המוחלף ובין שער בו נפתח העסקה במכשיר הפיננסי המחליף בניכוי עמלה ,באופן הבא:
כאשר שער מכשיר הפיננסי המחליף (החדש) גבוה משער מכשיר הפיננסי המוחלף (הישן)  -לקוח בעסקת רכישה ()Buy
יחויב במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי
המחליף) ,בפער בין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף,
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בתוספת עמלת מרווח ציטוט ,ולקוח בעסקת מכירה ( )Sellיזוכה במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת
מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי המחליף) ,בפער בין שער המכירה של המכשיר הפיננסי
המחליף ובין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף בקיזוז עמלת מרווח ציטוט.
כאשר שער המכשיר הפיננסי המחליף (החדש) נמוך ממחיר המכשיר הפיננסי המוחלף (הישן)  -בעסקת רכישה ()Buy
יזוכה במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי
המחליף) ,בפער בין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף ובין שער המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף,
בקיזוז עמלת מרווח ציטוט ,ולקוח בעסקת מכירה ( )Sellיחויב במועד ההחלפה מיתרת הרווח וההפסד הנובעת
מהמכשיר הפיננסי (המחושבת על בסיס שער המכשיר הפיננסי המחליף) ,בפער בין שער המכירה של המכשיר הפיננסי
המחליף ובין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף בתוספת עמלת מרווח ציטוט.
העמלות הנגבות בנוגע לגלגול :עמלת מרווח (כתוצאה ממכירת/רכישת המכשיר הפיננסי (בהתאם לפוזיציה) הקיים
ורכישת/מכירת המכשיר הפיננסי החדש),
עמלה ממוצעת למועד גלגול ליחידת  LOTאחת AUD300-
הלקוח יחויב/יזוכה בהליך הגלגול במהלך סוף השבוע בו מבוצע הגלגול ,בלילה שבין ששי לשבת בשעה 24:00:00
מיתרת הרווח והפסד במכשיר הפיננסי.

תקבולים
נוספים
מהחזקת
המכשיר
הפיננסי
עמלות נוספות
בקשר למכשיר
הפיננסי
שעות מסחר
במכשיר
הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר
הפיננסי
המטבע בו נקוב
המכשיר
הפיננסי

שם
ותיאור
תמציתי

המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.

אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – יום ב' – יום ו' ; הפסקה יומית –  02:50 - 23:59ומ  09:29עד
.10:10
מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

דולר אוסטרלי (.)AUD
כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד כתוצאה
משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלא :נכס הבסיס הוא החוזה העתידי  ASX SPI 200™ Index Futuresשמועד פקיעתו מצוין בלינק
הבאhttp://www.atrade.co.il/trading-info/cfd-rollover-dates :
נכס הבסיס המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע בלינק הנ"ל ,אינו משתנה מהרגע בו המכשיר הפיננסי
זמין למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו .נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה העתידי הנ"ל
הקרוב ביותר או החוזה העתידי הבא אחריו .על אף האמור לעיל ,ישנם חודשים בהם נכס הבסיס מתאפיין
נכס הבסיס בנזילות מאוד נמוכה ולכן נכס הבסיס יהיה החוזה העתידי הסחיר הקרוב ביותר .מועד הפקיעה
מלא של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד פקיעת המכשיר הפיננסי.
תיאור נכס הבסיס :מדד  ASX SPI 200™ Index Futuresמייצג את מחירו העתידי של מדד הייחוס
 ,ASX SPI 200™ Indexאשר כולל את  200המניות הגדולות באוסטרליה הנסחרות בבורסת סידני.
מדד השקעה:
מדד השקעה ( )Total Return Indexהוא מדד העוקב אחר המניות המרכיבות אותו ומניח כי הדיבידנדים המחולקים
בו הושקעו מחדש במניות המדד .כתוצאה מכך המדד אינו יורד כאשר ישנה חלוקה של דיבידנד .וזאת בשונה ממדד
מחיר אשר מתעדכן מטה בהתאם לחלוקת הדיבידנד.

למידע נוסף אודות נכס הבסיסhttp://www.asx.com.au/products/index-derivatives/asx-index- :
futures-contract-specifications.htm#spi_futures
מקום מסחר
 - ASXבורסת סידני Sydney Futures Exchange
נכס סימול בבורסה בו נסחרMonth: AP (Month,Year) :
סימול
הבסיס
H=march .M=June. U=September Month: Z=December
נכס נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
עורך
הבסיס
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום -
מחיר
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קוד בלומברג( XPA Index /בלומברג)
רויטרס
מטבע הנכס
( )AUDדולר אוסטרלי
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף ב
נתונים
לתקנון המסחר
סטטיסטיים
על נכס הבסיס
המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
נכס
סימול
הבסיס
SPI200
במערכות
המסחר
כמות מסחר  1יחידות חוזה עתידי.
מינימלית
גודל עסקה מינימלי בׁ 0.01 :LOT-

Margin

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס) ,אלא
נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 2.5% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
 כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך הכספיםבחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.

התראה
קריאה
לבטוחה
( Margin
)Call
סגירת עסקה כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך הכספים
ביוזמת החברה בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
()Stop Out
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
מבנה ציטוט XXXX
מחיר המכשיר החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו נסחר
הפיננסי
נכס הבסיס.
תנודת הציטוט
1AUD
המינימלי
בזירה
LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 1AUD
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה (100חוזים).
רווח/הפסד
תזוזה  – Unitsכמות היחידות לעסקה.
בגין
מינימלית
 – ASX SPI 200™ Index Futuresמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 0.1עשר יחידות חוזה עתידי  ,)ASX SPI 200™ Index Futuresתזוזה

מתודולוגיות
הציטוטים
דיווחים

מינימלית ( )1במחיר חוזה  ,ASX SPI 200™ Index Futuresתביא לרווח/הפסד של .10
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים
שיבוצעו בתקנון ובדף המוצר .לינק לאתר הדיווחיםhttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx :
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס

חוזה הפרשים
()CFD

GOLD

סחורות

חוזה
()CFD

הפרשים

ומסחר
מינוף
בחוזה הפרשים

פקיעת
מועד
המכשיר הפיננסי

יתרת

פקיעה של המכשיר
הפיננסי
המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה
1.0%

המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:

חישוב
הפסד
/
הרווח
𝑘𝑠𝑎
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙
𝑛𝑒𝑝𝑜
במכשיר פיננסי
− Gold
𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 = )𝑑𝑖𝑏]] ∗ 𝐹𝑋(//
(כולל עמלת מרווח
ולמעט
ציטוט
עמלות נוספות)
נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐[U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT ∗ [Gold

𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜[Units ∗ LOT ∗ [Gold 𝑜𝑝𝑒𝑛 − Gold 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 ]] ∗ 𝐹𝑋(/𝑎𝑠𝑘/) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

מקרא:
 100 = LOTחוזים
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜  – Goldשער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐  – Goldשער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜  – Goldשער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת מכירה).
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𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐  – Goldשער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (/ ask/bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 100 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן רכישה
של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  2יחידות של המכשיר הפיננסי ( .)100*0.02=2אם שער הנוכחי
של המכשיר הפיננסי הוא  1350.00$אז בקניית  LOT 0.02שווי הפוזיציה הוא ( $ 2700ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים _ ב ,ג ,ד ,ה ,ו בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ Gold * [R(Buy

)= Interest

360
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑘𝑠𝑎

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ Gold 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ()Interest
היא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב/תזוכה בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית
אחת .למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

עמלה בגין החזקת מקרא:
עסקה פתוחה
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
100 = LOT
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 – Goldמחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶  – Goldמחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע
לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The
) secured overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured
) overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי
החברה
מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
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לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.

עמלת
מטבע
גלגול המכשיר
הפיננסי
תקבולים נוספים
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי

מועד "גלגול המכשיר הפיננסי" :לא רלוונטי
המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.
אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – יום ב'  00:00עד יום ו'  00:00עם הפסקה יומית בין  23:59ל 01:00

מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

דולר ארצות הברית (.)$
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלאGold :
שם מלא ותיאור
תיאור נכס הבסיס :זהב מול הדולר האמריקאי
תמציתי
למידע נוסף אודות נכס הבסיסhttp://www.bloomberg.com/quote/XAUUSD:CUR :
מקום מסחר
OTC
סימול נכס הבסיס XAUUSD
נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
עורך נכס הבסיס
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום -
מחיר
http://www.bloomberg.com/quote/XAUUSD:CUR
קוד
בלומברג( XAUUSD /בלומברג)
רויטרס
מטבע הנכס
( )USDדולר ארה"ב
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
נתונים
סטטיסטיים על ב לתקנון המסחר
נכס הבסיס
המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס
במערכות המסחר GOLD
מסחר  1יחידות.
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי בׁ 0.01 :LOT-
בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
Margin
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 1.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
התראה  -קריאה כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
לבטוחה
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
()Margin Call
עסקה כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
סגירת
החברה הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
ביוזמת
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
()Stop Out
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
מבנה ציטוט מחיר X.XXXX
המכשיר הפיננסי החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
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הציטוט
תנודת
המינימלי בזירה

$0.01

LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.01 $
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 100חוזים).
רווח/הפסד בגין
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה מינימלית
 – Goldמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 1.0מאה אונקיות של  ,) Goldתזוזה מינימלית ( )0.01במחיר  ,Goldתביא
לרווח/הפסד של .$1.0
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
דיווחים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס

חוזה הפרשים
()CFD

SILVER

סחורות

פקיעה של המכשיר
הפיננסי

המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה

5.0%

המכשיר הפיננסי

חוזה
()CFD

הפרשים

ומסחר
מינוף
בחוזה הפרשים

פקיעת
מועד
המכשיר הפיננסי

יתרת

חישוב
הרווח/הפסד
במכשיר פיננסי
(כולל עמלת מרווח
ולמעט
ציטוט
עמלות נוספות)

חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 = )𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT ∗ [Silver 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 − Silver

נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜∗ 𝐹𝑋(𝑎𝑠𝑘) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

𝑘𝑠𝑎
]] 𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐

− Silver

𝑑𝑖𝑏
𝑛𝑒𝑝𝑜

[Units ∗ LOT ∗ [Silver

מקרא:
10000 = LOT
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜  – Silverשער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).
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𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐  – Silverשער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜  – Silverשער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת מכירה).
𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐  – Silverשער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (midשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 10000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן רכישה
של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  200יחידות של המכשיר הפיננסי ( .)10000*0.02=2אם שער
הנוכחי של המכשיר הפיננסי הוא  21.000$אז בקניית  LOT 0.02שווי הפוזיציה הוא ( 4200$ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .ברגע שהעסקה
נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבתאת הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה (24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג ,ד ,ה ,ו בשעה24:00:00 :מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ 𝑆𝑖𝑙𝑣𝑒𝑟 * [R(Buy

)= Interest

360
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑘𝑠𝑎

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ Silver 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [-R(Sell
360

נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב ,במידה ותוצאת חישוב ()Interest
היא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה.

עמלה בגין החזקת
עסקה פתוחה

לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב/תזוכה בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית
אחת .למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי (בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין
החזקת העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי.
לפירוט מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
.10000 = LOT
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶  – Silverמחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶  – Silverמחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע
לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The
) secured overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
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על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

תנאי

המסחר

באתר

החברה

) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured
) overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי
החברה
מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.

עמלת
מטבע

מועד "גלגול המכשיר הפיננסי" :לא רלוונטי
גלגול המכשיר
הפיננסי
תקבולים נוספים המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות אין עמלות נוספות
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – יום ב'  00:00עד יום ו'  00:00עם הפסקה יומית בין 23:59
שעות
הפיננסי
במכשיר
ל 01:00
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :
דולר ארצות הברית (.)$
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלא ותיאור שם מלא. Silver :
תיאור נכס הבסיס :כסף מול הדולר האמריקאי
תמציתי
למידע נוסף אודות נכס הבסיסhttp://www.bloomberg.com/quote/XAGUSD:CUR :
מקום מסחר
OTC
סימול נכס הבסיס

XAGUSD

עורך נכס הבסיס

נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום -

מחיר

http://www.bloomberg.com/quote/XAGUSD:CUR

בלומברג/

קוד
רויטרס
מטבע הנכס

נתונים
סטטיסטיים
נכס הבסיס

( XAGUSDבלומברג)
( )USDדולר ארה"ב

נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
על ב לתקנון המסחר
המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס SILVER
במערכות המסחר
מסחר  100יחידות.
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי ב0.01 :LOT-

Margin

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 1.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
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התראה  -קריאה
לבטוחה
()Margin Call
עסקה
סגירת
החברה
ביוזמת
()Stop Out

מבנה ציטוט מחיר
המכשיר הפיננסי

כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
XX.XXX
החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.

תנודת
הציטוט $0.01
המינימלי בזירה
LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.01$
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 10000חוזים).
רווח/הפסד בגין  – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה מינימלית
 – Silverמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 1עשרת אלפים אונקיות  ,)Silverתזוזה מינימלית ( )0.01במחיר ,Silver
תביא לרווח/הפסד של .$10
ספק הציטוטים
מתודולוגיות
הציטוטים

למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
פרטים נוספים

דיווחים

ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס

חוזה הפרשים
()CFD

Australian Dollar vs
Canadian Dollar
)(AUDCAD

מטבע

חוזה
()CFD

הפרשים

ומסחר
מינוף
בחוזה הפרשים

פקיעת
מועד
המכשיר הפיננסי

יתרת

חישוב
הרווח/הפסד
במכשיר פיננסי
(כולל עמלת מרווח
ולמעט
ציטוט
עמלות נוספות)

פקיעה של המכשיר
הפיננסי
המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה
1.0%

המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 = )𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐷𝐴𝐶𝐷𝑈𝐴 [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT ∗ [𝐴𝑈𝐷𝐶𝐴𝐷 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 −

נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜∗ 𝐹𝑋(𝑎𝑠𝑘) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

𝑘𝑠𝑎
]] 𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐

𝐷𝐴𝐶𝐷𝑈𝐴 −

𝑑𝑖𝑏
𝑛𝑒𝑝𝑜

𝐷𝐴𝐶𝐷𝑈𝐴[ ∗ [Units ∗ LOT

מקרא:
 100 = LOTחוזים
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐷𝐴𝐶𝐷𝑈𝐴 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐷𝐴𝐶𝐷𝑈𝐴 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת רכישה).
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𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐷𝐴𝐶𝐷𝑈𝐴 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת מכירה).
𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐷𝐴𝐶𝐷𝑈𝐴 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (/ ask/bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 100000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן
רכישה של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  2000יחידות של המכשיר הפיננסי (.)100000*0.02=2000
כלומר  2000דולר אוסטרלי (ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .ברגע שהעסקה
נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג ,ד ,ה  ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Buy
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ()Interest
היא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.

עמלה בגין החזקת
עסקה פתוחה

לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב/תזוכה בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית
אחת .למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
.100000 = LOT
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝐷𝐴𝐶𝐷𝑈𝐴 – מחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝐷𝐴𝐶𝐷𝑈𝐴 – מחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע
לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) -R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
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) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.

עמלת
מטבע
גלגול המכשיר
הפיננסי
תקבולים נוספים
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי

לא רלוונטי.
המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.
אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – יום ב’  00:05עד יום ו’  ,22:54הפסקה יומית בין השעות 23:58-00:05

מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

דולר אוסטרלי
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלא ותיאור שם מלאAustralian Dollar vs Canadian Dollar :
תיאור נכס הבסיס :דולר אוסטרלי מול הדולר הקנדי
תמציתי
מקום מסחר
סימול נכס הבסיס
עורך נכס הבסיס
מחיר

OTC

נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום –
http://www.bloomberg.com/quote/AUDCAD:CUR
בלומברג( AUDCAD /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס

נתונים
סטטיסטיים
נכס הבסיס

( )AUDדולר אוסטרלי
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
על ב לתקנון המסחר
המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס
במערכות המסחר AUDCAD
מסחר  1000יחידות חוזה עתידי.
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי ב0.01 :LOT-

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
Margin
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 1.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
התראה  -קריאה כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
לבטוחה
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
()Margin Call
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עסקה כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
סגירת
החברה הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
ביוזמת
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
()Stop Out
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
מבנה ציטוט מחיר X.XXXXX
המכשיר הפיננסי החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
הציטוט
תנודת
0.00001CAD
המינימלי בזירה
LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.00001 CAD
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 100000חוזים).
רווח/הפסד בגין
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה מינימלית
 – AUDCADמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 1.0מאה אלף  ,)AUDCADתזוזה מינימלית ( )0.00001במחיר
 ,AUDCADתביא לרווח/הפסד של .1.0CAD
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
דיווחים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי
חוזה הפרשים
()CFD

חוזה
()CFD

הפרשים

ומסחר
מינוף
בחוזה הפרשים

פקיעת
מועד
המכשיר הפיננסי

יתרת

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס
מטבע

פקיעה של המכשיר
הפיננסי
המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה
1.0%

Australian Dollar vs Swiss
)Franc (AUDCHF
המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:

חישוב
הרווח/הפסד
𝑘𝑠𝑎
במכשיר פיננסי
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 = )𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐹𝐻𝐶𝐷𝑈𝐴 −
(כולל עמלת מרווח
ולמעט
ציטוט
עמלות נוספות)
נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐹𝐻𝐶𝐷𝑈𝐴[ ∗ [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT

𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜[Units ∗ LOT ∗ [𝐴𝑈𝐷𝐶𝐻𝐹 𝑜𝑝𝑒𝑛 − 𝐴𝑈𝐷𝐶𝐻𝐹 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 ]] ∗ 𝐹𝑋(𝑎𝑠𝑘) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

מקרא:
 100 = LOTחוזים
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐹𝐻𝐶𝐷𝑈𝐴 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐹𝐻𝐶𝐷𝑈𝐴 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐹𝐻𝐶𝐷𝑈𝐴 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת מכירה).
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𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐹𝐻𝐶𝐷𝑈𝐴 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (/ ask/bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 100000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן
רכישה של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  2000יחידות של המכשיר הפיננסי (.)100000*0.02=2000
כלומר  2000דולר אוסטרלי (ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .ברגע שהעסקה
נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג ,ד ,ה  ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Buy

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחרבמידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה
ותוצאת חישוב ( )Interestהיא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב/תזוכה בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית
אחת .למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

מקרא:
עמלה בגין החזקת - Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
עסקה פתוחה
.100000 = LOT
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝐹𝐻𝐶𝐷𝑈𝐴 – מחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝐹𝐻𝐶𝐷𝑈𝐴 – מחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע
לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
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לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.

עמלת
מטבע
גלגול המכשיר
הפיננסי
תקבולים נוספים
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי

לא רלוונטי.
המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.
אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – יום ב’  00:05עד יום ו’  ,22:54הפסקה יומית בין השעות 23:58-00:05

מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

דולר אוסטרלי
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלא ותיאור שם מלאAustralian Dollar vs Swiss Franc :
תיאור נכס הבסיס :דולר אוסטרלי מול הפרנק השווצרי
תמציתי
מקום מסחר
סימול נכס הבסיס
עורך נכס הבסיס
מחיר

OTC

נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום –
http://www.bloomberg.com/quote/AUDCHF:CUR
בלומברג( AUDCHF /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס

נתונים
סטטיסטיים
נכס הבסיס

( )AUDדולר אוסטרלי
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
על ב לתקנון המסחר
המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס
במערכות המסחר AUDCHF
מסחר  1000יחידות חוזה עתידי.
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי ב0.01 :LOT-

Margin
התראה  -קריאה
לבטוחה
()Margin Call
עסקה
סגירת
החברה
ביוזמת
()Stop Out
מבנה ציטוט מחיר
המכשיר הפיננסי

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 1.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
X.XXXXX
החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
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הציטוט
תנודת
המינימלי בזירה

0.00001CHF

LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.00001 CHF
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 100000חוזים).
רווח/הפסד בגין
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה מינימלית
 – AUDCHFמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 1.0מאה אלף  ,)AUDCHFתזוזה מינימלית ( )0.00001במחיר , AUDCHF
תביא לרווח/הפסד של .1.0CHF
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
דיווחים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
נכס בסיס

מכשיר פיננסי

סיווג נכס בסיס
מטבע

פקיעה של המכשיר
הפיננסי
המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה
1.0%

חוזה הפרשים
Australian Dollar vs
()CFD
)Japanese Yen (AUDJPY
המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
הפרשים לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
חוזה
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
()CFD
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
ומסחר
מינוף
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
בחוזה הפרשים
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
פקיעת
מועד
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
המכשיר הפיננסי
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
חישוב
יתרת בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח/הפסד
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:
במכשיר פיננסי
𝑘𝑠𝑎
𝑑𝑖𝑏
(כולל עמלת מרווח
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 = )𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑌𝑃𝐽𝐷𝑈𝐴 [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT ∗ [𝐴𝑈𝐷𝐽𝑃𝑌 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 −
ולמעט
ציטוט
עמלות נוספות)
נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜[Units ∗ LOT ∗ [𝐴𝑈𝐷𝐽𝑃𝑌 𝑜𝑝𝑒𝑛 − 𝐴𝑈𝐷𝐽𝑃𝑌 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 ]] ∗ 𝐹𝑋(𝑎𝑠𝑘) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

מקרא:
 100 = LOTחוזים
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑌𝑃𝐽𝐷𝑈𝐴 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝑌𝑃𝐽𝐷𝑈𝐴 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת רכישה).
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𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑌𝑃𝐽𝐷𝑈𝐴 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת מכירה).
𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝑌𝑃𝐽𝐷𝑈𝐴 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (/ ask/bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 100000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן
רכישה של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  2000יחידות של המכשיר הפיננסי (.)100000*0.02=2000
כלומר  2000דולר אוסטרלי (ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .ברגע שהעסקה
נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג ,ד ,ה  ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Buy

360
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחרבמידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה
ותוצאת חישוב ( )Interestהיא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב/תזוכה בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית
אחת .למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
עמלה בגין החזקת
.100000 = LOT
עסקה פתוחה
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝑌𝑃𝐽𝐷𝑈𝐴 – מחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝑌𝑃𝐽𝐷𝑈𝐴 – מחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע
לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
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לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.

עמלת
מטבע
גלגול המכשיר
הפיננסי
תקבולים נוספים
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי

לא רלוונטי.
המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.
אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – יום ב’  00:05עד יום ו’  ,22:54הפסקה יומית בין השעות 23:58-00:05

מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

דולר אוסטרלי
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלא ותיאור שם מלאAustralian Dollar vs Japanese Yen :
תיאור נכס הבסיס :דולר אוסטרלי מול ין היפני
תמציתי
מקום מסחר
סימול נכס הבסיס
עורך נכס הבסיס
מחיר

OTC

נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום –
http://www.bloomberg.com/quote/AUDJPY:CUR
בלומברג( AUDJPY /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס

נתונים
סטטיסטיים
נכס הבסיס

( )AUDדולר אוסטרלי
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
על ב לתקנון המסחר
המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס
במערכות המסחר AUDJPY
מסחר  1000יחידות חוזה עתידי.
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי ב0.01 :LOT-

Margin
התראה  -קריאה
לבטוחה
()Margin Call
עסקה
סגירת
החברה
ביוזמת
()Stop Out
מבנה ציטוט מחיר
המכשיר הפיננסי

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 1.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
XX.XXX
החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
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הציטוט
תנודת
המינימלי בזירה

0.001JPY

LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.001 JPY
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 100000חוזים).
רווח/הפסד בגין
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה מינימלית
 – AUDJPYמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 1.0מאה אלף  ,)AUDJPYתזוזה מינימלית ( )0.001במחיר , AUDJPY
תביא לרווח/הפסד של .100JPY
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
דיווחים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
נכס בסיס

מכשיר פיננסי

סיווג נכס בסיס
מטבע

פקיעה של המכשיר
הפיננסי
המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה
1.0%

חוזה הפרשים
Australian Dollar vs New
()CFD
)Zealand Dollar (AUDNZD
המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
הפרשים לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
חוזה
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
)
CFD
(
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
ומסחר
מינוף
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
בחוזה הפרשים
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
פקיעת
מועד
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
המכשיר הפיננסי
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
חישוב
יתרת בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח/הפסד
במכשיר פיננסי נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:
𝑘𝑠𝑎
𝑑𝑖𝑏
(כולל עמלת מרווח
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 = )𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐷𝑍𝑁𝐷𝑈𝐴 [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT ∗ [𝐴𝑈𝐷𝑁𝑍𝐷 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 −
ולמעט
ציטוט
עמלות נוספות)
נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜[Units ∗ LOT ∗ [𝐴𝑈𝐷𝑁𝑍𝐷 𝑜𝑝𝑒𝑛 − 𝐴𝑈𝐷𝑁𝑍𝐷 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 ]] ∗ 𝐹𝑋(𝑎𝑠𝑘) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

מקרא:
 100 = LOTחוזים
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐷𝑍𝑁𝐷𝑈𝐴 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐷𝑍𝑁𝐷𝑈𝐴 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת רכישה).
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𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐷𝑍𝑁𝐷𝑈𝐴 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת מכירה).
𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐷𝑍𝑁𝐷𝑈𝐴 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (/ ask/bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 100000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן
רכישה של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  2000יחידות של המכשיר הפיננסי (.)100000*0.02=2000
כלומר  2000דולר אוסטרלי (ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .ברגע שהעסקה
נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג ,ד ,ה  ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Buy
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחרבמידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה
ותוצאת חישוב ( )Interestהיא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב/תזוכה בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית
אחת .למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

עמלה בגין החזקת מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
עסקה פתוחה
.100000 = LOT
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝐷𝑍𝑁𝐷𝑈𝐴 – מחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝐷𝑍𝑁𝐷𝑈𝐴 – מחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע
לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) -R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
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על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

תנאי

המסחר

באתר

החברה

לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.

עמלת
מטבע
גלגול המכשיר
הפיננסי
תקבולים נוספים
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי

לא רלוונטי.
המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.
אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – יום ב’  00:05עד יום ו’  ,22:54הפסקה יומית בין השעות 23:58-00:05

מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

דולר אוסטרלי
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלא ותיאור שם מלאAustralian Dollar vs New Zealand Dollar :
תיאור נכס הבסיס :דולר אוסטרלי מול הדולר הניו-זילנדי
תמציתי
מקום מסחר
סימול נכס הבסיס
עורך נכס הבסיס
מחיר

OTC

נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום –
http://www.bloomberg.com/quote/AUDNZD:CUR
בלומברג( AUDNZD /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס

נתונים
סטטיסטיים
נכס הבסיס

( )AUDדולר אוסטרלי
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
על ב לתקנון המסחר
המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס
במערכות המסחר AUDNZD
מסחר  1000יחידות חוזה עתידי.
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי ב0.01 :LOT-

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
Margin
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 1.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
התראה  -קריאה כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
לבטוחה
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
()Margin Call
עסקה כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
סגירת
החברה הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
ביוזמת
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
()Stop Out
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
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מבנה ציטוט מחיר X.XXXXX
המכשיר הפיננסי החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
הציטוט
תנודת
0.00001NZD
המינימלי בזירה
LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.00001 NZD
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 100000חוזים).
רווח/הפסד בגין
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה מינימלית
 – AUDNZDמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 1.0מאה אלף  ,)AUDNZDתזוזה מינימלית ( )0.00001במחיר , AUDNZD
תביא לרווח/הפסד של .1.0NZD
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
דיווחים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי
חוזה הפרשים
()CFD

חוזה
()CFD

הפרשים

ומסחר
מינוף
בחוזה הפרשים

פקיעת
מועד
המכשיר הפיננסי

יתרת

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס
מטבע

פקיעה של המכשיר
הפיננסי
המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה
1.0%

Australian Dollar vs US
)Dollar (AUDUSD
המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:

חישוב
הרווח/הפסד
𝑘𝑠𝑎
במכשיר פיננסי
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 = )𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐷𝑆𝑈𝐷𝑈𝐴 −
(כולל עמלת מרווח
ולמעט
ציטוט
עמלות נוספות)
נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐷𝑆𝑈𝐷𝑈𝐴[ ∗ [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT

𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜[Units ∗ LOT ∗ [𝐴𝑈𝐷𝑈𝑆𝐷 𝑜𝑝𝑒𝑛 − 𝐴𝑈𝐷𝑈𝑆𝐷 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 ]] ∗ 𝐹𝑋(𝑎𝑠𝑘) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

מקרא:
 100 = LOTחוזים
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐷𝑆𝑈𝐷𝑈𝐴 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐷𝑆𝑈𝐷𝑈𝐴 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐷𝑆𝑈𝐷𝑈𝐴 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת מכירה).
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𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐷𝑆𝑈𝐷𝑈𝐴 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (/ ask/bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 100000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן
רכישה של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  2000יחידות של המכשיר הפיננסי (.)100000*0.02=2000
כלומר  2000דולר אוסטרלי (ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .ברגע שהעסקה
נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג ,ד ,ה  ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Buy
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ()Interest
היא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב/תזוכה בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית
אחת .למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

מקרא:
עמלה בגין החזקת - Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
עסקה פתוחה
.100000 = LOT
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝐷𝑆𝑈𝐷𝑈𝐴 – מחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝐷𝑆𝑈𝐷𝑈𝐴 – מחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע
לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) -R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
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לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.

עמלת
מטבע
גלגול המכשיר
הפיננסי
תקבולים נוספים
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי

לא רלוונטי.
המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.
אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – יום ב’  00:05עד יום ו’  ,22:54הפסקה יומית בין השעות 23:58-00:05

מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

דולר אוסטרלי
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלא ותיאור שם מלאAustralian Dollar vs US Dollar :
תיאור נכס הבסיס :דולר אוסטרלי מול הדולר האמריקאי
תמציתי
מקום מסחר
סימול נכס הבסיס
עורך נכס הבסיס
מחיר

OTC

נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום –
http://www.bloomberg.com/quote/AUDUSD:CUR
בלומברג( AUDUSD /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס

נתונים
סטטיסטיים
נכס הבסיס

( )AUDדולר אוסטרלי
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
על ב לתקנון המסחר
המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס
במערכות המסחר AUDUSD
מסחר  1000יחידות חוזה עתידי.
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי ב0.01 :LOT-

Margin
התראה  -קריאה
לבטוחה
()Margin Call
עסקה
סגירת
החברה
ביוזמת
()Stop Out
מבנה ציטוט מחיר
המכשיר הפיננסי

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 1.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
X.XXXXX
החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
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הציטוט
תנודת
המינימלי בזירה

$0.00001

LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.00001 $
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 100000חוזים).
רווח/הפסד בגין
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה מינימלית
 – AUDUSDמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 1.0מאה אלף  ,)AUDUSDתזוזה מינימלית ( )0.00001במחיר , AUDUSD
תביא לרווח/הפסד של .$1.0
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
דיווחים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס

חוזה הפרשים
()CFD

Canadian Dollar vs Swiss

מטבע

פקיעה של המכשיר
הפיננסי

המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

)Franc (CADCHF

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה

1.0%

המכשיר הפיננסי

חוזה
()CFD

הפרשים

ומסחר
מינוף
בחוזה הפרשים

פקיעת
מועד
המכשיר הפיננסי

יתרת

חישוב
הרווח/הפסד
במכשיר פיננסי
(כולל עמלת מרווח
ולמעט
ציטוט
עמלות נוספות)

חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 = )𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐹𝐻𝐶𝐷𝐴𝐶 [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT ∗ [𝐶𝐴𝐷𝐶𝐻𝐹 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 −

נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜∗ 𝐹𝑋(𝑎𝑠𝑘) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

𝑘𝑠𝑎
]] 𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐

𝐹𝐻𝐶𝐷𝐴𝐶 −

𝑑𝑖𝑏
𝑛𝑒𝑝𝑜

𝐹𝐻𝐶𝐷𝐴𝐶[ ∗ [Units ∗ LOT

מקרא:
 100 = LOTחוזים
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐹𝐻𝐶𝐷𝐴𝐶 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).
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𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐹𝐻𝐶𝐷𝐴𝐶 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐹𝐻𝐶𝐷𝐴𝐶 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת מכירה).
𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐹𝐻𝐶𝐷𝐴𝐶 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (/ ask/bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 100000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן
רכישה של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  2000יחידות של המכשיר הפיננסי (.)100000*0.02=2000
כלומר  2000דולר קנדי (ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .ברגע שהעסקה
נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג ,ד ,ה  ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Buy
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ()Interest
היא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.

עמלה בגין החזקת
עסקה פתוחה

לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב/תזוכה בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית
אחת .למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
.100000 = LOT
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝐹𝐻𝐶𝐷𝐴𝐶 – מחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝐹𝐻𝐶𝐷𝐴𝐶 – מחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע
לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
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) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.

עמלת
מטבע
גלגול המכשיר
הפיננסי
תקבולים נוספים
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי

לא רלוונטי.
המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.
אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – יום ב’  00:05עד יום ו’  ,22:54הפסקה יומית בין השעות 23:58-00:05

מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

דולר קנדי
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלא ותיאור שם מלאCanadian Dollar vs Swiss Franc :
תיאור נכס הבסיס :דולר קנדי מול הפרנק השוויצרי
תמציתי
מקום מסחר

OTC

סימול נכס הבסיס
עורך נכס הבסיס

נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום –

מחיר

http://www.bloomberg.com/quote/CADCHF:CUR
בלומברג( CADCHF /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס

נתונים
סטטיסטיים
נכס הבסיס

( )CADדולר קנדי
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
על ב לתקנון המסחר
המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס CADCHF
במערכות המסחר
מסחר  1000יחידות חוזה עתידי.
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי ב0.01 :LOT-

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
Margin
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 1.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
התראה  -קריאה כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
לבטוחה
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
()Margin Call
עסקה כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
סגירת
החברה הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
ביוזמת
()Stop Out
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
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מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
X.XXXXX
מבנה ציטוט מחיר
המכשיר הפיננסי החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
תנודת
הציטוט 0.00001CHF
המינימלי בזירה
LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.00001 CHF
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 100000חוזים).
רווח/הפסד בגין  – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה מינימלית
 – CADCHFמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 1.0מאה אלף  ,)CADCHFתזוזה מינימלית ( )0.00001במחיר , CADCHF
תביא לרווח/הפסד של .1.0CHF
ספק הציטוטים
מתודולוגיות
הציטוטים

למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
פרטים נוספים

דיווחים

ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי
חוזה הפרשים
()CFD

חוזה
()CFD

הפרשים

ומסחר
מינוף
בחוזה הפרשים

פקיעת
מועד
המכשיר הפיננסי

יתרת

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס
מטבע

פקיעה של המכשיר
הפיננסי
המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה
1.0%

Canadian Dollar vs Japanese
)Yen (CADJPY
המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:

חישוב
הרווח/הפסד
𝑘𝑠𝑎
במכשיר פיננסי
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 = )𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑌𝑃𝐽𝐷𝐴𝐶 −
(כולל עמלת מרווח
ולמעט
ציטוט
עמלות נוספות)
נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝑌𝑃𝐽𝐷𝐴𝐶[ ∗ [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT

𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜[Units ∗ LOT ∗ [𝐶𝐴𝐷𝐽𝑃𝑌 𝑜𝑝𝑒𝑛 − 𝐶𝐴𝐷𝐽𝑃𝑌 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 ]] ∗ 𝐹𝑋(𝑎𝑠𝑘) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

מקרא:
 100 = LOTחוזים
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜𝑌𝑃𝐽𝐷𝐴𝐶 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝑌𝑃𝐽𝐷𝐴𝐶 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑌𝑃𝐽𝐷𝐴𝐶 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת מכירה).
218

𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝑌𝑃𝐽𝐷𝐴𝐶 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (/ ask/bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 100000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן
רכישה של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  2000יחידות של המכשיר הפיננסי (.)100000*0.02=2000
כלומר  2000דולר קנדי (ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .ברגע שהעסקה
נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג ,ד ,ה  ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Buy
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ()Interest
היא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב/תזוכה בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית
אחת .למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

מקרא:
עמלה בגין החזקת - Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
עסקה פתוחה
.100000 = LOT
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝑌𝑃𝐽𝐷𝐴𝐶 – מחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝑌𝑃𝐽𝐷𝐴𝐶 – מחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע
לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
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לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.

עמלת
מטבע
גלגול המכשיר
הפיננסי
תקבולים נוספים
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי

לא רלוונטי.
המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.
אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – יום ב’  00:05עד יום ו’  ,22:54הפסקה יומית בין השעות 23:58-00:05

מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

דולר קנדי
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלא ותיאור שם מלאCanadian Dollar vs Japanese Yen :
תיאור נכס הבסיס :דולר קנדי מול הין היפני
תמציתי
מקום מסחר
סימול נכס הבסיס
עורך נכס הבסיס
מחיר

OTC

נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום –
http://www.bloomberg.com/quote/CADJPY:CUR
בלומברג( CADJPY /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס

נתונים
סטטיסטיים
נכס הבסיס

( )CADדולר קנדי
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
על ב לתקנון המסחר
המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס
במערכות המסחר CADJPY
מסחר  1000יחידות חוזה עתידי.
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי ב0.01 :LOT-

Margin
התראה  -קריאה
לבטוחה
()Margin Call
עסקה
סגירת
החברה
ביוזמת
()Stop Out
מבנה ציטוט מחיר
המכשיר הפיננסי

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 1.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
XX.XXX
החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
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הציטוט
תנודת
המינימלי בזירה

0.001JPY

LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.001 JPY
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 100000חוזים).
רווח/הפסד בגין
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה מינימלית
 – CADJPYמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 1.0מאה אלף  ,)CADJPYתזוזה מינימלית ( )0.001במחיר , CADJPY
תביא לרווח/הפסד של . 100JPY
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
דיווחים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי
חוזה הפרשים
()CFD

חוזה
()CFD

הפרשים

ומסחר
מינוף
בחוזה הפרשים

פקיעת
מועד
המכשיר הפיננסי

יתרת

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס
מטבע

פקיעה של המכשיר
הפיננסי
המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה
1.0%

Swiss Franc vs Japanese Yen
)(CHFJPY
המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:

חישוב
הרווח/הפסד
𝑘𝑠𝑎
במכשיר פיננסי
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 = )𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑌𝑃𝐽𝐹𝐻𝐶 −
(כולל עמלת מרווח
ולמעט
ציטוט
עמלות נוספות)
נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝑌𝑃𝐽𝐹𝐻𝐶[ ∗ [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT

𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜[Units ∗ LOT ∗ [𝐶𝐻𝐹𝐽𝑃𝑌 𝑜𝑝𝑒𝑛 − 𝐶𝐻𝐹𝐽𝑃𝑌 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 ]] ∗ 𝐹𝑋(𝑎𝑠𝑘) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

מקרא:
 100 = LOTחוזים
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑌𝑃𝐽𝐹𝐻𝐶 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝑌𝑃𝐽𝐹𝐻𝐶 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑌𝑃𝐽𝐹𝐻𝐶 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת מכירה).
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𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝑌𝑃𝐽𝐹𝐻𝐶 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (/ ask/bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 100000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן
רכישה של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  2000יחידות של המכשיר הפיננסי (.)100000*0.02=2000
כלומר  2000דולר שוויצרי (ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .ברגע שהעסקה
נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג ,ד ,ה  ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Buy
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ()Interest
היא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב/תזוכה בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית
אחת .למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

מקרא:
עמלה בגין החזקת - Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
עסקה פתוחה
.100000 = LOT
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝑌𝑃𝐽𝐹𝐻𝐶 – מחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝑌𝑃𝐽𝐹𝐻𝐶 – מחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע
לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
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לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.

עמלת
מטבע
גלגול המכשיר
הפיננסי
תקבולים נוספים
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי

לא רלוונטי.
המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.
אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – יום ב’  00:05עד יום ו’  ,22:54הפסקה יומית בין השעות 23:58-00:05

מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

דולר שוויצרי
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלא ותיאור שם מלאSwiss Dollar vs Japanese Yen : :
תיאור נכס הבסיס :דולר שוויצרי מול הין היפני
תמציתי
מקום מסחר
סימול נכס הבסיס
עורך נכס הבסיס
מחיר

OTC

נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום –
http://www.bloomberg.com/quote/CHFJPY:CUR
בלומברג( CHFJPY /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס

נתונים
סטטיסטיים
נכס הבסיס

( )CHFדולר שוויצרי
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
על ב לתקנון המסחר
המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס
במערכות המסחר CHFJPY
מסחר  1000יחידות חוזה עתידי.
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי ב0.01 :LOT-

Margin
התראה  -קריאה
לבטוחה
()Margin Call
עסקה
סגירת
החברה
ביוזמת
()Stop Out
מבנה ציטוט מחיר
המכשיר הפיננסי

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 1.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
XXX.XXX
החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
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הציטוט
תנודת
המינימלי בזירה

0.001JPY

LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.001 JPY
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 100000חוזים).
רווח/הפסד בגין
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה מינימלית
 – CHFJPYמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 1.0מאה אלף  ,)CHFJPYתזוזה מינימלית ( )0.001במחיר , CHFJPY
תביא לרווח/הפסד של .100JPY
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
דיווחים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי
חוזה הפרשים
()CFD

חוזה
()CFD

הפרשים

ומסחר
מינוף
בחוזה הפרשים

פקיעת
מועד
המכשיר הפיננסי

יתרת

חישוב
הרווח/הפסד
במכשיר פיננסי
(כולל עמלת מרווח
ולמעט
ציטוט
עמלות נוספות)

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס
מטבע

פקיעה של המכשיר
הפיננסי
המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה
1.0%

Euro vs Australian Dollar
)(EURAUD
המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 = )𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐷𝑈𝐴𝑅𝑈𝐸 [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT ∗ [𝐸𝑈𝑅𝐴𝑈𝐷 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 −

נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜∗ 𝐹𝑋(𝑎𝑠𝑘) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

𝑘𝑠𝑎
]] 𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐

𝐷𝑈𝐴𝑅𝑈𝐸 −

𝑑𝑖𝑏
𝑛𝑒𝑝𝑜

𝐷𝑈𝐴𝑅𝑈𝐸[ ∗ [Units ∗ LOT

מקרא:
 100 = LOTחוזים
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐷𝑈𝐴𝑅𝑈𝐸 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).
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𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐷𝑈𝐴𝑅𝑈𝐸 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐷𝑈𝐴𝑅𝑈𝐸 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת מכירה).
𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐷𝑈𝐴𝑅𝑈𝐸 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (/ ask/bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 100000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן
רכישה של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  2000יחידות של המכשיר הפיננסי (.)100000*0.02=2000
כלומר  2000אירו (ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .ברגע שהעסקה
נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג ,ד ,ה  ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Buy
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ()Interest
היא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.

עמלה בגין החזקת
עסקה פתוחה

לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב/תזוכה בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית
אחת .למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
.100000 = LOT
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝐷𝑈𝐴𝑅𝑈𝐸 – מחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝐷𝑈𝐴𝑅𝑈𝐸 – מחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע
לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
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) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.

עמלת
מטבע
גלגול המכשיר
הפיננסי
תקבולים נוספים
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי

לא רלוונטי.
המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.
אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – יום ב’  00:05עד יום ו’  ,22:54הפסקה יומית בין השעות 23:58-00:05

מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

אירו
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלא ותיאור שם מלאEuro vs Australian Dollar :
תיאור נכס הבסיס :אירו מול הדולר האוסטרלי
תמציתי
מקום מסחר
סימול נכס הבסיס
עורך נכס הבסיס
מחיר

OTC

נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום –
http://www.bloomberg.com/quote/EURAUD:CUR
בלומברג( EURAUD /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס

נתונים
סטטיסטיים
נכס הבסיס

( )EURאירו
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
על ב לתקנון המסחר
המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס
במערכות המסחר EURAUD
מסחר  1000יחידות חוזה עתידי.
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי ב0.01 :LOT-

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
Margin
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 1.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
התראה  -קריאה כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
לבטוחה
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
()Margin Call
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עסקה כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
סגירת
ביוזמת החברה הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
()Stop Out
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
מבנה ציטוט מחיר X.XXXXX
המכשיר הפיננסי החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
הציטוט
תנודת
0.00001AUD
המינימלי בזירה
LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.00001 AUD
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 100000חוזים).
רווח/הפסד בגין
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה מינימלית
 – EURAUDמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 1.0מאה אלף  ,)EURAUDתזוזה מינימלית ( )0.00001במחיר , EURAUD
תביא לרווח/הפסד של .1.0AUD
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
דיווחים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי
חוזה הפרשים
()CFD

חוזה
()CFD

הפרשים

ומסחר
מינוף
בחוזה הפרשים

פקיעת
מועד
המכשיר הפיננסי

יתרת

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס
מטבע

פקיעה של המכשיר
הפיננסי
המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה
1.0%

Euro vs Canadian Dollar
)(EURCAD
המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:

חישוב
הרווח/הפסד
𝑘𝑠𝑎
במכשיר פיננסי
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 = )𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐷𝐴𝐶𝑅𝑈𝐸 −
(כולל עמלת מרווח
ולמעט
ציטוט
עמלות נוספות)
נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐷𝐴𝐶𝑅𝑈𝐸[ ∗ [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT

𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜[Units ∗ LOT ∗ [𝐸𝑈𝑅𝐶𝐴𝐷 𝑜𝑝𝑒𝑛 − 𝐸𝑈𝑅𝐶𝐴𝐷 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 ]] ∗ 𝐹𝑋(𝑎𝑠𝑘) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

מקרא:
 100 = LOTחוזים
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐷𝐴𝐶𝑅𝑈𝐸 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐷𝐴𝐶𝑅𝑈𝐸 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐷𝐴𝐶𝑅𝑈𝐸 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת מכירה).
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𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐷𝐴𝐶𝑅𝑈𝐸 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (/ ask/bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 100000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן
רכישה של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  2000יחידות של המכשיר הפיננסי (.)100000*0.02=2000
כלומר  2000אירו (ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .ברגע שהעסקה
נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג ,ד ,ה  ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Buy
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ()Interest
היא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב/תזוכה בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית
אחת .למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

מקרא:
עמלה בגין החזקת - Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
עסקה פתוחה
.100000 = LOT
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝐷𝐴𝐶𝑅𝑈𝐸 – מחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝐷𝐴𝐶𝑅𝑈𝐸 – מחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע
לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
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לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.

עמלת
מטבע
גלגול המכשיר
הפיננסי
תקבולים נוספים
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי

לא רלוונטי.
המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.
אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – יום ב’  00:05עד יום ו’  ,22:54הפסקה יומית בין השעות 23:58-00:05

מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

אירו
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלא ותיאור שם מלאEuro vs Canadian Dollar :
תיאור נכס הבסיס :אירו מול הדולר הקנדי
תמציתי
מקום מסחר
סימול נכס הבסיס
עורך נכס הבסיס
מחיר

OTC

נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום –
http://www.bloomberg.com/quote/EURCAD:CUR
בלומברג( EURCAD /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס

נתונים
סטטיסטיים
נכס הבסיס

( )EURאירו
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
על ב לתקנון המסחר
המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס
במערכות המסחר EURCAD
מסחר  1000יחידות חוזה עתידי.
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי ב0.01 :LOT-

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
Margin
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 1.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
התראה  -קריאה כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
לבטוחה
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
()Margin Call
עסקה כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
סגירת
החברה הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
ביוזמת
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
()Stop Out
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
מבנה ציטוט מחיר
המכשיר הפיננסי X.XXXXX
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החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
הציטוט
תנודת
המינימלי בזירה

0.00001CAD

LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.00001 CAD
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 100000חוזים).
רווח/הפסד בגין
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה מינימלית
 – EURCADמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 1.0מאה אלף  ,)EURCADתזוזה מינימלית ( )0.00001במחיר , EURCAD
תביא לרווח/הפסד של .1.0CAD
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
דיווחים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס

חוזה הפרשים
()CFD

Euro vs Swiss Franc
)(EURCHF

מטבע

חוזה
()CFD

הפרשים

ומסחר
מינוף
בחוזה הפרשים

פקיעת
מועד
המכשיר הפיננסי

יתרת

פקיעה של המכשיר
הפיננסי
המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה
1.0%

המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:

חישוב
הרווח/הפסד
𝑘𝑠𝑎
במכשיר פיננסי
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 = )𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐹𝐻𝐶𝑅𝑈𝐸 −
(כולל עמלת מרווח
ולמעט
ציטוט
עמלות נוספות)
נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐹𝐻𝐶𝑅𝑈𝐸[ ∗ [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT

𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜[Units ∗ LOT ∗ [𝐸𝑈𝑅𝐶𝐻𝐹 𝑜𝑝𝑒𝑛 − 𝐸𝑈𝑅𝐶𝐻𝐹 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 ]] ∗ 𝐹𝑋(𝑎𝑠𝑘) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

מקרא:
 100 = LOTחוזים
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐹𝐻𝐶𝑅𝑈𝐸 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐹𝐻𝐶𝑅𝑈𝐸 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐹𝐻𝐶𝑅𝑈𝐸 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת מכירה).
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𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐹𝐻𝐶𝑅𝑈𝐸 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (/ ask/bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 100000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן
רכישה של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  2000יחידות של המכשיר הפיננסי (.)100000*0.02=2000
כלומר  2000אירו (ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .ברגע שהעסקה
נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג ,ד ,ה  ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Buy
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחרבמידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה
ותוצאת חישוב ( )Interestהיא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב/תזוכה בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית
אחת .למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
עמלה בגין החזקת
.100000 = LOT
עסקה פתוחה
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝐹𝐻𝐶𝑅𝑈𝐸 – מחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝐹𝐻𝐶𝑅𝑈𝐸 – מחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע
לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) -R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
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לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.

עמלת
מטבע
גלגול המכשיר
הפיננסי
תקבולים נוספים
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי

לא רלוונטי.
המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.
אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – יום ב’  00:05עד יום ו’  ,22:54הפסקה יומית בין השעות 23:58-00:05

מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

אירו
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלא ותיאור שם מלאEuro vs Swiss Dollar :
תיאור נכס הבסיס :אירו מול הדולר השווצרי
תמציתי
מקום מסחר
סימול נכס הבסיס
עורך נכס הבסיס
מחיר

OTC

נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום –
http://www.bloomberg.com/quote/EURCHF:CUR
בלומברג( EURCHF /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס

נתונים
סטטיסטיים
נכס הבסיס

( )EURאירו
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
על ב לתקנון המסחר
המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס
במערכות המסחר EURCHF
מסחר  1000יחידות חוזה עתידי.
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי ב0.01 :LOT-

Margin
התראה  -קריאה
לבטוחה
()Margin Call
עסקה
סגירת
החברה
ביוזמת
()Stop Out
מבנה ציטוט מחיר
המכשיר הפיננסי

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 1.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
X.XXXXX
החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
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הציטוט
תנודת
המינימלי בזירה

0.00001CHF

LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.00001 CHF
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 100000חוזים).
רווח/הפסד בגין
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה מינימלית
 – EURCHFמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 1.0מאה אלף  ,)EURCHFתזוזה מינימלית ( )0.00001במחיר , EURCHF
תביא לרווח/הפסד של .1.0CHF
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
דיווחים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי
חוזה הפרשים
()CFD

חוזה
()CFD

הפרשים

ומסחר
מינוף
בחוזה הפרשים

פקיעת
מועד
המכשיר הפיננסי

יתרת

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס
מטבע

פקיעה של המכשיר
הפיננסי
המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה
1.0%

Euro vs Danish Krone
)(EURDKK
המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:

חישוב
הרווח/הפסד
𝑘𝑠𝑎
במכשיר פיננסי
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 = )𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐾𝐾𝐷𝑅𝑈𝐸 −
(כולל עמלת מרווח
ולמעט
ציטוט
עמלות נוספות)
נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐾𝐾𝐷𝑅𝑈𝐸[ ∗ [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT

𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜[Units ∗ LOT ∗ [𝐸𝑈𝑅𝐷𝐾𝐾 𝑜𝑝𝑒𝑛 − 𝐸𝑈𝑅𝐷𝐾𝐾 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 ]] ∗ 𝐹𝑋(𝑎𝑠𝑘) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

מקרא:
 100 = LOTחוזים
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐾𝐾𝐷𝑅𝑈𝐸 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐾𝐾𝐷𝑅𝑈𝐸 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐾𝐾𝐷𝑅𝑈𝐸 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת מכירה).
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𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐾𝐾𝐷𝑅𝑈𝐸 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (/ ask/bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 100000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן
רכישה של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  2000יחידות של המכשיר הפיננסי (.)100000*0.02=2000
כלומר  2000אירו (ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .ברגע שהעסקה
נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג ,ד ,ה  ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Buy
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחרבמידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה
ותוצאת חישוב ( )Interestהיא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב/תזוכה בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית
אחת .למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
עמלה בגין החזקת
.100000 = LOT
עסקה פתוחה
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝐾𝐾𝐷𝑅𝑈𝐸 – מחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝐾𝐾𝐷𝑅𝑈𝐸 – מחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע
לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) -R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
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לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.

עמלת
מטבע
גלגול המכשיר
הפיננסי
תקבולים נוספים
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי

לא רלוונטי.
המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.
אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – יום ב’  00:05עד יום ו’  ,22:54הפסקה יומית בין השעות 23:58-00:05

מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

אירו
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלא ותיאור שם מלאEuro vs Danish Krone :
תיאור נכס הבסיס :אירו מול הקרונה הדנית
תמציתי
מקום מסחר
סימול נכס הבסיס
עורך נכס הבסיס
מחיר

OTC

נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום –
http://www.bloomberg.com/quote/EURDKK:CUR
בלומברג( EURDKK /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס

נתונים
סטטיסטיים
נכס הבסיס

( )EURאירו
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
על ב לתקנון המסחר
המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס
במערכות המסחר EURDKK
מסחר  1000יחידות חוזה עתידי.
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי ב0.01 :LOT-

Margin
התראה  -קריאה
לבטוחה
()Margin Call
עסקה
סגירת
החברה
ביוזמת
()Stop Out
מבנה ציטוט מחיר
המכשיר הפיננסי

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 1.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
X.XXXX
החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
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הציטוט
תנודת
המינימלי בזירה

0.0001DKK

LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.0001 DKK
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 100000חוזים).
רווח/הפסד בגין
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה מינימלית
 – EURDKKמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 1.0מאה אלף  ,)EURDKKתזוזה מינימלית ( )0.0001במחיר , EURDKK
תביא לרווח/הפסד של .10DKK
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
דיווחים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx

241

 06דצמבר 2022

תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי
חוזה הפרשים
()CFD

חוזה
()CFD

הפרשים

ומסחר
מינוף
בחוזה הפרשים

פקיעת
מועד
המכשיר הפיננסי

יתרת

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס
מטבע

פקיעה של המכשיר
הפיננסי
המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה
1.0%

Euro vs Great British Pound
)(EURGBP
המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:

חישוב
הרווח/הפסד
𝑘𝑠𝑎
במכשיר פיננסי
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 = )𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑃𝐵𝐺𝑅𝑈𝐸 −
(כולל עמלת מרווח
ולמעט
ציטוט
עמלות נוספות)
נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝑃𝐵𝐺𝑅𝑈𝐸[ ∗ [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT

𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜[Units ∗ LOT ∗ [𝐸𝑈𝑅𝐺𝐵𝑃 𝑜𝑝𝑒𝑛 − 𝐸𝑈𝑅𝐺𝐵𝑃 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 ]] ∗ 𝐹𝑋(𝑎𝑠𝑘) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

מקרא:
 100 = LOTחוזים
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑃𝐵𝐺𝑅𝑈𝐸 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝑃𝐵𝐺𝑅𝑈𝐸 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑃𝐵𝐺𝑅𝑈𝐸 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת מכירה).
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𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝑃𝐵𝐺𝑅𝑈𝐸 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (/ ask/bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 100000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן
רכישה של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  2000יחידות של המכשיר הפיננסי (.)100000*0.02=2000
כלומר  2000אירו (ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .ברגע שהעסקה
נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג ,ד ,ה  ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Buy

360
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחרבמידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה
ותוצאת חישוב ( )Interestהיא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב/תזוכה בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית
אחת .למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
עמלה בגין החזקת .100000 = LOT
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
עסקה פתוחה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝑃𝐵𝐺𝑅𝑈𝐸 – מחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝑃𝐵𝐺𝑅𝑈𝐸 – מחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע
לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
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לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.

עמלת
מטבע
גלגול המכשיר
הפיננסי
תקבולים נוספים
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי

לא רלוונטי.
המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.
אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – יום ב’  00:05עד יום ו’  ,22:54הפסקה יומית בין השעות 23:58-00:05

מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

אירו
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלא ותיאור שם מלאEuro vs Great Britain Pound :
תיאור נכס הבסיס :אירו מול הלירה שטרלינג
תמציתי
מקום מסחר
סימול נכס הבסיס
עורך נכס הבסיס
מחיר

OTC

נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום –
http://www.bloomberg.com/quote/EURGBP:CUR
בלומברג( EURGBP /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס

נתונים
סטטיסטיים
נכס הבסיס

( )EURאירו
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
על ב לתקנון המסחר
המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס
במערכות המסחר EURGBP
מסחר  1000יחידות חוזה עתידי.
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי ב0.01 :LOT-

Margin
התראה  -קריאה
לבטוחה
()Margin Call
עסקה
סגירת
החברה
ביוזמת
()Stop Out
מבנה ציטוט מחיר
המכשיר הפיננסי

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 1.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
X.XXXXX
החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
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הציטוט
תנודת
המינימלי בזירה

0.00001GBP

LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.00001 GBP
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 100000חוזים).
רווח/הפסד בגין
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה מינימלית
 – EURGBPמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 1.0מאה אלף  ,)EURGBPתזוזה מינימלית ( )0.00001במחיר , EURGBP
תביא לרווח/הפסד של .1.0GBP
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
דיווחים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס

חוזה הפרשים
()CFD

Euro vs Israeli Shekel
)(EURILS

מטבע

חוזה
()CFD

הפרשים

ומסחר
מינוף
בחוזה הפרשים

פקיעת
מועד
המכשיר הפיננסי

יתרת

פקיעה של המכשיר
הפיננסי
המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה
1.0%

המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:

חישוב
הרווח/הפסד
𝑘𝑠𝑎
במכשיר פיננסי
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 = )𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑆𝐿𝐼𝑅𝑈𝐸 −
(כולל עמלת מרווח
ולמעט
ציטוט
עמלות נוספות)
נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝑆𝐿𝐼𝑅𝑈𝐸[ ∗ [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT

𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜[Units ∗ LOT ∗ [𝐸𝑈𝑅𝐼𝐿𝑆 𝑜𝑝𝑒𝑛 − 𝐸𝑈𝑅𝐼𝐿𝑆 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 ]] ∗ 𝐹𝑋(𝑎𝑠𝑘) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

מקרא:
 100 = LOTחוזים
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑆𝐿𝐼𝑅𝑈𝐸 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝑆𝐿𝐼𝑅𝑈𝐸 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑆𝐿𝐼𝑅𝑈𝐸 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת מכירה).
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𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝑆𝐿𝐼𝑅𝑈𝐸 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (/ ask/bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 100000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן
רכישה של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  2000יחידות של המכשיר הפיננסי (.)100000*0.02=2000
כלומר  2000אירו (ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .ברגע שהעסקה
נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג ,ד ,ה  ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Buy
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחרבמידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה
ותוצאת חישוב ( )Interestהיא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב/תזוכה בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית
אחת .למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
עמלה בגין החזקת
.100000 = LOT
עסקה פתוחה
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝑆𝐿𝐼𝑅𝑈𝐸 – מחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝑆𝐿𝐼𝑅𝑈𝐸 – מחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע
לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
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לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.

עמלת
מטבע
גלגול המכשיר
הפיננסי
תקבולים נוספים
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי

לא רלוונטי.
המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.
אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – יום ב' עד יום ה'  08:30 – 17:59יום ו' 08:30 – 13:29

מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

אירו
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלא ותיאור שם מלאEuro vs Israeli Shekel :
תיאור נכס הבסיס :אירו מול שקל הישראלי
תמציתי
מקום מסחר
סימול נכס הבסיס
עורך נכס הבסיס
מחיר

OTC

נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום –
http://www.bloomberg.com/quote/EURILS:CUR
בלומברג( EURILS /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס

נתונים
סטטיסטיים
נכס הבסיס

( )EURאירו
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
על ב לתקנון המסחר
המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס
במערכות המסחר EURILS
מסחר  1000יחידות חוזה עתידי.
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי ב0.01 :LOT-

Margin
התראה  -קריאה
לבטוחה
()Margin Call
עסקה
סגירת
החברה
ביוזמת
()Stop Out
מבנה ציטוט מחיר
המכשיר הפיננסי

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 1.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
X.XXXX
החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
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הציטוט
תנודת
המינימלי בזירה

0.0001ILS

LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.0001 ILS
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 100000חוזים).
רווח/הפסד בגין
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה מינימלית
 – EURILSמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 1.0מאה אלף  ,)EURILSתזוזה מינימלית ( )0.0001במחיר , EURILS
תביא לרווח/הפסד של .10ILS
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
דיווחים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס

חוזה הפרשים
()CFD

Euro vs Japanese Yen
)(EURJPY

מטבע

חוזה
()CFD

הפרשים

ומסחר
מינוף
בחוזה הפרשים

פקיעת
מועד
המכשיר הפיננסי

יתרת

פקיעה של המכשיר
הפיננסי
המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה
1.0%

המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:

חישוב
הפסד
/
הרווח
𝑘𝑠𝑎
במכשיר פיננסי
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 = )𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑌𝑃𝐽𝑅𝑈𝐸 −
(כולל עמלת מרווח
ולמעט
ציטוט
עמלות נוספות)
נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝑌𝑃𝐽𝑅𝑈𝐸[ ∗ [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT

𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜[Units ∗ LOT ∗ [𝐸𝑈𝑅𝐽𝑃𝑌 𝑜𝑝𝑒𝑛 − 𝐸𝑈𝑅𝐽𝑃𝑌 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 ]] ∗ 𝐹𝑋(𝑎𝑠𝑘) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

מקרא:
 100 = LOTחוזים
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑌𝑃𝐽𝑅𝑈𝐸 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝑌𝑃𝐽𝑅𝑈𝐸 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑌𝑃𝐽𝑅𝑈𝐸 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת מכירה).
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𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝑌𝑃𝐽𝑅𝑈𝐸 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (/ ask/bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 100000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן
רכישה של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  2000יחידות של המכשיר הפיננסי (.)100000*0.02=2000
כלומר  2000אירו (ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .ברגע שהעסקה
נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג ,ד ,ה  ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Buy

360
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ()Interest
היא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב/תזוכה בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית
אחת .למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

עמלה בגין החזקת
עסקה פתוחה

מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
.100000 = LOT
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝑌𝑃𝐽𝑅𝑈𝐸 – מחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝑌𝑃𝐽𝑅𝑈𝐸 – מחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע
לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
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על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

תנאי

המסחר

באתר

החברה

לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.

עמלת
מטבע
גלגול המכשיר
הפיננסי
תקבולים נוספים
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי

לא רלוונטי.
המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.
אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – יום ב’  00:05עד יום ו’  ,22:54הפסקה יומית בין השעות 23:58-00:05

מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

אירו
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלא ותיאור שם מלאEuro vs Japanese Yen :
תיאור נכס הבסיס :אירו מול הין היפני
תמציתי
מקום מסחר
סימול נכס הבסיס
עורך נכס הבסיס
מחיר

OTC

נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום –
http://www.bloomberg.com/quote/EURJPY:CUR
בלומברג( EURJPY /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס

נתונים
סטטיסטיים
נכס הבסיס

( )EURאירו
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
על ב לתקנון המסחר
המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס
במערכות המסחר EURJPY
מסחר  1000יחידות חוזה עתידי.
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי ב0.01 :LOT-

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
Margin
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 1.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
התראה  -קריאה כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
לבטוחה
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
()Margin Call
עסקה כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
סגירת
החברה הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
ביוזמת
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
()Stop Out
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
252

מבנה ציטוט מחיר XXX.XXX
המכשיר הפיננסי החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
הציטוט
תנודת
0.001JPY
המינימלי בזירה
LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.001 JPY
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 100000חוזים).
רווח/הפסד בגין
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה מינימלית
 – EURJPYמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 1.0מאה אלף  ,)EURJPYתזוזה מינימלית ( )0.001במחיר , EURJPY
תביא לרווח/הפסד של .100JPY
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
דיווחים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי
חוזה הפרשים
()CFD

חוזה
()CFD

הפרשים

ומסחר
מינוף
בחוזה הפרשים

פקיעת
מועד
המכשיר הפיננסי

יתרת

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס
מטבע

פקיעה של המכשיר
הפיננסי
המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה
1.0%

Euro vs Norwegian Krone
)(EURNOK
המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:

חישוב
הרווח/הפסד
𝑘𝑠𝑎
במכשיר פיננסי
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 = )𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐾𝑂𝑁𝑅𝑈𝐸 −
(כולל עמלת מרווח
ולמעט
ציטוט
עמלות נוספות)
נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐾𝑂𝑁𝑅𝑈𝐸[ ∗ [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT

𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜[Units ∗ LOT ∗ [𝐸𝑈𝑅𝑁𝑂𝐾 𝑜𝑝𝑒𝑛 − 𝐸𝑈𝑅𝑁𝑂𝐾 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 ]] ∗ 𝐹𝑋(𝑎𝑠𝑘) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

מקרא:
 100 = LOTחוזים
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐾𝑂𝑁𝑅𝑈𝐸 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐾𝑂𝑁𝑅𝑈𝐸 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐾𝑂𝑁𝑅𝑈𝐸 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת מכירה).
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𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐾𝑂𝑁𝑅𝑈𝐸 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (/ ask/bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 100000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן
רכישה של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  2000יחידות של המכשיר הפיננסי (.)100000*0.02=2000
כלומר  2000אירו (ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .ברגע שהעסקה
נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג ,ד ,ה  ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Buy

360
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחרבמידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה
ותוצאת חישוב ( )Interestהיא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב/תזוכה בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית
אחת .למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
עמלה בגין החזקת .100000 = LOT
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
עסקה פתוחה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝐾𝑂𝑁𝑅𝑈𝐸 – מחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝐾𝑂𝑁𝑅𝑈𝐸 – מחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע
לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
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לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.

עמלת
מטבע
גלגול המכשיר
הפיננסי
תקבולים נוספים
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי

לא רלוונטי.
המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.
אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – יום ב’  00:05עד יום ו’  ,22:54הפסקה יומית בין השעות 23:58-00:05

מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

אירו
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלא ותיאור שם מלאEuro vs Norwegian Krone :
תיאור נכס הבסיס :אירו מול הקרונה הנורווגית
תמציתי
מקום מסחר
סימול נכס הבסיס
עורך נכס הבסיס
מחיר

OTC

נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום –
http://www.bloomberg.com/quote/EURNOK:CUR
בלומברג( EURNOK /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס

נתונים
סטטיסטיים
נכס הבסיס

( )EURאירו
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
על ב לתקנון המסחר
המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס
במערכות המסחר EURNOK
מסחר  1000יחידות חוזה עתידי.
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי ב0.01 :LOT-

Margin
התראה  -קריאה
לבטוחה
()Margin Call
עסקה
סגירת
החברה
ביוזמת
()Stop Out
מבנה ציטוט מחיר
המכשיר הפיננסי

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 1.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
X.XXXX
החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
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הציטוט
תנודת
המינימלי בזירה

0.0001NOK

LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.0001 NOK
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 100000חוזים).
רווח/הפסד בגין
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה מינימלית
 – EURNOKמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 1.0מאה אלף  ,)EURNOKתזוזה מינימלית ( )0.0001במחיר , EURNOK
תביא לרווח/הפסד של .10NOK
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
דיווחים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי
חוזה הפרשים
()CFD

חוזה
()CFD

הפרשים

ומסחר
מינוף
בחוזה הפרשים

פקיעת
מועד
המכשיר הפיננסי

יתרת

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס
מטבע

פקיעה של המכשיר
הפיננסי
המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה
1.0%

Euro vs New Zealand Dollar
)(EURNZD
המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:

חישוב
הרווח/הפסד
𝑘𝑠𝑎
במכשיר פיננסי
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 = )𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐷𝑍𝑁𝑅𝑈𝐸 −
(כולל עמלת מרווח
ולמעט
ציטוט
עמלות נוספות)
נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐷𝑍𝑁𝑅𝑈𝐸[ ∗ [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT

𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜[Units ∗ LOT ∗ [𝐸𝑈𝑅𝑁𝑍𝐷 𝑜𝑝𝑒𝑛 − 𝐸𝑈𝑅𝑁𝑍𝐷 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 ]] ∗ 𝐹𝑋(𝑎𝑠𝑘) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

מקרא:
 100 = LOTחוזים
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐷𝑍𝑁𝑅𝑈𝐸 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐷𝑍𝑁𝑅𝑈𝐸 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐷𝑍𝑁𝑅𝑈𝐸 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת מכירה).
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𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐷𝑍𝑁𝑅𝑈𝐸 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (/ ask/bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 100000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן
רכישה של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  2000יחידות של המכשיר הפיננסי (.)100000*0.02=2000
כלומר  2000אירו (ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .ברגע שהעסקה
נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג ,ד ,ה  ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Buy

360
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ()Interest
היא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב/תזוכה בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית
אחת .למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
עמלה בגין החזקת .100000 = LOT
עסקה פתוחה
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝐷𝑍𝑁𝑅𝑈𝐸 – מחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝐷𝑍𝑁𝑅𝑈𝐸 – מחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע
לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
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לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.

עמלת
מטבע
גלגול המכשיר
הפיננסי
תקבולים נוספים
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי

לא רלוונטי.
המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.
אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – יום ב’  00:05עד יום ו’  ,22:54הפסקה יומית בין השעות 23:58-00:05

מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

אירו
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלא ותיאור שם מלאEuro vs New Zealand Dollar :
תיאור נכס הבסיס :אירו מול הדולר הניו-זילנדי
תמציתי
מקום מסחר
סימול נכס הבסיס
עורך נכס הבסיס
מחיר

OTC

נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום –
http://www.bloomberg.com/quote/EURNZD:CUR
בלומברג( EURNZD /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס

נתונים
סטטיסטיים
נכס הבסיס

( )EURאירו
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
על ב לתקנון המסחר
המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס
במערכות המסחר EURNZD
מסחר  1000יחידות חוזה עתידי.
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי ב0.01 :LOT-

Margin
התראה  -קריאה
לבטוחה
()Margin Call
עסקה
סגירת
החברה
ביוזמת
()Stop Out
מבנה ציטוט מחיר
המכשיר הפיננסי

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 1.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
X.XXXXX
החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
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הציטוט
תנודת
המינימלי בזירה

0.00001NZD

LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.00001 NZD
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 100000חוזים).
רווח/הפסד בגין
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה מינימלית
 – EURNZDמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 1.0מאה אלף  ,)EURNZDתזוזה מינימלית ( )0.00001במחיר , EURNZD
תביא לרווח/הפסד של .1.0NZD
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
דיווחים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס

חוזה הפרשים
()CFD

Euro vs Polish Zloty
)(EURPLN

מטבע

חוזה
()CFD

הפרשים

ומסחר
מינוף
בחוזה הפרשים

פקיעת
מועד
המכשיר הפיננסי

יתרת

פקיעה של המכשיר
הפיננסי
המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה
1.0%

המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:

חישוב
הרווח/הפסד
𝑘𝑠𝑎
במכשיר פיננסי
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 = )𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑁𝐿𝑃𝑅𝑈𝐸 −
(כולל עמלת מרווח
ולמעט
ציטוט
עמלות נוספות)
נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝑁𝐿𝑃𝑅𝑈𝐸[ ∗ [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT

𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜[Units ∗ LOT ∗ [𝐸𝑈𝑅𝑃𝐿𝑁 𝑜𝑝𝑒𝑛 − 𝐸𝑈𝑅𝑃𝐿𝑁 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 ]] ∗ 𝐹𝑋(𝑎𝑠𝑘) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

מקרא:
 100 = LOTחוזים
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑁𝐿𝑃𝑅𝑈𝐸 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝑁𝐿𝑃𝑅𝑈𝐸 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑁𝐿𝑃𝑅𝑈𝐸 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת מכירה).
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𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝑁𝐿𝑃𝑅𝑈𝐸 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (/ ask/bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 100000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן
רכישה של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  2000יחידות של המכשיר הפיננסי (.)100000*0.02=2000
כלומר  2000אירו (ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .ברגע שהעסקה
נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג ,ד ,ה  ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Buy

360
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ()Interest
היא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב/תזוכה בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית
אחת .למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
עמלה בגין החזקת .100000 = LOT
עסקה פתוחה
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝑁𝐿𝑃𝑅𝑈𝐸 – מחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝑁𝐿𝑃𝑅𝑈𝐸 – מחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע
לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
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לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.

עמלת
מטבע
גלגול המכשיר
הפיננסי
תקבולים נוספים
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי

לא רלוונטי.
המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.
אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – יום ב’  00:05עד יום ו’  ,22:54הפסקה יומית בין השעות 23:58-00:05

מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

אירו
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלאEuro vs Polish Zloty :
שם מלא ותיאור
תיאור נכס הבסיס :אירו מול הזלוטי הפולני
תמציתי
מקום מסחר
סימול נכס הבסיס
עורך נכס הבסיס
מחיר

OTC

נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום –
http://www.bloomberg.com/quote/EURPLN:CUR
בלומברג( EURPLN /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס

נתונים
סטטיסטיים
נכס הבסיס

( )EURאירו
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
על ב לתקנון המסחר
המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס
במערכות המסחר EURPLN
מסחר  1000יחידות חוזה עתידי.
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי ב0.01 :LOT-

Margin
התראה  -קריאה
לבטוחה
()Margin Call
עסקה
סגירת
החברה
ביוזמת
()Stop Out
מבנה ציטוט מחיר
המכשיר הפיננסי

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 1.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
X.XXXX
החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
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הציטוט
תנודת
המינימלי בזירה

0.0001PLN

LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.0001 PLN
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 100000חוזים).
רווח/הפסד בגין
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה מינימלית
 – EURPLNמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 1.0מאה אלף  ,)EURPLNתזוזה מינימלית ( )0.0001במחיר , EURPLN
תביא לרווח/הפסד של .10PLN
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
דיווחים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי
חוזה הפרשים
()CFD

חוזה
()CFD

הפרשים

ומסחר
מינוף
בחוזה הפרשים

פקיעת
מועד
המכשיר הפיננסי

יתרת

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס
מטבע

פקיעה של המכשיר
הפיננסי
המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה
1.0%

Euro vs Swedish Krona
)(EURSEK
המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:

חישוב
הרווח/הפסד
𝑘𝑠𝑎
במכשיר פיננסי
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 = )𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐾𝐸𝑆𝑅𝑈𝐸 −
(כולל עמלת מרווח
ולמעט
ציטוט
עמלות נוספות)
נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐾𝐸𝑆𝑅𝑈𝐸[ ∗ [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT

𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜[Units ∗ LOT ∗ [𝐸𝑈𝑅𝑆𝐸𝐾 𝑜𝑝𝑒𝑛 − 𝐸𝑈𝑅𝑆𝐸𝐾 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 ]] ∗ 𝐹𝑋(𝑎𝑠𝑘) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

מקרא:
 100 = LOTחוזים
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐾𝐸𝑆𝑅𝑈𝐸 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐾𝐸𝑆𝑅𝑈𝐸 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐾𝐸𝑆𝑅𝑈𝐸 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת מכירה).
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𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐾𝐸𝑆𝑅𝑈𝐸 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (/ ask/bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 100000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן
רכישה של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  2000יחידות של המכשיר הפיננסי (.)100000*0.02=2000
כלומר  2000אירו (ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .ברגע שהעסקה
נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג ,ד ,ה  ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Buy
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ()Interest
היא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב/תזוכה בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית
אחת .למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

מקרא:
עמלה בגין החזקת - Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
עסקה פתוחה
.100000 = LOT
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝐾𝐸𝑆𝑅𝑈𝐸 – מחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝐾𝐸𝑆𝑅𝑈𝐸 – מחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע
לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
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לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.

עמלת
מטבע
גלגול המכשיר
הפיננסי
תקבולים נוספים
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי

לא רלוונטי.
המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.
אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – יום ב’  00:05עד יום ו’  ,22:54הפסקה יומית בין השעות 23:58-00:05

מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

אירו
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלאEuro vs Swedish Krone :
שם מלא ותיאור
תיאור נכס הבסיס :אירו מול הקרונה השוודית
תמציתי
מקום מסחר
סימול נכס הבסיס
עורך נכס הבסיס
מחיר

OTC

נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום –
http://www.bloomberg.com/quote/EURSEK:CUR
בלומברג( EURSEK /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס

נתונים
סטטיסטיים
נכס הבסיס

( )EURאירו
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
על ב לתקנון המסחר
המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס
במערכות המסחר EURSEK
מסחר  1000יחידות חוזה עתידי.
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי ב0.01 :LOT-

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
Margin
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 1.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
התראה  -קריאה כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
לבטוחה
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
()Margin Call
עסקה כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
סגירת
החברה הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
ביוזמת
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
()Stop Out
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
מבנה ציטוט מחיר
המכשיר הפיננסי X.XXXX
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החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
הציטוט
תנודת
המינימלי בזירה

0.0001SEK

LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.0001 SEK
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 100000חוזים).
רווח/הפסד בגין
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה מינימלית
 – EURSEKמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 1.0מאה אלף  ,)EURSEKתזוזה מינימלית ( )0.0001במחיר , EURSEK
תביא לרווח/הפסד של .10SEK
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
דיווחים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס

חוזה הפרשים
()CFD

Euro vs US Dollar
)(EURUSD

מטבע

חוזה
()CFD

הפרשים

ומסחר
מינוף
בחוזה הפרשים

פקיעת
מועד
המכשיר הפיננסי

יתרת

פקיעה של המכשיר
הפיננסי
המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה
1.0%

המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:

חישוב
הרווח/הפסד
𝑘𝑠𝑎
במכשיר פיננסי
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 = )𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐷𝑆𝑈𝑅𝑈𝐸 −
(כולל עמלת מרווח
ולמעט
ציטוט
עמלות נוספות)
נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐷𝑆𝑈𝑅𝑈𝐸[ ∗ [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT

𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜[Units ∗ LOT ∗ [𝐸𝑈𝑅𝑈𝑆𝐷 𝑜𝑝𝑒𝑛 − 𝐸𝑈𝑅𝑈𝑆𝐷 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 ]] ∗ 𝐹𝑋(𝑎𝑠𝑘) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

מקרא:
 100 = LOTחוזים
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐷𝑆𝑈𝑅𝑈𝐸 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐷𝑆𝑈𝑅𝑈𝐸 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐷𝑆𝑈𝑅𝑈𝐸 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת מכירה).
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𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐷𝑆𝑈𝑅𝑈𝐸 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (/ ask/bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 100000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן
רכישה של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  2000יחידות של המכשיר הפיננסי (.)100000*0.02=2000
כלומר  2000אירו (ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .ברגע שהעסקה
נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג ,ד ,ה  ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Buy
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ()Interest
היא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב/תזוכה בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית
אחת .למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

מקרא:
עמלה בגין החזקת - Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
עסקה פתוחה
.100000 = LOT
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝐷𝑆𝑈𝑅𝑈𝐸 – מחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝐷𝑆𝑈𝑅𝑈𝐸 – מחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע
לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
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לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.

עמלת
מטבע
גלגול המכשיר
הפיננסי
תקבולים נוספים
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי

לא רלוונטי.
המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.
אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – יום ב’  00:05עד יום ו’  ,22:54הפסקה יומית בין השעות 23:58-00:05

מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

אירו
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלא ותיאור שם מלאEuro vs US Dollar :
תיאור נכס הבסיס :אירו מול הדולר האמריקאי
תמציתי
מקום מסחר
סימול נכס הבסיס
עורך נכס הבסיס
מחיר

OTC

נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום –
http://www.bloomberg.com/quote/EURUSD:CUR
בלומברג( EURUSD /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס

נתונים
סטטיסטיים
נכס הבסיס

( )EURאירו
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
על ב לתקנון המסחר
המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס
במערכות המסחר EURUSD
מסחר  1000יחידות חוזה עתידי.
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי ב0.01 :LOT-

Margin
התראה  -קריאה
לבטוחה
()Margin Call
עסקה
סגירת
החברה
ביוזמת
()Stop Out
מבנה ציטוט מחיר
המכשיר הפיננסי

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 1.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
X.XXXXX
החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
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הציטוט
תנודת
המינימלי בזירה

00100.0$

LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.00001 $
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 100000חוזים).
רווח/הפסד בגין
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה מינימלית
 – EURUSDמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 1.0מאה אלף  ,)EURUSDתזוזה מינימלית ( )0100.00במחיר , EURUSD
תביא לרווח/הפסד של .$ִִ ִִ1.0
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
דיווחים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי
חוזה הפרשים
()CFD

חוזה
()CFD

הפרשים

ומסחר
מינוף
בחוזה הפרשים

פקיעת
מועד
המכשיר הפיננסי

יתרת

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס
מטבע

פקיעה של המכשיר
הפיננסי
המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה
1.0%

Euro vs South African Rand
)(EURZAR
המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:

חישוב
הפסד
/
הרווח
𝑘𝑠𝑎
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙
𝑛𝑒𝑝𝑜
פיננסי
במכשיר
𝑅𝐴𝑍𝑅𝑈𝐸 −
𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 = )𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]]
(כולל עמלת מרווח
ולמעט
ציטוט
עמלות נוספות)
נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝑅𝐴𝑍𝑅𝑈𝐸[ ∗ [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT

𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜[Units ∗ LOT ∗ [𝐸𝑈𝑅𝑍𝐴𝑅 𝑜𝑝𝑒𝑛 − 𝐸𝑈𝑅𝑍𝐴𝑅 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 ]] ∗ 𝐹𝑋(𝑎𝑠𝑘) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

מקרא:
 100 = LOTחוזים
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑅𝐴𝑍𝑅𝑈𝐸 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝑅𝐴𝑍𝑅𝑈𝐸 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑅𝐴𝑍𝑅𝑈𝐸 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת מכירה).
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𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝑅𝐴𝑍𝑅𝑈𝐸 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (/ ask/bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 100000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן
רכישה של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  2000יחידות של המכשיר הפיננסי (.)100000*0.02=2000
כלומר  2000אירו (ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .ברגע שהעסקה
נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג ,ד ,ה  ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Buy
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחרבמידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה
ותוצאת חישוב ( )Interestהיא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב/תזוכה בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית
אחת .למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

עמלה בגין החזקת
עסקה פתוחה

מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
.100000 = LOT
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝑅𝐴𝑍𝑅𝑈𝐸 – מחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝑅𝐴𝑍𝑅𝑈𝐸 – מחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע
לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
275

על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

תנאי

המסחר

באתר

החברה

לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.

עמלת
מטבע
גלגול המכשיר
הפיננסי
תקבולים נוספים
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי

לא רלוונטי.
המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.
אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – יום ב’  00:05עד יום ו’  ,22:54הפסקה יומית בין השעות 23:58-00:05

מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

אירו
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלא ותיאור שם מלאEuro vs South African Rand :
תיאור נכס הבסיס :אירו מול הראנד הדרום אפרוקאי
תמציתי
מקום מסחר
סימול נכס הבסיס
עורך נכס הבסיס
מחיר

OTC

נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום –
http://www.bloomberg.com/quote/EURZAR:CUR
בלומברג( EURZAR /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס

נתונים
סטטיסטיים
נכס הבסיס

( )EURאירו
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
על ב לתקנון המסחר
המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס
במערכות המסחר EURZAR
מסחר  1000יחידות חוזה עתידי.
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי ב0.01 :LOT-

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
Margin
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 1.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
התראה  -קריאה כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
לבטוחה
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
()Margin Call
עסקה כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
סגירת
החברה הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
ביוזמת
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
()Stop Out
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
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מבנה ציטוט מחיר XX.XXXX
המכשיר הפיננסי החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
הציטוט
תנודת
0.0001ZAR
המינימלי בזירה
LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.0001 ZAR
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 100000חוזים).
רווח/הפסד בגין
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה מינימלית
 – EURZARמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 1.0מאה אלף  ,)EURZARתזוזה מינימלית ( )0.0001במחיר , EURZAR
תביא לרווח/הפסד של .10ZAR
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
דיווחים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי
חוזה הפרשים
()CFD

חוזה
()CFD

הפרשים

ומסחר
מינוף
בחוזה הפרשים

פקיעת
מועד
המכשיר הפיננסי

יתרת

חישוב
הרווח/הפסד
במכשיר פיננסי
(כולל עמלת מרווח
ולמעט
ציטוט
עמלות נוספות)

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס
מטבע

פקיעה של המכשיר
הפיננסי
המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה
1.0%

Great British Pound vs
Australian Dollar
)(GBPAUD
המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 = )𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐷𝑈𝐴𝑃𝐵𝐺 [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT ∗ [𝐺𝐵𝑃𝐴𝑈𝐷 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 −

נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜∗ 𝐹𝑋(𝑎𝑠𝑘) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

𝑘𝑠𝑎
]] 𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐

𝐷𝑈𝐴𝑃𝐵𝐺 −

𝑑𝑖𝑏
𝑛𝑒𝑝𝑜

𝐷𝑈𝐴𝑃𝐵𝐺[ ∗ [Units ∗ LOT

מקרא:
 100 = LOTחוזים
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐷𝑈𝐴𝑃𝐵𝐺 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐷𝑈𝐴𝑃𝐵𝐺 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת רכישה).
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𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐷𝑈𝐴𝑃𝐵𝐺 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת מכירה).
𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐷𝑈𝐴𝑃𝐵𝐺 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (/ ask/bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 100000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן
רכישה של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  2000יחידות של המכשיר הפיננסי (.)100000*0.02=2000
כלומר  2000לירה שטרלינג (ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .ברגע שהעסקה
נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג ,ד ,ה  ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Buy
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ()Interest
היא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.

עמלה בגין החזקת
עסקה פתוחה

לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב/תזוכה בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית
אחת .למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
.100000 = LOT
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝐷𝑈𝐴𝑃𝐵𝐺 – מחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝐷𝑈𝐴𝑃𝐵𝐺 – מחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע
לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
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) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.

עמלת
מטבע
גלגול המכשיר
הפיננסי
תקבולים נוספים
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי

לא רלוונטי.
המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.
אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – יום ב’  00:05עד יום ו’  ,22:54הפסקה יומית בין השעות 23:58-00:05

מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

לירה שטרלינג
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלא ותיאור שם מלאGreat British Pound vs Australian Dollar :
תיאור נכס הבסיס :לירה שטרלינג מול הדולר האוסטרלי
תמציתי
מקום מסחר
סימול נכס הבסיס
עורך נכס הבסיס
מחיר

OTC

נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום –
http://www.bloomberg.com/quote/GBPAUD:CUR
בלומברג( GBPAUD /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס

נתונים
סטטיסטיים
נכס הבסיס

( )GBPלירה שטרלינג
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
על ב לתקנון המסחר
המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס
במערכות המסחר GBPAUD
מסחר  1000יחידות חוזה עתידי.
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי ב0.01 :LOT-

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
Margin
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 1.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
התראה  -קריאה כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
לבטוחה
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
()Margin Call
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עסקה כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
סגירת
החברה הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
ביוזמת
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
()Stop Out
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
מבנה ציטוט מחיר X.XXXXX
המכשיר הפיננסי החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
הציטוט
תנודת
0.00001AUD
המינימלי בזירה
LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.00001 AUD
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 100000חוזים).
רווח/הפסד בגין
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה מינימלית
 – GBPAUDמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 1.0מאה אלף  ,)GBPAUDתזוזה מינימלית ( )0.00001במחיר , GBPAUD
תביא לרווח/הפסד של .1.0AUD
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
דיווחים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי
חוזה הפרשים
()CFD

חוזה
()CFD

הפרשים

ומסחר
מינוף
בחוזה הפרשים

פקיעת
מועד
המכשיר הפיננסי

יתרת

חישוב
הרווח/הפסד
במכשיר פיננסי
(כולל עמלת מרווח
ולמעט
ציטוט
עמלות נוספות)

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס
מטבע

פקיעה של המכשיר
הפיננסי
המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה
1.0%

Great British Pound vs
Canadian Dollar
)(GBPCAD
המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 = )𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐷𝐴𝐶𝑃𝐵𝐺 [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT ∗ [𝐺𝐵𝑃𝐶𝐴𝐷 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 −

נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜∗ 𝐹𝑋(𝑎𝑠𝑘) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

מקרא:
 100 = LOTחוזים
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.

𝑘𝑠𝑎
]] 𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐

𝐷𝐴𝐶𝑃𝐵𝐺 −

𝑑𝑖𝑏
𝑛𝑒𝑝𝑜

𝐷𝐴𝐶𝑃𝐵𝐺[ ∗ [Units ∗ LOT

𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐷𝐴𝐶𝑃𝐵𝐺 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐷𝐴𝐶𝑃𝐵𝐺 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת רכישה).
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𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐷𝐴𝐶𝑃𝐵𝐺 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת מכירה).
𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐷𝐴𝐶𝑃𝐵𝐺 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (/ ask/bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 100000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן
רכישה של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  2000יחידות של המכשיר הפיננסי (.)100000*0.02=2000
כלומר  2000לירה שטרלינג (ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .ברגע שהעסקה
נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג ,ד ,ה  ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Buy
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחרבמידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה
ותוצאת חישוב ( )Interestהיא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב/תזוכה בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית
אחת .למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

עמלה בגין החזקת מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
עסקה פתוחה
.100000 = LOT
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝐷𝐴𝐶𝑃𝐵𝐺 – מחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝐷𝐴𝐶𝑃𝐵𝐺 – מחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע
לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
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על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

תנאי

המסחר

באתר

החברה

לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.

עמלת
מטבע
גלגול המכשיר
הפיננסי
תקבולים נוספים
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי

לא רלוונטי.
המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.
אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – יום ב’  00:05עד יום ו’  ,22:54הפסקה יומית בין השעות 23:58-00:05

מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

לירה שטרלינג
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלא ותיאור שם מלאGreat British Pound vs Canadian Dollar :
תיאור נכס הבסיס :לירה שטרלינג מול הדולר הקנדי
תמציתי
מקום מסחר
סימול נכס הבסיס
עורך נכס הבסיס
מחיר

OTC

נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום –
http://www.bloomberg.com/quote/GBPCAD:CUR
בלומברג( GBPCAD /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס

נתונים
סטטיסטיים
נכס הבסיס

()GBPלירה שטרלינג
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
על ב לתקנון המסחר
המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס
במערכות המסחר GBPCAD
מסחר  1000יחידות חוזה עתידי.
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי ב0.01 :LOT-

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
Margin
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 1.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
התראה  -קריאה כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
לבטוחה
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
()Margin Call
עסקה כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
סגירת
החברה הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
ביוזמת
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
()Stop Out
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
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מבנה ציטוט מחיר X.XXXXX
המכשיר הפיננסי החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
הציטוט
תנודת
0.00001CAD
המינימלי בזירה
LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.00001 CAD
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 100000חוזים).
רווח/הפסד בגין
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה מינימלית
 – GBPCADמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 1.0מאה אלף  ,)GBPCADתזוזה מינימלית ( )0.00001במחיר , GBPCAD
תביא לרווח/הפסד של .1.0CAD
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
דיווחים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx

285

 06דצמבר 2022

תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי
חוזה הפרשים
()CFD

חוזה
()CFD

הפרשים

ומסחר
מינוף
בחוזה הפרשים

פקיעת
מועד
המכשיר הפיננסי

יתרת

חישוב
הרווח/הפסד
במכשיר פיננסי
(כולל עמלת מרווח
ולמעט
ציטוט
עמלות נוספות)

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס
מטבע

פקיעה של המכשיר
הפיננסי
המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה
1.0%

Great British Pound vs Swiss
Franc
)(GBPCHF
המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 = )𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐹𝐻𝐶𝑃𝐵𝐺 [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT ∗ [𝐺𝐵𝑃𝐶𝐻𝐹 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 −

נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜∗ 𝐹𝑋(𝑎𝑠𝑘) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

מקרא:
 100 = LOTחוזים
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.

𝑘𝑠𝑎
]] 𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐

𝐹𝐻𝐶𝑃𝐵𝐺 −

𝑑𝑖𝑏
𝑛𝑒𝑝𝑜

𝐹𝐻𝐶𝑃𝐵𝐺[ ∗ [Units ∗ LOT

𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐹𝐻𝐶𝑃𝐵𝐺 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐹𝐻𝐶𝑃𝐵𝐺 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת רכישה).
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𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐹𝐻𝐶𝑃𝐵𝐺 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת מכירה).
𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐹𝐻𝐶𝑃𝐵𝐺 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (/ ask/bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 100000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן
רכישה של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  2000יחידות של המכשיר הפיננסי (.)100000*0.02=2000
כלומר  2000לירה שטרלינג (ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .ברגע שהעסקה
נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג ,ד ,ה  ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Buy

360
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחרבמידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה
ותוצאת חישוב ( )Interestהיא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב/תזוכה בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית
אחת .למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
עמלה בגין החזקת
.100000 = LOT
עסקה פתוחה
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝐹𝐻𝐶𝑃𝐵𝐺 – מחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝐹𝐻𝐶𝑃𝐵𝐺 – מחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע
לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) -R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
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לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.

עמלת
מטבע
גלגול המכשיר
הפיננסי
תקבולים נוספים
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי

לא רלוונטי.
המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.
אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – יום ב’  00:05עד יום ו’  ,22:54הפסקה יומית בין השעות 23:58-00:05

מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

לירה שטרלינג
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלא ותיאור שם מלאGreat British Pound vs Swiss Franc :
תיאור נכס הבסיס :לירה שטרלינג מול הפרנק השוויצרי
תמציתי
מקום מסחר
סימול נכס הבסיס
עורך נכס הבסיס
מחיר

OTC

נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום –
http://www.bloomberg.com/quote/GBPCHF:CUR
בלומברג( GBPCHF /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס

נתונים
סטטיסטיים
נכס הבסיס

()GBPלירה שטרלינג
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
על ב לתקנון המסחר
המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס
במערכות המסחר GBPCHF
מסחר  1000יחידות חוזה עתידי.
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי ב0.01 :LOT-

Margin
התראה  -קריאה
לבטוחה
()Margin Call
עסקה
סגירת
החברה
ביוזמת
()Stop Out
מבנה ציטוט מחיר
המכשיר הפיננסי

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 1.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
X.XXXXX
החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
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הציטוט
תנודת
המינימלי בזירה

0.00001CHF

LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.00001 CHF
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 100000חוזים).
רווח/הפסד בגין
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה מינימלית
 – GBPCHFמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 1.0מאה אלף  ,)GBPCHFתזוזה מינימלית ( )0.00001במחיר , GBPCHF
תביא לרווח/הפסד של .1.0CHF
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
דיווחים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי
חוזה הפרשים
()CFD

חוזה
()CFD

הפרשים

ומסחר
מינוף
בחוזה הפרשים

פקיעת
מועד
המכשיר הפיננסי

יתרת

חישוב
הרווח/הפסד
במכשיר פיננסי
(כולל עמלת מרווח
ולמעט
ציטוט
עמלות נוספות)

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס
מטבע

פקיעה של המכשיר
הפיננסי
המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה
1.0%

Great British Pound vs
Israeli Shekel
)(GBPILS
המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 = )𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑆𝐿𝐼𝑃𝐵𝐺 [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT ∗ [𝐺𝐵𝑃𝐼𝐿𝑆 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 −

נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜∗ 𝐹𝑋(𝑎𝑠𝑘) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

מקרא:
 100 = LOTחוזים
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.

𝑘𝑠𝑎
]] 𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐

𝑆𝐿𝐼𝑃𝐵𝐺 −

𝑑𝑖𝑏
𝑛𝑒𝑝𝑜

𝑆𝐿𝐼𝑃𝐵𝐺[ ∗ [Units ∗ LOT

𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑆𝐿𝐼𝑃𝐵𝐺 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝑆𝐿𝐼𝑃𝐵𝐺 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת רכישה).
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𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑆𝐿𝐼𝑃𝐵𝐺 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת מכירה).
𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝑆𝐿𝐼𝑃𝐵𝐺 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (/ ask/bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 100000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן
רכישה של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  2000יחידות של המכשיר הפיננסי (.)100000*0.02=2000
כלומר  2000לירה שטרלינג (ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .ברגע שהעסקה
נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג ,ד ,ה  ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Buy
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ()Interest
היא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב/תזוכה בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית
אחת .למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

עמלה בגין החזקת מקרא:
עסקה פתוחה
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
.100000 = LOT
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝑆𝐿𝐼𝑃𝐵𝐺 – מחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝑆𝐿𝐼𝑃𝐵𝐺 – מחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע
לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) -R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
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על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

תנאי

המסחר

באתר

החברה

לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.

עמלת
מטבע
גלגול המכשיר
הפיננסי
תקבולים נוספים
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי

לא רלוונטי.
המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.
אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – יום ב' עד יום ה'  08:30 – 17:59יום ו' 08:30 – 13:29

מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

לירה שטרלינג
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלא ותיאור שם מלאGreat British Pound vs Israeli Shekel :
תיאור נכס הבסיס :לירה שטרלינג מול השקל הישראלי
תמציתי
מקום מסחר
סימול נכס הבסיס
עורך נכס הבסיס
מחיר

OTC

נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום –
http://www.bloomberg.com/quote/GBPILS:CUR
בלומברג( GBPILS /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס

נתונים
סטטיסטיים
נכס הבסיס

()GBPלירה שטרלינג
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
על ב לתקנון המסחר
המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס
במערכות המסחר GBPILS
מסחר  1000יחידות חוזה עתידי.
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי ב0.01 :LOT-

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
Margin
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 1.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
התראה  -קריאה כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
לבטוחה
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
()Margin Call
עסקה כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
סגירת
החברה הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
ביוזמת
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
()Stop Out
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
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מבנה ציטוט מחיר X.XXXX
המכשיר הפיננסי החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
הציטוט
תנודת
0.0001ILS
המינימלי בזירה
LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.0001 ILS
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 100000חוזים).
רווח/הפסד בגין
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה מינימלית
 – GBPILSמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 1.0מאה אלף  ,)GBPILSתזוזה מינימלית ( )0.0001במחיר , GBPILS
תביא לרווח/הפסד של .10ILS
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
דיווחים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי
חוזה הפרשים
()CFD

חוזה
()CFD

הפרשים

ומסחר
מינוף
בחוזה הפרשים

פקיעת
מועד
המכשיר הפיננסי

יתרת

חישוב
הרווח/הפסד
במכשיר פיננסי
(כולל עמלת מרווח
ולמעט
ציטוט
עמלות נוספות)

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס
מטבע

פקיעה של המכשיר
הפיננסי
המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה
1.0%

Great British Pound vs
Japanese Yen
)(GBPJPY
המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 = )𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑌𝑃𝐽𝑃𝐵𝐺 [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT ∗ [𝐺𝐵𝑃𝐽𝑃𝑌 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 −

נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜∗ 𝐹𝑋(𝑎𝑠𝑘) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

מקרא:
 100 = LOTחוזים
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.

𝑘𝑠𝑎
]] 𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐

𝑌𝑃𝐽𝑃𝐵𝐺 −

𝑑𝑖𝑏
𝑛𝑒𝑝𝑜

𝑌𝑃𝐽𝑃𝐵𝐺[ ∗ [Units ∗ LOT

𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑌𝑃𝐽𝑃𝐵𝐺 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝑌𝑃𝐽𝑃𝐵𝐺 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת רכישה).
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𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑌𝑃𝐽𝑃𝐵𝐺 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת מכירה).
𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝑌𝑃𝐽𝑃𝐵𝐺 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (/ ask/bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 100000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן
רכישה של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  2000יחידות של המכשיר הפיננסי (.)100000*0.02=2000
כלומר  2000לירה שטרלינג (ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .ברגע שהעסקה
נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג ,ד ,ה  ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Buy

360
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ()Interest
היא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב/תזוכה בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית
אחת .למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

מקרא:
עמלה בגין החזקת - Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
.100000 = LOT
עסקה פתוחה
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝑌𝑃𝐽𝑃𝐵𝐺 – מחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝑌𝑃𝐽𝑃𝐵𝐺 – מחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע
לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) -R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
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לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.

עמלת
מטבע
גלגול המכשיר
הפיננסי
תקבולים נוספים
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי

לא רלוונטי.
המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.
אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – יום ב’  00:05עד יום ו’  ,22:54הפסקה יומית בין השעות 23:58-00:05

מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

לירה שטרלינג
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלא ותיאור שם מלאGreat British Pound vs Japanese Yen :
תיאור נכס הבסיס :לירה שטרלינג מול הין היפני
תמציתי
מקום מסחר
סימול נכס הבסיס
עורך נכס הבסיס
מחיר

OTC

נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום –
http://www.bloomberg.com/quote/GBPJPY:CUR
בלומברג( GBPJPY /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס

נתונים
סטטיסטיים
נכס הבסיס

( )GBPלירה שטרלינג
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
על ב לתקנון המסחר
המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס
במערכות המסחר GBPJPY
מסחר  1000יחידות חוזה עתידי.
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי ב0.01 :LOT-

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
Margin
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 1.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
התראה  -קריאה כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
לבטוחה
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
()Margin Call
עסקה כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
סגירת
החברה הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
ביוזמת
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
()Stop Out
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
מבנה ציטוט מחיר
המכשיר הפיננסי XXX.XXX
296

החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
הציטוט
תנודת
המינימלי בזירה

0.001JPY

LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.001 JPY
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 100000חוזים).
רווח/הפסד בגין
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה מינימלית
 – GBPJPYמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 1.0מאה אלף  ,)GBPJPYתזוזה מינימלית ( )0.001במחיר , GBPJPY
תביא לרווח/הפסד של .100JPY
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
דיווחים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי
חוזה הפרשים
()CFD

חוזה
()CFD

הפרשים

ומסחר
מינוף
בחוזה הפרשים

פקיעת
מועד
המכשיר הפיננסי

יתרת

חישוב
הרווח/הפסד
במכשיר פיננסי
(כולל עמלת מרווח
ולמעט
ציטוט
עמלות נוספות)

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס
מטבע

פקיעה של המכשיר
הפיננסי
המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה
1.0%

Great British Pound vs New
Zealand Dollar
)(GBPNZD
המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 = )𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐷𝑍𝑁𝑃𝐵𝐺 [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT ∗ [𝐺𝐵𝑃𝑁𝑍𝐷 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 −

נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜∗ 𝐹𝑋(𝑎𝑠𝑘) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

מקרא:
 100 = LOTחוזים
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.

𝑘𝑠𝑎
]] 𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐

𝐷𝑍𝑁𝑃𝐵𝐺 −

𝑑𝑖𝑏
𝑛𝑒𝑝𝑜

𝐷𝑍𝑁𝑃𝐵𝐺[ ∗ [Units ∗ LOT

𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐷𝑍𝑁𝑃𝐵𝐺 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐷𝑍𝑁𝑃𝐵𝐺 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת רכישה).
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𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐷𝑍𝑁𝑃𝐵𝐺 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת מכירה).
𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐷𝑍𝑁𝑃𝐵𝐺 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (/ ask/bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 100000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן
רכישה של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  2000יחידות של המכשיר הפיננסי (.)100000*0.02=2000
כלומר  2000לירה שטרלינג (ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .ברגע שהעסקה
נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג ,ד ,ה  ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Buy
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ()Interest
היא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב/תזוכה בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית
אחת .למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

עמלה בגין החזקת מקרא:
עסקה פתוחה
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
.100000 = LOT
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝐷𝑍𝑁𝑃𝐵𝐺 – מחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝐷𝑍𝑁𝑃𝐵𝐺 – מחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע
לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
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על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

תנאי

המסחר

באתר

החברה

לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.

עמלת
מטבע
גלגול המכשיר
הפיננסי
תקבולים נוספים
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי

לא רלוונטי.
המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.
אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – יום ב’  00:05עד יום ו’  ,22:54הפסקה יומית בין השעות 23:58-00:05

מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

לירה שטרלינג
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלא ותיאור שם מלאGreat British Pound vs New Zealand Dollar :
תיאור נכס הבסיס :לירה שטרלינג מול הדולר הניו-זילנדי
תמציתי
מקום מסחר
סימול נכס הבסיס
עורך נכס הבסיס
מחיר

OTC

נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום –
http://www.bloomberg.com/quote/GBPNZD:CUR
בלומברג( GBPNZD /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס

נתונים
סטטיסטיים
נכס הבסיס

()GBPלירה שטרלינג
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
על ב לתקנון המסחר
המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס
במערכות המסחר GBPNZD
מסחר  1000יחידות חוזה עתידי.
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי ב0.01 :LOT-

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
Margin
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 1.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
התראה  -קריאה כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
לבטוחה
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
()Margin Call
עסקה כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
סגירת
החברה הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
ביוזמת
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
()Stop Out
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
300

מבנה ציטוט מחיר X.XXXXX
המכשיר הפיננסי החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
הציטוט
תנודת
0.00001NZD
המינימלי בזירה
LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.00001 NZD
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 100000חוזים).
רווח/הפסד בגין
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה מינימלית
 – GBPNZDמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 1.0מאה אלף  ,)GBPNZDתזוזה מינימלית ( )0.00001במחיר , GBPNZD
תביא לרווח/הפסד של .1.0NZD
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
דיווחים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי
חוזה הפרשים
()CFD

חוזה
()CFD

הפרשים

ומסחר
מינוף
בחוזה הפרשים

פקיעת
מועד
המכשיר הפיננסי

יתרת

חישוב
הרווח/הפסד
במכשיר פיננסי
(כולל עמלת מרווח
ולמעט
ציטוט
עמלות נוספות)

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס
מטבע

פקיעה של המכשיר
הפיננסי
המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה
1.0%

Great British Pound vs
Swedish Krona
)(GBPSEK
המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 = )𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐾𝐸𝑆𝑃𝐵𝐺 [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT ∗ [𝐺𝐵𝑃𝑆𝐸𝐾 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 −

נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜∗ 𝐹𝑋(𝑎𝑠𝑘) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

𝑘𝑠𝑎
]] 𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐

𝐾𝐸𝑆𝑃𝐵𝐺 −

𝑑𝑖𝑏
𝑛𝑒𝑝𝑜

𝐾𝐸𝑆𝑃𝐵𝐺[ ∗ [Units ∗ LOT

מקרא:
 100 = LOTחוזים
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐾𝐸𝑆𝑃𝐵𝐺 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐾𝐸𝑆𝑃𝐵𝐺 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת רכישה).
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𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐾𝐸𝑆𝑃𝐵𝐺 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת מכירה).
𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐾𝐸𝑆𝑃𝐵𝐺 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (/ ask/bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 100000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן
רכישה של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  2000יחידות של המכשיר הפיננסי (.)100000*0.02=2000
כלומר  2000לירה שטרלינג (ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .ברגע שהעסקה
נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג ,ד ,ה  ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Buy
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחרבמידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה
ותוצאת חישוב ( )Interestהיא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.

עמלה בגין החזקת
עסקה פתוחה

לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב/תזוכה בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית
אחת .למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
.100000 = LOT
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝐾𝐸𝑆𝑃𝐵𝐺 – מחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝐾𝐸𝑆𝑃𝐵𝐺 – מחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע
לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
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) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.

עמלת
מטבע
גלגול המכשיר
הפיננסי
תקבולים נוספים
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי

לא רלוונטי.
המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.
אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – יום ב’  00:05עד יום ו’  ,22:54הפסקה יומית בין השעות 23:58-00:05

מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

לירה שטרלינג
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלא ותיאור שם מלאGreat British Pound vs Swedish Krone :
תיאור נכס הבסיס :לירה שטרלינג מול הקרונה השוודית
תמציתי
מקום מסחר
סימול נכס הבסיס
עורך נכס הבסיס
מחיר

OTC

נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום –
http://www.bloomberg.com/quote/GBPSEK:CUR
בלומברג( GBPSEK /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס

נתונים
סטטיסטיים
נכס הבסיס

()GBPלירה שטרלינג
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
על ב לתקנון המסחר
המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס
במערכות המסחר GBPSEK
מסחר  1000יחידות חוזה עתידי.
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי ב0.01 :LOT-

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
Margin
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 1.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
התראה  -קריאה כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
לבטוחה
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
()Margin Call
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עסקה כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
סגירת
החברה הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
ביוזמת
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
()Stop Out
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
מבנה ציטוט מחיר XX.XXXX
המכשיר הפיננסי החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
הציטוט
תנודת
0.0001SEK
המינימלי בזירה
LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.0001 SEK
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 100000חוזים).
רווח/הפסד בגין
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה מינימלית
 – GBPSEKמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 1.0מאה אלף  ,)GBPSEKתזוזה מינימלית ( )0.0001במחיר , GBPSEK
תביא לרווח/הפסד של .10SEK
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
דיווחים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי
חוזה הפרשים
()CFD

חוזה
()CFD

הפרשים

ומסחר
מינוף
בחוזה הפרשים

פקיעת
מועד
המכשיר הפיננסי

יתרת

חישוב
הרווח/הפסד
במכשיר פיננסי
(כולל עמלת מרווח
ולמעט
ציטוט
עמלות נוספות)

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס
מטבע

פקיעה של המכשיר
הפיננסי
המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה
1.0%

Great British Pound vs
Singapore Dollar
)(GBPSGD
המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 = )𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐷𝐺𝑆𝑃𝐵𝐺 [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT ∗ [𝐺𝐵𝑃𝑆𝐺𝐷 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 −

נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜∗ 𝐹𝑋(𝑎𝑠𝑘) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

מקרא:
 100 = LOTחוזים
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.

𝑘𝑠𝑎
]] 𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐

𝐷𝐺𝑆𝑃𝐵𝐺 −

𝑑𝑖𝑏
𝑛𝑒𝑝𝑜

𝐷𝐺𝑆𝑃𝐵𝐺[ ∗ [Units ∗ LOT

𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐷𝐺𝑆𝑃𝐵𝐺 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐷𝐺𝑆𝑃𝐵𝐺 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת רכישה).
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𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐷𝐺𝑆𝑃𝐵𝐺 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת מכירה).
𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐷𝐺𝑆𝑃𝐵𝐺 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (/ ask/bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 100000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן
רכישה של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  2000יחידות של המכשיר הפיננסי (.)100000*0.02=2000
כלומר  2000לירה שטרלינג (ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .ברגע שהעסקה
נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג ,ד ,ה  ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Buy
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ()Interest
היא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב/תזוכה בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית
אחת .למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

עמלה בגין החזקת מקרא:
עסקה פתוחה
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
.100000 = LOT
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝐷𝐺𝑆𝑃𝐵𝐺 – מחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝐷𝐺𝑆𝑃𝐵𝐺 – מחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע
לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
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על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

תנאי

המסחר

באתר

החברה

לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.

עמלת
מטבע
גלגול המכשיר
הפיננסי
תקבולים נוספים
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי

לא רלוונטי.
המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.
אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – יום ב’  00:05עד יום ו’  ,22:54הפסקה יומית בין השעות 23:58-00:05

מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

לירה שטרלינג
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלא ותיאור שם מלאGreat British Pound vs Singapore Dollar :
תיאור נכס הבסיס :לירה שטרלינג מול הדולר הסינגפורי
תמציתי
מקום מסחר
סימול נכס הבסיס
עורך נכס הבסיס
מחיר

OTC

נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום –
http://www.bloomberg.com/quote/GBPSGD:CUR
בלומברג( GBPSGD /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס

נתונים
סטטיסטיים
נכס הבסיס

()GBPלירה שטרלינג
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
על ב לתקנון המסחר
המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס
במערכות המסחר GBPSGD
מסחר  1000יחידות חוזה עתידי.
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי ב0.01 :LOT-

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
Margin
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 1.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
התראה  -קריאה כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
לבטוחה
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
()Margin Call
עסקה כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
סגירת
החברה הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
ביוזמת
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
()Stop Out
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
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מבנה ציטוט מחיר X.XXXX
המכשיר הפיננסי החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
הציטוט
תנודת
0.0001SGD
המינימלי בזירה
LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.0001 SGD
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 100000חוזים).
רווח/הפסד בגין
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה מינימלית
 – GBPSGDמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 1.0מאה אלף  ,)GBPSGDתזוזה מינימלית ( )0.0001במחיר , GBPSGD
תביא לרווח/הפסד של .10SGD
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
דיווחים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי
חוזה הפרשים
()CFD

חוזה
()CFD

הפרשים

ומסחר
מינוף
בחוזה הפרשים

פקיעת
מועד
המכשיר הפיננסי

יתרת

חישוב
הרווח/הפסד
במכשיר פיננסי
(כולל עמלת מרווח
ולמעט
ציטוט
עמלות נוספות)

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס
מטבע

פקיעה של המכשיר
הפיננסי
המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה
1.0%

Great British Pound vs US
Dollar
)(GBPUSD
המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 = )𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐷𝑆𝑈𝑃𝐵𝐺 [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT ∗ [𝐺𝐵𝑃𝑈𝑆𝐷 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 −

נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜∗ 𝐹𝑋(𝑎𝑠𝑘) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

𝑘𝑠𝑎
]] 𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐

𝐷𝑆𝑈𝑃𝐵𝐺 −

𝑑𝑖𝑏
𝑛𝑒𝑝𝑜

𝐷𝑆𝑈𝑃𝐵𝐺[ ∗ [Units ∗ LOT

מקרא:
 100 = LOTחוזים
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐷𝑆𝑈𝑃𝐵𝐺 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐷𝑆𝑈𝑃𝐵𝐺 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת רכישה).
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𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐷𝑆𝑈𝑃𝐵𝐺 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת מכירה).
𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐷𝑆𝑈𝑃𝐵𝐺 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (/ ask/bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 100000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן
רכישה של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  2000יחידות של המכשיר הפיננסי (.)100000*0.02=2000
כלומר  2000לירה שטרלינג (ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .ברגע שהעסקה
נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג ,ד ,ה  ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Buy
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ()Interest
היא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.

עמלה בגין החזקת
עסקה פתוחה

לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב/תזוכה בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית
אחת .למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
.100000 = LOT
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝐷𝑆𝑈𝑃𝐵𝐺 – מחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝐷𝑆𝑈𝑃𝐵𝐺 – מחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע
לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
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) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.

עמלת
מטבע
גלגול המכשיר
הפיננסי
תקבולים נוספים
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי

לא רלוונטי.
המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.
אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – יום ב’  00:05עד יום ו’  ,22:54הפסקה יומית בין השעות 23:58-00:05

מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

לירה שטרלינג
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלא ותיאור שם מלאGreat British Pound vs US Dollar :
תיאור נכס הבסיס :לירה שטרלינג מול הדולר האמריקאי
תמציתי
מקום מסחר
סימול נכס הבסיס
עורך נכס הבסיס
מחיר

OTC

נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום –
http://www.bloomberg.com/quote/GBPUSD:CUR
בלומברג( GBPUSD /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס

נתונים
סטטיסטיים
נכס הבסיס

()GBPלירה שטרלינג
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
על ב לתקנון המסחר
המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס
במערכות המסחר GBPUSD
מסחר  1000יחידות חוזה עתידי.
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי ב0.01 :LOT-

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
Margin
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 1.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
התראה  -קריאה כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
לבטוחה
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
()Margin Call
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עסקה כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
סגירת
החברה הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
ביוזמת
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
()Stop Out
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
מבנה ציטוט מחיר X.XXXXX
המכשיר הפיננסי החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
הציטוט
תנודת
$0.00001
המינימלי בזירה
LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.00001 $
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 100000חוזים).
רווח/הפסד בגין
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה מינימלית
 – GBPUSDמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 1.0מאה אלף  ,)GBPUSDתזוזה מינימלית ( )0.00001במחיר , GBPUSD
תביא לרווח/הפסד של .$1.0
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
דיווחים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי
חוזה הפרשים
()CFD

חוזה
()CFD

הפרשים

ומסחר
מינוף
בחוזה הפרשים

פקיעת
מועד
המכשיר הפיננסי

יתרת

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס
מטבע

פקיעה של המכשיר
הפיננסי
המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה
1.0%

New Zealand Dollar vs
)Canadian Dollar (NZDCAD
המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:

חישוב
הפסד
/
הרווח
𝑘𝑠𝑎
במכשיר פיננסי
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 = )𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐷𝐴𝐶𝐷𝑍𝑁 −
(כולל עמלת מרווח
ולמעט
ציטוט
עמלות נוספות)
נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐷𝐴𝐶𝐷𝑍𝑁[ ∗ [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT

𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜[Units ∗ LOT ∗ [𝑁𝑍𝐷𝐶𝐴𝐷 𝑜𝑝𝑒𝑛 − 𝑁𝑍𝐷𝐶𝐴𝐷 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 ]] ∗ 𝐹𝑋(𝑎𝑠𝑘) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

מקרא:
 100 = LOTחוזים
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐷𝐴𝐶𝐷𝑍𝑁 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐷𝐴𝐶𝐷𝑍𝑁 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐷𝐴𝐶𝐷𝑍𝑁 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת מכירה).
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𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐷𝐴𝐶𝐷𝑍𝑁 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (/ ask/bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 100000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן
רכישה של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  2000יחידות של המכשיר הפיננסי (.)100000*0.02=2000
כלומר  2000דולר ניו-זילנדי (ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .ברגע שהעסקה
נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג ,ד ,ה  ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Buy
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ()Interest
היא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.

עמלה בגין החזקת
עסקה פתוחה

לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב/תזוכה בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית
אחת .למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
.100000 = LOT
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝐷𝐴𝐶𝐷𝑍𝑁 – מחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝐷𝐴𝐶𝐷𝑍𝑁 – מחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע
לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) -R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
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על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

תנאי

המסחר

באתר

החברה

לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.

עמלת
מטבע
גלגול המכשיר
הפיננסי
תקבולים נוספים
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי

לא רלוונטי.
המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.
אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – יום ב’  00:05עד יום ו’  ,22:54הפסקה יומית בין השעות 23:58-00:05

מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

דולר ניו-זילנדי
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלא ותיאור שם מלאNew Zealand Dollar vs Canadian Dollar :
תיאור נכס הבסיס :דולר ניו-זילנדי מול הדולר הקנדי
תמציתי
מקום מסחר
סימול נכס הבסיס
עורך נכס הבסיס
מחיר

OTC

נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום –
http://www.bloomberg.com/quote/NZDCAD:CUR
בלומברג( NZDCAD /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס

נתונים
סטטיסטיים
נכס הבסיס

( )NZDדולר ניו-זילנדי
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
על ב לתקנון המסחר
המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס
במערכות המסחר NZDCAD
מסחר  1000יחידות חוזה עתידי.
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי ב0.01 :LOT-

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
Margin
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 1.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
התראה  -קריאה כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
לבטוחה
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
()Margin Call
עסקה כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
סגירת
החברה הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
ביוזמת
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
()Stop Out
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
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מבנה ציטוט מחיר X.XXXXX
המכשיר הפיננסי החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
הציטוט
תנודת
0.00001CAD
המינימלי בזירה
LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.00001 CAD
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 100000חוזים).
רווח/הפסד בגין
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה מינימלית
 – NZDCADמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 1.0מאה אלף  ,)NZDCADתזוזה מינימלית ( )0.00001במחיר , NZDCAD
תביא לרווח/הפסד של .1.0CAD
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
דיווחים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי
חוזה הפרשים
()CFD

חוזה
()CFD

הפרשים

ומסחר
מינוף
בחוזה הפרשים

פקיעת
מועד
המכשיר הפיננסי

יתרת

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס
מטבע

פקיעה של המכשיר
הפיננסי
המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה
1.0%

New Zealand Dollar vs Swiss
)Franc (NZDCHF
המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:

חישוב
הרווח/הפסד
𝑘𝑠𝑎
במכשיר פיננסי
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 = )𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐹𝐻𝐶𝐷𝑍𝑁 −
(כולל עמלת מרווח
ולמעט
ציטוט
עמלות נוספות)
נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐹𝐻𝐶𝐷𝑍𝑁[ ∗ [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT

𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜[Units ∗ LOT ∗ [𝑁𝑍𝐷𝐶𝐻𝐹 𝑜𝑝𝑒𝑛 − 𝑁𝑍𝐷𝐶𝐻𝐹 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 ]] ∗ 𝐹𝑋(𝑎𝑠𝑘) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

מקרא:
 100 = LOTחוזים
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐹𝐻𝐶𝐷𝑍𝑁 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐹𝐻𝐶𝐷𝑍𝑁 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐹𝐻𝐶𝐷𝑍𝑁 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת מכירה).
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𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐹𝐻𝐶𝐷𝑍𝑁 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (/ ask/bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 100000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן
רכישה של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  2000יחידות של המכשיר הפיננסי (.)100000*0.02=2000
כלומר  2000דולר ניו-זילנדי (ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .ברגע שהעסקה
נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג ,ד ,ה  ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Buy
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ()Interest
היא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב/תזוכה בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית
אחת .למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

מקרא:
עמלה בגין החזקת - Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
עסקה פתוחה
.100000 = LOT
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝐹𝐻𝐶𝐷𝑍𝑁 – מחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝐹𝐻𝐶𝐷𝑍𝑁 – מחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע
לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
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לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.

עמלת
מטבע
גלגול המכשיר
הפיננסי
תקבולים נוספים
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי

לא רלוונטי.
המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.
אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – יום ב’  00:05עד יום ו’  ,22:54הפסקה יומית בין השעות 23:58-00:05

מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

דולר ניו-זילנדי
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלא ותיאור שם מלאNew Zealand Dollar vs Swiss Franc :
תיאור נכס הבסיס :דולר ניו-זילנדי מול הפרנק השווצרי
תמציתי
מקום מסחר
סימול נכס הבסיס
עורך נכס הבסיס
מחיר

OTC

נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום –
http://www.bloomberg.com/quote/NZDCHF:CUR
בלומברג( NZDCHF /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס

נתונים
סטטיסטיים
נכס הבסיס

( )NZDדולר ניו-זילנדי
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
על ב לתקנון המסחר
המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס
במערכות המסחר NZDCHF
מסחר  1000יחידות חוזה עתידי.
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי ב0.01 :LOT-

Margin
התראה  -קריאה
לבטוחה
()Margin Call
עסקה
סגירת
החברה
ביוזמת
()Stop Out
מבנה ציטוט מחיר
המכשיר הפיננסי

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 1.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
X.XXXXX
החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
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הציטוט
תנודת
המינימלי בזירה

0.00001CHF

LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.00001 CHF
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 100000חוזים).
רווח/הפסד בגין
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה מינימלית
 – NZDCHFמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 1.0מאה אלף  ,)NZDCHFתזוזה מינימלית ( )0.00001במחיר , NZDCHF
תביא לרווח/הפסד של .1.0CHF
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
דיווחים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי
חוזה הפרשים
()CFD

חוזה
()CFD

הפרשים

ומסחר
מינוף
בחוזה הפרשים

פקיעת
מועד
המכשיר הפיננסי

יתרת

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס
מטבע

פקיעה של המכשיר
הפיננסי
המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה
1.0%

New Zealand Dollar vs
)Japanese Yen (NZDJPY
המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:

חישוב
הרווח/הפסד
𝑘𝑠𝑎
במכשיר פיננסי
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 = )𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑌𝑃𝐽𝐷𝑍𝑁 −
(כולל עמלת מרווח
ולמעט
ציטוט
עמלות נוספות)
נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝑌𝑃𝐽𝐷𝑍𝑁[ ∗ [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT

𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜[Units ∗ LOT ∗ [𝑁𝑍𝐷𝐽𝑃𝑌 𝑜𝑝𝑒𝑛 − 𝑁𝑍𝐷𝐽𝑃𝑌 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 ]] ∗ 𝐹𝑋(𝑎𝑠𝑘) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

מקרא:
 100 = LOTחוזים
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑌𝑃𝐽𝐷𝑍𝑁 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝑌𝑃𝐽𝐷𝑍𝑁 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑌𝑃𝐽𝐷𝑍𝑁 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת מכירה).
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𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝑌𝑃𝐽𝐷𝑍𝑁 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (/ ask/bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 100000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן
רכישה של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  2000יחידות של המכשיר הפיננסי (.)100000*0.02=2000
כלומר  2000דולר ניו-זילנדי (ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .ברגע שהעסקה
נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג ,ד ,ה  ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Buy
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ()Interest
היא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב/תזוכה בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית
אחת .למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

מקרא:
עמלה בגין החזקת - Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
עסקה פתוחה
.100000 = LOT
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝑌𝑃𝐽𝐷𝑍𝑁 – מחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝑌𝑃𝐽𝐷𝑍𝑁 – מחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע
לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
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לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.

עמלת
מטבע
גלגול המכשיר
הפיננסי
תקבולים נוספים
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי

לא רלוונטי.
המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.
אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – יום ב’  00:05עד יום ו’  ,22:54הפסקה יומית בין השעות 23:58-00:05

מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

דולר ניו-זילנדי
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלא ותיאור שם מלאNew Zealand Dollar vs Japanese Yen :
תיאור נכס הבסיס :דולר ניו-זילנדי מול הין היפני
תמציתי
מקום מסחר
סימול נכס הבסיס
עורך נכס הבסיס
מחיר

OTC

נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום –
http://www.bloomberg.com/quote/NZDJPY:CUR
בלומברג( NZDJPY /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס

נתונים
סטטיסטיים
נכס הבסיס

( )NZDדולר ניו-זילנדי
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
על ב לתקנון המסחר
המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס
במערכות המסחר NZDJPY
מסחר  1000יחידות חוזה עתידי.
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי ב0.01 :LOT-

Margin
התראה  -קריאה
לבטוחה
()Margin Call
עסקה
סגירת
החברה
ביוזמת
()Stop Out
מבנה ציטוט מחיר
המכשיר הפיננסי

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 1.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
XX.XXX
החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
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הציטוט
תנודת
המינימלי בזירה

0.001JPY

LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.001 JPY
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 100000חוזים).
רווח/הפסד בגין
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה מינימלית
 – NZDJPYמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 1.0מאה אלף  ,)NZDJPYתזוזה מינימלית ( )0.001במחיר , NZDJPY
תביא לרווח/הפסד של .100JPY
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
דיווחים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי
חוזה הפרשים
()CFD

חוזה
()CFD

הפרשים

ומסחר
מינוף
בחוזה הפרשים

פקיעת
מועד
המכשיר הפיננסי

יתרת

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס
מטבע

פקיעה של המכשיר
הפיננסי
המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה
1.0%

New Zealand Dollar vs US
)Dollar (NZDUSD
המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:

חישוב
הרווח/הפסד
𝑘𝑠𝑎
במכשיר פיננסי
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 = )𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐷𝑆𝑈𝐷𝑍𝑁 −
(כולל עמלת מרווח
ולמעט
ציטוט
עמלות נוספות)
נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐷𝑆𝑈𝐷𝑍𝑁[ ∗ [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT

𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜[Units ∗ LOT ∗ [𝑁𝑍𝐷𝑈𝑆𝐷 𝑜𝑝𝑒𝑛 − 𝑁𝑍𝐷𝑈𝑆𝐷 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 ]] ∗ 𝐹𝑋(𝑎𝑠𝑘) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

מקרא:
 100 = LOTחוזים
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐷𝑆𝑈𝐷𝑍𝑁 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐷𝑆𝑈𝐷𝑍𝑁 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐷𝑆𝑈𝐷𝑍𝑁 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת מכירה).
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𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐷𝑆𝑈𝐷𝑍𝑁 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (/ ask/bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 100000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן
רכישה של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  2000יחידות של המכשיר הפיננסי (.)100000*0.02=2000
כלומר  2000דולר ניו-זילנדי (ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .ברגע שהעסקה
נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג ,ד ,ה  ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Buy
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ()Interest
היא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב/תזוכה בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית
אחת .למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

מקרא:
עמלה בגין החזקת - Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
עסקה פתוחה
.100000 = LOT
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝐷𝑆𝑈𝐷𝑍𝑁 – מחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝐷𝑆𝑈𝐷𝑍𝑁 – מחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע
לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
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לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.

עמלת
מטבע
גלגול המכשיר
הפיננסי
תקבולים נוספים
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי

לא רלוונטי.
המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.
אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – יום ב’  00:05עד יום ו’  ,22:54הפסקה יומית בין השעות 23:58-00:05

מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

דולר ניו-זילנדי
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלא ותיאור שם מלאNew Zealand Dollar vs US Dollar :
תיאור נכס הבסיס :דולר ניו-זילנדי מול הדולר האמריקאי
תמציתי
מקום מסחר
סימול נכס הבסיס
עורך נכס הבסיס
מחיר

OTC

נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום –
http://www.bloomberg.com/quote/NZDUSD:CUR
בלומברג( NZDUSD /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס

נתונים
סטטיסטיים
נכס הבסיס

( )NZDדולר ניו-זילנדי
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
על ב לתקנון המסחר
המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס
במערכות המסחר NZDUSD
מסחר  1000יחידות חוזה עתידי.
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי ב0.01 :LOT-

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
Margin
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 1.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
התראה  -קריאה כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
לבטוחה
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
()Margin Call
עסקה כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
סגירת
החברה הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
ביוזמת
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
()Stop Out
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
מבנה ציטוט מחיר
המכשיר הפיננסי X.XXXXX
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החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
הציטוט
תנודת
המינימלי בזירה

$0.00001

LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.00001 $
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 100000חוזים).
רווח/הפסד בגין
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה מינימלית
 – NZDUSDמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 1.0מאה אלף  ,)NZDUSDתזוזה מינימלית ( )0.00001במחיר , NZDUSD
תביא לרווח/הפסד של .$1.0
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
דיווחים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי
חוזה הפרשים
()CFD

חוזה
()CFD

הפרשים

ומסחר
מינוף
בחוזה הפרשים

פקיעת
מועד
המכשיר הפיננסי

יתרת

חישוב
הרווח/הפסד
במכשיר פיננסי
(כולל עמלת מרווח
ולמעט
ציטוט
עמלות נוספות)

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס
מטבע

פקיעה של המכשיר
הפיננסי
המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה
1.0%

US Dollar vs Canadian
Dollar
)(USDCAD
המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 = )𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐷𝐴𝐶𝐷𝑆𝑈 [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT ∗ [𝑈𝑆𝐷𝐶𝐴𝐷 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 −

נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜∗ 𝐹𝑋(𝑎𝑠𝑘) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

מקרא:
 100 = LOTחוזים
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.

𝑘𝑠𝑎
]] 𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐

𝐷𝐴𝐶𝐷𝑆𝑈 −

𝑑𝑖𝑏
𝑛𝑒𝑝𝑜

𝐷𝐴𝐶𝐷𝑆𝑈[ ∗ [Units ∗ LOT

𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐷𝐴𝐶𝐷𝑆𝑈 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐷𝐴𝐶𝐷𝑆𝑈 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת רכישה).
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𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐷𝐴𝐶𝐷𝑆𝑈 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת מכירה).
𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐷𝐴𝐶𝐷𝑆𝑈 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (/ ask/bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 100000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן
רכישה של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  2000יחידות של המכשיר הפיננסי (.)100000*0.02=2000
כלומר  2000דולר אמריקאי (ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .ברגע שהעסקה
נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג ,ד ,ה  ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Buy
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ()Interest
היא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב/תזוכה בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית
אחת .למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

עמלה בגין החזקת מקרא:
עסקה פתוחה
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
.100000 = LOT
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝐷𝐴𝐶𝐷𝑆𝑈 – מחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝐷𝐴𝐶𝐷𝑆𝑈 – מחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע
לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
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על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

תנאי

המסחר

באתר

החברה

לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.

עמלת
מטבע
גלגול המכשיר
הפיננסי
תקבולים נוספים
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי

לא רלוונטי.
המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.
אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – יום ב’  00:05עד יום ו’  ,22:54הפסקה יומית בין השעות 23:58-00:05

מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

דולר אמריקאי
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלא ותיאור שם מלאUS Dollar vs Canadian Dollar :
תיאור נכס הבסיס :דולר אמריקאי מול הדולר הקנדי
תמציתי
מקום מסחר
סימול נכס הבסיס
עורך נכס הבסיס
מחיר

OTC

נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום –
http://www.bloomberg.com/quote/USDCAD:CUR
בלומברג( USDCAD /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס

נתונים
סטטיסטיים
נכס הבסיס

( )USDדולר אמריקאי
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
על ב לתקנון המסחר
המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס
במערכות המסחר USDCAD
מסחר  1000יחידות חוזה עתידי.
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי ב0.01 :LOT-

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
Margin
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 1.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
התראה  -קריאה כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
לבטוחה
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
()Margin Call
עסקה כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
סגירת
החברה הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
ביוזמת
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
()Stop Out
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
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מבנה ציטוט מחיר X.XXXXX
המכשיר הפיננסי החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
הציטוט
תנודת
0.00001CAD
המינימלי בזירה
LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.00001 CAD
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 100000חוזים).
רווח/הפסד בגין
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה מינימלית
 – USDCADמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 1.0מאה אלף  ,)USDCADתזוזה מינימלית ( )0.00001במחיר , USDCAD
תביא לרווח/הפסד של .1.0CAD
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
דיווחים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי
חוזה הפרשים
()CFD

חוזה
()CFD

הפרשים

ומסחר
מינוף
בחוזה הפרשים

פקיעת
מועד
המכשיר הפיננסי

יתרת

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס
מטבע

פקיעה של המכשיר
הפיננסי
המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה
1.0%

US Dollar vs Swiss Franc
)(USDCHF
המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:

חישוב
הרווח/הפסד
𝑘𝑠𝑎
במכשיר פיננסי
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 = )𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐹𝐻𝐶𝐷𝑆𝑈 −
(כולל עמלת מרווח
ולמעט
ציטוט
עמלות נוספות)
נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐹𝐻𝐶𝐷𝑆𝑈[ ∗ [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT

𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜[Units ∗ LOT ∗ [𝑈𝑆𝐷𝐶𝐻𝐹 𝑜𝑝𝑒𝑛 − 𝑈𝑆𝐷𝐶𝐻𝐹 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 ]] ∗ 𝐹𝑋(𝑎𝑠𝑘) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

מקרא:
 100 = LOTחוזים
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐹𝐻𝐶𝐷𝑆𝑈 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐹𝐻𝐶𝐷𝑆𝑈 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐹𝐻𝐶𝐷𝑆𝑈 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת מכירה).
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𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐹𝐻𝐶𝐷𝑆𝑈 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (/ ask/bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 100000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן
רכישה של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  2000יחידות של המכשיר הפיננסי (.)100000*0.02=2000
כלומר  2000דולר אמריקאי (ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .ברגע שהעסקה
נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג ,ד ,ה  ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Buy
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ()Interest
היא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב/תזוכה בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית
אחת .למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

מקרא:
עמלה בגין החזקת - Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
עסקה פתוחה
.100000 = LOT
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝐹𝐻𝐶𝐷𝑆𝑈 – מחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝐹𝐻𝐶𝐷𝑆𝑈 – מחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע
לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
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לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.

עמלת
מטבע
גלגול המכשיר
הפיננסי
תקבולים נוספים
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי

לא רלוונטי.
המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.
אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – יום ב’  00:05עד יום ו’  ,22:54הפסקה יומית בין השעות 23:58-00:05

מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

דולר אמריקאי
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלא ותיאור שם מלאUS Dollar vs Swiss Franc :
תיאור נכס הבסיס :דולר אמריקאי מול הפרנק השוויצרי
תמציתי
מקום מסחר
סימול נכס הבסיס
עורך נכס הבסיס
מחיר

OTC

נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום –
http://www.bloomberg.com/quote/USDCHF:CUR
בלומברג( USDCHF /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס

נתונים
סטטיסטיים
נכס הבסיס

( )USDדולר אמריקאי
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
על ב לתקנון המסחר
המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס
במערכות המסחר USDCHF
מסחר  1000יחידות חוזה עתידי.
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי ב0.01 :LOT-

Margin
התראה  -קריאה
לבטוחה
()Margin Call
עסקה
סגירת
החברה
ביוזמת
()Stop Out
מבנה ציטוט מחיר
המכשיר הפיננסי

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 1.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
X.XXXXX
החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
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הציטוט
תנודת
המינימלי בזירה

0.00001CHF

LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.00001 CHF
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 100000חוזים).
רווח/הפסד בגין
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה מינימלית
 – USDCHFמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 1.0מאה אלף  ,)USDCHFתזוזה מינימלית ( )0.00001במחיר , USDCHF
תביא לרווח/הפסד של .1.0CHF
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
דיווחים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי
חוזה הפרשים
()CFD

חוזה
()CFD

הפרשים

ומסחר
מינוף
בחוזה הפרשים

פקיעת
מועד
המכשיר הפיננסי

יתרת

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס
מטבע

פקיעה של המכשיר
הפיננסי
המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה
2.0%

US Dollar vs Chinese Yuan
)(USDCNY
המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:

חישוב
הפסד
/
הרווח
𝑘𝑠𝑎
במכשיר פיננסי
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 = )𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑌𝑁𝐶𝐷𝑆𝑈 −
(כולל עמלת מרווח
ולמעט
ציטוט
עמלות נוספות)
נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝑌𝑁𝐶𝐷𝑆𝑈[ ∗ [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT

𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜[Units ∗ LOT ∗ [𝑈𝑆𝐷𝐶𝑁𝑌 𝑜𝑝𝑒𝑛 − 𝑈𝑆𝐷𝐶𝑁𝑌 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 ]] ∗ 𝐹𝑋(𝑎𝑠𝑘) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

מקרא:
 100 = LOTחוזים
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑌𝑁𝐶𝐷𝑆𝑈 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝑌𝑁𝐶𝐷𝑆𝑈 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑌𝑁𝐶𝐷𝑆𝑈 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת מכירה).
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𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝑌𝑁𝐶𝐷𝑆𝑈 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (/ ask/bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 100000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן
רכישה של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  2000יחידות של המכשיר הפיננסי (.)100000*0.02=2000
כלומר  2000דולר אמריקאי (ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .ברגע שהעסקה
נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג ,ד ,ה  ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Buy
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ()Interest
היא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.

עמלה בגין החזקת
עסקה פתוחה

לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב/תזוכה בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית
אחת .למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
.100000 = LOT
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝑌𝑁𝐶𝐷𝑆𝑈 – מחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝑌𝑁𝐶𝐷𝑆𝑈 – מחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע
לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
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על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

תנאי

המסחר

באתר

החברה

לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.

עמלת
מטבע
גלגול המכשיר
הפיננסי
תקבולים נוספים
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי

לא רלוונטי.
המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.
אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – יום ב’  00:05עד יום ו’  ,22:54הפסקה יומית בין השעות 23:58-00:05

מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

דולר אמריקאי
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלא ותיאור שם מלאUS Dollar vs Chinese Yuan :
תיאור נכס הבסיס :דולר אמריקאי מול היואן הסיני
תמציתי
מקום מסחר
סימול נכס הבסיס
עורך נכס הבסיס
מחיר

OTC

נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום –
http://www.bloomberg.com/quote/USDCNY:CUR
בלומברג( USDCNY /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס

נתונים
סטטיסטיים
נכס הבסיס

( )USDדולר אמריקאי
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
על ב לתקנון המסחר
המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס
במערכות המסחר USDCNY
מסחר  1000יחידות חוזה עתידי.
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי ב0.01 :LOT-

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
Margin
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 1.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
התראה  -קריאה כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
לבטוחה
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
()Margin Call
עסקה כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
סגירת
החברה הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
ביוזמת
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
()Stop Out
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
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מבנה ציטוט מחיר X.XXXX
המכשיר הפיננסי החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
הציטוט
תנודת
0.0001CNY
המינימלי בזירה
LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.0001 CNY
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 100000חוזים).
רווח/הפסד בגין
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה מינימלית
 – USDCNYמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 1.0מאה אלף  ,)USDCNYתזוזה מינימלית ( )0.0001במחיר , USDCNY
תביא לרווח/הפסד של .10CNY
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
דיווחים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי
חוזה הפרשים
()CFD

חוזה
()CFD

הפרשים

ומסחר
מינוף
בחוזה הפרשים

פקיעת
מועד
המכשיר הפיננסי

יתרת

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס
מטבע

פקיעה של המכשיר
הפיננסי
המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה
1.0%

US Dollar vs Danish Krone
)(USDDKK
המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:

חישוב
הרווח/הפסד
𝑘𝑠𝑎
במכשיר פיננסי
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 = )𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐾𝐾𝐷𝐷𝑆𝑈 −
(כולל עמלת מרווח
ולמעט
ציטוט
עמלות נוספות)
נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐾𝐾𝐷𝐷𝑆𝑈[ ∗ [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT

𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜[Units ∗ LOT ∗ [𝑈𝑆𝐷𝐷𝐾𝐾 𝑜𝑝𝑒𝑛 − 𝑈𝑆𝐷𝐷𝐾𝐾 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 ]] ∗ 𝐹𝑋(𝑎𝑠𝑘) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

מקרא:
 100 = LOTחוזים
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐾𝐾𝐷𝐷𝑆𝑈 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐾𝐾𝐷𝐷𝑆𝑈 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐾𝐾𝐷𝐷𝑆𝑈 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת מכירה).
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𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐾𝐾𝐷𝐷𝑆𝑈 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (/ ask/bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 100000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן
רכישה של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  2000יחידות של המכשיר הפיננסי (.)100000*0.02=2000
כלומר  2000דולר אמריקאי (ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .ברגע שהעסקה
נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג ,ד ,ה  ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Buy
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ()Interest
היא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב/תזוכה בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית
אחת .למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

מקרא:
עמלה בגין החזקת - Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
עסקה פתוחה
.100000 = LOT
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝐾𝐾𝐷𝐷𝑆𝑈 – מחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝐾𝐾𝐷𝐷𝑆𝑈 – מחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע
לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
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לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.

עמלת
מטבע
גלגול המכשיר
הפיננסי
תקבולים נוספים
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי

לא רלוונטי.
המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.
אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – יום ב’  00:05עד יום ו’  ,22:54הפסקה יומית בין השעות 23:58-00:05

מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

דולר אמריקאי
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלא ותיאור שם מלאUS Dollar vs Danish Krone :
תיאור נכס הבסיס :דולר אמריקאי מול הקרונה הדנית
תמציתי
מקום מסחר
סימול נכס הבסיס
עורך נכס הבסיס
מחיר

OTC

נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום –
http://www.bloomberg.com/quote/USDDKK:CUR
בלומברג( USDDKK /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס

נתונים
סטטיסטיים
נכס הבסיס

( )USDדולר אמריקאי
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
על ב לתקנון המסחר
המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס
במערכות המסחר USDDKK
מסחר  1000יחידות חוזה עתידי.
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי ב0.01 :LOT-

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
Margin
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 1.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
התראה  -קריאה כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
לבטוחה
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
()Margin Call
עסקה כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
סגירת
החברה הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
ביוזמת
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
()Stop Out
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
מבנה ציטוט מחיר
המכשיר הפיננסי X.XXXX
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החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
הציטוט
תנודת
המינימלי בזירה

0.0001DKK

LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.0001 DKK
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 100000חוזים).
רווח/הפסד בגין
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה מינימלית
 – USDDKKמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 1.0מאה אלף  ,)USDDKKתזוזה מינימלית ( )0.0001במחיר , USDDKK
תביא לרווח/הפסד של .10DKK
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
דיווחים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי
חוזה הפרשים
()CFD

חוזה
()CFD

הפרשים

ומסחר
מינוף
בחוזה הפרשים

פקיעת
מועד
המכשיר הפיננסי

יתרת

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס
מטבע

פקיעה של המכשיר
הפיננסי
המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה
1.0%

US Dollar vs Israeli Shekel
)(USDILS
המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:

חישוב
הרווח/הפסד
𝑘𝑠𝑎
במכשיר פיננסי
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 = )𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑆𝐿𝐼𝐷𝑆𝑈 −
(כולל עמלת מרווח
ולמעט
ציטוט
עמלות נוספות)
נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝑆𝐿𝐼𝐷𝑆𝑈[ ∗ [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT

𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜[Units ∗ LOT ∗ [𝑈𝑆𝐷𝐼𝐿𝑆 𝑜𝑝𝑒𝑛 − 𝑈𝑆𝐷𝐼𝐿𝑆 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 ]] ∗ 𝐹𝑋(𝑎𝑠𝑘) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

מקרא:
 100 = LOTחוזים
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑆𝐿𝐼𝐷𝑆𝑈 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝑆𝐿𝐼𝐷𝑆𝑈 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑆𝐿𝐼𝐷𝑆𝑈 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת מכירה).
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𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝑆𝐿𝐼𝐷𝑆𝑈 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (/ ask/bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 100000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן
רכישה של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  2000יחידות של המכשיר הפיננסי (.)100000*0.02=2000
כלומר  2000דולר אמריקאי (ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .ברגע שהעסקה
נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג ,ד ,ה  ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Buy
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ()Interest
היא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב/תזוכה בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית
אחת .למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

מקרא:
עמלה בגין החזקת - Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
עסקה פתוחה
.100000 = LOT
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝑆𝐿𝐼𝐷𝑆𝑈 – מחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝑆𝐿𝐼𝐷𝑆𝑈 – מחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע
לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
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לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.

עמלת
מטבע
גלגול המכשיר
הפיננסי
תקבולים נוספים
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי

לא רלוונטי.
המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.
אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – יום ב' עד יום ה'  08:30 – 17:59יום ו' 08:30 – 13:29

מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

דולר אמריקאי
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלא ותיאור שם מלאUS Dollar vs Israeli Shekel :
תיאור נכס הבסיס :דולר אמריקאי מול השקל הישראלי
תמציתי
מקום מסחר
סימול נכס הבסיס
עורך נכס הבסיס
מחיר

OTC

נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום –
http://www.bloomberg.com/quote/USDILS:CUR
בלומברג( USDILS /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס

נתונים
סטטיסטיים
נכס הבסיס

( )USDדולר אמריקאי
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
על ב לתקנון המסחר
המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס
במערכות המסחר USDILS
מסחר  1000יחידות חוזה עתידי.
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי ב0.01 :LOT-

Margin
התראה  -קריאה
לבטוחה
()Margin Call
עסקה
סגירת
החברה
ביוזמת
()Stop Out
מבנה ציטוט מחיר
המכשיר הפיננסי

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 1.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
X.XXXX
החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
348

הציטוט
תנודת
המינימלי בזירה

0.0001ILS

LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.0001 ILS
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 100000חוזים).
רווח/הפסד בגין
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה מינימלית
 – USDILSמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 1.0מאה אלף  ,)USDILSתזוזה מינימלית ( )0.0001במחיר , USDILS
תביא לרווח/הפסד של .10ILS
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
דיווחים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי
חוזה הפרשים
()CFD

חוזה
()CFD

הפרשים

ומסחר
מינוף
בחוזה הפרשים

פקיעת
מועד
המכשיר הפיננסי

יתרת

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס
מטבע

פקיעה של המכשיר
הפיננסי
המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה
1.0%

US Dollar vs Japanese Yen
)(USDJPY
המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:

חישוב
הרווח/הפסד
𝑘𝑠𝑎
במכשיר פיננסי
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 = )𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑌𝑃𝐽𝐷𝑆𝑈 −
(כולל עמלת מרווח
ולמעט
ציטוט
עמלות נוספות)
נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝑌𝑃𝐽𝐷𝑆𝑈[ ∗ [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT

𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜[Units ∗ LOT ∗ [𝑈𝑆𝐷𝐽𝑃𝑌 𝑜𝑝𝑒𝑛 − 𝑈𝑆𝐷𝐽𝑃𝑌 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 ]] ∗ 𝐹𝑋(𝑎𝑠𝑘) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

מקרא:
 100 = LOTחוזים
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑌𝑃𝐽𝐷𝑆𝑈 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝑌𝑃𝐽𝐷𝑆𝑈 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑌𝑃𝐽𝐷𝑆𝑈 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת מכירה).
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𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝑌𝑃𝐽𝐷𝑆𝑈 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (/ ask/bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 100000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן
רכישה של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  2000יחידות של המכשיר הפיננסי (.)100000*0.02=2000
כלומר  2000דולר אמריקאי (ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .ברגע שהעסקה
נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג ,ד ,ה  ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Buy
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ()Interest
היא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב/תזוכה בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית
אחת .למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

מקרא:
עמלה בגין החזקת - Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
עסקה פתוחה
.100000 = LOT
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝑌𝑃𝐽𝐷𝑆𝑈 – מחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝑌𝑃𝐽𝐷𝑆𝑈 – מחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע
לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
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לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.

עמלת
מטבע
גלגול המכשיר
הפיננסי
תקבולים נוספים
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי

לא רלוונטי.
המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.
אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – יום ב’  00:05עד יום ו’  ,22:54הפסקה יומית בין השעות 23:58-00:05

מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

דולר אמריקאי
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלא ותיאור שם מלאUS Dollar vs Japanese Yen :
תיאור נכס הבסיס :דולר אמריקאי מול הין יפני
תמציתי
מקום מסחר
סימול נכס הבסיס
עורך נכס הבסיס
מחיר

OTC

נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום –
http://www.bloomberg.com/quote/USDJPY:CUR
בלומברג( USDJPY /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס

נתונים
סטטיסטיים
נכס הבסיס

( )USDדולר אמריקאי
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
על ב לתקנון המסחר
המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס
במערכות המסחר USDJPY
מסחר  1000יחידות חוזה עתידי.
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי ב0.01 :LOT-

Margin
התראה  -קריאה
לבטוחה
()Margin Call
עסקה
סגירת
החברה
ביוזמת
()Stop Out
מבנה ציטוט מחיר
המכשיר הפיננסי

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 1.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
XXX.XXX
החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
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הציטוט
תנודת
המינימלי בזירה

0.001JPY

LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.001 JPY
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 100000חוזים).
רווח/הפסד בגין
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה מינימלית
 – USDJPYמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 1.0מאה אלף  ,)USDJPYתזוזה מינימלית ( )0.001במחיר ,USDJPY
תביא לרווח/הפסד של .100JPY
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
דיווחים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס

חוזה הפרשים
()CFD

US Dollar vs Mexican Peso

מטבע

)(USDMXN

פקיעה של המכשיר
הפיננסי

המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה

1.0%

המכשיר הפיננסי

חוזה
()CFD

הפרשים

ומסחר
מינוף
בחוזה הפרשים

פקיעת
מועד
המכשיר הפיננסי

יתרת

חישוב
הרווח/הפסד
במכשיר פיננסי
(כולל עמלת מרווח
ולמעט
ציטוט
עמלות נוספות)

חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 = )𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑁𝑋𝑀𝐷𝑆𝑈 [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT ∗ [𝑈𝑆𝐷𝑀𝑋𝑁 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 −

נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜∗ 𝐹𝑋(𝑎𝑠𝑘) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

𝑘𝑠𝑎
]] 𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐

𝑁𝑋𝑀𝐷𝑆𝑈 −

𝑑𝑖𝑏
𝑛𝑒𝑝𝑜

𝑁𝑋𝑀𝐷𝑆𝑈[ ∗ [Units ∗ LOT

מקרא:
 100 = LOTחוזים
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑁𝑋𝑀𝐷𝑆𝑈 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).
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𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝑁𝑋𝑀𝐷𝑆𝑈 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑁𝑋𝑀𝐷𝑆𝑈 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת מכירה).
𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝑁𝑋𝑀𝐷𝑆𝑈 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (/ ask/bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 100000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן
רכישה של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  2000יחידות של המכשיר הפיננסי (.)100000*0.02=2000
כלומר  2000דולר אמריקאי (ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .ברגע שהעסקה
נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג ,ד ,ה  ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Buy
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ()Interest
היא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב/תזוכה בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית
אחת .למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

עמלה בגין החזקת
עסקה פתוחה
מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
.100000 = LOT
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝑁𝑋𝑀𝐷𝑆𝑈 – מחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝑁𝑋𝑀𝐷𝑆𝑈 – מחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע
לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) -R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
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) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.

עמלת
מטבע
גלגול המכשיר
הפיננסי
תקבולים נוספים
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי

לא רלוונטי.
המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.
אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – יום ב’  00:05עד יום ו’  ,22:54הפסקה יומית בין השעות 23:58-00:05

מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

דולר אמריקאי
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלא ותיאור שם מלאUS Dollar vs Mexican Peso :
תיאור נכס הבסיס :דולר אמריקאי מול הפזו המקסיקני
תמציתי
מקום מסחר

OTC

סימול נכס הבסיס
עורך נכס הבסיס

נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום –

מחיר

http://www.bloomberg.com/quote/USDMXN:CUR
בלומברג( USDMXN /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס

נתונים
סטטיסטיים
נכס הבסיס

( )USDדולר אמריקאי
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
על ב לתקנון המסחר
המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס USDMXN
במערכות המסחר
מסחר  1000יחידות חוזה עתידי.
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי ב0.01 :LOT-

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
Margin
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 1.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
התראה  -קריאה כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
לבטוחה
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
()Margin Call
עסקה כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
סגירת
ביוזמת
החברה הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
()Stop Out
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למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
XX.XXXX
מבנה ציטוט מחיר
המכשיר הפיננסי החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
תנודת
הציטוט 0.0001MXN
המינימלי בזירה
LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.0001 MXN
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 100000חוזים).
רווח/הפסד בגין  – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה מינימלית
 – USDMXNמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 1.0מאה אלף  ,)USDMXNתזוזה מינימלית ( )0.0001במחיר , USDMXN
תביא לרווח/הפסד של .10MXN
ספק הציטוטים
מתודולוגיות
הציטוטים

למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
פרטים נוספים

דיווחים

ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי
חוזה הפרשים
()CFD

חוזה
()CFD

הפרשים

ומסחר
מינוף
בחוזה הפרשים

פקיעת
מועד
המכשיר הפיננסי

יתרת

נכס בסיס

סיווג נכס
בסיס

פקיעה של המכשיר
הפיננסי

מטבע

המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה
1.0%

US Dollar vs Norwegian Krone
)(USDNOK
המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:

חישוב
הרווח/הפסד
𝑘𝑠𝑎
במכשיר פיננסי
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 = )𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐾𝑂𝑁𝐷𝑆𝑈 −
(כולל עמלת מרווח
ולמעט
ציטוט
עמלות נוספות)
נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐾𝑂𝑁𝐷𝑆𝑈[ ∗ [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT

𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜[Units ∗ LOT ∗ [𝑈𝑆𝐷𝑁𝑂𝐾 𝑜𝑝𝑒𝑛 − 𝑈𝑆𝐷𝑁𝑂𝐾 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 ]] ∗ 𝐹𝑋(𝑎𝑠𝑘) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

מקרא:
 100 = LOTחוזים
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐾𝑂𝑁𝐷𝑆𝑈 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐾𝑂𝑁𝐷𝑆𝑈 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐾𝑂𝑁𝐷𝑆𝑈 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת מכירה).
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𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐾𝑂𝑁𝐷𝑆𝑈 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (/ ask/bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 100000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן
רכישה של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  2000יחידות של המכשיר הפיננסי (.)100000*0.02=2000
כלומר  2000דולר אמריקאי (ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .ברגע שהעסקה
נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג ,ד ,ה  ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Buy
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עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ()Interest
היא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב/תזוכה בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית
אחת .למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
עמלה בגין החזקת .100000 = LOT
עסקה פתוחה
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝐾𝑂𝑁𝐷𝑆𝑈 – מחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝐾𝑂𝑁𝐷𝑆𝑈 – מחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע
לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) -R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
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לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר החברה.
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

המרת אין עמלות המרה נוספות.

עמלת
מטבע
גלגול המכשיר
הפיננסי
תקבולים נוספים
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי

לא רלוונטי.
המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.
אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – יום ב’  00:05עד יום ו’  ,22:54הפסקה יומית בין השעות 23:58-00:05

מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

דולר אמריקאי
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלאUS Dollar vs Norwegian Krone :
שם מלא ותיאור
תיאור נכס הבסיס :דולר אמריקאי מול הקרונה הנורווגית
תמציתי
מקום מסחר
סימול נכס הבסיס
עורך נכס הבסיס
מחיר

OTC

נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום –
http://www.bloomberg.com/quote/USDNOK:CUR
בלומברג( USDNOK /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס

נתונים
סטטיסטיים
נכס הבסיס

( )USDדולר אמריקאי
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
על ב לתקנון המסחר
המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס
במערכות המסחר USDNOK
מסחר  1000יחידות חוזה עתידי.
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי ב0.01 :LOT-

Margin
התראה  -קריאה
לבטוחה
()Margin Call
עסקה
סגירת
החברה
ביוזמת
()Stop Out
מבנה ציטוט מחיר
המכשיר הפיננסי

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 1.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
X.XXXX
החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
360

הציטוט
תנודת
המינימלי בזירה

0.0001NOK

LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.0001 NOK
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 100000חוזים).
רווח/הפסד בגין
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה מינימלית
 – USDNOKמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 1.0מאה אלף  ,)USDNOKתזוזה מינימלית ( )0.0001במחיר , USDNOK
תביא לרווח/הפסד של .10NOK
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
דיווחים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי
חוזה הפרשים
()CFD

חוזה
()CFD

הפרשים

ומסחר
מינוף
בחוזה הפרשים

פקיעת
מועד
המכשיר הפיננסי

יתרת

חישוב
הרווח/הפסד
במכשיר פיננסי
(כולל עמלת מרווח
ולמעט
ציטוט
עמלות נוספות)

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס
מטבע

פקיעה של המכשיר
הפיננסי
המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה
1.0%

US Dollar vs Polish Zloty
)(USDPLN
המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 = )𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑁𝐿𝑃𝐷𝑆𝑈 [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT ∗ [𝑈𝑆𝐷𝑃𝐿𝑁 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 −

נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜∗ 𝐹𝑋(𝑎𝑠𝑘) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

𝑘𝑠𝑎
]] 𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐

𝑁𝐿𝑃𝐷𝑆𝑈 −

𝑑𝑖𝑏
𝑛𝑒𝑝𝑜

𝑁𝐿𝑃𝐷𝑆𝑈[ ∗ [Units ∗ LOT

מקרא:
 100 = LOTחוזים
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑁𝐿𝑃𝐷𝑆𝑈 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝑁𝐿𝑃𝐷𝑆𝑈 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת רכישה).
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𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑁𝐿𝑃𝐷𝑆𝑈 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת מכירה).
𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝑁𝐿𝑃𝐷𝑆𝑈 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (/ ask/bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 100000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן
רכישה של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  2000יחידות של המכשיר הפיננסי (.)100000*0.02=2000
כלומר  2000דולר אמריקאי (ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .ברגע שהעסקה
נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג ,ד ,ה  ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Buy
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עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Sell
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נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ()Interest
היא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב/תזוכה בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית
אחת .למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

עמלה בגין החזקת מקרא:
עסקה פתוחה
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
.100000 = LOT
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝑁𝐿𝑃𝐷𝑆𝑈 – מחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝑁𝐿𝑃𝐷𝑆𝑈 – מחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע
לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
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על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

תנאי

המסחר

באתר

החברה

לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.

עמלת
מטבע
גלגול המכשיר
הפיננסי
תקבולים נוספים
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי

לא רלוונטי.
המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.
אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – יום ב’  00:05עד יום ו’  ,22:54הפסקה יומית בין השעות 23:58-00:05

מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

דולר אמריקאי
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלא ותיאור שם מלאUS Dollar vs Polish Zloty :
תיאור נכס הבסיס :דולר אמריקאי מול הזלוטי הפולני
תמציתי
מקום מסחר
סימול נכס הבסיס
עורך נכס הבסיס
מחיר

OTC

נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום –
http://www.bloomberg.com/quote/USDPLN:CUR
בלומברג( USDPLN /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס

נתונים
סטטיסטיים
נכס הבסיס

( )USDדולר אמריקאי
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
על ב לתקנון המסחר
המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס
במערכות המסחר USDPLN
מסחר  1000יחידות חוזה עתידי.
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי ב0.01 :LOT-

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
Margin
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 1.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
התראה  -קריאה כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
לבטוחה
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
()Margin Call
עסקה כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
סגירת
החברה הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
ביוזמת
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
()Stop Out
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
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מבנה ציטוט מחיר X.XXXX
המכשיר הפיננסי החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
הציטוט
תנודת
0.0001PLN
המינימלי בזירה
LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.0001 PLN
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 100000חוזים).
רווח/הפסד בגין
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה מינימלית
 – USDPLNמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 1.0מאה אלף  ,)USDPLNתזוזה מינימלית ( )0.0001במחיר , USDPLN
תביא לרווח/הפסד של .10PLN
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
דיווחים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי
חוזה הפרשים
()CFD

חוזה
()CFD

הפרשים

ומסחר
מינוף
בחוזה הפרשים

פקיעת
מועד
המכשיר הפיננסי

יתרת

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס
מטבע

פקיעה של המכשיר
הפיננסי
המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה
1.0%

US Dollar vs Swedish Krona
)(USDSEK
המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:

חישוב
הרווח/הפסד
𝑘𝑠𝑎
במכשיר פיננסי
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 = )𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐾𝐸𝑆𝐷𝑆𝑈 −
(כולל עמלת מרווח
ולמעט
ציטוט
עמלות נוספות)
נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐾𝐸𝑆𝐷𝑆𝑈[ ∗ [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT

𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜[Units ∗ LOT ∗ [𝑈𝑆𝐷𝑆𝐸𝐾 𝑜𝑝𝑒𝑛 − 𝑈𝑆𝐷𝑆𝐸𝐾 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 ]] ∗ 𝐹𝑋(𝑎𝑠𝑘) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

מקרא:
 100 = LOTחוזים
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐾𝐸𝑆𝐷𝑆𝑈 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐾𝐸𝑆𝐷𝑆𝑈 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐾𝐸𝑆𝐷𝑆𝑈 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת מכירה).
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𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐾𝐸𝑆𝐷𝑆𝑈 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (/ ask/bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 100000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן
רכישה של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  2000יחידות של המכשיר הפיננסי (.)100000*0.02=2000
כלומר  2000דולר אמריקאי (ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .ברגע שהעסקה
נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג ,ד ,ה  ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Buy
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עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ()Interest
היא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב/תזוכה בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית
אחת .למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
עמלה בגין החזקת .100000 = LOT
עסקה פתוחה
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝐾𝐸𝑆𝐷𝑆𝑈 – מחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝐾𝐸𝑆𝐷𝑆𝑈 – מחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע
לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) -R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
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לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.

עמלת
מטבע
גלגול המכשיר
הפיננסי
תקבולים נוספים
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי

לא רלוונטי.
המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.
אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – יום ב’  00:05עד יום ו’  ,22:54הפסקה יומית בין השעות 23:58-00:05

מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

דולר אמריקאי
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלא ותיאור שם מלאUS Dollar vs Swedish Krone :
תיאור נכס הבסיס :דולר אמריקאי מול הקרונה השוודית
תמציתי
מקום מסחר
סימול נכס הבסיס
עורך נכס הבסיס
מחיר

OTC

נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום –
http://www.bloomberg.com/quote/USDSEK:CUR
בלומברג( USDSEK /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס

נתונים
סטטיסטיים
נכס הבסיס

( )USDדולר אמריקאי
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
על ב לתקנון המסחר
המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס
במערכות המסחר USDSEK
מסחר  1000יחידות חוזה עתידי.
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי ב0.01 :LOT-

Margin
התראה  -קריאה
לבטוחה
()Margin Call
עסקה
סגירת
החברה
ביוזמת
()Stop Out
מבנה ציטוט מחיר
המכשיר הפיננסי

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 1.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
X.XXXX
החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
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הציטוט
תנודת
המינימלי בזירה

0.0001SEK

LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.0001 SEK
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 100000חוזים).
רווח/הפסד בגין
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה מינימלית
 – USDSEKמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 1.0מאה אלף  ,)USDSEKתזוזה מינימלית ( )0.0001במחיר , USDSEK
תביא לרווח/הפסד של .10SEK
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
דיווחים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי
חוזה הפרשים
()CFD

חוזה
()CFD

הפרשים

ומסחר
מינוף
בחוזה הפרשים

פקיעת
מועד
המכשיר הפיננסי

יתרת

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס
מטבע

פקיעה של המכשיר
הפיננסי
המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה
1.0%

US Dollar vs Singapore
)Dollar (USDSGD
המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:

חישוב
הפסד
/
הרווח
𝑘𝑠𝑎
במכשיר פיננסי
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 = )𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐷𝐺𝑆𝐷𝑆𝑈 −
(כולל עמלת מרווח
ולמעט
ציטוט
עמלות נוספות)
נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐷𝐺𝑆𝐷𝑆𝑈[ ∗ [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT

𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜[Units ∗ LOT ∗ [𝑈𝑆𝐷𝑆𝐺𝐷 𝑜𝑝𝑒𝑛 − 𝑈𝑆𝐷𝑆𝐺𝐷 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 ]] ∗ 𝐹𝑋(𝑎𝑠𝑘) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

מקרא:
 100 = LOTחוזים
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐷𝐺𝑆𝐷𝑆𝑈 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐷𝐺𝑆𝐷𝑆𝑈 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐷𝐺𝑆𝐷𝑆𝑈 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת מכירה).
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𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐷𝐺𝑆𝐷𝑆𝑈 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (/ ask/bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 100000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן
רכישה של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  2000יחידות של המכשיר הפיננסי (.)100000*0.02=2000
כלומר  2000דולר אמריקאי (ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .ברגע שהעסקה
נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג ,ד ,ה  ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Buy
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ()Interest
היא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.

עמלה בגין החזקת
עסקה פתוחה

לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב/תזוכה בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית
אחת .למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
.100000 = LOT
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝐷𝐺𝑆𝐷𝑆𝑈 – מחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝐷𝐺𝑆𝐷𝑆𝑈 – מחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע
לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
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על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

תנאי

המסחר

באתר

החברה

לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.

עמלת
מטבע
גלגול המכשיר
הפיננסי
תקבולים נוספים
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי

לא רלוונטי.
המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.
אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – יום ב’  00:05עד יום ו’  ,22:54הפסקה יומית בין השעות 23:58-00:05

מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

דולר אמריקאי
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלא ותיאור שם מלאUS Dollar vs Singapore Dollar :
תיאור נכס הבסיס :דולר אמריקאי מול הדולר הסינגפורי
תמציתי
מקום מסחר
סימול נכס הבסיס
עורך נכס הבסיס
מחיר

OTC

נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום –
http://www.bloomberg.com/quote/USDSGD:CUR
בלומברג( USDSGD /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס

נתונים
סטטיסטיים
נכס הבסיס

( )USDדולר אמריקאי
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
על ב לתקנון המסחר
המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס
במערכות המסחר USDSGD
מסחר  1000יחידות חוזה עתידי.
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי ב0.01 :LOT-

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
Margin
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 1.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
התראה  -קריאה כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
לבטוחה
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
()Margin Call
עסקה כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
סגירת
החברה הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
ביוזמת
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
()Stop Out
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
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מבנה ציטוט מחיר X.XXXXX
המכשיר הפיננסי החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
הציטוט
תנודת
0.00001SGD
המינימלי בזירה
LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.00001 SGD
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 100000חוזים).
רווח/הפסד בגין
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה מינימלית
 – USDSGDמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 1.0מאה אלף  ,)USDSGDתזוזה מינימלית ( )0.00001במחיר , USDSGD
תביא לרווח/הפסד של .1.0SGD
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
דיווחים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי
חוזה הפרשים
()CFD

חוזה
()CFD

הפרשים

ומסחר
מינוף
בחוזה הפרשים

פקיעת
מועד
המכשיר הפיננסי

יתרת

נכס בסיס

סיווג נכס
בסיס

פקיעה של המכשיר
הפיננסי

מטבע

המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה
1.0%

US Dollar vs South African
)Rand (USDZAR
המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:

חישוב
הרווח/הפסד
𝑘𝑠𝑎
במכשיר פיננסי
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 = )𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑅𝐴𝑍𝐷𝑆𝑈 −
(כולל עמלת מרווח
ולמעט
ציטוט
עמלות נוספות)
נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝑅𝐴𝑍𝐷𝑆𝑈[ ∗ [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT

𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜[Units ∗ LOT ∗ [𝑈𝑆𝐷𝑍𝐴𝑅 𝑜𝑝𝑒𝑛 − 𝑈𝑆𝐷𝑍𝐴𝑅 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 ]] ∗ 𝐹𝑋(𝑎𝑠𝑘) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

מקרא:
 100 = LOTחוזים
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑅𝐴𝑍𝐷𝑆𝑈 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝑅𝐴𝑍𝐷𝑆𝑈 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑅𝐴𝑍𝐷𝑆𝑈 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת מכירה).
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𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝑅𝐴𝑍𝐷𝑆𝑈 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (/ ask/bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 100000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן
רכישה של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  2000יחידות של המכשיר הפיננסי (.)100000*0.02=2000
כלומר  2000דולר אמריקאי (ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .ברגע שהעסקה
נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג ,ד ,ה  ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Buy

360
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ()Interest
היא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב/תזוכה בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית
אחת .למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
עמלה בגין החזקת .100000 = LOT
עסקה פתוחה
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝑅𝐴𝑍𝐷𝑆𝑈 – מחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝑅𝐴𝑍𝐷𝑆𝑈 – מחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע
לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית
 TOM\NEXTללילה שמצוטטים על ידי בנקים  Tier 1בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
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לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.

עמלת
מטבע
גלגול המכשיר
הפיננסי
תקבולים נוספים
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי

לא רלוונטי.
המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.
אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – יום ב’  00:05עד יום ו’  ,22:54הפסקה יומית בין השעות 23:58-00:05

מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

דולר אמריקאי
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלאUS Dollar vs South African Rand :
שם מלא ותיאור
תיאור נכס הבסיס :דולר אמריקאי מול הראנד הדרום אפריקאי
תמציתי
מקום מסחר
סימול נכס הבסיס
עורך נכס הבסיס
מחיר

OTC

נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום –
http://www.bloomberg.com/quote/USDZAR:CUR
בלומברג( USDZAR /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס

נתונים
סטטיסטיים
נכס הבסיס

( )USDדולר אמריקאי
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
על ב לתקנון המסחר
המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס
במערכות המסחר USDZAR
מסחר  1000יחידות חוזה עתידי.
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי ב0.01 :LOT-

Margin
התראה  -קריאה
לבטוחה
()Margin Call
עסקה
סגירת
החברה
ביוזמת
()Stop Out
מבנה ציטוט מחיר
המכשיר הפיננסי

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 1.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
XX.XXXX
החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
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הציטוט
תנודת
המינימלי בזירה

0.0001ZAR

LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.0001 ZAR
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 100000חוזים).
רווח/הפסד בגין
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה מינימלית
 – USDZARמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 1.0מאה אלף  ,)USDZARתזוזה מינימלית ( )0.0001במחיר , USDZAR
תביא לרווח/הפסד של .10ZAR
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
דיווחים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס

חוזה הפרשים
()CFD

AMAZON.COM INC

מניה

חוזה
()CFD

הפרשים

ומסחר
מינוף
בחוזה הפרשים

פקיעת
מועד
המכשיר הפיננסי

יתרת

פקיעה של המכשיר
הפיננסי
המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה
10.0%

המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון וכן בשל אירועי תאגיד מסויימים בהתאם לסעיף 11
לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:

חישוב
הרווח/הפסד
𝑘𝑠𝑎
במכשיר פיננסי
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 = )𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑁𝑂𝑍𝐴𝑀𝐴 −
(כולל עמלת מרווח
ולמעט
ציטוט
נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
עמלות נוספות)
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏
𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐

𝑁𝑂𝑍𝐴𝑀𝐴[ ∗ [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT

𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜[Units ∗ LOT ∗ [𝐴𝑀𝐴𝑍𝑂𝑁 𝑜𝑝𝑒𝑛 − 𝐴𝑀𝐴𝑍𝑂𝑁 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 ]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

מקרא:
 100 = LOTמניות
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜𝑁𝑂𝑍𝐴𝑀𝐴 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐𝑁𝑂𝑍𝐴𝑀𝐴 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜𝑁𝑂𝑍𝐴𝑀𝐴 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת מכירה).
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𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐𝑁𝑂𝑍𝐴𝑀𝐴 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה .בשער זה קיימת תוספת מרווח.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 100 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן רכישה
של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  2יחידות של המכשיר הפיננסי ( .)100*0.02=2אם שער הנוכחי
של המכשיר הפיננסי הוא  $ 769.50אז בקניית  LOT 0.02שווי הפוזיציה הוא ( $ 1539ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף ,בשים לב ששער
ההמרה הינו חלק ממנגנון המחירים הבלתי תלוי .ברגע שהעסקה נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים
במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג,ד,ה ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑑𝑖𝑏

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ 𝐴𝑀𝐴𝑍𝑂𝑁 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Buy
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑘𝑠𝑎

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ 𝐴𝑀𝐴𝑍𝑂𝑁 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ()Interest
היא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית אחת.
למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום שישי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:

עמלה בגין החזקת http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions?tc=sbtc
עסקה פתוחה
מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
 100 = LOTמניות.
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶𝑁𝑂𝑍𝐴𝑀𝐴 – מחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶𝑁𝑂𝑍𝐴𝑀𝐴 – מחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע
לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The
) secured overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured
) overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי
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מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

תנאי

המסחר

באתר

החברה

לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.

עמלת
מטבע
תקבולים נוספים
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי

המכשיר הפיננסי מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו
אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – ימים ב’ עד ו’ בין השעות 16:30 - 22:59
מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

דולר ארה"ב (.)$
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלאAMAZON.COM INC:
תיאור נכס הבסיס :מניית אמזון

שם מלא ותיאור למידע נוסף אודות נכס הבסיסhttp://www.nasdaq.com/symbol/amzn :
לדיווחיה הרשמיים של החברה ראה:
תמציתי
https://www.sec.gov/cgi-bin/browseedgar?company=amazon+com&owner=exclude&action=getcompany
מקום מסחר
 - NASDAQבורסת נאסדק Nasdaq Stock Market
סימול נכס הבסיס סימול בבורסה בו נסחרAMZN :
נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
עורך נכס הבסיס
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום -
http://www.nasdaq.com/symbol/amzn/real-time
מחיר

C:\Users\asafe\AppData\Local\Temp\notesD2A95E\www.cmegroup.com\trading\equity-index\usindex\e-mini-sandp500.html

בלומברג( AMZN UW Equity /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס

נתונים
סטטיסטיים
נכס הבסיס

( )USDדולר ארה"ב
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
על ב לתקנון המסחר
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המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס
במערכות המסחר #AMAZON
מסחר  1יחידות מניות.
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי בׁ 0.01 :LOT-

Margin
התראה  -קריאה
לבטוחה
()Margin Call
עסקה
סגירת
החברה
ביוזמת
()Stop Out
מבנה ציטוט מחיר
המכשיר הפיננסי
הציטוט
תנודת
המינימלי בזירה

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 10% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
XXX.XX
החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
0.01 USD

LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.01 USD
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 100מניות).
רווח/הפסד בגין
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה מינימלית
 – AMAZONמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 0.1עשר יחידות מניות  ,)AMAZONתזוזה מינימלית ( )0.01במחיר
 , AMAZONתביא לרווח/הפסד של .$ 1.0
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
דיווחים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס

חוזה הפרשים
()CFD

AMERICAN EXPRESS
CO

מניה

חוזה
()CFD

הפרשים

ומסחר
מינוף
בחוזה הפרשים

פקיעת
מועד
המכשיר הפיננסי

יתרת

חישוב
הרווח/הפסד
במכשיר פיננסי
(כולל עמלת מרווח
ולמעט
ציטוט
עמלות נוספות)

פקיעה של המכשיר
הפיננסי

המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה

10.0%

המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון וכן בשל אירועי תאגיד מסויימים בהתאם לסעיף 11
לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

)𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑆𝑆𝐸𝑅𝑃𝑋𝐸 𝑁𝐴𝐶𝐼𝑅𝐸𝑀𝐴 [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT ∗ [𝐴𝑀𝐸𝑅𝐼𝐶𝐴𝑁 𝐸𝑋𝑃𝑅𝐸𝑆𝑆 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 −
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 =

נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏
𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑆𝑆𝐸𝑅𝑃𝑋𝐸

𝑁𝐴𝐶𝐼𝑅𝐸𝑀𝐴[ ∗ [Units ∗ LOT
)𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝑆𝑆𝐸𝑅𝑃𝑋𝐸 𝑁𝐴𝐶𝐼𝑅𝐸𝑀𝐴 −
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜𝑠ℎ
𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 =

מקרא:
 1000 = LOTמניות
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑆𝑆𝐸𝑅𝑃𝑋𝐸 𝑁𝐴𝐶𝐼𝑅𝐸𝑀𝐴 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה
(בעסקת רכישה).
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𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝑆𝑆𝐸𝑅𝑃𝑋𝐸 𝑁𝐴𝐶𝐼𝑅𝐸𝑀𝐴 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה
(בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑆𝑆𝐸𝑅𝑃𝑋𝐸 𝑁𝐴𝐶𝐼𝑅𝐸𝑀𝐴 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה
(בעסקת מכירה).
𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝑆𝑆𝐸𝑅𝑃𝑋𝐸 𝑁𝐴𝐶𝐼𝑅𝐸𝑀𝐴 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה
(בעסקת מכירה).
) -FX (bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה .בשער זה קיימת תוספת מרווח.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 1000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן רכישה
של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  20יחידות של המכשיר הפיננסי ( .)1000*0.02=20אם שער הנוכחי
של המכשיר הפיננסי הוא  $ 74.70אז בקניית  LOT 0.02שווי הפוזיציה הוא ( $ 1494ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף ,בשים לב ששער
ההמרה הינו חלק ממנגנון המחירים הבלתי תלוי .ברגע שהעסקה נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים
במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג,ד,ה ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑑𝑖𝑏

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ 𝐴𝑀𝐸𝑅𝐼𝐶𝐴𝑁 𝐸𝑋𝑃𝑅𝐸𝑆𝑆 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Buy
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑘𝑠𝑎

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ 𝐴𝑀𝐸𝑅𝐼𝐶𝐴𝑁 𝐸𝑋𝑃𝑅𝐸𝑆𝑆 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ()Interest
היא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.

עמלה בגין החזקת
עסקה פתוחה

לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית אחת.
למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום שישי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:

http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions?tc=sbtc
s
מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
 1000 = LOTמניות.
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝑆𝑆𝐸𝑅𝑃𝑋𝐸 𝑁𝐴𝐶𝐼𝑅𝐸𝑀𝐴 – מחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝑆𝑆𝐸𝑅𝑃𝑋𝐸 𝑁𝐴𝐶𝐼𝑅𝐸𝑀𝐴 – מחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע
לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
383

) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The
) secured overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured
) overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי
החברה
מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.

עמלת
מטבע
תקבולים נוספים
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי

המכשיר הפיננסי מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו
אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – ימים ב’ עד ו’ בין השעות 16:30 - 22:59
מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

דולר ארה"ב (.)$
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלאAMERICAN EXPRESS CO:
שם מלא ותיאור
תמציתי

תיאור נכס הבסיס :מניית אמריקן אקספרס
למידע נוסף אודות נכס הבסיסhttps://www.nyse.com/quote/XNYS:AXP :

לדיווחיה הרשמיים של החברה ראה:
https://www.sec.gov/cgi-bin/browseedgar?action=getcompany&CIK=0000004962&owner=exclude&count=40&hidefilings=0

מקום מסחר
סימול נכס הבסיס
עורך נכס הבסיס
מחיר

 - NYSEבורסת ניו יורק New York Stock Exchange
סימול בבורסה בו נסחרAXP :
נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום -
https://www.google.com/finance?cid=1033
C:\Users\asafe\AppData\Local\Temp\notesD2A95E\www.cmegroup.com\trading\equity-index\usindex\e-mini-sandp500.html

בלומברג( AXP UN Equity /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס

נתונים
סטטיסטיים
נכס הבסיס

( )USDדולר ארה"ב
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
על ב לתקנון המסחר
המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס
במערכות המסחר #AMERICAN_E
מסחר  10יחידות מניות .
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי בׁ 0.01 :LOT-

בטוחות
384

Margin
התראה  -קריאה
לבטוחה
()Margin Call
עסקה
סגירת
ביוזמת החברה
()Stop Out
מבנה ציטוט מחיר
המכשיר הפיננסי
הציטוט
תנודת
המינימלי בזירה

הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 10.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
XX.XX
החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
0.01 USD

LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.01 USD
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 1000מניות).
רווח/הפסד בגין
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה מינימלית
 –AMERICAN EXPRESSמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 0.1מאה יחידות  ,) AMERICAN EXPRESSתזוזה מינימלית ()0.01
במחיר  , AMERICAN EXPRESSתביא לרווח/הפסד של .$ 10
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
דיווחים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס

חוזה הפרשים
()CFD

APPLE INC

מניה

חוזה
()CFD

הפרשים

ומסחר
מינוף
בחוזה הפרשים

פקיעת
מועד
המכשיר הפיננסי

יתרת

פקיעה של המכשיר
הפיננסי

המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה

10.0%

המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון וכן בשל אירועי תאגיד מסויימים בהתאם לסעיף 11
לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:

חישוב
הרווח/הפסד
𝑘𝑠𝑎
במכשיר פיננסי
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 = )𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐸𝐿𝑃𝑃𝐴 −
(כולל עמלת מרווח
ולמעט
ציטוט
נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
עמלות נוספות)
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜− 𝐴𝑃𝑃𝐿𝐸 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 ]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

𝑑𝑖𝑏
𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐

𝐸𝐿𝑃𝑃𝐴[ ∗ [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT

𝑑𝑖𝑏
𝑛𝑒𝑝𝑜

𝐸𝐿𝑃𝑃𝐴[ ∗ [Units ∗ LOT

מקרא:
 100 = LOTמניות
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎
𝑛𝑒𝑝𝑜

𝐸𝐿𝑃𝑃𝐴 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).

𝑑𝑖𝑏
𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐

𝐸𝐿𝑃𝑃𝐴 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת רכישה).

𝑑𝑖𝑏
𝑛𝑒𝑝𝑜

𝐸𝐿𝑃𝑃𝐴 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת מכירה).
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𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐸𝐿𝑃𝑃𝐴 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה .בשער זה קיימת תוספת מרווח.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 100 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן רכישה
של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  2יחידות של המכשיר הפיננסי ( .)100*0.02=2אם שער הנוכחי
של המכשיר הפיננסי הוא  $ 111אז בקניית  LOT 0.02שווי הפוזיציה הוא ( $ 222ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף ,בשים לב ששער
ההמרה הינו חלק ממנגנון המחירים הבלתי תלוי .ברגע שהעסקה נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים
במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג,ד,ה ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑑𝑖𝑏

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ 𝐴𝑃𝑃𝐿𝐸 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Buy
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑘𝑠𝑎

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ 𝐴𝑃𝑃𝐿𝐸 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ()Interest
היא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית אחת.
למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום שישי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:

עמלה בגין החזקת http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions?tc=sbtc
עסקה פתוחה
מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
 100 = LOTמניות.
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏
𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶

𝐸𝐿𝑃𝑃𝐴 – מחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.

𝑘𝑠𝑎
𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶

𝐸𝐿𝑃𝑃𝐴 – מחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.

𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע
לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The
) secured overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured
) overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי
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מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

תנאי

המסחר

באתר

החברה

לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.

עמלת
מטבע
תקבולים נוספים
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי

המכשיר הפיננסי מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו
אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – ימים ב’ עד ו’ בין השעות 16:30 - 22:59
מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

דולר ארה"ב (.)$
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלאAPPLE INC :
שם מלא ותיאור
תמציתי
מקום מסחר
סימול נכס הבסיס
עורך נכס הבסיס
מחיר

תיאור נכס הבסיס :מניית אפל .

למידע נוסף אודות נכס הבסיסhttp://www.nasdaq.com/symbol/aapl :
https://www.sec.gov/cgi-bin/browseראה:
החברה
של
הרשמיים
לדיווחיה
edgar?company=APPLE+INC&owner=exclude&action=getcompany
 - NASDAQבורסת נאסדק Nasdaq Stock Market
סימול בבורסה בו נסחרAAPL :
נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום -
http://www.nasdaq.com/symbol/aapl/real-time
C:\Users\asafe\AppData\Local\Temp\notesD2A95E\www.cmegroup.com\trading\equity-index\usindex\e-mini-sandp500.html

בלומברג( AAPL UW Equity /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס

נתונים
סטטיסטיים
נכס הבסיס

( )USDדולר ארה"ב
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
על ב לתקנון המסחר
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המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס
במערכות המסחר #APPLE
מסחר  1יחידות מניות.
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי בׁ 0.01 :LOT-

Margin
התראה  -קריאה
לבטוחה
()Margin Call
עסקה
סגירת
החברה
ביוזמת
()Stop Out
מבנה ציטוט מחיר
המכשיר הפיננסי
הציטוט
תנודת
המינימלי בזירה

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 10% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
XXX.XX
החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
0.01 USD

LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.01 USD
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 100מניות).
רווח/הפסד בגין
תזוזה מינימלית  – Unitsכמות היחידות לעסקה.
 – APPLEמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 0.1עשר יחידות מניות  ,)APPLEתזוזה מינימלית ( )0.01במחיר APPLE
 ,תביא לרווח/הפסד של .$ 1.0
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
דיווחים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס

חוזה הפרשים
()CFD

AT&T INC

מניה

חוזה
()CFD

הפרשים

ומסחר
מינוף
בחוזה הפרשים

פקיעת
מועד
המכשיר הפיננסי

יתרת

פקיעה של המכשיר
הפיננסי

המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה

10.0%

המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון וכן בשל אירועי תאגיד מסויימים בהתאם לסעיף 11
לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:

חישוב
הרווח/הפסד
𝑘𝑠𝑎
במכשיר פיננסי
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 = )𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑇&𝑇𝐴 −
(כולל עמלת מרווח
ולמעט
ציטוט
נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
עמלות נוספות)
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝑇&𝑇𝐴[ ∗ [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT

𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜[Units ∗ LOT ∗ [𝐴𝑇&𝑇 𝑜𝑝𝑒𝑛 − 𝐴𝑇&𝑇 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 ]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

מקרא:
 1000 = LOTמניות
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑇&𝑇𝐴 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝑇&𝑇𝐴 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑇&𝑇𝐴 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת מכירה).
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𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝑇&𝑇𝐴 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה .בשער זה קיימת תוספת מרווח.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 1000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן רכישה
של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  20יחידות של המכשיר הפיננסי ( .)1000*0.02=20אם שער הנוכחי
של המכשיר הפיננסי הוא  $ 40.35אז בקניית  LOT 0.02שווי הפוזיציה הוא ( $ 807ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף ,בשים לב ששער
ההמרה הינו חלק ממנגנון המחירים הבלתי תלוי .ברגע שהעסקה נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים
במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג,ד,ה ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑑𝑖𝑏

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ 𝐴𝑇&𝑇 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Buy
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑘𝑠𝑎

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ 𝐴𝑇&𝑇 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ()Interest
היא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.

עמלה בגין החזקת
עסקה פתוחה

לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית אחת.
למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום שישי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:

http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions?tc=sbtc
s
מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
 1000 = LOTמניות.
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝑇&𝑇𝐴 – מחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝑇&𝑇𝐴 – מחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע
לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The
) secured overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
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) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured
) overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי
החברה
מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.

עמלת
מטבע
תקבולים נוספים
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי

המכשיר הפיננסי מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו
אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – ימים ב’ עד ו’ בין השעות 16:30 - 22:59
מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

דולר ארה"ב (.)$
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלאAT&T INC:
תיאור נכס הבסיס :מניית איי טי אנד טי

שם מלא ותיאור למידע נוסף אודות נכס הבסיסhttps://www.nyse.com/quote/XNYS:T :
תמציתי
https://www.sec.gov/cgi-bin/browseראה:
החברה
של
הרשמיים
לדיווחיה
edgar?company=AT%26T+INC&owner=exclude&action=getcompany
מקום מסחר
סימול נכס הבסיס
עורך נכס הבסיס
מחיר

 - NYSEבורסת ניו יורק New York Stock Exchange
סימול בבורסה בו נסחרT :
נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום -
https://www.google.com/finance?cid=33312
C:\Users\asafe\AppData\Local\Temp\notesD2A95E\www.cmegroup.com\trading\equity-index\usindex\e-mini-sandp500.html

בלומברג( T UN Equity /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס

נתונים
סטטיסטיים
נכס הבסיס

( )USDדולר ארה"ב
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
על ב לתקנון המסחר
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המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס
במערכות המסחר #AT&T
מסחר  10יחידות מניות .
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי בׁ 0.01 :LOT-

Margin
התראה  -קריאה
לבטוחה
()Margin Call
עסקה
סגירת
החברה
ביוזמת
()Stop Out
מבנה ציטוט מחיר
המכשיר הפיננסי
הציטוט
תנודת
המינימלי בזירה

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 10.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
XX.XX
החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
0.01 USD

LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.01 USD
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 1000מניות).
רווח/הפסד בגין
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה מינימלית
 – AT&Tמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 0.1מאה יחידות מניות  ,) AT&Tתזוזה מינימלית ( )0.01במחיר
 , AT&Tתביא לרווח/הפסד של .$ 10
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
דיווחים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס

חוזה הפרשים
()CFD

BANK OF AMERICA
CORP

מניה

חוזה
()CFD

הפרשים

ומסחר
מינוף
בחוזה הפרשים

פקיעת
מועד
המכשיר הפיננסי

יתרת

חישוב
הרווח/הפסד
במכשיר פיננסי
(כולל עמלת מרווח
ולמעט
ציטוט
עמלות נוספות)

פקיעה של המכשיר
הפיננסי

המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה

10.0%

המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון וכן בשל אירועי תאגיד מסויימים בהתאם לסעיף 11
לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

)𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐴𝐶𝐼𝑅𝐸𝑀𝐴 𝐹𝑂 𝐾𝑁𝐴𝐵 [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT ∗ [𝐵𝐴𝑁𝐾 𝑂𝐹 𝐴𝑀𝐸𝑅𝐼𝐶𝐴 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 −
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 =

נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏
𝑛𝑒𝑝𝑜

𝐴𝐶𝐼𝑅𝐸𝑀𝐴 𝐹𝑂 𝐾𝑁𝐴𝐵[ ∗ [Units ∗ LOT
)𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐𝐴𝐶𝐼𝑅𝐸𝑀𝐴 𝐹𝑂 𝐾𝑁𝐴𝐵 −
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜𝑠ℎ
𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 =

מקרא:
 1000 = LOTמניות
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐴𝐶𝐼𝑅𝐸𝑀𝐴 𝐹𝑂 𝐾𝑁𝐴𝐵 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת
רכישה).
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𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐴𝐶𝐼𝑅𝐸𝑀𝐴 𝐹𝑂 𝐾𝑁𝐴𝐵 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה
(בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜𝐴𝐶𝐼𝑅𝐸𝑀𝐴 𝐹𝑂 𝐾𝑁𝐴𝐵 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה
(בעסקת מכירה).
𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐴𝐶𝐼𝑅𝐸𝑀𝐴 𝐹𝑂 𝐾𝑁𝐴𝐵 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת
מכירה).
) -FX (bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה .בשער זה קיימת תוספת מרווח.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 1000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן רכישה
של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  20יחידות של המכשיר הפיננסי ( .)1000*0.02=20אם שער הנוכחי
של המכשיר הפיננסי הוא  $ 22.90אז בקניית  LOT 0.02שווי הפוזיציה הוא ( $ 458ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף ,בשים לב ששער
ההמרה הינו חלק ממנגנון המחירים הבלתי תלוי .ברגע שהעסקה נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים
במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג,ד,ה ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑑𝑖𝑏

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ 𝐵𝐴𝑁𝐾 𝑂𝐹 𝐴𝑀𝐸𝑅𝐼𝐶𝐴 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Buy
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑘𝑠𝑎

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ 𝐵𝐴𝑁𝐾 𝑂𝐹 𝐴𝑀𝐸𝑅𝐼𝐶𝐴𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ()Interest
היא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.

עמלה בגין החזקת
עסקה פתוחה

לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית אחת.
למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום שישי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:

http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions?tc=sbtc
s
מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
 1000 = LOTמניות.
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶𝐴𝐶𝐼𝑅𝐸𝑀𝐴 𝐹𝑂 𝐾𝑁𝐴𝐵 – מחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶𝐴𝐶𝐼𝑅𝐸𝑀𝐴 𝐹𝑂 𝐾𝑁𝐴𝐵 – מחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע
לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
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) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The
) secured overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured
) overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי
החברה
מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.

עמלת
מטבע
תקבולים נוספים
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי

המכשיר הפיננסי מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו
אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – ימים ב’ עד ו’ בין השעות 16:30 - 22:59
מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

דולר ארה"ב (.)$
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלאBANK OF AMERICA CORP:
תיאור נכס הבסיס :מניית

בנק אוף אמריקה

שם מלא ותיאור למידע נוסף אודות נכס הבסיסhttps://www.nyse.com/quote/XNYS:BAC :
תמציתי
https://www.sec.gov/cgi-bin/browseראה:
החברה
של
הרשמיים
לדיווחיה
edgar?action=getcompany&CIK=0001085917&owner=exclude&count=40&hidefilings=0
מקום מסחר
סימול נכס הבסיס
עורך נכס הבסיס
מחיר

 - NYSEבורסת ניו יורק New York Stock Exchange
סימול בבורסה בו נסחרBAC :
נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום -
https://www.google.com/finance?cid=662744
C:\Users\asafe\AppData\Local\Temp\notesD2A95E\www.cmegroup.com\trading\equity-index\usindex\e-mini-sandp500.html

בלומברג( BAC UN Equity /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס

נתונים
סטטיסטיים
נכס הבסיס

( )USDדולר ארה"ב
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
על ב לתקנון המסחר
המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס
במערכות המסחר #BOA
מסחר  10יחידות מניות .
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי בׁ 0.01 :LOT-

בטוחות
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Margin
התראה  -קריאה
לבטוחה
()Margin Call
עסקה
סגירת
החברה
ביוזמת
()Stop Out
מבנה ציטוט מחיר
המכשיר הפיננסי
הציטוט
תנודת
המינימלי בזירה

הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 10.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
XX.XX
החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
0.01 USD

LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.01 USD
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 1000מניות).
רווח/הפסד בגין
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה מינימלית
 – BANK OF AMERICAמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 0.1מאה יחידות מניות  ,) BANK OF AMERICAתזוזה מינימלית
( )0.01במחיר , BANK OF AMERICAתביא לרווח/הפסד של .$ 10
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
דיווחים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי

נכס בסיס

חוזה הפרשים
()CFD

BERKSHIRE HATHAWAY
INC

חוזה
()CFD

הפרשים

ומסחר
מינוף
בחוזה הפרשים

פקיעת
מועד
המכשיר הפיננסי

יתרת

חישוב
הרווח/הפסד
במכשיר פיננסי
(כולל עמלת מרווח
ולמעט
ציטוט
עמלות נוספות)

סיווג נכס
בסיס

פקיעה של המכשיר
הפיננסי

מניה

המכשיר אינו בעל
מועד פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה

10.0%

המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון וכן בשל אירועי תאגיד מסויימים בהתאם לסעיף 11
לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐵 [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT ∗ [𝐵𝐸𝑅𝐾𝑆𝐻𝐼𝑅𝐸 𝐻𝐴𝑇𝐻𝐴𝑊𝐴𝑌. 𝐵 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 − 𝐵𝐸𝑅𝐾𝑆𝐻𝐼𝑅𝐸 𝐻𝐴𝑇𝐻𝐴𝑊𝐴𝑌.
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 = )𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗

נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

]] 𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐵 [Units ∗ LOT ∗ [𝐵𝐸𝑅𝐾𝑆𝐻𝐼𝑅𝐸 𝐻𝐴𝑇𝐻𝐴𝑊𝐴𝑌. 𝐵 𝑜𝑝𝑒𝑛 − 𝐵𝐸𝑅𝐾𝑆𝐻𝐼𝑅𝐸 𝐻𝐴𝑇𝐻𝐴𝑊𝐴𝑌.
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

מקרא:
 1000 = LOTמניות
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐵  – 𝐵𝐸𝑅𝐾𝑆𝐻𝐼𝑅𝐸 𝐻𝐴𝑇𝐻𝐴𝑊𝐴𝑌.שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת
העסקה (בעסקת רכישה).
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𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐵  – 𝐵𝐸𝑅𝐾𝑆𝐻𝐼𝑅𝐸 𝐻𝐴𝑇𝐻𝐴𝑊𝐴𝑌.שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת
העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐵  – 𝐵𝐸𝑅𝐾𝑆𝐻𝐼𝑅𝐸 𝐻𝐴𝑇𝐻𝐴𝑊𝐴𝑌.שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת
העסקה (בעסקת מכירה).
𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐵  – 𝐵𝐸𝑅𝐾𝑆𝐻𝐼𝑅𝐸 𝐻𝐴𝑇𝐻𝐴𝑊𝐴𝑌.שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת
העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה .בשער זה קיימת תוספת מרווח.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 1000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן רכישה
של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  20יחידות של המכשיר הפיננסי ( .)1000*0.02=20אם שער הנוכחי
של המכשיר הפיננסי הוא  $ 165.20אז בקניית  LOT 0.02שווי הפוזיציה הוא ( $ 3304ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף ,בשים לב ששער
ההמרה הינו חלק ממנגנון המחירים הבלתי תלוי .ברגע שהעסקה נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים
במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח
יחויב או יזוכה בימים ב ,ג,ד,ה ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם
לנוסחה שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑑𝑖𝑏

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ 𝐵𝐸𝑅𝐾𝑆𝐻𝐼𝑅𝐸 𝐻𝐴𝑇𝐻𝐴𝑊𝐴𝑌. 𝐵 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Buy
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

עמלה בגין החזקת
עסקה פתוחה

𝑘𝑠𝑎

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ 𝐵𝐸𝑅𝐾𝑆𝐻𝐼𝑅𝐸 𝐻𝐴𝑇𝐻𝐴𝑊𝐴𝑌. 𝐵 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ()Interest
היא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית אחת.
למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום שישי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:

http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions?tc=sbtc
s
מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
 1000 = LOTמניות.
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶𝐵  – 𝐵𝐸𝑅𝐾𝑆𝐻𝐼𝑅𝐸 𝐻𝐴𝑇𝐻𝐴𝑊𝐴𝑌.מחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶𝐵  – 𝐵𝐸𝑅𝐾𝑆𝐻𝐼𝑅𝐸 𝐻𝐴𝑇𝐻𝐴𝑊𝐴𝑌.מחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.
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אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף ,בשים לב ששער
ההמרה הינו חלק ממנגנון המחירים הבלתי תלוי .המועד הקבוע לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא
בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The
) secured overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The
) secured overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה.
עמלת המרת מטבע אין עמלות המרה נוספות.
תקבולים נוספים המכשיר הפיננסי מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות אין
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – ימים ב’ עד ו’ בין השעות 16:30 - 22:59
שעות
במכשיר הפיננסי
ומועדי
חופשות מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :
במכשיר הפיננסי
דולר ארה"ב (.)$
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלאBERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B:
תיאור נכס הבסיס :מניית ברקשר האתוויי

שם מלא ותיאור למידע נוסף אודות נכס הבסיסhttps://www.nyse.com/quote/XNYS:BRK.B :
תמציתי
https://www.sec.gov/cgi-bin/browseראה:
החברה
של
הרשמיים
לדיווחיה
edgar?action=getcompany&CIK=0001067983&owner=exclude&count=40&hidefilings=0
מקום מסחר
סימול נכס הבסיס
עורך נכס הבסיס
מחיר

 - NYSEבורסת ניו יורק New York Stock Exchange
סימול בבורסה בו נסחרBRK.B :
נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום -
https://www.google.com/finance?cid=9614464
C:\Users\asafe\AppData\Local\Temp\notesD2A95E\www.cmegroup.com\trading\equity-index\usindex\e-mini-sandp500.html

בלומברג( BRK/B UN Equity /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס

נתונים
סטטיסטיים
נכס הבסיס

( )USDדולר ארה"ב
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
על ב לתקנון המסחר
המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס
במערכות המסחר #BERKSHIRE
מסחר  10יחידות מניות .
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי בׁ 0.01 :LOT-
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בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
Margin
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 10.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
התראה  -קריאה כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
לבטוחה (  Marginהכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
)Call
עסקה כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
סגירת
החברה הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
ביוזמת
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
()Stop Out
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
מבנה ציטוט מחיר XXX.XX
המכשיר הפיננסי החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
הציטוט
תנודת
0.01 USD
המינימלי בזירה
LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.01 USD
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 1000מניות).
רווח/הפסד בגין
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה מינימלית
 –BERKSHIRE HATHAWAY.Bמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 0.1מאה יחידות מניות  ,)BERKSHIRE HATHAWAY.Bתזוזה
מינימלית ( )0.01במחיר  ,BERKSHIRE HATHAWAY.Bתביא לרווח/הפסד של .$ 10
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
דיווחים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי

נכס בסיס

סיווג נכס
בסיס

פקיעה של המכשיר
הפיננסי

חוזה הפרשים
()CFD

BOEING CO

מניה

המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

חוזה
()CFD

הפרשים

ומסחר
מינוף
בחוזה הפרשים

פקיעת
מועד
המכשיר הפיננסי

יתרת

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה

10.0%

המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון וכן בשל אירועי תאגיד מסויימים בהתאם לסעיף 11
לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:

חישוב
הרווח/הפסד
𝑘𝑠𝑎
פיננסי
במכשיר
𝑔𝑛𝑜𝑙
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝
𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 = )𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐺𝑁𝐼𝐸𝑂𝐵 −
(כולל עמלת מרווח
ולמעט
ציטוט
נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
עמלות נוספות)
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐺𝑁𝐼𝐸𝑂𝐵[ ∗ [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT

𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜[Units ∗ LOT ∗ [𝐵𝑂𝐸𝐼𝑁𝐺 𝑜𝑝𝑒𝑛 − 𝐵𝑂𝐸𝐼𝑁𝐺 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 ]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

מקרא:
 1000 = LOTמניות
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐺𝑁𝐼𝐸𝑂𝐵 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐺𝑁𝐼𝐸𝑂𝐵 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐺𝑁𝐼𝐸𝑂𝐵 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת מכירה).
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𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐺𝑁𝐼𝐸𝑂𝐵 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה .בשער זה קיימת תוספת מרווח.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 1000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן רכישה
של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  20יחידות של המכשיר הפיננסי ( .)1000*0.02=20אם שער הנוכחי
של המכשיר הפיננסי הוא  $ 156.40אז בקניית  LOT 0.02שווי הפוזיציה הוא ( $ 3128ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף ,בשים לב ששער
ההמרה הינו חלק ממנגנון המחירים הבלתי תלוי .ברגע שהעסקה נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים
במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג,ד,ה ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑑𝑖𝑏

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ 𝐵𝑂𝐸𝐼𝑁𝐺 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Buy
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑘𝑠𝑎

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ 𝐵𝑂𝐸𝐼𝑁𝐺 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ()Interest
היא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.

עמלה בגין החזקת
עסקה פתוחה

לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית אחת.
למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום שישי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:

shttp://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions?tc=sbtc
מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
 1000 = LOTמניות.
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝐺𝑁𝐼𝐸𝑂𝐵 – מחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝐺𝑁𝐼𝐸𝑂𝐵 – מחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע
לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The
) secured overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured
) overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי
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מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

תנאי

המסחר

באתר

החברה

לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.

עמלת
מטבע
תקבולים נוספים
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי

המכשיר הפיננסי מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו
אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – ימים ב’ עד ו’ בין השעות 16:30 - 22:59
מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

דולר ארה"ב (.)$
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלאBOEING CO:
תיאור נכס הבסיס :מניית בואינג

שם מלא ותיאור
תמציתי
לדיווחיה הרשמיים של החברה ראה:

למידע נוסף אודות נכס הבסיסhttps://www.nyse.com/quote/XNYS:BA :

https://www.sec.gov/cgi-bin/browseedgar?company=+BOEING+CO&owner=exclude&action=getcompany

מקום מסחר
סימול נכס הבסיס
עורך נכס הבסיס
מחיר

 - NYSEבורסת ניו יורק New York Stock Exchange
סימול בבורסה בו נסחרBA :
נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום -
https://www.google.com/finance?cid=661224
C:\Users\asafe\AppData\Local\Temp\notesD2A95E\www.cmegroup.com\trading\equity-index\usindex\e-mini-sandp500.html

בלומברג( BA UN Equity /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס

נתונים
סטטיסטיים
נכס הבסיס

( )USDדולר ארה"ב
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
על ב לתקנון המסחר
המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס
במערכות המסחר #BOEING
מסחר  10יחידות מניות .
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי בׁ 0.01 :LOT-

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
Margin
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 10.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
התראה  -קריאה כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
לבטוחה
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
()Margin Call
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עסקה כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
סגירת
החברה הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
ביוזמת
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
()Stop Out
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
מבנה ציטוט מחיר XXX.XX
המכשיר הפיננסי החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
הציטוט
תנודת
0.01 USD
המינימלי בזירה
LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.01 USD
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 1000מניות).
רווח/הפסד בגין
תזוזה מינימלית  – Unitsכמות היחידות לעסקה.
 – BOEINGמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 0.1מאה יחידות  ,)BOEINGתזוזה מינימלית ( )0.01במחיר , BOEING
תביא לרווח/הפסד של .$ 10
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
דיווחים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס

חוזה הפרשים
()CFD

CATERPILLAR, INC.

מניה

חוזה
()CFD

הפרשים

ומסחר
מינוף
בחוזה הפרשים

פקיעת
מועד
המכשיר הפיננסי

יתרת

חישוב
הרווח/הפסד
במכשיר פיננסי
(כולל עמלת מרווח
ולמעט
ציטוט
עמלות נוספות)

פקיעה של המכשיר
הפיננסי
המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה
10.00%

המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון וכן בשל אירועי תאגיד מסויימים בהתאם לסעיף 11
לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  1000( LOTמניות) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  1000( LOTמניות) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

)𝑑𝑖𝑚(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑅𝐴𝐿𝐿𝐼𝑃𝑅𝐸𝑇𝐴𝐶 [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT ∗ [𝐶𝐴𝑇𝐸𝑅𝑃𝐼𝐿𝐿𝐴𝑅 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 −
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 =

נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑘𝑠𝑎

)𝑑𝑖𝑚(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝑅𝐴𝐿𝐿𝐼𝑃𝑅𝐸𝑇𝐴𝐶 −

𝑑𝑖𝑏
𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑅𝐴𝐿𝐿𝐼𝑃𝑅𝐸𝑇𝐴𝐶[

∗ [Units ∗ LOT

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜= 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

מקרא:
 1000 = LOTמניות
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜𝑅𝐴𝐿𝐿𝐼𝑃𝑅𝐸𝑇𝐴𝐶 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).
406

𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐𝑅𝐴𝐿𝐿𝐼𝑃𝑅𝐸𝑇𝐴𝐶 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת
רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜𝑅𝐴𝐿𝐿𝐼𝑃𝑅𝐸𝑇𝐴𝐶 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת
מכירה).
𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐𝑅𝐴𝐿𝐿𝐼𝑃𝑅𝐸𝑇𝐴𝐶 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (midשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה .בשער זה קיימת תוספת מרווח.

דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 1000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן רכישה
של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  20יחידות של המכשיר הפיננסי ( .)1000*0.02=20אם שער הנוכחי
של המכשיר הפיננסי הוא  $ 30.10אז בקניית  LOT 0.02שווי הפוזיציה הוא ( $ 602ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף ,בשים לב ששער
ההמרה הינו חלק ממנגנון המחירים הבלתי תלוי .ברגע שהעסקה נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים
במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג,ד,ה ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑏

Units ∗ LOT ∗ 𝐶𝐴𝑇𝐸𝑅𝑃𝐼𝐿𝐿𝐴𝑅 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Buy)] ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑚𝑖𝑑)= Interest
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑘𝑠𝑎

Units ∗ LOT ∗ 𝐶𝐴𝑇𝐸𝑅𝑃𝐼𝐿𝐿𝐴𝑅 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Sell)] ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑚𝑖𝑑)= Interest
360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ()Interest
היא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.

עמלה בגין החזקת
עסקה פתוחה

לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית אחת.
למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום שישי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:

http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions?tc=sbtc
מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
 1000 = LOTמניות.
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶𝑅𝐴𝐿𝐿𝐼𝑃𝑅𝐸𝑇𝐴𝐶 – מחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶𝑅𝐴𝐿𝐿𝐼𝑃𝑅𝐸𝑇𝐴𝐶 – מחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
)𝑑𝑖𝑚(𝑋𝐹 – שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע
לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The
) secured overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה.
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) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured
) overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה.
לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה . https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
המרת אין עמלות המרה נוספות.

עמלת
מטבע
תקבולים נוספים
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי

המכשיר הפיננסי מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו
אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – ימים ב’ עד ו’ בין השעות 16:30 - 22:59
מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

דולר ארה"ב (.)$
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלאCATERPILLAR, INC. :
תיאור נכס הבסיס :מניית

קאטרפילר

שם מלא ותיאור למידע נוסף אודות נכס הבסיסhttps://www.nyse.com/quote/XNYS:CAT :
לדיווחיה הרשמיים של החברה ראה:
תמציתי
https://www.sec.gov/cgi-bin/browseedgar?action=getcompany&CIK=0000018230&owner=exclude&count=40&hidefilings=0
מקום מסחר
 - NYSEבורסת ניו יורק New York Stock Exchange
סימול נכס הבסיס סימול בבורסה בו נסחרCAT :
נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
עורך נכס הבסיס
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום -
https://finance.yahoo.com/quote/CAT?p=CAT
מחיר
C:\Users\asafe\AppData\Local\Temp\notesD2A95E\www.cmegroup.com\trading\equity-index\usindex\e-mini-sandp500.html

בלומברג( CAT US Equity /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס

נתונים
סטטיסטיים
נכס הבסיס

( )USDדולר ארה"ב
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
על ב לתקנון המסחר
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המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס
במערכות המסחר #CATERPILLAR
מסחר  10יחידות מניות.
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי בׁ 0.01 :LOT-

Margin
התראה  -קריאה
לבטוחה
()Margin Call
עסקה
סגירת
החברה
ביוזמת
()Stop Out
מבנה ציטוט מחיר
המכשיר הפיננסי
הציטוט
תנודת
המינימלי בזירה

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 10.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
XX.XX
החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
0.01 USD

LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.01 USD
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 1000מניות).
רווח/הפסד בגין
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה מינימלית
 – CATERPILLARמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 0.1מאה יחידות מניות  ,) CATERPILLARתזוזה מינימלית ()0.01
במחיר  , CATERPILLARתביא לרווח/הפסד של .$ 10.0
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף המוצר .לינק לאתר הדיווחים:
דיווחים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס

חוזה הפרשים
()CFD

CHEVRON CORP

מניה

חוזה
()CFD

הפרשים

ומסחר
מינוף
בחוזה הפרשים

פקיעת
מועד
המכשיר הפיננסי

יתרת

פקיעה של המכשיר
הפיננסי

המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה

10.0%

המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון וכן בשל אירועי תאגיד מסויימים בהתאם לסעיף 11
לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:

חישוב
הרווח/הפסד
𝑘𝑠𝑎
פיננסי
במכשיר
𝑔𝑛𝑜𝑙
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝
𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 = )𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑁𝑂𝑅𝑉𝐸𝐻𝐶 −
(כולל עמלת מרווח
ולמעט
ציטוט
נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
עמלות נוספות)
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝑁𝑂𝑅𝑉𝐸𝐻𝐶[ ∗ [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT

𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜[Units ∗ LOT ∗ [𝐶𝐻𝐸𝑉𝑅𝑂𝑁 𝑜𝑝𝑒𝑛 − 𝐶𝐻𝐸𝑉𝑅𝑂𝑁 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 ]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

מקרא:
 1000 = LOTמניות
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑁𝑂𝑅𝑉𝐸𝐻𝐶 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝑁𝑂𝑅𝑉𝐸𝐻𝐶 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑁𝑂𝑅𝑉𝐸𝐻𝐶 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת מכירה).
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𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝑁𝑂𝑅𝑉𝐸𝐻𝐶 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה .בשער זה קיימת תוספת מרווח.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 1000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן רכישה
של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  20יחידות של המכשיר הפיננסי ( .)1000*0.02=20אם שער הנוכחי
של המכשיר הפיננסי הוא  $ 114.4אז בקניית  LOT 0.02שווי הפוזיציה הוא ( $ 2288ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף ,בשים לב ששער
ההמרה הינו חלק ממנגנון המחירים הבלתי תלוי .ברגע שהעסקה נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים
במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג,ד,ה ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑑𝑖𝑏

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ 𝐶𝐻𝐸𝑉𝑅𝑂𝑁 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Buy
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑘𝑠𝑎

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ 𝐶𝐻𝐸𝑉𝑅𝑂𝑁 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ()Interest
היא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.

עמלה בגין החזקת
עסקה פתוחה

לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית אחת.
למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום שישי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:

http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions?tc=sbtc
s
מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
 1000 = LOTמניות.
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝑁𝑂𝑅𝑉𝐸𝐻𝐶 – מחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝑁𝑂𝑅𝑉𝐸𝐻𝐶 – מחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע
לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The
) secured overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
411

) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured
) overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי
החברה
מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.

עמלת
מטבע
תקבולים נוספים
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי

המכשיר הפיננסי מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו
אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – ימים ב’ עד ו’ בין השעות 16:30 - 22:59
מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

דולר ארה"ב (.)$
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלאCHEVRON CORP:
תיאור נכס הבסיס :מניית שברון
למידע נוסף אודות נכס הבסיסhttps://www.nyse.com/quote/XNYS:CVX :

שם מלא ותיאור
תמציתי
https://www.sec.gov/cgi-bin/browseראה:
החברה
של
הרשמיים
לדיווחיה
edgar?action=getcompany&CIK=0000093410&owner=exclude&count=40&hidefilings=0
מקום מסחר
סימול נכס הבסיס
עורך נכס הבסיס
מחיר

 - NYSEבורסת ניו יורק New York Stock Exchange
סימול בבורסה בו נסחרCVX :
נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום -
https://www.google.com/finance?cid=667226
C:\Users\asafe\AppData\Local\Temp\notesD2A95E\www.cmegroup.com\trading\equity-index\usindex\e-mini-sandp500.html

בלומברג( CVX UN Equity /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס

נתונים
סטטיסטיים
נכס הבסיס

( )USDדולר ארה"ב
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
על ב לתקנון המסחר
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המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס
במערכות המסחר #CHEVRON
מסחר  10יחידות מניות .
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי בׁ 0.01 :LOT-

Margin
התראה  -קריאה
לבטוחה
()Margin Call
עסקה
סגירת
החברה
ביוזמת
()Stop Out
מבנה ציטוט מחיר
המכשיר הפיננסי
הציטוט
תנודת
המינימלי בזירה

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 10.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
XXX.XX
החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
0.01 USD

LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.01 USD
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 1000מניות).
רווח/הפסד בגין
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה מינימלית
 – CHEVRONמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 0.1מאה יחידות מניות  ,) CHEVRONתזוזה מינימלית ( )0.01במחיר
 , CHEVRONתביא לרווח/הפסד של .$ 10
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
דיווחים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר
פיננסי

חוזה
הפרשים
()CFD

חוזה
הפרשים
()CFD

מינוף
ומסחר
בחוזה
הפרשים
מועד
פקיעת
המכשיר
הפיננסי

חישוב
יתרת
הרווח/הפ
סד
במכשיר
פיננסי
(כולל
עמלת
מרווח
ציטוט
ולמעט
עמלות
נוספות)

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס

CISCO SYSTEMS INC

מניה

בטוחה נדרשת
מינימלית לפתיחת
עסקה

פקיעה של המכשיר
הפיננסי

המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

10.0%

המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק ( ,OTC - Over The Counterמשמע ,אינו נסחר
במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה
וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס (גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו
במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה .מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר
ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא
התחשבנות כספית בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות תנודות קטנות בשער נכס הבסיס
המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו.
הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת
העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת ,מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת
עסקאות יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא שוויה
של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר
בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון וכן בשל אירועי תאגיד מסויימים בהתאם לסעיף  11לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את
המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את
חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת
העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את
המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים
מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת
העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 = )𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑆𝑀𝐸𝑇𝑆𝑌𝑆 𝑂𝐶𝑆𝐼𝐶 [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT ∗ [𝐶𝐼𝑆𝐶𝑂 𝑆𝑌𝑆𝑇𝐸𝑀𝑆 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 −

נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

𝑘𝑠𝑎
]] 𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝑆𝑀𝐸𝑇𝑆𝑌𝑆

𝑂𝐶𝑆𝐼𝐶 −

𝑑𝑖𝑏
𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑆𝑀𝐸𝑇𝑆𝑌𝑆

𝑂𝐶𝑆𝐼𝐶[ ∗ [Units ∗ LOT

מקרא:
 1000 = LOTמניות
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑆𝑀𝐸𝑇𝑆𝑌𝑆 𝑂𝐶𝑆𝐼𝐶 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝑆𝑀𝐸𝑇𝑆𝑌𝑆 𝑂𝐶𝑆𝐼𝐶 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑆𝑀𝐸𝑇𝑆𝑌𝑆 𝑂𝐶𝑆𝐼𝐶 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת מכירה).
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𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝑆𝑀𝐸𝑇𝑆𝑌𝑆 𝑂𝐶𝑆𝐼𝐶 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה .בשער זה קיימת תוספת מרווח.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 1000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן רכישה של
 (Units) 0.02משמעותה רכישה של  20יחידות של המכשיר הפיננסי ( .)1000*0.02=20אם שער הנוכחי של המכשיר
הפיננסי הוא  $ 30.10אז בקניית  LOT 0.02שווי הפוזיציה הוא ( $ 602ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף ,בשים לב ששער ההמרה הינו חלק
ממנגנון המחירים הבלתי תלוי .ברגע שהעסקה נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב או יזוכה בימים
ב ,ג,ד,ה ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑑𝑖𝑏

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ 𝐶𝐼𝑆𝐶𝑂 𝑆𝑌𝑆𝑇𝐸𝑀𝑆 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Buy
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑘𝑠𝑎

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ 𝐶𝐼𝑆𝐶𝑂 𝑆𝑌𝑆𝑇𝐸𝑀𝑆 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק  14סעיף א
לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא שלילית
משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית אחת .למשל בהחזקת
עסקה פתוחה ביום שישי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון
גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי  .לפירוט מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב
ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:

עמלה בגין http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions?tc=sbtc
החזקת
s
עסקה
מקרא:
פתוחה
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
 1000 = LOTמניות.
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה .00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝑆𝑀𝐸𝑇𝑆𝑌𝑆 𝑂𝐶𝑆𝐼𝐶 – מחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝑆𝑀𝐸𝑇𝑆𝑌𝑆 𝑂𝐶𝑆𝐼𝐶 – מחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע לביצוע החישוב
(כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured overnight
) financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן
בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured overnight
) financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן
בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
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עמלת
המרת
מטבע
תקבולים
נוספים
מהחזקת
המכשיר
הפיננסי
עמלות
נוספות
בקשר
למכשיר
הפיננסי
שעות
מסחר
במכשיר
הפיננסי
ומועדי
חופשות
במכשיר
הפיננסי
המטבע בו
נקוב
המכשיר
הפיננסי

לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר החברה.
אין עמלות המרה נוספות.
המכשיר הפיננסי מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו

אין

שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – ימים ב’ עד ו’ בין השעות 16:30 - 22:59
מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

דולר ארה"ב (.)$
כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד כתוצאה משינויי
בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלאCISCO SYSTEMS INC:

שם מלא
ותיאור
תמציתי

תיאור נכס הבסיס :מניית סיסקו

למידע נוסף אודות נכס הבסיסhttp://www.nasdaq.com/symbol/csco :
https://www.sec.gov/cgi-bin/browseראה:
החברה
של
הרשמיים
לדיווחיה
edgar?company=+++CISCO+SYSTEMS+INC&owner=exclude&action=getcompany

מקום
מסחר
סימול
סימול בבורסה בו נסחרCSCO :
נכס
הבסיס
עורך נכס נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
הבסיס
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום -
מחיר
https://www.google.com/finance?cid=99624C:\Users\asafe\AppData\Local\Temp\notesD2A95E\www.cmegr
 - NASDAQבורסת נאסדק Nasdaq Stock Market

oup.com\trading\equity-index\us-index\e-mini-sandp500.html

קוד
בלומברג/
רויטרס
מטבע
( )USDדולר ארה"ב
הנכס
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף ב לתקנון
נתונים
סטטיסטיי המסחר
ם על נכס
הבסיס
המסחר בזירה
מערכת
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :
מסחר
סימול
נכס
#CISCO
הבסיס
( CSCO UW Equityבלומברג)
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במערכות
המסחר
כמות
מסחר
מינימלית

 10יחידות מניות .
גודל עסקה מינימלי בׁ 0.01 :LOT-

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש
להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
 Marginבטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 10.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
התראה  -כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך הכספים בחשבונו,
תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
קריאה
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
לבטוחה
( Margin
)Call
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך הכספים בחשבונו,
סגירת
תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
עסקה
ביוזמת
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
החברה
( Stop
)Out
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
מבנה
ציטוט
XX.XX
מחיר
החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו נסחר נכס הבסיס.
המכשיר
הפיננסי
תנודת
הציטוט
0.01 USD
המינימלי
בזירה
LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.01 USD
רווח/הפס  = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 1000מניות).
בגין
ד
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה
מינימלית  –CISCO SYSTEMSמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 0.1מאה יחידות  ,) CISCO SYSTEMSתזוזה מינימלית ( )0.01במחיר CISCO
במחיר
 ,SYSTEMSתביא לרווח/הפסד של .$ 10
ספק הציטוטים
מתודולוגי למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
ות
הציטוטי
ם
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו
דיווחים
בתקנון ובדף המוצר .לינק לאתר הדיווחיםhttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx :
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס

חוזה הפרשים
()CFD

CITIGROUP, INC.

מניה

חוזה
()CFD

הפרשים

ומסחר
מינוף
בחוזה הפרשים

פקיעת
מועד
המכשיר הפיננסי

יתרת

חישוב
הרווח/הפסד
במכשיר פיננסי
(כולל עמלת מרווח
ולמעט
ציטוט
עמלות נוספות)

פקיעה של המכשיר
הפיננסי
המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה
10.00%

המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון וכן בשל אירועי תאגיד מסויימים בהתאם לסעיף 11
לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  1000( LOTמניות) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  1000( LOTמניות) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

)𝑑𝑖𝑚(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑃𝑈𝑂𝑅𝐺𝐼𝑇𝐼𝐶 [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT ∗ [𝐶𝐼𝑇𝐼𝐺𝑅𝑂𝑈𝑃 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 −
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 =

נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏
𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑃𝑈𝑂𝑅𝐺𝐼𝑇𝐼𝐶[

)𝑑𝑖𝑚(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝑃𝑈𝑂𝑅𝐺𝐼𝑇𝐼𝐶 −
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜= 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

∗ [Units ∗ LOT

מקרא:
 1000 = LOTמניות
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜𝑃𝑈𝑂𝑅𝐺𝐼𝑇𝐼𝐶 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).
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𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐𝑃𝑈𝑂𝑅𝐺𝐼𝑇𝐼𝐶 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜𝑃𝑈𝑂𝑅𝐺𝐼𝑇𝐼𝐶 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת מכירה).
𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐𝑃𝑈𝑂𝑅𝐺𝐼𝑇𝐼𝐶 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (midשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה .בשער זה קיימת תוספת מרווח.

דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 1000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן רכישה
של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  20יחידות של המכשיר הפיננסי ( .)1000*0.02=20אם שער הנוכחי
של המכשיר הפיננסי הוא  $ 30.10אז בקניית  LOT 0.02שווי הפוזיציה הוא ( $ 602ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף ,בשים לב ששער
ההמרה הינו חלק ממנגנון המחירים הבלתי תלוי .ברגע שהעסקה נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים
במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג,ד,ה ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑏

Units ∗ LOT ∗ 𝐶𝐼𝑇𝐼𝐺𝑅𝑂𝑈𝑃 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Buy)] ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑚𝑖𝑑)= Interest
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑘𝑠𝑎

Units ∗ LOT ∗ 𝐶𝐼𝑇𝐼𝐺𝑅𝑂𝑈𝑃 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Sell)] ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑚𝑖𝑑)= Interest
360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ()Interest
היא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.

עמלה בגין החזקת
עסקה פתוחה

לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית אחת.
למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום שישי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:

http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions?tc=sbtc
מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
 1000 = LOTמניות.
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶𝑃𝑈𝑂𝑅𝐺𝐼𝑇𝐼𝐶 – מחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶𝑃𝑈𝑂𝑅𝐺𝐼𝑇𝐼𝐶 – מחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
)𝑑𝑖𝑚(𝑋𝐹 – שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע
לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The
) secured overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
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) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured
) overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי
החברה
מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה . https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
המרת אין עמלות המרה נוספות.

עמלת
מטבע
תקבולים נוספים
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי

המכשיר הפיננסי מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו
אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – ימים ב’ עד ו’ בין השעות 16:30 - 22:59
מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

דולר ארה"ב (.)$
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלאCITIGROUP , INC. :
תיאור נכס הבסיס :מניית סיטיגרופ

שם מלא ותיאור למידע נוסף אודות נכס הבסיסhttps://www.nyse.com/quote/XNYS:C :
תמציתי
לדיווחיה הרשמיים של החברה ראה:
https://www.sec.gov/cgi-bin/browseedgar?company=citigroup+inc&owner=exclude&action=getcompany

מקום מסחר
סימול נכס הבסיס
עורך נכס הבסיס
מחיר

 - NYSEבורסת ניו יורק New York Stock Exchange
סימול בבורסה בו נסחרC :
נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום -
https://finance.yahoo.com/quote/C?p=C
C:\Users\asafe\AppData\Local\Temp\notesD2A95E\www.cmegroup.com\trading\equity-index\usindex\e-mini-sandp500.html

בלומברג( C US Equity /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס

נתונים
סטטיסטיים
נכס הבסיס

( )USDדולר ארה"ב
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
על ב לתקנון המסחר
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המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס
במערכות המסחר #CITIGROUP
מסחר  10יחידות מניות.
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי בׁ 0.01 :LOT-

Margin
התראה  -קריאה
לבטוחה
()Margin Call
עסקה
סגירת
החברה
ביוזמת
()Stop Out
מבנה ציטוט מחיר
המכשיר הפיננסי
הציטוט
תנודת
המינימלי בזירה

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 10.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
XX.XX
החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
0.01 USD

LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.01 USD
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 1000מניות).
רווח/הפסד בגין
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה מינימלית
 – CITIGROUPמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 0.1מאה יחידות מניות  ,) CITIGROUPתזוזה מינימלית ( )0.01במחיר
 , CITIGROUPתביא לרווח/הפסד של .$ 10.0
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף המוצר .לינק לאתר הדיווחים:
דיווחים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס

חוזה הפרשים
()CFD

WALT DISNEY CO

מניה

חוזה
()CFD

הפרשים

ומסחר
מינוף
בחוזה הפרשים

פקיעת
מועד
המכשיר הפיננסי

יתרת

חישוב
הרווח/הפסד
במכשיר פיננסי
(כולל עמלת מרווח
ולמעט
ציטוט
עמלות נוספות)

פקיעה של המכשיר
הפיננסי

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה

המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

10.0%

המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון וכן בשל אירועי תאגיד מסויימים בהתאם לסעיף 11
לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

)𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑌𝐸𝑁𝑆𝐼𝐷 𝑇𝐿𝐴𝑊 [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT ∗ [𝑊𝐴𝐿𝑇 𝐷𝐼𝑆𝑁𝐸𝑌 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 −
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 =

נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏
𝑛𝑒𝑝𝑜

𝑌𝐸𝑁𝑆𝐼𝐷 𝑇𝐿𝐴𝑊[ ∗ [Units ∗ LOT
)𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝑌𝐸𝑁𝑆𝐼𝐷 𝑇𝐿𝐴𝑊 −
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜= 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

מקרא:
 1000 = LOTמניות
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑌𝐸𝑁𝑆𝐼𝐷 𝑇𝐿𝐴𝑊 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת
רכישה).
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𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝑌𝐸𝑁𝑆𝐼𝐷 𝑇𝐿𝐴𝑊 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת
רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑌𝐸𝑁𝑆𝐼𝐷 𝑇𝐿𝐴𝑊 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת
מכירה).
𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝑌𝐸𝑁𝑆𝐼𝐷 𝑇𝐿𝐴𝑊 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת
מכירה).
) -FX (bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה .בשער זה קיימת תוספת מרווח.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 1000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן רכישה
של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  20יחידות של המכשיר הפיננסי ( .)1000*0.02=20אם שער הנוכחי
של המכשיר הפיננסי הוא  102$אז בקניית  LOT 0.02שווי הפוזיציה הוא ( $ 2040ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף ,בשים לב ששער
ההמרה הינו חלק ממנגנון המחירים הבלתי תלוי .ברגע שהעסקה נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים
במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג,ד,ה ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑑𝑖𝑏

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ 𝑊𝐴𝐿𝑇 𝐷𝐼𝑆𝑁𝐸𝑌 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Buy
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

עמלה בגין החזקת
עסקה פתוחה

𝑘𝑠𝑎

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ 𝑊𝐴𝐿𝑇 𝐷𝐼𝑆𝑁𝐸𝑌 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ()Interest
היא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית אחת.
למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום שישי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:

http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions?tc=sbtc
s
מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
 1000 = LOTמניות.
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝑌𝐸𝑁𝑆𝐼𝐷 𝑇𝐿𝐴𝑊 – מחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝑌𝐸𝑁𝑆𝐼𝐷 𝑇𝐿𝐴𝑊 – מחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.
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אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע
לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The
) secured overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured
) overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי
החברה
מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.

עמלת
מטבע
תקבולים נוספים
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי

המכשיר הפיננסי מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו
אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – ימים ב’ עד ו’ בין השעות 16:30 - 22:59
מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

דולר ארה"ב (.)$
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלאWALT DISNEY CO:
שם מלא ותיאור
תמציתי

מקום מסחר
סימול נכס הבסיס
עורך נכס הבסיס
מחיר

תיאור נכס הבסיס :מניית וולט דיסני
למידע נוסף אודות נכס הבסיסhttps://www.nyse.com/quote/XNYS:DIS :

https://www.sec.gov/cgi-bin/browseראה:
החברה
של
הרשמיים
לדיווחיה
edgar?action=getcompany&CIK=0001001039&owner=exclude&count=40&hidefilings=0
 - NYSEבורסת ניו יורק New York Stock Exchange
סימול בבורסה בו נסחרDIS :
נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום -
https://www.google.com/finance?cid=38249
C:\Users\asafe\AppData\Local\Temp\notesD2A95E\www.cmegroup.com\trading\equity-index\usindex\e-mini-sandp500.html

בלומברגDIS UN Equity /

קוד
רויטרס
מטבע הנכס

נתונים
סטטיסטיים
נכס הבסיס

(בלומברג)

( )USDדולר ארה"ב
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
על ב לתקנון המסחר
המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס
במערכות המסחר #DISNEY
מסחר  10יחידות מניות .
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי בׁ 0.01 :LOT-
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Margin
התראה  -קריאה
לבטוחה
()Margin Call
עסקה
סגירת
החברה
ביוזמת
()Stop Out
מבנה ציטוט מחיר
המכשיר הפיננסי
הציטוט
תנודת
המינימלי בזירה

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 10.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
XXX.XX
החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
0.01 USD

LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.01 USD
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 1000מניות).
רווח/הפסד בגין
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה מינימלית
 – WALT DISNEYמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 0.1מאה יחידות מניות  ,) WALT DISNEYתזוזה מינימלית ()0.01
במחיר  , WALT DISNEYתביא לרווח/הפסד של .$ 10
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
דיווחים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס

חוזה הפרשים
()CFD

EXXON MOBIL CORP

מניה

חוזה
()CFD

הפרשים

ומסחר
מינוף
בחוזה הפרשים

פקיעת
מועד
המכשיר הפיננסי

יתרת

חישוב
הרווח/הפסד
במכשיר פיננסי
(כולל עמלת מרווח
ולמעט
ציטוט
עמלות נוספות)

פקיעה של המכשיר
הפיננסי

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה

המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

10.0%

המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון וכן בשל אירועי תאגיד מסויימים בהתאם לסעיף 11
לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:
)𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗

𝑘𝑠𝑎
]] 𝑛𝑒𝑝𝑜

𝑑𝑖𝑏

𝐿𝐼𝐵𝑂𝑀 𝑁𝑂𝑋𝑋𝐸 [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT ∗ [𝐸𝑋𝑋𝑂𝑁 𝑀𝑂𝐵𝐼𝐿𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 −
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 =

נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏
𝑛𝑒𝑝𝑜𝐿𝐼𝐵𝑂𝑀

𝑁𝑂𝑋𝑋𝐸[ ∗ [Units ∗ LOT
)𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐𝐿𝐼𝐵𝑂𝑀 𝑁𝑂𝑋𝑋𝐸 −
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜= 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

מקרא:
 1000 = LOTמניות
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜𝐿𝐼𝐵𝑂𝑀 𝑁𝑂𝑋𝑋𝐸 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת
רכישה).
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𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐𝐿𝐼𝐵𝑂𝑀 𝑁𝑂𝑋𝑋𝐸 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת
רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜𝐿𝐼𝐵𝑂𝑀 𝑁𝑂𝑋𝑋𝐸 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת
מכירה).
𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐𝐿𝐼𝐵𝑂𝑀 𝑁𝑂𝑋𝑋𝐸 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת
מכירה).
) -FX (bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה .בשער זה קיימת תוספת מרווח.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 1000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן רכישה
של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  20יחידות של המכשיר הפיננסי ( .)1000*0.02=20אם שער הנוכחי
של המכשיר הפיננסי הוא  $ 88אז בקניית  LOT 0.02שווי הפוזיציה הוא ( $ 1760ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף ,בשים לב ששער
ההמרה הינו חלק ממנגנון המחירים הבלתי תלוי .ברגע שהעסקה נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים
במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג,ד,ה ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑑𝑖𝑏

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ 𝐸𝑋𝑋𝑂𝑁 𝑀𝑂𝐵𝐼𝐿𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Buy
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑘𝑠𝑎

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ 𝐸𝑋𝑋𝑂𝑁 𝑀𝑂𝐵𝐼𝐿𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ()Interest
היא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.

עמלה בגין החזקת
עסקה פתוחה

לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית אחת.
למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום שישי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:

http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions?tc=sbtc
s
מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
 1000 = LOTמניות.
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶𝐿𝐼𝐵𝑂𝑀 𝑁𝑂𝑋𝑋𝐸 – מחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶𝐿𝐼𝐵𝑂𝑀 𝑁𝑂𝑋𝑋𝐸 – מחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע
לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
427

) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The
) secured overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured
) overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי
החברה
מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.

עמלת
מטבע
תקבולים נוספים
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי

המכשיר הפיננסי מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו
אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – ימים ב’ עד ו’ בין השעות 16:30 - 22:59
מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

דולר ארה"ב (.)$
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלאEXXON MOBIL CORP:
תיאור נכס הבסיס :מניית אקסון מובייל .

שם מלא ותיאור למידע נוסף אודות נכס הבסיסhttps://www.nyse.com/quote/XNYS:XOM :
תמציתי
לדיווחיה הרשמיים של החברה ראה:
https://www.sec.gov/cgi-bin/browseedgar?company=EXXON+MOBIL+CORP&owner=exclude&action=getcompany

מקום מסחר
סימול נכס הבסיס
עורך נכס הבסיס
מחיר

 - NYSEבורסת ניו יורק New York Stock Exchange
סימול בבורסה בו נסחרXOM :
נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום -
https://www.google.com/finance?cid=663876
C:\Users\asafe\AppData\Local\Temp\notesD2A95E\www.cmegroup.com\trading\equity-index\usindex\e-mini-sandp500.html

בלומברג( XOM UN Equity /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס

נתונים
סטטיסטיים
נכס הבסיס

( )USDדולר ארה"ב
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
על ב לתקנון המסחר
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המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס
במערכות המסחר #EXXONMOBIL
מסחר  10יחידות מניות .
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי בׁ 0.01 :LOT-

Margin
התראה  -קריאה
לבטוחה
()Margin Call
עסקה
סגירת
ביוזמת החברה
()Stop Out
מבנה ציטוט מחיר
המכשיר הפיננסי
הציטוט
תנודת
המינימלי בזירה

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 10.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
XX.XX
החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
0.01 USD

LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.01 USD
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 1000מניות).
רווח/הפסד בגין
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה מינימלית
 – EXXON MOBILמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 0.1מאה יחידות מניות  ,)EXXON MOBILתזוזה מינימלית ()0.01
במחיר  , EXXON MOBILתביא לרווח/הפסד של .$ 10
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
דיווחים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס

חוזה הפרשים
()CFD

FACEBOOK INC

מניה

חוזה
()CFD

הפרשים

ומסחר
מינוף
בחוזה הפרשים

פקיעת
מועד
המכשיר הפיננסי

יתרת

פקיעה של המכשיר
הפיננסי

המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה

10.0%

המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון וכן בשל אירועי תאגיד מסויימים בהתאם לסעיף 11
לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:

חישוב
הרווח/הפסד
𝑘𝑠𝑎
פיננסי
במכשיר
𝑔𝑛𝑜𝑙
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝
𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 = )𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐾𝑂𝑂𝐵𝐸𝐶𝐴𝐹 −
(כולל עמלת מרווח
ולמעט
ציטוט
נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
עמלות נוספות)
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐾𝑂𝑂𝐵𝐸𝐶𝐴𝐹[ ∗ [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT

𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜[Units ∗ LOT ∗ [𝐹𝐴𝐶𝐸𝐵𝑂𝑂𝐾 𝑜𝑝𝑒𝑛 − 𝐹𝐴𝐶𝐸𝐵𝑂𝑂𝐾 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 ]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

מקרא:
 1000 = LOTמניות
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐾𝑂𝑂𝐵𝐸𝐶𝐴𝐹 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐾𝑂𝑂𝐵𝐸𝐶𝐴𝐹 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐾𝑂𝑂𝐵𝐸𝐶𝐴𝐹 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת מכירה).
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𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐾𝑂𝑂𝐵𝐸𝐶𝐴𝐹 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה .בשער זה קיימת תוספת מרווח.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 1000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן רכישה
של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  20יחידות של המכשיר הפיננסי ( .)1000*0.02=20אם שער הנוכחי
של המכשיר הפיננסי הוא  $ 119.50אז בקניית  LOT 0.02שווי הפוזיציה הוא ( $ 2390ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף ,בשים לב ששער
ההמרה הינו חלק ממנגנון המחירים הבלתי תלוי .ברגע שהעסקה נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים
במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג,ד,ה ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑑𝑖𝑏

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ 𝐹𝐴𝐶𝐸𝐵𝑂𝑂𝐾 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Buy
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑘𝑠𝑎

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ 𝐹𝐴𝐶𝐸𝐵𝑂𝑂𝐾 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ()Interest
היא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.

עמלה בגין החזקת
עסקה פתוחה

לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית אחת.
למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום שישי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:

http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions?tc=sbtc
s
מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
 1000 = LOTמניות.
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝐾𝑂𝑂𝐵𝐸𝐶𝐴𝐹 – מחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝐾𝑂𝑂𝐵𝐸𝐶𝐴𝐹 – מחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע
לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The
) secured overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
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) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured
) overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי
החברה
מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.

עמלת
מטבע
תקבולים נוספים
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי

המכשיר הפיננסי מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו
אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – ימים ב’ עד ו’ בין השעות 16:30 - 22:59
מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

דולר ארה"ב (.)$
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלאFACEBOOK INC-A:
תיאור נכס הבסיס :מניית פייסבוק

שם מלא ותיאור למידע נוסף אודות נכס הבסיסhttps://www.nyse.com/quote/XNGS:FB :
תמציתי
לדיווחיה הרשמיים של החברה ראה:
https://www.sec.gov/cgi-bin/browseedgar?company=FACEBOOK+INC&owner=exclude&action=getcompany

מקום מסחר
סימול נכס הבסיס
עורך נכס הבסיס
מחיר

 - NASDAQבורסת נאסדק Nasdaq Stock Market
סימול בבורסה בו נסחרFB :
נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום -
https://www.google.com/finance?cid=296878244325128
C:\Users\asafe\AppData\Local\Temp\notesD2A95E\www.cmegroup.com\trading\equity-index\usindex\e-mini-sandp500.html

בלומברג( FB US Equity /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס

נתונים
סטטיסטיים
נכס הבסיס

( )USDדולר ארה"ב
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
על ב לתקנון המסחר
המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס
במערכות המסחר #FACEBOOK
מסחר  10יחידות מניות .
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי בׁ 0.01 :LOT-

Margin

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 10% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
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התראה  -קריאה
לבטוחה
()Margin Call
עסקה
סגירת
החברה
ביוזמת
()Stop Out
מבנה ציטוט מחיר
המכשיר הפיננסי
הציטוט
תנודת
המינימלי בזירה

כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
XXX.XX
החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
0.01 USD

LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.01 USD
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 1000מניות).
רווח/הפסד בגין
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה מינימלית
 –FACEBOOKמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 0.1מאה יחידות  ,) FACEBOOKתזוזה מינימלית ( )0.01במחיר
 ,FACEBOOKתביא לרווח/הפסד של .$ 10
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
דיווחים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס

חוזה הפרשים
()CFD

GENERAL ELECTRIC
CO

מניה

חוזה
()CFD

הפרשים

ומסחר
מינוף
בחוזה הפרשים

פקיעת
מועד
המכשיר הפיננסי

יתרת

חישוב
הרווח/הפסד
במכשיר פיננסי
(כולל עמלת מרווח
ולמעט
ציטוט
עמלות נוספות)

פקיעה של המכשיר
הפיננסי

המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה

10.0%

המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון וכן בשל אירועי תאגיד מסויימים בהתאם לסעיף 11
לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:
)𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗

𝑘𝑠𝑎
]] 𝑛𝑒𝑝𝑜

𝑑𝑖𝑏

𝐶𝐼𝑅𝑇𝐶𝐸𝐿𝐸 𝐿𝐴𝑅𝐸𝑁𝐸𝐺 [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT ∗ [𝐺𝐸𝑁𝐸𝑅𝐴𝐿 𝐸𝐿𝐸𝐶𝑇𝑅𝐼𝐶 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 −
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 =

נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏
𝑛𝑒𝑝𝑜

𝐶𝐼𝑅𝑇𝐶𝐸𝐿𝐸 𝐿𝐴𝑅𝐸𝑁𝐸𝐺[ ∗ [Units ∗ LOT
)𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐶𝐼𝑅𝑇𝐶𝐸𝐿𝐸 𝐿𝐴𝑅𝐸𝑁𝐸𝐺 −
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜𝑠ℎ
𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 =

מקרא:
 1000 = LOTמניות
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐶𝐼𝑅𝑇𝐶𝐸𝐿𝐸 𝐿𝐴𝑅𝐸𝑁𝐸𝐺 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה
(בעסקת רכישה).
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𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐶𝐼𝑅𝑇𝐶𝐸𝐿𝐸 𝐿𝐴𝑅𝐸𝑁𝐸𝐺 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה
(בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐶𝐼𝑅𝑇𝐶𝐸𝐿𝐸 𝐿𝐴𝑅𝐸𝑁𝐸𝐺 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה
(בעסקת מכירה).
𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐶𝐼𝑅𝑇𝐶𝐸𝐿𝐸 𝐿𝐴𝑅𝐸𝑁𝐸𝐺 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה
(בעסקת מכירה).
) -FX (bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה .בשער זה קיימת תוספת מרווח.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 1000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן רכישה
של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  20יחידות של המכשיר הפיננסי ( .)1000*0.02=20אם שער הנוכחי
של המכשיר הפיננסי הוא  $ 31.60אז בקניית  LOT 0.02שווי הפוזיציה הוא ( $ 632ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף ,בשים לב ששער
ההמרה הינו חלק ממנגנון המחירים הבלתי תלוי .ברגע שהעסקה נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים
במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג,ד,ה ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑑𝑖𝑏

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ 𝐺𝐸𝑁𝐸𝑅𝐴𝐿 𝐸𝐿𝐸𝐶𝑇𝑅𝐼𝐶 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Buy
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עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑘𝑠𝑎

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ 𝐺𝐸𝑁𝐸𝑅𝐴𝐿 𝐸𝐿𝐸𝐶𝑇𝑅𝐼𝐶 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Sell
360

במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ()Interest
היא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.

עמלה בגין החזקת
עסקה פתוחה

לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית אחת.
למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום שישי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:

http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions?tc=sbtc
s
מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
 1000 = LOTמניות.
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝐶𝐼𝑅𝑇𝐶𝐸𝐿𝐸 𝐿𝐴𝑅𝐸𝑁𝐸𝐺 – מחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝐶𝐼𝑅𝑇𝐶𝐸𝐿𝐸 𝐿𝐴𝑅𝐸𝑁𝐸𝐺 – מחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע
לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
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) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The
) secured overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured
) overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי
החברה
מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.

עמלת
מטבע
תקבולים נוספים
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי

המכשיר הפיננסי מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו
אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – ימים ב’ עד ו’ בין השעות 16:30 - 22:59
מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

דולר ארה"ב (.)$
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלאGENERAL ELECTRIC CO:
תיאור נכס הבסיס :מניית ג'נרל אלקטריק

למידע נוסף אודות נכס הבסיס:
שם מלא ותיאור
https://www.nyse.com/quote/XNYS:GE
תמציתי
לדיווחיה הרשמיים של החברה ראה:
https://www.sec.gov/cgi-bin/browseedgar?company=GENERAL+ELECTRIC+CO&owner=exclude&action=getcompany

מקום מסחר
סימול נכס הבסיס
עורך נכס הבסיס
מחיר

 - NYSEבורסת ניו יורק New York Stock Exchange
סימול בבורסה בו נסחרGE :
נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום -
https://www.google.com/finance?cid=14135
C:\Users\asafe\AppData\Local\Temp\notesD2A95E\www.cmegroup.com\trading\equity-index\usindex\e-mini-sandp500.html

בלומברג( GE UN Equity /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס

נתונים
סטטיסטיים
נכס הבסיס

( )USDדולר ארה"ב
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
על ב לתקנון המסחר
המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס
במערכות המסחר #GE
מסחר  10יחידות מניות .
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי בׁ 0.01 :LOT-

בטוחות
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Margin
התראה  -קריאה
לבטוחה
()Margin Call
עסקה
סגירת
החברה
ביוזמת
()Stop Out
מבנה ציטוט מחיר
המכשיר הפיננסי
הציטוט
תנודת
המינימלי בזירה

הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 10.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
XX.XX
החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
0.01 USD

LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.01 USD
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 1000מניות).
רווח/הפסד בגין
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה מינימלית
 – GENERAL ELECTRICמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 0.1מאה יחידות מניות  ,)GENERAL ELECTRICתזוזה מינימלית
( )0.01במחיר  , GENERAL ELECTRICתביא לרווח/הפסד של .$ 10
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
דיווחים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס

חוזה הפרשים
()CFD

GENERAL MOTORS
COMPANY

מניה

חוזה
()CFD

הפרשים

ומסחר
מינוף
בחוזה הפרשים

פקיעת
מועד
המכשיר הפיננסי

יתרת

פקיעה של המכשיר
הפיננסי
המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה
10.00%

המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון וכן בשל אירועי תאגיד מסויימים בהתאם לסעיף 11
לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  1000( LOTמניות) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  1000( LOTמניות) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:

חישוב
הרווח/הפסד
𝑘𝑠𝑎
במכשיר פיננסי
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 = )𝑑𝑖𝑚(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜𝑀𝐺 −
(כולל עמלת מרווח
ולמעט
ציטוט
נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
עמלות נוספות)
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝑀𝐺[ ∗ [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT

𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜[Units ∗ LOT ∗ [𝐺𝑀 𝑜𝑝𝑒𝑛 − 𝐺𝑀𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 ]] ∗ 𝐹𝑋(𝑚𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

מקרא:
 1000 = LOTמניות
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜𝑀𝐺 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐𝑀𝐺 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜𝑀𝐺 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת מכירה).
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𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐𝑀𝐺 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (midשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה .בשער זה קיימת תוספת מרווח.

דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 1000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן רכישה
של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  20יחידות של המכשיר הפיננסי ( .)1000*0.02=20אם שער הנוכחי
של המכשיר הפיננסי הוא  $ 30.10אז בקניית  LOT 0.02שווי הפוזיציה הוא ( $ 602ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף ,בשים לב ששער
ההמרה הינו חלק ממנגנון המחירים הבלתי תלוי .ברגע שהעסקה נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים
במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג,ד,ה ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑏

Units ∗ LOT ∗ 𝐺𝑀 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Buy)] ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑚𝑖𝑑)= Interest
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑘𝑠𝑎

Units ∗ LOT ∗ 𝐺𝑀 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Sell)] ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑚𝑖𝑑)= Interest
360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ()Interest
היא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית אחת.
למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום שישי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:

עמלה בגין החזקת http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions?tc=sbtc
עסקה פתוחה
מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
 1000 = LOTמניות.
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶𝑀𝐺 – מחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶𝑀𝐺 – מחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
)𝑑𝑖𝑚(𝑋𝐹 – שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע
לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The
) secured overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured
) overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי
החברה
מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
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לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה . https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
המרת אין עמלות המרה נוספות.

עמלת
מטבע
תקבולים נוספים
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי

המכשיר הפיננסי מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו
אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – ימים ב’ עד ו’ בין השעות 16:30 - 22:59
מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

דולר ארה"ב (.)$
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלאGENERAL MOTORS COMPANY :
תיאור נכס הבסיס :מניית ג'נרל מוטורס

שם מלא ותיאור למידע נוסף אודות נכס הבסיסhttps://www.nyse.com/quote/XNYS:GM :
תמציתי
לדיווחיה הרשמיים של החברה ראה:
https://www.sec.gov/cgi-bin/browseedgar?action=getcompany&CIK=0001467858&owner=exclude&count=40&hidefilings=0

מקום מסחר
סימול נכס הבסיס
עורך נכס הבסיס
מחיר

 - NYSEבורסת ניו יורק New York Stock Exchange
סימול בבורסה בו נסחרGM :
נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום -
https://finance.yahoo.com/quote/GM?p=GM
C:\Users\asafe\AppData\Local\Temp\notesD2A95E\www.cmegroup.com\trading\equity-index\usindex\e-mini-sandp500.html

בלומברג( GM US Equity /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס

נתונים
סטטיסטיים
נכס הבסיס

( )USDדולר ארה"ב
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
על ב לתקנון המסחר
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המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס
במערכות המסחר #GM
מסחר  10יחידות מניות.
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי בׁ 0.01 :LOT-

Margin
התראה  -קריאה
לבטוחה
()Margin Call
עסקה
סגירת
החברה
ביוזמת
()Stop Out
מבנה ציטוט מחיר
המכשיר הפיננסי
הציטוט
תנודת
המינימלי בזירה

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 10.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
XX.XX
החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
0.01 USD

LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.01 USD
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 1000מניות).
רווח/הפסד בגין
תזוזה מינימלית  – Unitsכמות היחידות לעסקה.
 – GMמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 0.1מאה יחידות מניות  ,) GMתזוזה מינימלית ( )0.01במחיר  , GMתביא
לרווח/הפסד של .$ 10.0
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף המוצר .לינק לאתר הדיווחים:
דיווחים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס

חוזה הפרשים
()CFD

GOLDMAN SACHS
GROUP INC

מניה

חוזה
()CFD

הפרשים

ומסחר
מינוף
בחוזה הפרשים

פקיעת
מועד
המכשיר הפיננסי

יתרת

חישוב
הרווח/הפסד
במכשיר פיננסי
(כולל עמלת מרווח
ולמעט
ציטוט
עמלות נוספות)

פקיעה של המכשיר
הפיננסי

המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה

10.0%

המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון וכן בשל אירועי תאגיד מסויימים בהתאם לסעיף 11
לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

)𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑃𝑈𝑂𝑅𝐺 𝑆𝐻𝐶𝐴𝑆 𝑁𝐴𝑀𝐷𝐿𝑂𝐺 [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT ∗ [𝐺𝑂𝐿𝐷𝑀𝐴𝑁 𝑆𝐴𝐶𝐻𝑆 𝐺𝑅𝑂𝑈𝑃 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 −
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 =

נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏
𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑃𝑈𝑂𝑅𝐺

𝑆𝐻𝐶𝐴𝑆 𝑁𝐴𝑀𝐷𝐿𝑂𝐺[ ∗ [Units ∗ LOT
)𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝑃𝑈𝑂𝑅𝐺 𝑆𝐻𝐶𝐴𝑆 𝑁𝐴𝑀𝐷𝐿𝑂𝐺 −
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜𝑠ℎ
𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 =

מקרא:
 1000 = LOTמניות
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜𝑃𝑈𝑂𝑅𝐺 𝑆𝐻𝐶𝐴𝑆 𝑁𝐴𝑀𝐷𝐿𝑂𝐺 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה
(בעסקת רכישה).
442

𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐𝑃𝑈𝑂𝑅𝐺 𝑆𝐻𝐶𝐴𝑆 𝑁𝐴𝑀𝐷𝐿𝑂𝐺 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה
(בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜𝑃𝑈𝑂𝑅𝐺 𝑆𝐻𝐶𝐴𝑆 𝑁𝐴𝑀𝐷𝐿𝑂𝐺 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה
(בעסקת מכירה).
𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐𝑃𝑈𝑂𝑅𝐺 𝑆𝐻𝐶𝐴𝑆 𝑁𝐴𝑀𝐷𝐿𝑂𝐺 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה
(בעסקת מכירה).
) -FX (bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה .בשער זה קיימת תוספת מרווח.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 1000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן רכישה
של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  20יחידות של המכשיר הפיננסי ( .)1000*0.02=20אם שער הנוכחי
של המכשיר הפיננסי הוא  $ 241.50אז בקניית  LOT 0.02שווי הפוזיציה הוא ( $ 4830ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף ,בשים לב ששער
ההמרה הינו חלק ממנגנון המחירים הבלתי תלוי .ברגע שהעסקה נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים
במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג,ד,ה ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑑𝑖𝑏

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ 𝐺𝑂𝐿𝐷𝑀𝐴𝑁 𝑆𝐴𝐶𝐻𝑆 𝐺𝑅𝑂𝑈𝑃 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Buy
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑘𝑠𝑎

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ 𝐺𝑂𝐿𝐷𝑀𝐴𝑁 𝑆𝐴𝐶𝐻𝑆 𝐺𝑅𝑂𝑈𝑃 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ()Interest
היא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.

עמלה בגין החזקת
עסקה פתוחה

לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית אחת.
למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום שישי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:

http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions?tc=sbtc
s
מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
 1000 = LOTמניות.
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶𝑃𝑈𝑂𝑅𝐺 𝑆𝐻𝐶𝐴𝑆 𝑁𝐴𝑀𝐷𝐿𝑂𝐺 – מחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶𝑃𝑈𝑂𝑅𝐺 𝑆𝐻𝐶𝐴𝑆 𝑁𝐴𝑀𝐷𝐿𝑂𝐺 – מחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע
לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
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) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The
) secured overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured
) overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי
החברה
מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.

עמלת
מטבע
תקבולים נוספים
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי

המכשיר הפיננסי מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו
אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – ימים ב’ עד ו’ בין השעות 16:30 - 22:59
מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

דולר ארה"ב (.)$
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלאGOLDMAN SACHS GROUP INC:
תיאור נכס הבסיס :מניית קבוצת גולדמן זאקס

למידע נוסף אודות נכס הבסיס:
שם מלא ותיאור
https://www.nyse.com/quote/XNYS:GS
תמציתי
לדיווחיה הרשמיים של החברה ראה:
https://www.sec.gov/cgi-bin/browseedgar?action=getcompany&CIK=0000886982&owner=exclude&count=40&hidefilings=0

מקום מסחר
סימול נכס הבסיס
עורך נכס הבסיס
מחיר

 - NYSEבורסת ניו יורק New York Stock Exchange
סימול בבורסה בו נסחרGS :
נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום -
https://www.google.com/finance?cid=663137
C:\Users\asafe\AppData\Local\Temp\notesD2A95E\www.cmegroup.com\trading\equity-index\usindex\e-mini-sandp500.html

בלומברג( GS UN Equity /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס

נתונים
סטטיסטיים
נכס הבסיס

( )USDדולר ארה"ב
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
על ב לתקנון המסחר
המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס
במערכות המסחר #GS
מסחר  10יחידות מניות .
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי בׁ 0.01 :LOT-

בטוחות
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Margin
התראה  -קריאה
לבטוחה
()Margin Call
עסקה
סגירת
החברה
ביוזמת
()Stop Out
מבנה ציטוט מחיר
המכשיר הפיננסי
הציטוט
תנודת
המינימלי בזירה

הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 10.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
XXX.XX
החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
0.01 USD

LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.01 USD
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 1000מניות).
רווח/הפסד בגין
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה מינימלית
 – GOLDMAN SACHS GROUPמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 0.1מאה יחידות  ,) GOLDMAN SACHS GROUPתזוזה מינימלית
( )0.01במחיר  , GOLDMAN SACHS GROUPתביא לרווח/הפסד של .$ 10
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
דיווחים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס

חוזה הפרשים
()CFD

ALPHABET INC.

מניה

חוזה
()CFD

הפרשים

ומסחר
מינוף
בחוזה הפרשים

פקיעת
מועד
המכשיר הפיננסי

יתרת

פקיעה של המכשיר
הפיננסי

המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה

10.00%

המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון וכן בשל אירועי תאגיד מסויימים בהתאם לסעיף 11
לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:

חישוב
הרווח/הפסד
𝑘𝑠𝑎
פיננסי
במכשיר
𝑔𝑛𝑜𝑙
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝
𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 = )𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐸𝐿𝐺𝑂𝑂𝐺 −
(כולל עמלת מרווח
ולמעט
ציטוט
נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
עמלות נוספות)
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐸𝐿𝐺𝑂𝑂𝐺[ ∗ [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT

𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜[Units ∗ LOT ∗ [𝐺𝑂𝑂𝐺𝐿𝐸 𝑜𝑝𝑒𝑛 − 𝐺𝑂𝑂𝐺𝐿𝐸 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 ]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

מקרא:
 100 = LOTמניות
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑻𝑬𝑩𝑨𝑯𝑷𝑳𝑨 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝑻𝑬𝑩𝑨𝑯𝑷𝑳𝑨 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑻𝑬𝑩𝑨𝑯𝑷𝑳𝑨 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת מכירה).
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𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝑻𝑬𝑩𝑨𝑯𝑷𝑳𝑨 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה .בשער זה קיימת תוספת מרווח.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 100 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן רכישה
של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  2יחידות של המכשיר הפיננסי ( .)100*0.02=2אם שער הנוכחי
של המכשיר הפיננסי הוא  $ 109.50אז בקניית  LOT 0.02שווי הפוזיציה הוא ( $ 219ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף ,בשים לב ששער
ההמרה הינו חלק ממנגנון המחירים הבלתי תלוי .ברגע שהעסקה נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים
במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג,ד,ה ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑑𝑖𝑏

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ 𝑨𝑳𝑷𝑯𝑨𝑩𝑬𝑻 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Buy
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑘𝑠𝑎

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ 𝑨𝑳𝑷𝑯𝑨𝑩𝑬𝑻 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ()Interest
היא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית אחת.
למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום שישי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:

עמלה בגין החזקת http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions?tc=sbtc
עסקה פתוחה
מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
 100 = LOTמניות.
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝑻𝑬𝑩𝑨𝑯𝑷𝑳𝑨 – מחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝑻𝑬𝑩𝑨𝑯𝑷𝑳𝑨 – מחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע
לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The
) secured overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured
) overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי
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מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

תנאי

המסחר

באתר

החברה

לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.

עמלת
מטבע
תקבולים נוספים
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי

המכשיר הפיננסי מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו
אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – ימים ב’ עד ו’ בין השעות 16:30 - 22:59
מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

דולר ארה"ב (.)$
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלא(GOOGLE INC–CL A) ALPHABET INC. :
תיאור נכס הבסיס :מניית גוגל

שם מלא ותיאור למידע נוסף אודות נכס הבסיס:
תמציתי
https://www.nyse.com/quote/XNGS:GOOGL
https://www.sec.gov/cgi-bin/browseראה:
החברה
של
הרשמיים
לדיווחיה
edgar?company=Alphabet+Inc&owner=exclude&action=getcompany
מקום מסחר
 – NASDAQבורסת נאסדק Nasdaq Stock Market
סימול נכס הבסיס סימול בבורסה בו נסחרGOOGL :
נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
עורך נכס הבסיס
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום -
https://www.google.com/finance?cid=694653
מחיר

C:\Users\asafe\AppData\Local\Temp\notesD2A95E\www.cmegroup.com\trading\equity-index\usindex\e-mini-sandp500.html

בלומברג( GOOG UW Equity /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס

נתונים
סטטיסטיים
נכס הבסיס

( )USDדולר ארה"ב
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
על ב לתקנון המסחר
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המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס
במערכות המסחר #GOOGLE
מסחר  1יחידות מניות.
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי בׁ 0.01 :LOT-

Margin
התראה  -קריאה
לבטוחה
()Margin Call
עסקה
סגירת
החברה
ביוזמת
()Stop Out
מבנה ציטוט מחיר
המכשיר הפיננסי
הציטוט
תנודת
המינימלי בזירה

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 10% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
XXX.XX
החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
0.01 USD

LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.01 USD
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 100מניות).
רווח/הפסד בגין
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה מינימלית
𝑻𝑬𝑩𝑨𝑯𝑷𝑳𝑨– מחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 0.1עשר יחידות מניות 𝑻𝑬𝑩𝑨𝑯𝑷𝑳𝑨 ) ,תזוזה מינימלית ( )0.01במחיר
𝑻𝑬𝑩𝑨𝑯𝑷𝑳𝑨  ,תביא לרווח/הפסד של .$ 1.0
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
דיווחים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס

חוזה הפרשים
()CFD

INTEL CORP

מניה

חוזה
()CFD

הפרשים

ומסחר
מינוף
בחוזה הפרשים

פקיעת
מועד
המכשיר הפיננסי

יתרת

פקיעה של המכשיר
הפיננסי

המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה

10.0%

המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון וכן בשל אירועי תאגיד מסויימים בהתאם לסעיף 11
לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:

חישוב
הרווח/הפסד
𝑘𝑠𝑎
פיננסי
במכשיר
𝑔𝑛𝑜𝑙
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝
𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 = )𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜𝐿𝐸𝑇𝑁𝐼 −
(כולל עמלת מרווח
ולמעט
ציטוט
נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
עמלות נוספות)
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐𝐿𝐸𝑇𝑁𝐼[ ∗ [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT

𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜[Units ∗ LOT ∗ [𝐼𝑁𝑇𝐸𝐿𝑜𝑝𝑒𝑛 − 𝐼𝑁𝑇𝐸𝐿𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 ]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

מקרא:
 1000 = LOTמניות
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜𝐿𝐸𝑇𝑁𝐼 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐𝐿𝐸𝑇𝑁𝐼 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜𝐿𝐸𝑇𝑁𝐼 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת מכירה).
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𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐𝐿𝐸𝑇𝑁𝐼 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה .בשער זה קיימת תוספת מרווח.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 1000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן רכישה
של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  20יחידות של המכשיר הפיננסי ( .)1000*0.02=20אם שער הנוכחי
של המכשיר הפיננסי הוא  $ 35.70אז בקניית  LOT 0.02שווי הפוזיציה הוא ( $ 714ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף ,בשים לב ששער
ההמרה הינו חלק ממנגנון המחירים הבלתי תלוי .ברגע שהעסקה נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים
במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג,ד,ה ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑑𝑖𝑏

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ 𝐼𝑁𝑇𝐸𝐿𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Buy
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑘𝑠𝑎

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ 𝐼𝑁𝑇𝐸𝐿𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ()Interest
היא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.

עמלה בגין החזקת
עסקה פתוחה

לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית אחת.
למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום שישי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:

http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions?tc=sbtc
s
מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
 1000 = LOTמניות.
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶𝐿𝐸𝑇𝑁𝐼 – מחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶𝐿𝐸𝑇𝑁𝐼 – מחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע
לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The
) secured overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
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) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured
) overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי
החברה
מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.

עמלת
מטבע
תקבולים נוספים
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי

המכשיר הפיננסי מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו
אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – ימים ב’ עד ו’ בין השעות 16:30 - 22:59
מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

דולר ארה"ב (.)$
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלאINTEL CORP:
תיאור נכס הבסיס :מניית אינטל

למידע נוסף אודות נכס הבסיס:
שם מלא ותיאור
http://www.nasdaq.com/symbol/intc
תמציתי
לדיווחיה הרשמיים של החברה ראה:
https://www.sec.gov/cgi-bin/browseedgar?company=INTEL+CORP&owner=exclude&action=getcompany

מקום מסחר
סימול נכס הבסיס
עורך נכס הבסיס
מחיר

 - NASDAQבורסת נאסדק Nasdaq Stock Market
סימול בבורסה בו נסחרINTC :
נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום -
https://www.google.com/finance?cid=284784
C:\Users\asafe\AppData\Local\Temp\notesD2A95E\www.cmegroup.com\trading\equity-index\usindex\e-mini-sandp500.html

בלומברג( INTC UW Equity /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס

נתונים
סטטיסטיים
נכס הבסיס

( )USDדולר ארה"ב
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
על ב לתקנון המסחר
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המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס
במערכות המסחר #INTEL
מסחר  10יחידות מניות .
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי בׁ 0.01 :LOT-

Margin
התראה  -קריאה
לבטוחה
()Margin Call
עסקה
סגירת
החברה
ביוזמת
()Stop Out
מבנה ציטוט מחיר
המכשיר הפיננסי
הציטוט
תנודת
המינימלי בזירה

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 10.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
XX.XX
החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
0.01 USD

LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.01 USD
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 1000מניות).
רווח/הפסד בגין
תזוזה מינימלית  – Unitsכמות היחידות לעסקה.
 – INTELמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 0.1מאה יחידות  ,) INTELתזוזה מינימלית ( )0.01במחיר  , INTELתביא
לרווח/הפסד של .$ 10
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
דיווחים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס

חוזה הפרשים
()CFD

JOHNSON & JOHNSON

מניה

חוזה
()CFD

הפרשים

ומסחר
מינוף
בחוזה הפרשים

פקיעת
מועד
המכשיר הפיננסי

יתרת

חישוב
הרווח/הפסד
במכשיר פיננסי
(כולל עמלת מרווח
ולמעט
ציטוט
עמלות נוספות)

פקיעה של המכשיר
הפיננסי

המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה

10.0%

המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון וכן בשל אירועי תאגיד מסויימים בהתאם לסעיף 11
לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:
)𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗

𝑘𝑠𝑎
]] 𝑛𝑒𝑝𝑜

𝑑𝑖𝑏

𝑁𝑂𝑆𝑁𝐻𝑂𝐽 & 𝑁𝑂𝑆𝑁𝐻𝑂𝐽 [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT ∗ [𝐽𝑂𝐻𝑁𝑆𝑂𝑁 & 𝐽𝑂𝐻𝑁𝑆𝑂𝑁 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 −
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 =

נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏
𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑁𝑂𝑆𝑁𝐻𝑂𝐽

& 𝑁𝑂𝑆𝑁𝐻𝑂𝐽[ ∗ [Units ∗ LOT
)𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝑁𝑂𝑆𝑁𝐻𝑂𝐽 & 𝑁𝑂𝑆𝑁𝐻𝑂𝐽 −
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜= 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

מקרא:
 1000 = LOTמניות
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜𝑁𝑂𝑆𝑁𝐻𝑂𝐽 & 𝑁𝑂𝑆𝑁𝐻𝑂𝐽 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת
רכישה).
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𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐𝑁𝑂𝑆𝑁𝐻𝑂𝐽 & 𝑁𝑂𝑆𝑁𝐻𝑂𝐽 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה
(בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜𝑁𝑂𝑆𝑁𝐻𝑂𝐽 & 𝑁𝑂𝑆𝑁𝐻𝑂𝐽 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה
(בעסקת מכירה).
𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐𝑁𝑂𝑆𝑁𝐻𝑂𝐽 & 𝑁𝑂𝑆𝑁𝐻𝑂𝐽 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת
מכירה).
) -FX (bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה .בשער זה קיימת תוספת מרווח.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 1000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן רכישה
של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  20יחידות של המכשיר הפיננסי ( .)1000*0.02=20אם שער הנוכחי
של המכשיר הפיננסי הוא  $ 111אז בקניית  LOT 0.02שווי הפוזיציה הוא ( $ 2220ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף ,בשים לב ששער
ההמרה הינו חלק ממנגנון המחירים הבלתי תלוי .ברגע שהעסקה נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים
במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג,ד,ה ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑑𝑖𝑏

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ 𝐽𝑂𝐻𝑁𝑆𝑂𝑁 & 𝐽𝑂𝐻𝑁𝑆𝑂𝑁 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Buy
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑘𝑠𝑎

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ 𝐽𝑂𝐻𝑁𝑆𝑂𝑁 & 𝐽𝑂𝐻𝑁𝑆𝑂𝑁 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ()Interest
היא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.

עמלה בגין החזקת
עסקה פתוחה

לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית אחת.
למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום שישי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:

http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions?tc=sbtc
s
מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
 1000 = LOTמניות.
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶𝑁𝑂𝑆𝑁𝐻𝑂𝐽 & 𝑁𝑂𝑆𝑁𝐻𝑂𝐽 – מחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶𝑁𝑂𝑆𝑁𝐻𝑂𝐽 & 𝑁𝑂𝑆𝑁𝐻𝑂𝐽 – מחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע
לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
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) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The
) secured overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured
) overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי
החברה
מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.

עמלת
מטבע
תקבולים נוספים
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי

המכשיר הפיננסי מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו
אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – ימים ב’ עד ו’ בין השעות 16:30 - 22:59
מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

דולר ארה"ב (.)$
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלאJohnson & Johnson :
תיאור נכס הבסיס :מניית גונסון אנד גונסון .

למידע נוסף אודות נכס הבסיס:
שם מלא ותיאור
https://www.nyse.com/quote/XNYS:JNJ
תמציתי
לדיווחיה הרשמיים של החברה ראה:
https://www.sec.gov/cgi-bin/browseedgar?action=getcompany&CIK=0000200406&owner=exclude&count=40&hidefilings=0

מקום מסחר
סימול נכס הבסיס
עורך נכס הבסיס
מחיר

 - NYSEבורסת ניו יורק New York Stock Exchange
סימול בבורסה בו נסחרJNJ :
נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום -
https://www.google.com/finance?cid=666601
C:\Users\asafe\AppData\Local\Temp\notesD2A95E\www.cmegroup.com\trading\equity-index\usindex\e-mini-sandp500.html

בלומברג( JNJ UN Equity /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס

נתונים
סטטיסטיים
נכס הבסיס

( )USDדולר ארה"ב
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
על ב לתקנון המסחר
המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס
במערכות המסחר #JNJ
מסחר  10יחידות מניות .
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי בׁ 0.01 :LOT-

בטוחות
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Margin
התראה  -קריאה
לבטוחה
()Margin Call
עסקה
סגירת
החברה
ביוזמת
()Stop Out
מבנה ציטוט מחיר
המכשיר הפיננסי
הציטוט
תנודת
המינימלי בזירה

הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 10.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
XXX.XX
החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
0.01 USD

LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.01 USD
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 1000מניות).
רווח/הפסד בגין
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה מינימלית
 – JOHNSON & JOHNSONמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 0.1מאה יחידות מניות  ,) JOHNSON & JOHNSONתזוזה מינימלית
( )0.01במחיר  , JOHNSON & JOHNSONתביא לרווח/הפסד של .$ 10
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
דיווחים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx

457

 06דצמבר 2022

תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס

חוזה הפרשים
()CFD

& JP MORGAN CHASE
CO

מניה

חוזה
()CFD

הפרשים

ומסחר
מינוף
בחוזה הפרשים

פקיעת
מועד
המכשיר הפיננסי

יתרת

חישוב
הרווח/הפסד
במכשיר פיננסי
(כולל עמלת מרווח
ולמעט
ציטוט
עמלות נוספות)

פקיעה של המכשיר
הפיננסי

המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה

10.0%

המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון וכן בשל אירועי תאגיד מסויימים בהתאם לסעיף 11
לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:
)𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗

𝑘𝑠𝑎
]] 𝑛𝑒𝑝𝑜

𝑑𝑖𝑏

𝐸𝑆𝐴𝐻𝐶 𝑁𝐴𝐺𝑅𝑂𝑀 𝑃𝐽 [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT ∗ [𝐽𝑃 𝑀𝑂𝑅𝐺𝐴𝑁 𝐶𝐻𝐴𝑆𝐸 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 −
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 =

נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏
𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐸𝑆𝐴𝐻𝐶

𝑁𝐴𝐺𝑅𝑂𝑀 𝑃𝐽[ ∗ [Units ∗ LOT
)𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐸𝑆𝐴𝐻𝐶 𝑁𝐴𝐺𝑅𝑂𝑀 𝑃𝐽 −
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜𝑠ℎ
𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 =

מקרא:
 1000 = LOTמניות
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜𝐸𝑆𝐴𝐻𝐶 𝑁𝐴𝐺𝑅𝑂𝑀 𝑃𝐽 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת
רכישה).
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𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐𝐸𝑆𝐴𝐻𝐶 𝑁𝐴𝐺𝑅𝑂𝑀 𝑃𝐽 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה
(בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜𝐸𝑆𝐴𝐻𝐶 𝑁𝐴𝐺𝑅𝑂𝑀 𝑃𝐽 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה
(בעסקת מכירה).
𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐𝐸𝑆𝐴𝐻𝐶 𝑁𝐴𝐺𝑅𝑂𝑀 𝑃𝐽 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת
מכירה).
) -FX (bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה .בשער זה קיימת תוספת מרווח.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 1000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן רכישה
של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  20יחידות של המכשיר הפיננסי ( .)1000*0.02=20אם שער הנוכחי
של המכשיר הפיננסי הוא  $ 83.90אז בקניית  LOT 0.02שווי הפוזיציה הוא ( $ 1678ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף ,בשים לב ששער
ההמרה הינו חלק ממנגנון המחירים הבלתי תלוי .ברגע שהעסקה נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים
במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג,ד,ה ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑑𝑖𝑏

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ 𝐽𝑃 𝑀𝑂𝑅𝐺𝐴𝑁 𝐶𝐻𝐴𝑆𝐸 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Buy
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑘𝑠𝑎

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ 𝐽𝑃 𝑀𝑂𝑅𝐺𝐴𝑁 𝐶𝐻𝐴𝑆𝐸 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ()Interest
היא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.

עמלה בגין החזקת
עסקה פתוחה

לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית אחת.
למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום שישי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:

http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions?tc=sbtc
s
מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
 1000 = LOTמניות.
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶𝐸𝑆𝐴𝐻𝐶 𝑁𝐴𝐺𝑅𝑂𝑀 𝑃𝐽 – מחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶𝐸𝑆𝐴𝐻𝐶 𝑁𝐴𝐺𝑅𝑂𝑀 𝑃𝐽 – מחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע
לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
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) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The
) secured overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured
) overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי
החברה
מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.

עמלת
מטבע
תקבולים נוספים
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי

המכשיר הפיננסי מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו
אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – ימים ב’ עד ו’ בין השעות 16:30 - 22:59
מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

דולר ארה"ב (.)$
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלאJP MORGAN CHASE & CO:
תיאור נכס הבסיס :מניית ג'יי פי מורגן .

למידע נוסף אודות נכס הבסיס:
שם מלא ותיאור
https://www.nyse.com/quote/XNYS:JPM
תמציתי
לדיווחיה הרשמיים של החברה ראה:
https://www.sec.gov/cgi-bin/browseedgar?action=getcompany&CIK=0001168163&owner=exclude&count=40&hidefilings=0

מקום מסחר
סימול נכס הבסיס
עורך נכס הבסיס
מחיר

 - NYSEבורסת ניו יורק New York Stock Exchange
סימול בבורסה בו נסחרJPM :
נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום -
https://www.google.com/finance?cid=665639
C:\Users\asafe\AppData\Local\Temp\notesD2A95E\www.cmegroup.com\trading\equity-index\usindex\e-mini-sandp500.html

בלומברג( JPM UN Equity /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס

נתונים
סטטיסטיים
נכס הבסיס

( )USDדולר ארה"ב
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
על ב לתקנון המסחר
המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס
במערכות המסחר #JP_MORGAN
מסחר  10יחידות מניות .
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי בׁ 0.01 :LOT-

בטוחות
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Margin
התראה  -קריאה
לבטוחה
()Margin Call
עסקה
סגירת
ביוזמת החברה
()Stop Out
מבנה ציטוט מחיר
המכשיר הפיננסי
הציטוט
תנודת
המינימלי בזירה

הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 10.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
XX.XX
החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
0.01 USD

LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.01 USD
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 1000מניות).
רווח/הפסד בגין
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה מינימלית
 – JP MORGAN CHASEמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 0.1מאה יחידות מניות  ,) JP MORGAN CHASEתזוזה מינימלית
( )0.01במחיר  , JP MORGAN CHASEתביא לרווח/הפסד של .$ 10
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
דיווחים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס

חוזה הפרשים
()CFD

MASTERCARD
INCORPORATED

מניה

חוזה
()CFD

הפרשים

ומסחר
מינוף
בחוזה הפרשים

פקיעת
מועד
המכשיר הפיננסי

יתרת

חישוב
הרווח/הפסד
במכשיר פיננסי
(כולל עמלת מרווח
ולמעט
ציטוט
עמלות נוספות)

פקיעה של המכשיר
הפיננסי
המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה
10.00%

המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון וכן בשל אירועי תאגיד מסויימים בהתאם לסעיף 11
לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTמניות) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTמניות) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

)𝑑𝑖𝑚(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐷𝑅𝐴𝐶𝑅𝐸𝑇𝑆𝐴𝑀 [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT ∗ [𝑀𝐴𝑆𝑇𝐸𝑅𝐶𝐴𝑅𝐷 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 −
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 =

נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑘𝑠𝑎

)𝑑𝑖𝑚(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐷𝑅𝐴𝐶𝑅𝐸𝑇𝑆𝐴𝑀 −

𝑑𝑖𝑏
𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐷𝑅𝐴𝐶𝑅𝐸𝑇𝑆𝐴𝑀[

∗ [Units ∗ LOT

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜= 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

מקרא:
 100 = LOTמניות
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜𝐷𝑅𝐴𝐶𝑅𝐸𝑇𝑆𝐴𝑀 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).
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𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐𝐷𝑅𝐴𝐶𝑅𝐸𝑇𝑆𝐴𝑀 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת
רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜𝐷𝑅𝐴𝐶𝑅𝐸𝑇𝑆𝐴𝑀 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת
מכירה).
𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐𝐷𝑅𝐴𝐶𝑅𝐸𝑇𝑆𝐴𝑀 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (midשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה .בשער זה קיימת תוספת מרווח.

דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 100 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן רכישה
של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  2יחידות של המכשיר הפיננסי ( .)100*0.02=2אם שער הנוכחי
של המכשיר הפיננסי הוא  $ 30.10אז בקניית  LOT 0.02שווי הפוזיציה הוא ( $ 60.2ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף ,בשים לב ששער
ההמרה הינו חלק ממנגנון המחירים הבלתי תלוי .ברגע שהעסקה נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים
במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג,ד,ה ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑏

Units ∗ LOT ∗ 𝑀𝐴𝑆𝑇𝐸𝑅𝐶𝐴𝑅𝐷 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Buy)] ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑚𝑖𝑑)= Interest
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑘𝑠𝑎

Units ∗ LOT ∗ 𝑀𝐴𝑆𝑇𝐸𝑅𝐶𝐴𝑅𝐷 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Sell)] ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑚𝑖𝑑)= Interest
360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ()Interest
היא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.

עמלה בגין החזקת
עסקה פתוחה

לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית אחת.
למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום שישי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:

http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions?tc=sbtc
מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
 100 = LOTמניות.
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶𝐷𝑅𝐴𝐶𝑅𝐸𝑇𝑆𝐴𝑀 – מחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶𝐷𝑅𝐴𝐶𝑅𝐸𝑇𝑆𝐴𝑀 – מחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
)𝑑𝑖𝑚(𝑋𝐹 – שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע
לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The
) secured overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
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תנאי

המסחר

באתר

החברה

על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured
) overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי
החברה
מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה . https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
המרת אין עמלות המרה נוספות.

עמלת
מטבע
תקבולים נוספים
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי

המכשיר הפיננסי מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו
אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – ימים ב’ עד ו’ בין השעות 16:30 - 22:59
מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

דולר ארה"ב (.)$
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלאMASTERCARD INCORPORATED :
תיאור נכס הבסיס :מניית מאסטרקארד

שם מלא ותיאור למידע נוסף אודות נכס הבסיסhttps://www.nyse.com/quote/XNYS:MA :
תמציתי
לדיווחיה הרשמיים של החברה ראה:
https://www.sec.gov/cgi-bin/browseedgar?company=MASTERCARD+INC&owner=exclude&action=getcompany

מקום מסחר
סימול נכס הבסיס
עורך נכס הבסיס
מחיר

 - NYSEבורסת ניו יורק New York Stock Exchange
סימול בבורסה בו נסחרMA :
נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום -
https://finance.yahoo.com/quote/MA?p=MA
C:\Users\asafe\AppData\Local\Temp\notesD2A95E\www.cmegroup.com\trading\equity-index\usindex\e-mini-sandp500.html

בלומברג( MA US Equity /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס

נתונים
סטטיסטיים
נכס הבסיס

( )USDדולר ארה"ב
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
על ב לתקנון המסחר
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המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס
במערכות המסחר #MASTERCARD
מסחר  1יחידות מניות.
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי בׁ 0.01 :LOT-

Margin
התראה  -קריאה
לבטוחה
()Margin Call
עסקה
סגירת
החברה
ביוזמת
()Stop Out
מבנה ציטוט מחיר
המכשיר הפיננסי
הציטוט
תנודת
המינימלי בזירה

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 10.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
XX.XX
החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
0.01 USD

LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.01 USD
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 100מניות).
רווח/הפסד בגין
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה מינימלית
 – MASTERCARDמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת  10( LOT 0.1יחידות מניות  ,) MASTERCARDתזוזה מינימלית ( )0.01במחיר
 , MASTERCARDתביא לרווח/הפסד של .$ 1.0
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף המוצר .לינק לאתר הדיווחים:
דיווחים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס

חוזה הפרשים
()CFD

MCDONALDS CORP

מניה

חוזה
()CFD

הפרשים

ומסחר
מינוף
בחוזה הפרשים

פקיעת
מועד
המכשיר הפיננסי

יתרת

חישוב
הרווח/הפסד
במכשיר פיננסי
(כולל עמלת מרווח
ולמעט
ציטוט
עמלות נוספות)

פקיעה של המכשיר
הפיננסי

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה

המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

10.0%

המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון וכן בשל אירועי תאגיד מסויימים בהתאם לסעיף 11
לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

)𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑆𝐷𝐿𝐴𝑁𝑂𝐷𝐶𝑀 [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT ∗ [𝑀𝐶𝐷𝑂𝑁𝐴𝐿𝐷𝑆 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 −
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 =

נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏
𝑛𝑒𝑝𝑜

𝑆𝐷𝐿𝐴𝑁𝑂𝐷𝐶𝑀[ ∗ [Units ∗ LOT
)𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝑆𝐷𝐿𝐴𝑁𝑂𝐷𝐶𝑀 −
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜= 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

מקרא:
 1000 = LOTמניות
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑆𝐷𝐿𝐴𝑁𝑂𝐷𝐶𝑀 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת
רכישה).
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𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝑆𝐷𝐿𝐴𝑁𝑂𝐷𝐶𝑀 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת
רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑆𝐷𝐿𝐴𝑁𝑂𝐷𝐶𝑀 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת
מכירה).
𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝑆𝐷𝐿𝐴𝑁𝑂𝐷𝐶𝑀 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה .בשער זה קיימת תוספת מרווח.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 1000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן רכישה
של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  20יחידות של המכשיר הפיננסי ( .)1000*0.02=20אם שער הנוכחי
של המכשיר הפיננסי הוא  $ 120.2אז בקניית  LOT 0.02שווי הפוזיציה הוא ( $ 2404ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף ,בשים לב ששער
ההמרה הינו חלק ממנגנון המחירים הבלתי תלוי .ברגע שהעסקה נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים
במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג,ד,ה ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑑𝑖𝑏

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ 𝑀𝐶𝐷𝑂𝑁𝐴𝐿𝐷𝑆 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Buy
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑘𝑠𝑎

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ 𝑀𝐶𝐷𝑂𝑁𝐴𝐿𝐷𝑆 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ()Interest
היא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.

עמלה בגין החזקת
עסקה פתוחה

לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית אחת.
למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום שישי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:

http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions?tc=sbtc
s
מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
 1000 = LOTמניות.
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝑆𝐷𝐿𝐴𝑁𝑂𝐷𝐶𝑀 – מחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝑆𝐷𝐿𝐴𝑁𝑂𝐷𝐶𝑀 – מחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע
לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
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) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The
) secured overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured
) overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי
החברה
מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.

עמלת
מטבע
תקבולים נוספים
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי

המכשיר הפיננסי מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו
אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – ימים ב’ עד ו’ בין השעות 16:30 - 22:59
מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

דולר ארה"ב (.)$
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלאMCDONALDS CORP:
תיאור נכס הבסיס :מניית מקדונלדס

שם מלא ותיאור למידע נוסף אודות נכס הבסיס:
https://www.nyse.com/quote/XNYS:MCD
תמציתי
https://www.sec.gov/cgi-bin/browseראה:
החברה
של
הרשמיים
לדיווחיה
edgar?company=MCDONALDS+CORP&owner=exclude&action=getcompany
מקום מסחר
 - NYSEבורסת ניו יורק New York Stock Exchange
הבסיס
סימול נכס
סימול בבורסה בו נסחרMCD :
נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
עורך נכס הבסיס
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום -
https://www.google.com/finance?cid=22568
מחיר
C:\Users\asafe\AppData\Local\Temp\notesD2A95E\www.cmegroup.com\trading\equity-index\usindex\e-mini-sandp500.html

בלומברג( MCD UN Equity /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס

נתונים
סטטיסטיים
נכס הבסיס

( )USDדולר ארה"ב
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
על ב לתקנון המסחר
המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס
במערכות המסחר #MCDONALDS
מסחר  10יחידות מניות .
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי בׁ 0.01 :LOT-

בטוחות
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Margin
התראה  -קריאה
לבטוחה
()Margin Call
עסקה
סגירת
החברה
ביוזמת
()Stop Out
מבנה ציטוט מחיר
המכשיר הפיננסי
הציטוט
תנודת
המינימלי בזירה

הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 10.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
XX.XX
החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
0.01 USD

LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.01 USD
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 1000מניות).
רווח/הפסד בגין
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה מינימלית
 – MCDONALDSמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 0.1מאה יחידות מניות  ,) MCDONALDSתזוזה מינימלית ()0.01
במחיר , MCDONALDSתביא לרווח/הפסד של .$ 10
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
דיווחים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס

חוזה הפרשים
()CFD

MICROSOFT INC

מניה

חוזה
()CFD

הפרשים

ומסחר
מינוף
בחוזה הפרשים

פקיעת
מועד
המכשיר הפיננסי

יתרת

חישוב
הרווח/הפסד
במכשיר פיננסי
(כולל עמלת מרווח
ולמעט
ציטוט
עמלות נוספות)

פקיעה של המכשיר
הפיננסי

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה

המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

10.0%

המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון וכן בשל אירועי תאגיד מסויימים בהתאם לסעיף 11
לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:
)𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗

𝑘𝑠𝑎
]] 𝑛𝑒𝑝𝑜

𝑑𝑖𝑏

𝑇𝐹𝑂𝑆𝑂𝑅𝐶𝐼𝑀 [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT ∗ [𝑀𝐼𝐶𝑅𝑂𝑆𝑂𝐹𝑇 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 −
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 =

נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
)𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗

𝑘𝑠𝑎
]] 𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐

𝑑𝑖𝑏
𝑛𝑒𝑝𝑜

𝑇𝐹𝑂𝑆𝑂𝑅𝐶𝐼𝑀[ ∗ [Units ∗ LOT
𝑇𝐹𝑂𝑆𝑂𝑅𝐶𝐼𝑀 −
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜= 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

מקרא:
 1000 = LOTמניות
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎
𝑛𝑒𝑝𝑜

𝑇𝐹𝑂𝑆𝑂𝑅𝐶𝐼𝑀 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).
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𝑑𝑖𝑏
𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐

𝑇𝐹𝑂𝑆𝑂𝑅𝐶𝐼𝑀 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת רכישה).

𝑑𝑖𝑏
𝑛𝑒𝑝𝑜

𝑇𝐹𝑂𝑆𝑂𝑅𝐶𝐼𝑀 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת מכירה).

𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝑇𝐹𝑂𝑆𝑂𝑅𝐶𝐼𝑀 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה .בשער זה קיימת תוספת מרווח.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 1000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן רכישה
של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  20יחידות של המכשיר הפיננסי ( .)1000*0.02=20אם שער הנוכחי
של המכשיר הפיננסי הוא  $ 61.30אז בקניית  LOT 0.02שווי הפוזיציה הוא ( $ 1226ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף ,בשים לב ששער
ההמרה הינו חלק ממנגנון המחירים הבלתי תלוי .ברגע שהעסקה נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים
במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג,ד,ה ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])[R(Buy

𝑑𝑖𝑏
* 𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶

𝑇𝐹𝑂𝑆𝑂𝑅𝐶𝐼𝑀 ∗ Units ∗ LOT
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])[R(Sell

𝑘𝑠𝑎
* 𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶

𝑇𝐹𝑂𝑆𝑂𝑅𝐶𝐼𝑀 ∗ Units ∗ LOT

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ()Interest
היא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.

עמלה בגין החזקת
עסקה פתוחה

לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית אחת.
למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום שישי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:

http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions?tc=sbtc
s
מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
 1000 = LOTמניות .
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏
𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶

𝑇𝐹𝑂𝑆𝑂𝑅𝐶𝐼𝑀 – מחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.

𝑘𝑠𝑎
𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶

𝑇𝐹𝑂𝑆𝑂𝑅𝐶𝐼𝑀 – מחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.

𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע
לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The
) secured overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
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על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

תנאי

המסחר

באתר

החברה

) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured
) overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי
החברה
מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.

עמלת
מטבע
תקבולים נוספים
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי

המכשיר הפיננסי מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו
אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – ימים ב’ עד ו’ בין השעות 16:30 - 22:59
מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

דולר ארה"ב (.)$
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלאMICROSOFT CORP :
שם מלא ותיאור
תמציתי
מקום מסחר
סימול נכס הבסיס
עורך נכס הבסיס
מחיר

תיאור נכס הבסיס :מניית מיקרוסופט .

למידע נוסף אודות נכס הבסיסhttp://www.nasdaq.com/symbol/msft :
ראהhttps://www.sec.gov/cgi-bin/browse-:
החברה
של
הרשמיים
לדיווחיה
edgar?company=MICROSOFT+CORP&owner=exclude&action=getcompany
 - NASDAQבורסת נאסדק Nasdaq Stock Market
סימול בבורסה בו נסחרMSFT :
נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום -
http://www.nasdaq.com/symbol/msft/real-time
C:\Users\asafe\AppData\Local\Temp\notesD2A95E\www.cmegroup.com\trading\equity-index\usindex\e-mini-sandp500.html

בלומברג( MSFT UW Equity /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס

נתונים
סטטיסטיים
נכס הבסיס

( )USDדולר ארה"ב
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
על ב לתקנון המסחר
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המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס
במערכות המסחר #MICROSOFT
מסחר  10יחידות מניות .
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי בׁ 0.01 :LOT-

Margin
התראה  -קריאה
לבטוחה
()Margin Call
עסקה
סגירת
החברה
ביוזמת
()Stop Out
מבנה ציטוט מחיר
המכשיר הפיננסי
הציטוט
תנודת
המינימלי בזירה

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 10.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
XX.XX
החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
0.01 USD

LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.01 USD
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 1000מניות).
רווח/הפסד בגין
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה מינימלית
 – MICROSOFTמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 0.1מאה יחידות מניות  ,)MICROSOFTתזוזה מינימלית ( )0.01במחיר
 ,MICROSOFTתביא לרווח/הפסד של .$ 10
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
דיווחים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס

חוזה הפרשים
()CFD

NETFLIX INC.

מניה

חוזה
()CFD

הפרשים

ומסחר
מינוף
בחוזה הפרשים

פקיעת
מועד
המכשיר הפיננסי

יתרת

פקיעה של המכשיר
הפיננסי
המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה
10.00%

המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון וכן בשל אירועי תאגיד מסויימים בהתאם לסעיף 11
לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTמניות) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTמניות) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:

חישוב
הרווח/הפסד
𝑘𝑠𝑎
במכשיר פיננסי
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 = )𝑑𝑖𝑚(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑋𝐼𝐿𝐹𝑇𝐸𝑁 −
(כולל עמלת מרווח
ולמעט
ציטוט
נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
עמלות נוספות)
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝑋𝐼𝐿𝐹𝑇𝐸𝑁[ ∗ [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT

𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜[Units ∗ LOT ∗ [𝑁𝐸𝑇𝐹𝐿𝐼𝑋 𝑜𝑝𝑒𝑛 − 𝑁𝐸𝑇𝐹𝐿𝐼𝑋 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 ]] ∗ 𝐹𝑋(𝑚𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

מקרא:
 100 = LOTמניות
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜𝑋𝐼𝐿𝐹𝑇𝐸𝑁 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐𝑋𝐼𝐿𝐹𝑇𝐸𝑁 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜𝑋𝐼𝐿𝐹𝑇𝐸𝑁 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת מכירה).
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𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐𝑋𝐼𝐿𝐹𝑇𝐸𝑁 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (midשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה .בשער זה קיימת תוספת מרווח.

דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 100 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן רכישה
של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  2יחידות של המכשיר הפיננסי ( .)100*0.02=2אם שער הנוכחי
של המכשיר הפיננסי הוא  $ 30.10אז בקניית  LOT 0.02שווי הפוזיציה הוא ( $ 60.2ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף ,בשים לב ששער
ההמרה הינו חלק ממנגנון המחירים הבלתי תלוי .ברגע שהעסקה נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים
במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג,ד,ה ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑏

Units ∗ LOT ∗ 𝑁𝐸𝑇𝐹𝐿𝐼𝑋 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Buy)] ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑚𝑖𝑑)= Interest
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑘𝑠𝑎

Units ∗ LOT ∗ 𝑁𝐸𝑇𝐹𝐿𝐼𝑋 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Sell)] ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑚𝑖𝑑)= Interest
360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ()Interest
היא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית אחת.
למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום שישי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:

עמלה בגין החזקת http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions?tc=sbtc
עסקה פתוחה
מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
 100 = LOTמניות.
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶𝑋𝐼𝐿𝐹𝑇𝐸𝑁 – מחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶𝑋𝐼𝐿𝐹𝑇𝐸𝑁 – מחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
)𝑑𝑖𝑚(𝑋𝐹 – שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע
לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The
) secured overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured
) overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי
החברה
מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
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לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה . https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
המרת אין עמלות המרה נוספות.

עמלת
מטבע
תקבולים נוספים
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי

המכשיר הפיננסי מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו
אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – ימים ב’ עד ו’ בין השעות 16:30 - 22:59
מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

דולר ארה"ב (.)$
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלאNETFLIX INC. :
תיאור נכס הבסיס :מניית נטפליקס
למידע נוסף אודות נכס הבסיסhttps://www.nasdaq.com/symbol/nflx :

שם מלא ותיאור
תמציתי
לדיווחיה הרשמיים של החברה ראה:

https://www.sec.gov/cgi-bin/browseedgar?company=NETFLIX+INC&owner=exclude&action=getcompany

מקום מסחר
סימול נכס הבסיס
עורך נכס הבסיס
מחיר

 - NASDAQבורסת נאסדק Nasdaq Stock Market
סימול בבורסה בו נסחרNFLX:
נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום -
https://finance.yahoo.com/quote/NFLX?p=NFLX
C:\Users\asafe\AppData\Local\Temp\notesD2A95E\www.cmegroup.com\trading\equity-index\usindex\e-mini-sandp500.html

בלומברג( NFLX US Equity /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס

נתונים
סטטיסטיים
נכס הבסיס

( )USDדולר ארה"ב
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
על ב לתקנון המסחר
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המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס
במערכות המסחר #NETFLIX
מסחר  1יחידות מניות.
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי בׁ 0.01 :LOT-

Margin
התראה  -קריאה
לבטוחה
()Margin Call
עסקה
סגירת
החברה
ביוזמת
()Stop Out
מבנה ציטוט מחיר
המכשיר הפיננסי
הציטוט
תנודת
המינימלי בזירה

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 10.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
XX.XX
החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
0.01 USD

LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.01 USD
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 100מניות).
רווח/הפסד בגין
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה מינימלית
 – NETFLIXמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת  10( LOT 0.1יחידות מניות  ,) NETFLIXתזוזה מינימלית ( )0.01במחיר
 , NETFLIXתביא לרווח/הפסד של .$ 1.0
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף המוצר .לינק לאתר הדיווחים:
דיווחים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס

חוזה הפרשים
()CFD

NIKE, INC. - CL B

מניה

חוזה
()CFD

הפרשים

ומסחר
מינוף
בחוזה הפרשים

פקיעת
מועד
המכשיר הפיננסי

יתרת

פקיעה של המכשיר
הפיננסי
המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה
10.00%

המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון וכן בשל אירועי תאגיד מסויימים בהתאם לסעיף 11
לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  1000( LOTמניות) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  1000( LOTמניות) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:

חישוב
הרווח/הפסד
𝑘𝑠𝑎
במכשיר פיננסי
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 = )𝑑𝑖𝑚(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐸𝐾𝐼𝑁 −
(כולל עמלת מרווח
ולמעט
ציטוט
נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
עמלות נוספות)
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐸𝐾𝐼𝑁[ ∗ [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT

𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜[Units ∗ LOT ∗ [𝑁𝐼𝐾𝐸 𝑜𝑝𝑒𝑛 − 𝑁𝐼𝐾𝐸 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 ]] ∗ 𝐹𝑋(𝑚𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

מקרא:
 1000 = LOTמניות
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜𝐸𝐾𝐼𝑁 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐𝐸𝐾𝐼𝑁 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜𝐸𝐾𝐼𝑁 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת מכירה).
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𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐𝐸𝐾𝐼𝑁 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (midשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה .בשער זה קיימת תוספת מרווח.

דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 1000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן רכישה
של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  20יחידות של המכשיר הפיננסי ( .)1000*0.02=20אם שער הנוכחי
של המכשיר הפיננסי הוא  $ 30.10אז בקניית  LOT 0.02שווי הפוזיציה הוא ( $ 602ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף ,בשים לב ששער
ההמרה הינו חלק ממנגנון המחירים הבלתי תלוי .ברגע שהעסקה נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים
במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג,ד,ה ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑏

Units ∗ LOT ∗ 𝑁𝐼𝐾𝐸 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Buy)] ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑚𝑖𝑑)= Interest
360
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑘𝑠𝑎

Units ∗ LOT ∗ 𝑁𝐼𝐾𝐸 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Sell)] ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑚𝑖𝑑)= Interest
360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר.
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ()Interest
היא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית אחת.
למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום שישי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:

עמלה בגין החזקת http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions?tc=sbtc
עסקה פתוחה
מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
 1000 = LOTמניות.
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶𝐸𝐾𝐼𝑁 – מחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶𝐸𝐾𝐼𝑁 – מחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
)𝑑𝑖𝑚(𝑋𝐹 – שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע
לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The
) secured overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured
) overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי
החברה
מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
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לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה . https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
המרת אין עמלות המרה נוספות.

עמלת
מטבע
תקבולים נוספים
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי

המכשיר הפיננסי מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו
אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – ימים ב’ עד ו’ בין השעות 16:30 - 22:59
מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

דולר ארה"ב (.)$
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלאNIKE, INC. :
תיאור נכס הבסיס :מניית נייק

שם מלא ותיאור למידע נוסף אודות נכס הבסיסhttps://www.nyse.com/quote/XNYS:NKE :
תמציתי
לדיווחיה הרשמיים של החברה ראה:
https://www.sec.gov/cgi-bin/browseedgar?action=getcompany&CIK=0000320187&owner=exclude&count=40&hidefilin gs=0

מקום מסחר
סימול נכס הבסיס
עורך נכס הבסיס

 - NYSEבורסת ניו יורק New York Stock Exchange
סימול בבורסה בו נסחרNKE :
נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום -

מחיר

https://finance.yahoo.com/quote/NKE/
C:\Users\asafe\AppData\Local\Temp\notesD2A95E\www.cmegroup.com\trading\equity-index\usindex\e-mini-sandp500.html

בלומברג( NKE US Equity /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס

נתונים
סטטיסטיים
נכס הבסיס

( )USDדולר ארה"ב
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
על ב לתקנון המסחר

480

המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס
במערכות המסחר #NIKE
מסחר  10יחידות מניות.
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי בׁ 0.01 :LOT-

Margin
התראה  -קריאה
לבטוחה
()Margin Call
עסקה
סגירת
החברה
ביוזמת
()Stop Out
מבנה ציטוט מחיר
המכשיר הפיננסי
הציטוט
תנודת
המינימלי בזירה

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 10.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
XX.XX
החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
0.01 USD

LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.01 USD
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 1000מניות).
רווח/הפסד בגין
תזוזה מינימלית  – Unitsכמות היחידות לעסקה.
 – NIKEמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 0.1מאה יחידות מניות  ,) NIKEתזוזה מינימלית ( )0.01במחיר , NIKE
תביא לרווח/הפסד של .$ 10.0
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף המוצר .לינק לאתר הדיווחים:
דיווחים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס

חוזה הפרשים
()CFD

PFIZER INC

מניה

חוזה
()CFD

הפרשים

ומסחר
מינוף
בחוזה הפרשים

פקיעת
מועד
המכשיר הפיננסי

יתרת

פקיעה של המכשיר
הפיננסי

המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה

10.0%

המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון וכן בשל אירועי תאגיד מסויימים בהתאם לסעיף 11
לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:

חישוב
הרווח/הפסד
𝑘𝑠𝑎
פיננסי
במכשיר
𝑔𝑛𝑜𝑙
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝
𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 = )𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑅𝐸𝑍𝐼𝐹𝑃 −
(כולל עמלת מרווח
ולמעט
ציטוט
נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
עמלות נוספות)
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝑅𝐸𝑍𝐼𝐹𝑃[ ∗ [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT

𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜[Units ∗ LOT ∗ [𝑃𝐹𝐼𝑍𝐸𝑅 𝑜𝑝𝑒𝑛 − 𝑃𝐹𝐼𝑍𝐸𝑅 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 ]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

מקרא:
 1000 = LOTמניות
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑅𝐸𝑍𝐼𝐹𝑃 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝑅𝐸𝑍𝐼𝐹𝑃 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑅𝐸𝑍𝐼𝐹𝑃 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת מכירה).
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𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝑅𝐸𝑍𝐼𝐹𝑃 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה .בשער זה קיימת תוספת מרווח.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 1000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן רכישה
של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  20יחידות של המכשיר הפיננסי ( .)1000*0.02=20אם שער הנוכחי
של המכשיר הפיננסי הוא  $ 31.10אז בקניית  LOT 0.02שווי הפוזיציה הוא ( $ 622ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף ,בשים לב ששער
ההמרה הינו חלק ממנגנון המחירים הבלתי תלוי .ברגע שהעסקה נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים
במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג,ד,ה ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑑𝑖𝑏

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ 𝑃𝐹𝐼𝑍𝐸𝑅 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Buy
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑘𝑠𝑎

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ 𝑃𝐹𝐼𝑍𝐸𝑅 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ()Interest
היא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.

עמלה בגין החזקת
עסקה פתוחה

לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית אחת.
למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום שישי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:

http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions?tc=sbtc
מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
 1000 = LOTמניות.
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝑅𝐸𝑍𝐼𝐹𝑃 – מחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝑅𝐸𝑍𝐼𝐹𝑃 – מחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע
לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The
) secured overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
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) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured
) overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי
החברה
מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.

עמלת
מטבע
תקבולים נוספים
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי

המכשיר הפיננסי מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו
אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – ימים ב’ עד ו’ בין השעות 16:30 - 22:59
מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

דולר ארה"ב (.)$
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלאPFIZER INC:
תיאור נכס הבסיס :מניית פייזר

שם מלא ותיאור למידע נוסף אודות נכס הבסיס:
https://www.nyse.com/quote/XNYS:PFE
תמציתי
https://www.sec.gov/cgi-bin/browseראה:
החברה
של
הרשמיים
לדיווחיה
edgar?action=getcompany&CIK=0000078003&owner=exclude&count=40&hidefilings=0
מקום מסחר
 - NYSEבורסת ניו יורק New York Stock Exchange
סימול נכס הבסיס סימול בבורסה בו נסחרPFE :
נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
עורך נכס הבסיס
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום -
https://www.google.com/finance?cid=664730
מחיר
C:\Users\asafe\AppData\Local\Temp\notesD2A95E\www.cmegroup.com\trading\equity-index\usindex\e-mini-sandp500.html

בלומברג( PFE UN Equity /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס

נתונים
סטטיסטיים
נכס הבסיס

( )USDדולר ארה"ב
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
על ב לתקנון המסחר
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המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס
במערכות המסחר #PFIZER
מסחר  10יחידות מניות .
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי בׁ 0.01 :LOT-

Margin
התראה  -קריאה
לבטוחה
()Margin Call
עסקה
סגירת
החברה
ביוזמת
()Stop Out
מבנה ציטוט מחיר
המכשיר הפיננסי
הציטוט
תנודת
המינימלי בזירה

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 10.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
XX.XX
החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
0.01 USD

LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.01 USD
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 1000מניות).
רווח/הפסד בגין
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה מינימלית
 –PFIZERמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 0.1מאה יחידות מניות  ,)PFIZERתזוזה מינימלית ( )0.01במחיר
 ,PFIZERתביא לרווח/הפסד של .$ 10
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
דיווחים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס

חוזה הפרשים
()CFD

PROCTER & GAMBLE
CO

מניה

חוזה
()CFD

הפרשים

ומסחר
מינוף
בחוזה הפרשים

פקיעת
מועד
המכשיר הפיננסי

יתרת

חישוב
הרווח/הפסד
במכשיר פיננסי
(כולל עמלת מרווח
ולמעט
ציטוט
עמלות נוספות)

פקיעה של המכשיר
הפיננסי

המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה

10.0%

המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון וכן בשל אירועי תאגיד מסויימים בהתאם לסעיף 11
לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

)𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐸𝐿𝐵𝑀𝐴𝐺 & 𝑅𝐸𝑇𝐶𝑂𝑅𝑃 [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT ∗ [𝑃𝑅𝑂𝐶𝑇𝐸𝑅 & 𝐺𝐴𝑀𝐵𝐿𝐸 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 −
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 =

נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏
𝑛𝑒𝑝𝑜

𝐸𝐿𝐵𝑀𝐴𝐺 & 𝑅𝐸𝑇𝐶𝑂𝑅𝑃[ ∗ [Units ∗ LOT
)𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐸𝐿𝐵𝑀𝐴𝐺 & 𝑅𝐸𝑇𝐶𝑂𝑅𝑃 −
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜𝑠ℎ
𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 =

מקרא:
 1000 = LOTמניות
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐸𝐿𝐵𝑀𝐴𝐺 & 𝑅𝐸𝑇𝐶𝑂𝑅𝑃 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה
(בעסקת רכישה).
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𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐸𝐿𝐵𝑀𝐴𝐺 & 𝑅𝐸𝑇𝐶𝑂𝑅𝑃 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה
(בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐸𝐿𝐵𝑀𝐴𝐺 & 𝑅𝐸𝑇𝐶𝑂𝑅𝑃 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה
(בעסקת מכירה).
𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐸𝐿𝐵𝑀𝐴𝐺 & 𝑅𝐸𝑇𝐶𝑂𝑅𝑃 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה
(בעסקת מכירה).
) -FX (bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה .בשער זה קיימת תוספת מרווח.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 1000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן רכישה
של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  20יחידות של המכשיר הפיננסי ( .)1000*0.02=20אם שער הנוכחי
של המכשיר הפיננסי הוא  $ 84.10אז בקניית  LOT 0.02שווי הפוזיציה הוא ( $ 1682ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף ,בשים לב ששער
ההמרה הינו חלק ממנגנון המחירים הבלתי תלוי .ברגע שהעסקה נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים
במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג,ד,ה ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑑𝑖𝑏

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ 𝑃𝑅𝑂𝐶𝑇𝐸𝑅 & 𝐺𝐴𝑀𝐵𝐿𝐸 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Buy
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

עמלה בגין החזקת
עסקה פתוחה

𝑘𝑠𝑎

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ 𝑃𝑅𝑂𝐶𝑇𝐸𝑅 & 𝐺𝐴𝑀𝐵𝐿𝐸 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ()Interest
היא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית אחת.
למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום שישי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:

http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions?tc=sbtc
s
מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
 1000 = LOTמניות.
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝐸𝐿𝐵𝑀𝐴𝐺 & 𝑅𝐸𝑇𝐶𝑂𝑅𝑃 – מחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝐸𝐿𝐵𝑀𝐴𝐺 & 𝑅𝐸𝑇𝐶𝑂𝑅𝑃 – מחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.
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אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע
לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The
) secured overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured
) overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי
החברה
מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.

עמלת
מטבע
תקבולים נוספים
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי

המכשיר הפיננסי מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו
אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – ימים ב’ עד ו’ בין השעות 16:30 - 22:59
מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

דולר ארה"ב (.)$
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלאPROCTER & GAMBLE CO:
תיאור נכס הבסיס :מנייתפרוכטר & גמבל

שם מלא ותיאור למידע נוסף אודות נכס הבסיס:
https://www.nyse.com/quote/XNYS:PG
תמציתי
https://www.sec.gov/cgi-bin/browseראה:
החברה
של
הרשמיים
לדיווחיה
edgar?action=getcompany&CIK=0000080424&owner=exclude&count=40&hidefilings=0
מקום מסחר
 - NYSEבורסת ניו יורק New York Stock Exchange
סימול נכס הבסיס סימול בבורסה בו נסחרPG :
נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
עורך נכס הבסיס
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום -
https://www.google.com/finance?cid=29312
מחיר
C:\Users\asafe\AppData\Local\Temp\notesD2A95E\www.cmegroup.com\trading\equity-index\usindex\e-mini-sandp500.html

בלומברג( PG UN Equity /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס

נתונים
סטטיסטיים
נכס הבסיס

( )USDדולר ארה"ב
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
על ב לתקנון המסחר
המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס
במערכות המסחר #PG
מסחר  10יחידות מניות .
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי בׁ 0.01 :LOT-
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Margin
התראה  -קריאה
לבטוחה
()Margin Call
עסקה
סגירת
ביוזמת החברה
()Stop Out
מבנה ציטוט מחיר
המכשיר הפיננסי
הציטוט
תנודת
המינימלי בזירה

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 10.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
XX.XX
החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
0.01 USD

LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.01 USD
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 1000מניות).
רווח/הפסד בגין
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה מינימלית
 – PROCTER & GAMBLEמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 0.1מאה יחידות מניות  ,)PROCTER & GAMBLEתזוזה מינימלית
( )0.01במחיר  , PROCTER & GAMBLEתביא לרווח/הפסד של .$ 10
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
דיווחים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס

חוזה הפרשים
()CFD

VISA INC.

מניה

חוזה
()CFD

הפרשים

ומסחר
מינוף
בחוזה הפרשים

פקיעת
מועד
המכשיר הפיננסי

יתרת

פקיעה של המכשיר
הפיננסי
המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה
10.00%

המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון וכן בשל אירועי תאגיד מסויימים בהתאם לסעיף 11
לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTמניות) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTמניות) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:

חישוב
הרווח/הפסד
𝑘𝑠𝑎
במכשיר פיננסי
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 = )𝑑𝑖𝑚(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑛𝑒𝑝𝑜𝐴𝑆𝐼𝑉 −
(כולל עמלת מרווח
ולמעט
ציטוט
נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
עמלות נוספות)
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐴𝑆𝐼𝑉[ ∗ [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT

𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜[Units ∗ LOT ∗ [𝑉𝐼𝑆𝐴𝑜𝑝𝑒𝑛 − 𝑉𝐼𝑆𝐴𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 ]] ∗ 𝐹𝑋(𝑚𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

מקרא:
 100 = LOTמניות
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜𝐴𝑆𝐼𝑉 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐𝐴𝑆𝐼𝑉 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜𝐴𝑆𝐼𝑉 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת מכירה).
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𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐𝐴𝑆𝐼𝑉 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (midשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה .בשער זה קיימת תוספת מרווח.

דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 100 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן רכישה
של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  2יחידות של המכשיר הפיננסי ( .)100*0.02=2אם שער הנוכחי
של המכשיר הפיננסי הוא  $ 30.10אז בקניית  LOT 0.02שווי הפוזיציה הוא ( $ 60.2ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף ,בשים לב ששער
ההמרה הינו חלק ממנגנון המחירים הבלתי תלוי .ברגע שהעסקה נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים
במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג,ד,ה ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑏

Units ∗ LOT ∗ 𝑉𝐼𝑆𝐴 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Buy)] ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑚𝑖𝑑)= Interest
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑘𝑠𝑎

Units ∗ LOT ∗ 𝑉𝐼𝑆𝐴 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Sell)] ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑚𝑖𝑑)= Interest
360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ()Interest
היא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית אחת.
למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום שישי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:

עמלה בגין החזקת http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions?tc=sbtc
עסקה פתוחה
מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
 100 = LOTמניות.
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶𝐴𝑆𝐼𝑉 – מחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶𝐴𝑆𝐼𝑉 – מחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
)𝑑𝑖𝑚(𝑋𝐹 – שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע
לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The
) secured overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured
) overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי
החברה
מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
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לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה . https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
המרת אין עמלות המרה נוספות.

עמלת
מטבע
תקבולים נוספים
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי

המכשיר הפיננסי מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו
אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – ימים ב’ עד ו’ בין השעות 16:30 - 22:59
מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

דולר ארה"ב (.)$
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלאVISA INC. :
תיאור נכס הבסיס :מניית ויזה

שם מלא ותיאור למידע נוסף אודות נכס הבסיסhttps://www.nyse.com/quote/XNYS:V :
תמציתי
לדיווחיה הרשמיים של החברה ראה:
https://www.sec.gov/cgi-bin/browseedgar?company=VISA+INC&owner=exclude&action=getcompany

מקום מסחר
סימול נכס הבסיס
עורך נכס הבסיס
מחיר

 - NYSEבורסת ניו יורק New York Stock Exchange
סימול בבורסה בו נסחרV :
נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום -
https://finance.yahoo.com/quote/V?p=V
C:\Users\asafe\AppData\Local\Temp\notesD2A95E\www.cmegroup.com\trading\equity-index\usindex\e-mini-sandp500.html

בלומברג( V US Equity /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס

נתונים
סטטיסטיים
נכס הבסיס

( )USDדולר ארה"ב
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
על ב לתקנון המסחר
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המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס
במערכות המסחר #VISA
מסחר  1יחידות מניות.
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי בׁ 0.01 :LOT-

Margin
התראה  -קריאה
לבטוחה
()Margin Call
עסקה
סגירת
החברה
ביוזמת
()Stop Out
מבנה ציטוט מחיר
המכשיר הפיננסי
הציטוט
תנודת
המינימלי בזירה

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 10.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
XX.XX
החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
0.01 USD

LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.01 USD
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 100מניות).
רווח/הפסד בגין
תזוזה מינימלית  – Unitsכמות היחידות לעסקה.
 – VISAמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת  10( LOT 0.1יחידות מניות  ,) VISAתזוזה מינימלית ( )0.01במחיר , VISA
תביא לרווח/הפסד של .$ 1.0
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף המוצר .לינק לאתר הדיווחים:
דיווחים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס

חוזה הפרשים
()CFD

WAL MART STORES
INC

מניה

חוזה
()CFD

הפרשים

ומסחר
מינוף
בחוזה הפרשים

פקיעת
מועד
המכשיר הפיננסי

יתרת

חישוב
הרווח/הפסד
במכשיר פיננסי
(כולל עמלת מרווח
ולמעט
ציטוט
עמלות נוספות)

פקיעה של המכשיר
הפיננסי

המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה

10.0%

המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון וכן בשל אירועי תאגיד מסויימים בהתאם לסעיף 11
לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה
הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל
בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:
)𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗

𝑘𝑠𝑎
]] 𝑛𝑒𝑝𝑜

𝑑𝑖𝑏

𝑇𝑅𝐴𝑀 𝐿𝐴𝑊 [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT ∗ [𝑊𝐴𝐿 𝑀𝐴𝑅𝑇 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 −
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 =

נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑘𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑏
𝑛𝑒𝑝𝑜

𝑇𝑅𝐴𝑀 𝐿𝐴𝑊[ ∗ [Units ∗ LOT
)𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗ ]] 𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝑇𝑅𝐴𝑀 𝐿𝐴𝑊 −
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜= 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

מקרא:
 1000 = LOTמניות
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑇𝑅𝐴𝑀 𝐿𝐴𝑊 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).
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𝑑𝑖𝑏

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝑇𝑅𝐴𝑀 𝐿𝐴𝑊 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת רכישה).
𝑑𝑖𝑏

𝑛𝑒𝑝𝑜 𝑇𝑅𝐴𝑀 𝐿𝐴𝑊 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת מכירה).
𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝑇𝑅𝐴𝑀 𝐿𝐴𝑊 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה .בשער זה קיימת תוספת מרווח.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 1000 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן רכישה
של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  20יחידות של המכשיר הפיננסי ( .)1000*0.02=20אם שער הנוכחי
של המכשיר הפיננסי הוא  $ 70.60אז בקניית  LOT 0.02שווי הפוזיציה הוא ( $ 1412ללא עמלות).
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף ,בשים לב ששער
ההמרה הינו חלק ממנגנון המחירים הבלתי תלוי .ברגע שהעסקה נסגרת מבוצעת המרה לפי השער הקיים
במערכת באותו הזמן.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג,ד,ה ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑑𝑖𝑏

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ 𝑊𝐴𝐿 𝑀𝐴𝑅𝑇 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Buy
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑑𝑖𝑚

)= Interest

𝑘𝑠𝑎

( 𝑋𝐹 ∗ 𝐷 ∗ ])Units ∗ LOT ∗ 𝑊𝐴𝐿 𝑀𝐴𝑅𝑇 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Sell

360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ()Interest
היא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.

עמלה בגין החזקת
עסקה פתוחה

לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית אחת.
למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום שישי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:

http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions?tc=sbtc
s
מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
 1000 = LOTמניות.
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝑇𝑅𝐴𝑀 𝐿𝐴𝑊 – מחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝑇𝑅𝐴𝑀 𝐿𝐴𝑊 – מחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
𝑑𝑖𝑚

)

( 𝑋𝐹– שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה נלקח ישירות ממערכת המסחר באופן רציף .המועד הקבוע
לביצוע החישוב (כולל ההמרות) הוא בין  00:00:00ל .00:00:59
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The
) secured overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
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על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

תנאי

המסחר

באתר

החברה

) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured
) overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי
החברה
מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.

עמלת
מטבע
תקבולים נוספים
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי

המכשיר הפיננסי מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו
אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – ימים ב’ עד ו’ בין השעות 16:30 - 22:59
מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

דולר ארה"ב (.)$
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלאWAL MART STORES INC:
תיאור נכס הבסיס :מניית וול מארט

שם מלא ותיאור למידע נוסף אודות נכס הבסיס:
https://www.nyse.com/quote/XNYS:WMT
תמציתי
https://www.sec.gov/cgi-bin/browseראה:
החברה
של
הרשמיים
לדיווחיה
edgar?company=WAL+MART+STORES+INC&owner=exclude&action=getcompany
מקום מסחר
 - NYSEבורסת ניו יורק New York Stock Exchange
סימול נכס הבסיס סימול בבורסה בו נסחרWMT :
נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
עורך נכס הבסיס
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום -
https://www.google.com/finance?cid=38230
מחיר
C:\Users\asafe\AppData\Local\Temp\notesD2A95E\www.cmegroup.com\trading\equity-index\usindex\e-mini-sandp500.html

בלומברג( WMT UN Equity /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס

נתונים
סטטיסטיים
נכס הבסיס

( )USDדולר ארה"ב
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
על ב לתקנון המסחר
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המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס
במערכות המסחר #WAL_MART
מסחר  10יחידות מניות .
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי בׁ 0.01 :LOT-

Margin
התראה  -קריאה
לבטוחה
()Margin Call
עסקה
סגירת
החברה
ביוזמת
()Stop Out
מבנה ציטוט מחיר
המכשיר הפיננסי
הציטוט
תנודת
המינימלי בזירה

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 10.0% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
XX.XX
החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
0.01 USD

LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.01 USD
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 1000מניות).
רווח/הפסד בגין
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה מינימלית
 – WAL MARTמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 0.1מאה יחידות מניות  ,) WAL MARTתזוזה מינימלית ( )0.01במחיר
 , WAL MARTתביא לרווח/הפסד של .$ 10
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
דיווחים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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תקנון  -דף מוצר
פרופיל מכשיר פיננסי
תאריך עדכון אחרון 07/06/2021 -
מכשיר פיננסי

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס

חוזה הפרשים
()CFD

TESLA INC

מניה

חוזה
()CFD

הפרשים

ומסחר
מינוף
בחוזה הפרשים

פקיעת
מועד
המכשיר הפיננסי

יתרת

חישוב
הרווח/הפסד
במכשיר פיננסי
(כולל עמלת מרווח
ולמעט
ציטוט
עמלות נוספות)

פקיעה של המכשיר
הפיננסי

המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה

10.0%

המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה (תאריך ושעה מדויקים).
העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה
בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון וכן בשל אירועי תאגיד מסויימים בהתאם לסעיף 11
לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול  100( LOTחוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר
הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער
ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות ( )Unitsכפול LOT
( 100חוזים) כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה
במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה
במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון במועד
סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי:
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃 = )𝑑𝑖𝑏(𝑋𝐹 ∗

𝑘𝑠𝑎
]] 𝑛𝑒𝑝𝑜

𝐴𝐿𝑆𝐸𝑇 −

𝑘𝑠𝑎
]] 𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐

𝐴𝐿𝑆𝐸𝑇 −

𝑑𝑖𝑏
𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐

𝐴𝐿𝑆𝐸𝑇[ ∗ [U𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ LOT

𝑑𝑖𝑏
𝑛𝑒𝑝𝑜

𝐴𝐿𝑆𝐸𝑇[ ∗ [Units ∗ LOT

נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠ℎ

מקרא:
 100 = LOTמניות
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
𝑘𝑠𝑎
𝑛𝑒𝑝𝑜

𝐴𝐿𝑆𝐸𝑇 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת רכישה).

𝑑𝑖𝑏
𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐

𝐴𝐿𝑆𝐸𝑇 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת רכישה).
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𝑑𝑖𝑏
𝑛𝑒𝑝𝑜

𝐴𝐿𝑆𝐸𝑇 – שער המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד פתיחת העסקה (בעסקת מכירה).

𝑘𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑜𝑙𝑐 𝐴𝐿𝑆𝐸𝑇 – שער הקניה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד סגירת העסקה (בעסקת מכירה).
) -FX (bidשער המרה למטבע החשבון מהמטבע בו נקובה העסקה .בשער זה קיימת תוספת מרווח.
דוגמה לאופן שימוש ב :LOT-יחידת  LOTאחת שווה ל 100 -יחידות של המכשיר הפיננסי ,לכן רכישה
של  (Units) 0.02משמעותה רכישה של  2יחידות של המכשיר הפיננסי ( .)100*0.02=2אם שער הנוכחי
של המכשיר הפיננסי הוא  $ 800אז בקניית  LOT 0.02שווי הפוזיציה הוא ( $ 1600ללא עמלות).

עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 24:00:00שעון ישראל) .הלקוח יחויב
או יזוכה בימים ב ,ג,ד,ה ,ו .בשעה 24:00:00:מיתרת הרווח וההפסד במכשיר הפיננסי ה ,P&L -בהתאם לנוסחה
שלהן:

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy
𝑑𝑖𝑏

Units ∗ LOT ∗ 𝑇𝑒𝑠𝑙𝑎 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Buy)] ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑚𝑖𝑑)= Interest
360

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝑘𝑠𝑎

Units ∗ LOT ∗ 𝑇𝑒𝑠𝑙𝑎 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 * [R(Sell)] ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑚𝑖𝑑)= Interest
360
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת מפורטים בפרק
 14סעיף א לתקנון המסחר
במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ()Interest
היא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית אחת.
למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום שישי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:

עמלה בגין החזקת
עסקה פתוחה
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions?tc=sbtc
מקרא:
- Interestסך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.
 100 = LOTמניות.
 –Dכמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה
.00:00:00
 – Unitsכמות יחידות.
𝑑𝑖𝑏
𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶

𝐴𝐿𝑆𝐸𝑇 – מחיר הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.

𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝐴𝐿𝑆𝐸𝑇 – מחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.
)𝑑𝑖𝑚(𝑋𝐹 – שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.
) - R(Buyשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The
) secured overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת
על פי מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר החברה
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
) - R(Sellשיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים .הריבית מבוססת על ריבית The secured
) overnight financing rate (SOFRללילה בתוספת חיוב עמלה של החברה .הריבית נקבעת על פי
החברה
מדיניות החברה וניתן להתעדכן בה בעמוד תנאי המסחר באתר
https://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions
499

לפירוט סכום החיוב או הזיכוי פר יחידת  LOTאחת בגין החזקת עסקה פתוחה – ראה פירוט באתר
החברה.
המרת אין עמלות המרה נוספות.

עמלת
מטבע
תקבולים נוספים
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי

המכשיר הפיננסי מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו
אין
שעון ישראל (שעון חורף) :שעות מסחר – ימים ב’ עד ו’ בין השעות 16:30 - 22:59
מועדי חופשותhttp://www.atrade.co.il/trading-info/holiday-trading-hours :

דולר ארה"ב (.)$
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלאTESLA INC :
שם מלא ותיאור
תמציתי
מקום מסחר
סימול נכס הבסיס
עורך נכס הבסיס
מחיר

תיאור נכס הבסיס :מניית טסלה .
למידע נוסף אודות נכס הבסיסhttps://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/tsla :
https://www.sec.gov/cgi-bin/browseראה:
החברה
של
הרשמיים
לדיווחיה
edgar?CIK=TSLA&Find=Search&owner=exclude&action=getcompany

 - NASDAQבורסת נאסדק Nasdaq Stock Market
סימול בבורסה בו נסחרTSLA :
נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום -
https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/tsla

בלומברג( TSLA:US /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס

נתונים
סטטיסטיים
נכס הבסיס

( )USDדולר ארה"ב
נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס ברבעון האחרון מפורטים בפרק  14סעיף
על ב לתקנון המסחר
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המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMETATRADER / WEBTRADER :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס
במערכות המסחר #TESLA
מסחר  1יחידות מניות.
כמות
מינימלית
גודל עסקה מינימלי בׁ 0.01 :LOT-

Margin
התראה  -קריאה
לבטוחה
()Margin Call
עסקה
סגירת
החברה
ביוזמת
()Stop Out
מבנה ציטוט מחיר
המכשיר הפיננסי
הציטוט
תנודת
המינימלי בזירה

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 10% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
XXX.XX
החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
0.01 USD

LOT * U𝑛𝑖𝑡𝑠 * 0.01 USD
 = LOTכמות יחידות הקובעת את גודל הפוזיציה ( 100מניות).
רווח/הפסד בגין
 – Unitsכמות היחידות לעסקה.
תזוזה מינימלית
 – TESLAמחיר מכירה/קנייה של המכשיר הפיננסי בזירה.
במחיר
לדוגמה :עבור רכישת ( LOT 0.1עשר יחידות מניות  ,)TESLAתזוזה מינימלית ( )0.01במחיר TESLA
 ,תביא לרווח/הפסד של .0.1$
ספק הציטוטים
למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
מתודולוגיות
הציטוטים
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף המוצר .לינק לאתר הדיווחים:
דיווחים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#

501

 .14נתונים סטטיסטים אודות המכשירים הפיננסים על בסיס נתוני רבעון  3לשנת 2022
א .ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת רכישה ( )LONGאו מכירה ( )SHORTעל בסיס נתוני רבעון  3לשנת
2022
נתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת  LOTאחת

במידה ותוצאת חישוב ( )Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה  ,במידה ותוצאת חישוב ()Interest
היא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מריבית אחת.
למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום שישי בשעה ( 00:00:01שעון ישראל) ,תחויב/תזוכה  3פעמים בגין החזקת
העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בשישי .לפירוט
מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
http://www.atrade.co.il/trading-info/trading-conditions

סימול
המכשיר
הפיננסי
EUROBUND
JAPAN_B
OND
BRENT_OI
L
COCOA
COFFEE_C
COPPER
CORN
COTTON#
2
CrudeOIL
GASOLINE
_HEATING
OIL
NATURAL
_GAS
PALLADIU
M
PLATINU
M
SOYBEAN
SUGAR#1
1
WHEAT
DOLLAR_I
NDX
DAX30
DJ_EUR50
CAC40
UK_100
HSI
NIKKEI225

ממוצע יומי של עמלה ( )$בגין החזקת
עסקת רכישה פתוחה בגובה יחידת LOT
אחת
Q2 2022
-10.112659

ממוצע יומי של עמלה ( )$בגין החזקת
עסקת מכירה פתוחה בגובה יחידת LOT
אחת
Q2 2022
-14.994063

-8.96713

-9.039021

-12.522416

-3.616871

-30.5493
-28.768285
-4.544646
-8.356582
-13.429816

-8.545529
-7.912496
-1.26646
-2.266362
-3.73806

Cotton No 2 Future
Crude Oil Futures
RBOB Gasoline Future
NY Harbor ULSD
)Futures (Heating Oil
Henry Hub Natural Gas
future
Palladium Futures

-11.783256
-36.458534
-45.911095

-3.423373
-10.967655
-12.980265

-10.457122

-2.834963

-27.081617

-7.511175

Platinum Futures

-11.408731

-3.202506

Soybean Future
Sugar No 11 future

-18.65288
-23.598075

-5.231907
-6.636492

Chicago SRW Wheat
Future
US Dollar Index&reg:
future
DAX Index Future
EURO STOXX 50 Index
Future
CAC40 INDEX FUTURE
FTSE 100 Index Future
Hang Seng Index
Futures
SGX NIKKEI225 Index
Future

-10.701107

-2.955955

-13.008887

-5.018588

-8.818509
-24.080715

-13.073328
-35.71321

-41.832959

-62.02571

-10.34645
-2.491898

-3.947562
-1.691221

-165.434409

-166.723589

שם מלא נכס הבסיס
EURO-BUND Futures
SGX 10 Yr Mini
Japanese Gvt
Brent Crude future
Cocoa future
Coffee C &#174: future
Copper future
Corn future

דף מוצר
בתקנון
(עמוד)

33
38
85
44
49
54
59
64
69
100
79
74
90
95
105
110
115
120
125
145
151
156
161
166
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דף מוצר
בתקנון
)(עמוד

171
176
181
185

) בגין החזקת$( ממוצע יומי של עמלה
LOT עסקת מכירה פתוחה בגובה יחידת
אחת
Q2 2022
-104.713081
-25.186945

) בגין החזקת$( ממוצע יומי של עמלה
LOT עסקת רכישה פתוחה בגובה יחידת
אחת
Q2 2022
-82.89422
-51.867794

-6.335641
-7.047749
-1.938098

-22.437435
-24.96816
-2.765771

-5.237746

-0.026063

-4.74041

-0.32621

-0.889077

-4.341297

-1.183888

-3.667364

189
193
197
201
205
-6.405912

209
-5.847408

213
-3.231593

-4.185048

-0.089558

-8.079231

-3.422043
-4.630964

-8.783739
-4.24064
-4.608459
-9.168534

217
221
225
229
233
237
241
245

-2.688461
-0.050801

-8.053874
-4.445253
-8.381388

249
-11.103246

253
257
261
265

5.643651

-22.717796
-7.170774
-10.108593
-20.7154

-5.211364

-3.143723

-4.594545

-3.971434

-1.366405

269
273
277
-10.281527

281
-5.216932

-3.14072

-9.422691

-0.294765

-2.793634

-6.679471

-7.883686

-2.085598

285
289
293
297
503

שם מלא נכס הבסיס
SMI Index future
ASX SPI 200 Index
Future
Gold Usd Spot Rate
Silver Usd Spot Rate
Australian Dollar vs
Canadian Dollar
Australian Dollar vs
Swiss Franc
Australian Dollar vs
Japanese Yen
Australian Dollar vs
New Zealand Dollar
(AUDNZD)
Australian Dollar vs US
Dollar
Canadian Dollar vs
Swiss Franc (CADCHF)
Canadian Dollar vs
Japanese Yen (CADJPY)
Swiss Franc vs Japanese
Yen
Euro vs Australian
Dollar
Euro vs Canadian Dollar
Euro vs Swiss Franc
Euro vs Danish Krone
Euro vs Great Britain
Pound
Euro vs Israeli Shekel
Euro vs Japanese Yen
Euro vs Norwegian
Krone
Euro vs New Zealand
Dollar
Euro vs Polish Zloty
Euro vs Swedish Krona
Euro vs US Dollar
Euro vs South African
Rand
Great British Pound vs
Australian Dollar
Great British Pound vs
Canadian Dollar
Great British Pound vs
Swiss Franc
Great British Pound vs
Israeli Shekel
Great British Pound vs
Japanese Yen
Great British Pound vs
New Zealand Dollar
Great British Pound vs
Swedish Krona

סימול
המכשיר
הפיננסי
SMI
SPI200
GOLD
SILVER
AUDCAD
AUDCHF
AUDJPY

AUDNZD
AUDUSD
CADCHF
CADJPY
CHFJPY
EURAUD
EURCAD
EURCHF
EURDKK
EURGBP
EURILS
EURJPY
EURNOK
EURNZD
EURPLN
EURSEK
EURUSD
EURZAR
GBPAUD
GBPCAD
GBPCHF
GBPILS
GBPJPY
GBPNZD
GBPSEK

דף מוצר
בתקנון
)(עמוד

) בגין החזקת$( ממוצע יומי של עמלה
LOT עסקת מכירה פתוחה בגובה יחידת
אחת
Q2 2022
-4.394997

) בגין החזקת$( ממוצע יומי של עמלה
LOT עסקת רכישה פתוחה בגובה יחידת
אחת
Q2 2022
-4.497266

301
-3.321319

-5.499673

-3.578316

-1.224895

305
309
-6.539759

313
-6.09238

317
-2.909265

-2.026256

-4.869256

-2.415165

321
325
-9.699688

329
-5.013902

-2.070454

-10.904689

-0.261499

-5.353068

-1.731088

-8.970677

-0.338442

333
337
341
345
-19.842414

349
-5.952896

-2.020424

353
-16.274674

357
-7.65767

-1.017319

-4.681799

-2.880589

5.608697

-14.289213

-1.512615

-2.708777

-18.118466

-32.382155

-1.879561
-2.197473
-34.142928

-3.36007
-3.847967
-60.74043

-4.003865
-18.420135
-21.875691
-18.197411

-7.1488
-32.771373
-39.01451
-32.662653

-5.317718
-5.937503

-9.476823
-10.541829

-12.773818

-22.950636

361
365
369
373
377
381
385
393
389
397
401
405
409
413
417
504

שם מלא נכס הבסיס
Great British Pound vs
Singapore Dollar
Great British Pound vs
US Dollar
New Zealand Dollar vs
Canadian Dollar
(NZDCAD)
New Zealand Dollar vs
Swiss Franc (NZDCHF)
New Zealand Dollar vs
Japanese Yen (NZDJPY)
New Zealand Dollar vs
US Dollar (NZDUSD)
US Dollar vs Canadian
Dollar
US Dollar vs Swiss Franc
(USDCHF)
US Dollar vs Chinese
Yuan (USDCNY)
US Dollar vs Danish
Krone (USDDKK)
US Dollar vs Israeli
Shekel (USDILS)
US Dollar vs Japanese
Yen
US Dollar vs Mexican
Peso (USDMXN)
US Dollar vs Norwegian
Krone (USDNOK)
US Dollar vs Polish Zloty
(USDPLN)
US Dollar vs Swedish
Krona (USDSEK)
US Dollar vs Singapore
Dollar (USDSGD)
US Dollar vs South
African Rand (USDZAR)
AMAZON.COM INC
AMERICAN EXPRESS CO
APPLE INC
AT&T INC
Berkshire Hathaway Inc
Bank of America Corp
BOEING CO
CATERPILLAR, INC.
Chevron Corporation
CISCO SYSTEMS INC
CITIGROUP, INC.
WALT DISNEY CO

סימול
המכשיר
הפיננסי
GBPSGD
GBPUSD

NZDCAD
NZDCHF
NZDJPY
NZDUSD
USDCAD
USDCHF
USDCNY
USDDKK
USDILS
USDJPY
USDMXN
USDNOK
USDPLN
USDSEK
USDSGD
USDZAR
#AMAZO
N
#AMERIC
AN_E
#APPLE
#AT&T
#BERKSHI
RE
#BOA
#BOEING
#CAT
#CHEVRO
N
#CISCO
#CITIGRO
UP
#DISNEY

דף מוצר
בתקנון
)(עמוד

) בגין החזקת$( ממוצע יומי של עמלה
LOT עסקת מכירה פתוחה בגובה יחידת
אחת
Q2 2022
-10.893684

) בגין החזקת$( ממוצע יומי של עמלה
LOT עסקת רכישה פתוחה בגובה יחידת
אחת
Q2 2022
-19.545415

421
425
429
433
441
437
445
449

EXXON MOBIL CORP
-19.538716

-34.480424

-8.440704
-4.369055

-15.117941
-7.886189

-5.335445
-38.758783

-7.584231
-69.374269

-4.141831
-20.326554
-13.752568

-7.206411
-36.015056
-24.503199

-3.986941

-7.06783

-30.641105

-54.561747

-31.710392

-56.31216

-2.647999
-12.935594
-5.859888
-17.056798

-4.775795
-22.978727
-10.3153
-30.257973

-2.448624
-15.717888

-4.335259
-28.124791

-7.335071
-11.628141
-14.553843
-45.409181

-12.119112
-41.326747
-51.870953
-161.494784

-6.686887

-23.927484

453
457
461
465
469
473
477
481
485
489
493
130
140
135

505

שם מלא נכס הבסיס

FACEBOOK INC
GENERAL ELECTRIC CO
GENERAL MOTORS
COMPANY
Alphabet Inc
Goldman Sachs Group
Inc
Intel Corporation
JOHNSON & JOHNSON
JP MORGAN CHASE &
CO
MASTERCARD
INCORPORATED
McDonald's
Corporation
Microsoft Corporation
NETFLIX INC.
NIKE, INC. - CL B
PFIZER INC
PROCTER & GAMBLE
CO
VISA INC.
WAL MART STORES INC
TESLA INC
E mini Dow ($5) Future
E mini S&P 500 Future
E mini NASDAQ 100
Future
E mini RUSSELL 2000
INDEX

סימול
המכשיר
הפיננסי
#EXXONM
OBIL
#FACEBO
OK
#GE
#GM
#GOOGLE
#GS
#INTEL
#JNJ
#JP_MOR
GAN
#MASTER
CARD
#MCDON
ALDS
#MICROS
OFT
#NETFLIX
#NIKE
#PFIZER
#PG
#VISA
#WAL_M
ART
#TESLA
US_30
US_500
US_TECH
100
US_2000

ב .סטיות תקן ותנודתיות תוך יומית של נכסי הבסיס על בסיס נתוני רבעון  3לשנת 2022

תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס (על בסיס  )HIGH - LOWאופן החישוב :שער נכס
הבסיס הגבוה ביותר ( )HIGHשנמדד ביום מסחר מסוים חלקי שער נכס הבסיס הנמוך
ביותר ( )LOWשנמדד באותו יום המסחר .התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך
( )LOWביותר שנמדד באותו יום המסחר.

EURO-BUND
JAPAN_BOND
BRENT_OIL

סטיית תקן
יומית נכס
הבסיס ברבעון
האחרון
0.736639
0.154174
2.803857

COCOA
COFFEE_C
COPPER
CORN
COTTON#2
CrudeOIL

1.661011
2.304288
1.71114
1.883612
2.63085
2.904984

GASOLINE

2.910834

HEATING_OIL

2.934366

NATURAL_GAS

4.183608

PALLADIUM

3.260361

PLATINUM
SOYBEAN
SUGAR#11
WHEAT

1.88925
2.022332
1.433267
2.998883

DOLLAR_INDX
DAX30
DJ_EUR50
CAC40
FTSE100
HSI
NIKKEI225
SMI
SPI200
GOLD
SILVER
AUDCAD
AUDCHF

0.601481
1.305295
1.238815
1.156468
0.020236
1.328453
0.929427
0.786831
0.837875
0.818948
1.903121
0.501146
0.602798

סימול המכשיר
הפיננסי

תנודתיות
%1
2.368829
0.61559
13.45069
7
4.390244
6.402878
6.588489
8.548455
6.916199
14.38103
1
14.11930
2
11.53155
7
16.24726
5
10.23518
1
6.491372
6.243311
3.687636
10.07615
7
2.029323
4.245684
4.008376
3.71011
0.198022
3.944997
3.34891
2.670766
3.288861
2.967605
6.247676
1.679546
2.994021

דף מוצר
בתקנון
(עמוד)

תנודתיות 1
תאריך
28/09/2022
22/07/2022
05/07/2022

תנודתיות
%2
1.978701
0.56013
7.960199

תנודתיות 2
תאריך
22/07/2022
22/09/2022
07/07/2022

תנודתיות
%3
1.954612
0.521645
7.714084

תנודתיות 3
תאריך
27/09/2022
26/09/2022
12/07/2022

04/08/2022
05/08/2022
12/07/2022
12/07/2022
26/08/2022
05/07/2022

4.075372
6.396064
6.372333
5.879828
6.817929
10.46275
5
8.658225

25/07/2022
18/07/2022
05/07/2022
05/07/2022
15/07/2022
12/07/2022

4.020101
6.159835
5.671049
5.165615
6.529563
8.181442

26/09/2022
26/09/2022
06/07/2022
11/07/2022
08/07/2022
07/07/2022

69

07/07/2022

8.63716

30/08/2022

100

05/07/2022

10.07006
3
12.79534
1
9.865724

07/07/2022

9.25948

06/07/2022

79

12/07/2022
22/08/2022

12.77955
3
9.267751

06/09/2022

74

13/09/2022

90

23/09/2022
12/09/2022
08/07/2022
11/07/2022

4.863983
6.13123
3.53139
8.408953

15/08/2022
01/08/2022
26/08/2022
20/09/2022

4.731897
5.055698
3.342776
7.941904

13/09/2022
12/07/2022
20/09/2022
07/09/2022

95

13/09/2022
05/07/2022
05/07/2022
05/07/2022
12/08/2022
25/08/2022
28/09/2022
20/09/2022
23/09/2022
28/09/2022
12/09/2022
02/08/2022
22/09/2022

2.027748
4.239372
3.811659
3.389419
0.10466
3.832279
3.305485
2.667902
2.8204
2.740751
5.790548
1.459077
1.82393

28/09/2022
19/07/2022
26/08/2022
13/09/2022
16/08/2022
05/07/2022
13/09/2022
13/09/2022
13/09/2022
05/07/2022
14/07/2022
11/07/2022
13/09/2022

1.944507
4.054001
3.782106
3.376206
0.098318
3.762199
2.522422
2.417996
2.636094
2.345022
5.773563
1.358234
1.636148

23/09/2022
26/08/2022
13/09/2022
26/08/2022
15/08/2022
07/07/2022
19/07/2022
23/09/2022
28/09/2022
06/07/2022
05/07/2022
10/08/2022
07/07/2022

05/07/2022

07/07/2022
08/07/2022

33
33
85
44
49
54
59
64

105
110
115
120
125
145
151
156
161
166
171
176
181
185
189
193

506

תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס (על בסיס  )HIGH - LOWאופן החישוב :שער נכס
הבסיס הגבוה ביותר ( )HIGHשנמדד ביום מסחר מסוים חלקי שער נכס הבסיס הנמוך
ביותר ( )LOWשנמדד באותו יום המסחר .התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך
( )LOWביותר שנמדד באותו יום המסחר.

סימול המכשיר
הפיננסי

AUDJPY
AUDNZD
AUDUSD
CADCHF
CADJPY
CHFJPY
EURAUD
EURCAD
EURCHF
EURDKK
EURGBP
EURILS
EURJPY
EURNOK
EURNZD
EURPLN
EURSEK
EURUSD
EURZAR
GBPAUD
GBPCAD
GBPCHF
GBPILS
GBPJPY
GBPNZD
GBPSEK
GBPSGD
GBPUSD
NZDCAD
NZDCHF
NZDJPY
NZDUSD
USDCAD
USDCHF
USDCNY
USDDKK
USDILS
USDJPY
USDMXN
USDNOK
USDPLN
USDSEK

סטיית תקן
יומית נכס
הבסיס ברבעון
האחרון
0.723653
0.29323
0.840658
0.447236
0.712486
0.63434
0.591399
0.500166
0.487193
0.016733
0.51596
0.643105
0.70673
0.659122
0.610188
0.437267
0.355027
0.658957
0.720439
0.662131
0.664901
0.707694
0.726689
0.804549
0.711953
0.583292
0.605425
0.826027
0.553393
0.590052
0.723416
0.865769
0.529497
0.551335
0.357885
0.660114
0.748089
0.725332
0.671616
0.978867
0.92764
0.835047

תנודתיות
%1
3.039826
1.135732
2.83573
2.688875
3.423904
5.533762
2.01136
2.123944
2.623266
0.445797
4.642914
2.522072
3.599083
3.397648
2.465283
1.457149
2.103003
2.326422
2.35908
5.488951
6.113239
6.197912
3.861697
5.742673
5.259322
4.293584
6.067583
5.847376
1.735446
2.880732
3.083449
3.031828
1.945954
2.378279
1.880904
2.32899
2.44843
3.954512
2.296828
3.432008
3.211863
3.064217

תנודתיות 1
תאריך
22/09/2022
26/09/2022
13/09/2022
22/09/2022
22/09/2022
22/09/2022
30/09/2022
26/09/2022
22/09/2022
08/08/2022
26/09/2022
29/09/2022
22/09/2022
29/09/2022
30/09/2022
29/09/2022
16/09/2022
13/09/2022
29/09/2022
26/09/2022
26/09/2022
26/09/2022
29/09/2022
26/09/2022
26/09/2022
26/09/2022
26/09/2022
26/09/2022
28/09/2022
22/09/2022
22/09/2022
28/09/2022
14/07/2022
22/09/2022
29/09/2022
13/09/2022
13/09/2022
22/09/2022
28/09/2022
28/09/2022
05/07/2022
28/09/2022

תנודתיות
%2
2.44958
1.132913
2.635632
1.399341
2.394759
1.756487
1.559403
1.806376
1.785809
0.09683
2.572787
1.991815
2.460704
2.234011
1.857905
1.374081
1.805656
2.254709
2.114518
3.381625
3.945064
3.425301
2.474691
3.936375
3.009788
2.667996
3.392673
4.103441
1.642867
1.861621
2.529446
2.923684
1.869559
2.258548
1.718997
2.251538
2.075073
2.480591
2.113356
3.281213
2.760004
2.908909

תנודתיות 2
תאריך
05/07/2022
28/09/2022
28/09/2022
20/09/2022
05/07/2022
28/09/2022
17/08/2022
29/09/2022
26/09/2022
04/08/2022
23/09/2022
07/07/2022
05/07/2022
30/09/2022
26/09/2022
05/07/2022
20/09/2022
28/09/2022
17/08/2022
29/09/2022
29/09/2022
23/09/2022
28/09/2022
29/09/2022
30/09/2022
29/09/2022
29/09/2022
29/09/2022
30/09/2022
27/09/2022
28/09/2022
13/09/2022
05/07/2022
28/09/2022
28/09/2022
28/09/2022
06/07/2022
10/08/2022
02/08/2022
13/09/2022
21/09/2022
13/09/2022

תנודתיות
%3
2.09862
0.972776
2.336496
1.387847
2.273063
1.721644
1.475984
1.454934
1.390896
0.08344
2.4107
1.833465
2.000679
2.14523
1.846428
1.363713
1.273083
2.163918
2.007368
2.53714
3.023395
3.390874
1.656125
3.338466
2.898497
2.636397
3.044376
4.006901
1.600908
1.853945
2.497066
2.715466
1.837292
1.649445
1.250223
2.168589
2.068056
2.457168
1.942446
3.237561
2.745066
2.598684

תנודתיות 3
תאריך
04/07/2022
30/09/2022
10/08/2022
14/07/2022
02/08/2022
07/09/2022
30/08/2022
30/09/2022
30/09/2022
16/09/2022
28/09/2022
06/07/2022
07/09/2022
31/08/2022
17/08/2022
21/09/2022
24/08/2022
29/09/2022
28/07/2022
28/09/2022
23/09/2022
29/09/2022
06/07/2022
22/09/2022
29/09/2022
28/09/2022
23/09/2022
23/09/2022
02/08/2022
13/09/2022
30/09/2022
30/09/2022
26/09/2022
26/09/2022
15/08/2022
29/09/2022
10/08/2022
02/08/2022
03/08/2022
05/07/2022
28/09/2022
20/09/2022

דף מוצר
בתקנון
(עמוד)
197
201
205
209
213
217
221
225
229
233
237
241
245
249
253
257
261
265
269
273
277
281
285
289
293
297
301
305
309
313
317
321
325
329
333
337
341
345
349
353
357
361

507

תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס (על בסיס  )HIGH - LOWאופן החישוב :שער נכס
הבסיס הגבוה ביותר ( )HIGHשנמדד ביום מסחר מסוים חלקי שער נכס הבסיס הנמוך
ביותר ( )LOWשנמדד באותו יום המסחר .התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך
( )LOWביותר שנמדד באותו יום המסחר.

סטיית תקן
יומית נכס
הבסיס ברבעון
האחרון
0.322118
0.894573
2.758517
1.807334
1.911051
1.394186
1.278326
1.842595
2.688455
2.132792
2.124133
1.557945
2.316835
2.187719
2.082603
3.168556
1.99589
2.631259
12.064161
1.759843
2.249486
1.000001
1.641685
1.381709
1.017926
1.846987
3.295146
2.730745
1.364848
1.388392
1.319061
1.765138

תנודתיות
%1
1.175719
3.206441
7.286763
5.205192
4.658142
4.774973
3.287236
6.572923
9.62669
6.100287
5.651169
4.27467
9.555796
5.281423
5.176035
7.093238
6.651224
6.932981
7.300643
5.153993
5.679097
3.794485
5.772985
5.440571
4.321559
5.507028
8.489652
5.08694
6.563392
4.141626
7.698046
4.859674

תנודתיות 1
תאריך
14/07/2022
10/08/2022
05/07/2022
22/07/2022
13/09/2022
21/07/2022
28/09/2022
15/07/2022
12/07/2022
29/07/2022
29/07/2022
13/09/2022
15/07/2022
05/07/2022
06/07/2022
05/07/2022
12/07/2022
05/07/2022
05/07/2022
19/07/2022
13/09/2022
19/07/2022
15/07/2022
27/07/2022
26/07/2022
12/07/2022
28/09/2022
26/08/2022
28/07/2022
01/08/2022
27/07/2022
27/07/2022

תנודתיות
%2
1.153213
2.89494
5.582822
4.455376
4.55769
3.162291
3.259216
4.456489
6.463654
4.879185
4.67447
3.707891
4.916717
5.049471
4.5044
6.401496
5.986985
5.287356
5.447976
4.18706
5.102041
2.730627
4.470588
4.634644
3.439086
4.425142
8.372093
4.502607
3.98678
3.974466
4.415673
4.222542

תנודתיות 2
תאריך
28/09/2022
13/09/2022
26/08/2022
22/09/2022
26/08/2022
13/09/2022
02/09/2022
08/09/2022
27/07/2022
21/09/2022
06/07/2022
02/09/2022
26/08/2022
11/08/2022
04/08/2022
01/08/2022
26/07/2022
23/09/2022
27/07/2022
18/07/2022
14/07/2022
22/09/2022
26/08/2022
27/09/2022
27/09/2022
26/08/2022
20/07/2022
05/07/2022
12/08/2022
27/09/2022
27/09/2022
04/08/2022

תנודתיות
%3
0.990588
2.809813
5.43858
4.082532
4.282564
2.70108
3.175589
3.99061
6.120634
4.506763
4.36812
3.262145
4.160888
4.701438
4.461056
5.814487
5.040628
5.229626
5.074431
4.171796
4.94901
2.720835
4.064748
4.027271
2.86049
4.244462
8.340504
4.464936
3.69026
3.364363
4.039434
4.025569

תנודתיות 3
תאריך
23/09/2022
02/08/2022
13/07/2022
12/07/2022
29/09/2022
07/09/2022
26/08/2022
26/08/2022
29/09/2022
26/08/2022
23/09/2022
19/07/2022
23/09/2022
28/09/2022
05/07/2022
13/09/2022
01/08/2022
21/09/2022
22/07/2022
15/07/2022
26/08/2022
01/09/2022
18/07/2022
26/08/2022
13/07/2022
27/07/2022
15/07/2022
30/09/2022
02/08/2022
02/09/2022
14/07/2022
26/08/2022

489

#TESLA

8.817965

8.252899

11/07/2022

7.73005

05/07/2022

7.534612

13/07/2022

493

US_30

1.129706

5.27212

13/09/2022

3.989552

26/08/2022

3.444814

28/09/2022

130

US_500

1.302229

5.998477

13/09/2022

4.284654

26/08/2022

3.822751

21/09/2022

140

US_TECH100

1.654617

7.505121

13/09/2022

5.267978

26/08/2022

4.568561

21/09/2022

135

US_2000

1.497089

5.730988

13/09/2022

5.117154

28/09/2022

4.434332

26/08/2022

סימול המכשיר
הפיננסי

USDSGD
USDZAR
#AMAZON
#AMERICAN_E
#APPLE
#AT&T
#BERKSHIRE
#BOA
#BOEING
#CAT
#CHEVRON
#CISCO
#CITIGROUP
#DISNEY
#EXXONMOBIL
#FACEBOOK
#GE
#GM
#GOOGLE
#GS
#INTEL
#JNJ
#JP_MORGAN
#MASTERCARD
#MCDONALDS
#MICROSOFT
#NETFLIX
#NIKE
#PFIZER
#PG
#VISA
#WAL_MART

דף מוצר
בתקנון
(עמוד)
365
369
373
377
381
385
393
389
397
401
405
409
413
417
421
425
429
433
441
437
445
449
453
457
461
465
469
473
477
481
485

508

 .15תאריך עדכון התקנון האחרון ומהות התיקון או ההוספה:
מספר עדכון

תאריך
העדכון

עמודים סעיפים

מהות העדכון

נושא

עדכון פרטי חשבון הבנק להפקדת כספים
לחשבון המסחר

1

18/12/2016

2

5

הפקדת כספים

2

15/01/2017

21-27

11

טבלת מכשירים הורדת מכשירים פיננסיים שלא אושרו על ידי
הרשות
פיננסים

3

14/11/2017

20-22

11

אירועי
שמניותיו
הרשומות
משמשות
בסיס של
פיננסי
בזירה

3

14/11/2017

22-26

12

רשימת מכשירים עדכון הרשימה – הוספת מניות ועדכון הערות
פיננסיים הנסחרים לגבי סטטוס האישורים למכשירים מסוג
בזירה
מניות וסחורה מסוג NY Harbor ULSD
).Futures (Heating Oil

3

14/11/2017

96-101

13

תנאי המכשירים הוספת דף מוצר למכשיר מסוג חוזה עתידי
הפיננסיים

3

14/11/2017

413521

13

תנאי המכשירים הוספת דפי מוצר למכשירים פיננסיים שנכס
הבסיס שלהם הוא מניות
הפיננסיים

4

17/07/2017

2

5

הפקדת
כספים סכום מינימלי להפקדה
לחשבון המסחר

5

07/09/2017

159,160
,162
189,190
192

13

תנאי המכשירים
הפיננסיים  -גודל
בסעיפים:
לוט
יתרת
חישוב
הרווח/הפסד
במכשיר פיננסי,
עמלה בגין עסקה
כמות
פתוחה,
מסחר מינימלית,
רווח/הפסד בגין
תזוזה מינימלית
במחיר

6

14/11/2017

,26-27
,415
,418
,423
,426
,459
,462
471474

12-13

7

14/11/2017

8

11/12/2017

תאגיד הוספת סעיף  11המתאר אירועי תאגיד מסוג
חלוקת דיבידנד במזומן ופיצול/איחוד מניות
למסחר וההתאמות המתבצעות בגין אירועים אלה
כנכס
מכשיר
הנסחר

על סחורה מסוג NY Harbor ULSD Futures
)(Heating Oil

13

שינוי גודל הלוט במכשירים E-mini Dow
 ($5) Futureו FTSE 100 Index Future -מ-
 100חוזים ללוט ל 10 -חוזים ללוט והעקבות
זאת שינוי שינוי גודל העסקה המינימלי (0.01
לוט) מ 1 -חוזה ל 0.1 -חוזה.

רשימת מכשירים שינוי הבטוחה המינימלית הנדרשת לעסקה
פיננסיים הנסחרים ב 5-מכשירים פיננסיים שערכם נגזר מערכן
בזירה  +תנאי של מניותALIBABA, AMAZON, :
המכשירים
.APPLE, FACEBOOK, ALPHABET
הפיננסיים
כמו כן ,תיקוני טעות בדף המוצר של מניית
.ALPHABET

נתונים עדכון נתונים סטטיסטיים רבעוני (רבעון
עדכון
שלישי  )2017בכל דפי המוצר בתקנון
סטטיסטיים

6

מדיניות
עניינים

9

22/01/2018

13

נתונים עדכון נתונים סטטיסטיים רבעוני (רבעון
עדכון
רביעי  )2017בכל דפי המוצר בתקנון
סטטיסטיים

10

17/04/2018

13

נתונים עדכון נתונים סטטיסטיים רבעוני (רבעון
עדכון
ראשון  )2018בכל דפי המוצר בתקנון
סטטיסטיים

11 ,8-9

ניגוד הוספת סעיף  – 9התקשרות עם בתי ספר
שבהם מועברים קורסים והדרכות במסחר

509

מספר עדכון

תאריך
העדכון

עמודים סעיפים

מהות העדכון

נושא

10

17/04/2018

,29 ,25
200,205
487,490
497,502
511519

12-13

רשימת מכשירים הסרת מכשיריםRussell2000, Lockheed :
פיננסיים הנסחרים Martin, Morgan Stanley, United
בזירה  +תנאי
Technologies, Verizon
המכשירים
הפיננסיים

11

11/06/2018

,28-29
438525

12-13

רשימת מכשירים הוספת מכשירים חדשים :מכשירים שערכם
פיננסיים הנסחרים נגזר מני"ע זרים – Caterpillar, Citigroup,
בזירה  +תנאי  GM, Mastercard, Netflix, Visaוהוספת
המכשירים
הערה לגבי הסרת  Alibabaהמסחר ב-
הפיננסיים
30.9.2018

12

26/09/2018

30-526

13

נתונים עדכון נתונים סטטיסטיים רבעוני (רבעון שני
עדכון
 )2018בכל דפי המוצר בתקנון
סטטיסטיים

13

10/10/2018

,279
,323
379

13

תיקון שעות המסחר בצמדי מטבעות
הכוללים את השקל (,GBP/ILS ,EUR/ILS
)USD/ILS

14

02/12/2018

2-4

5

הפקדת
כספים
המסחר

14

02/12/2018

12 ,10

6

מדיניות
העניינים

14

02/12/2018

,31 ,29
496499

12+13

14

02/12/2018

212395

13

14

02/12/2018

32-523

13+14

תיקון שעות מסחר

ומשיכת הוספת פירוט ועדכון פרטים לגבי הפקדות
לחשבון ומשיכות כספים לחשבון הנאמנות ,המטבעות
בהם מנוהלים חשבון הנאמנות וחשבון
המסחר ושינוי אופן המרת כספים שמופקדים
 /נמשכים שלא במטבע חשבון המסחר
ניגוד הוספת סעיף  10לפרק מדיניות ניגוד
העניינים ,בנושא קביעת סכום מינימלי
בהפקדה משנית

רשימת מכשירים הוספת מכשיר חדש :מכשיר שערכו נגזר
פיננסיים הנסחרים מני"ע זרים – מניית NIKE, INC. - CL B
בזירה  +תנאי והסרת מניית  Alibabaמהרשימה
המכשירים
הפיננסיים
רשימת מכשירים תיקון שעות המסחר בצמדי מטבעות
פיננסיים הנסחרים
בזירה
שינוי אופן התצוגה של נתונים סטטיסטיים
נתונים
סטטיסטיים של של מכשירים פיננסיים ועדכון רבעוני של
מכשירים פיננסיים נתוני ממוצע יומי של עמלה בגין עסקה
פתוחה ,סטיו תקן ותנודתיות תוך יומית של
נכס הבסיס

15

23/12/2018

13 ,10

6

מדיניות ניגוד
העניינים -
אירועים במסגרת
שעות המסחר
והפסקות מסחר

עדכון מדיניות ניגוד העניינים של החברה
לגבי אירועים במסגרת שעות המסחר
והפסקות מסחר

15

23/12/2018

183188

13

עדכון דף מוצר
HSI

עדכון דף מוצר  :HSIגודל לוט ,גודל עסקה
מינימלית ותיקון שעות מסחר

16

23/12/2018

2-4

5

הפקדת ומשיכת
כספים לחשבון
המסחר

תיקון מקור שער ההמרה כאשר ההפקדה /
משיכה מבוצעת במטבע שאינו מטבע חשבון
הנאמנות

17

29/01/2019

529539

14

נתונים
סטטיסטיים של
מכשירים
פיננסיים

עדכון רבעוני של נתוני ממוצע יומי של עמלה
בגין עסקה פתוחה ,סטיו תקן ותנודתיות תוך
יומית של נכס הבסיס
510

מספר עדכון

תאריך
העדכון

עמודים סעיפים

נושא

מהות העדכון

18

26/02/2019

33- ,26
,494
,495
499

,13 ,12
14

הסרת מכשירים
פיננסיים ודפי
מוצר

הסרת  3מכשירים פיננסיים מסוג חוזים
עתידיים על אג"ח ארה"ב ( 10 ,5ו 30 -שנים)
ודפי המוצר שלהם

19

15/04/2019

495505

14

נתונים
סטטיסטיים של
מכשירים
פיננסיים

עדכון רבעוני של נתוני ממוצע יומי של עמלה
בגין עסקה פתוחה ,סטיות תקן ותנודתיות
תוך יומית של נכס הבסיס

20

02/05/2019

3

5

משיכת כספים

הורדת האפשרות לבקש ביצוע משיכת כספים
באמצעות טופס משיכה ידני

21

18/06/2019

105109

13

עדכון דף מוצר
soybean

עדכון מועדי פקיעת נכס הבסיס ותיקון טעות
בשעות המסחר במכשיר Soybean

22

05/08/2019

495505

14

נתונים
סטטיסטיים של
מכשירים
פיננסיים

עדכון רבעוני של נתוני ממוצע יומי של עמלה
בגין עסקה פתוחה ,סטיות תקן ותנודתיות
תוך יומית של נכס הבסיס

23

19/09/2019

129

13

סימול נכס הבסיס
במערכת המסחר
ושם מערכת
המסחר.

תיקון טעות בגין סימול נכס הבסיס במערכת
המסחר עבור המכשיר DAX Futures
ותיקון טעות בשם מערכת המסחר במכשיר
.DAX Futures

24

18/09/2019

,62
'108
,118
,128
,149
,166
,171
176

13

עדכון דפי מוצר

עדכון שעות מסחר במכשירים

25

17/11/2019

,30
335336

13 ,12

, EURO STOXX 50® Index
,DAX Index Future
,SMI Index future
,Hang Seng Index Futures
Future SGX NIKKEI225 Index
Corn Futures,
Soybeans Futures,
Chicago SRW Wheat Futures
רשימת מכירים
פיננסיים
הנסחרים בזירה +
תנאי המכשירים
הפיננסיים

תיקון שיעור הבטוחה הנדרש בגין מכשיר
USDCNY

26

22/01/2020

529539

14

נתונים
סטטיסטיים של
מכשירים
פיננסיים

עדכון רבעוני של נתוני ממוצע יומי של עמלה
בגין עסקה פתוחה ,סטיו תקן ותנודתיות תוך
יומית של נכס הבסיס

27

26/04/2020

529539

13

עדכון דף מוצר

עדכון דף מוצר של מכשיר  Crude Oilלגבי
מועד פקיעת חוזה.

28

11/05/2020

529539

14

נתונים
סטטיסטיים של
מכשירים
פיננסיים

עדכון רבעוני של נתוני ממוצע יומי של עמלה
בגין עסקה פתוחה ,סטיו תקן ותנודתיות תוך
יומית של נכס הבסיס

29

13/07/2020

497506

14

נתונים
סטטיסטיים של
מכשירים
פיננסיים

עדכון רבעוני של נתוני ממוצע יומי של עמלה
בגין עסקה פתוחה ,סטיו תקן ותנודתיות תוך
יומית של נכס הבסיס

511

מספר עדכון

תאריך
העדכון

עמודים סעיפים

נושא

מהות העדכון

רשימת מכשירים
פיננסיים
הנסחרים בזירה +
תנאי המכשירים
הפיננסיים

הוספת מכשיר חדש שערכו נגזר מני"ע זרים –
.Tesla

עדכון רבעוני של נתוני ממוצע יומי של עמלה
בגין עסקה פתוחה ,סטיו תקן ותנודתיות תוך
יומית של נכס הבסיס

30

13/07/2020

,32
493496

12-13

31

19/10/2020

497504

14

נתונים
סטטיסטיים של
מכשירים
פיננסיים

32

10/12/2020

134
139
144

13

עדכון דפי מוצר

עדכון סימול במערכת המסחר של המכשירים
הפיננסים הנגזרים מהחוזים העתידיים על
המדדים DJ30 ,S&P500 ,NASDAQ100

33

02/03/2021

497504

14

נתונים
סטטיסטיים של
מכשירים
פיננסיים

עדכון רבעוני של נתוני ממוצע יומי של עמלה
בגין עסקה פתוחה ,סטיו תקן ותנודתיות תוך
יומית של נכס הבסיס.

34

17/03/2021

,49 ,44
,60 ,54
, 91 ,64
,95
,108
,111
,118
,170
176

13

עדכון דפי מוצר

עדכון דפי מוצר במכשיריםPlatinum, :
Coffee C, Sugar NO. 11, Cotton
NO.2, Palladium, Copper, Cocoa,
.Wheat, Corn, Soybean
הוספת תנאים להקדמת מועד גלגול.

35

17/03/2021

134
139
144

13

עדכון דפי מוצר

עדכון סימול במערכת המסחר של המכשירים
הפיננסים הנגזרים מהחוזים העתידיים על
המדדים DJ30 ,S&P500 ,NASDAQ100

36

19/04/2021

497504

14

נתונים
סטטיסטיים של
מכשירים
פיננסיים

עדכון רבעוני של נתוני ממוצע יומי של עמלה
בגין עסקה פתוחה ,סטיו תקן ותנודתיות תוך
יומית של נכס הבסיס.

37

07/06/2021

19-23
37-500

7
13

עדכון פקודות
למערכת מסחר
ועדכון דפי מוצר

הוספת פקודות מסחר למערכת
 WebTraderועדכון מערכת WebTrader
בדפי המוצר.

38

25/08/2021

497504

14

נתונים
סטטיסטיים של
מכשירים
פיננסיים

עדכון רבעוני של נתוני ממוצע יומי של עמלה
בגין עסקה פתוחה ,סטיו תקן ותנודתיות תוך
יומית של נכס הבסיס.

39

29/09/2021

152

13

עדכון דפי מוצר

הוספת מכשיר פיננסי חדש .Russell 2000

40

14/10/2021

497504

14

נתונים
סטטיסטיים של
מכשירים
פיננסיים

עדכון רבעוני של נתוני ממוצע יומי של עמלה
בגין עסקה פתוחה ,סטיו תקן ותנודתיות תוך
יומית של נכס הבסיס.

41

19/10/2019

134

13

DAX Futures

עדכון תיאור המכשיר DAX Futures
בעקבות שינוי הרכב מדד הייחוס.

42

11/11/2021

40-496

13

עדכון דפי מוצר

בעקבות פרסום ה FCA-בדבר כוונתה
להפסיק החל מסוף  2021את הפרסום של
חלק מריביות ה ,LIBOR -עמלות ה-
 SWAPשל החברה יהיו מבוססות על
ריבית ה.SOFR -
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מספר עדכון

תאריך
העדכון

עמודים סעיפים

נושא

מהות העדכון

43

18/01/2022

497504

14

נתונים
סטטיסטיים של
מכשירים
פיננסיים

עדכון רבעוני של נתוני ממוצע יומי של עמלה
בגין עסקה פתוחה ,סטיו תקן ותנודתיות תוך
יומית של נכס הבסיס.

44

21/03/2022

,143
,150
,156
162

13

עדכון שעות מסחר

עדכון שעות מסחר בחוזים העתידיים על
המדדים של ארה"ב.

45

19/04/2022

497504

14

נתונים
סטטיסטיים של
מכשירים
פיננסיים

עדכון רבעוני של נתוני ממוצע יומי של עמלה
בגין עסקה פתוחה ,סטיו תקן ותנודתיות תוך
יומית של נכס הבסיס.

46

13/07/2022

497504

14

נתונים
סטטיסטיים של
מכשירים
פיננסיים

עדכון רבעוני של נתוני ממוצע יומי של עמלה
בגין עסקה פתוחה ,סטיו תקן ותנודתיות תוך
יומית של נכס הבסיס.

47

27/07/2022

202382

13

עדכון עמלות לילה

עדכון מודל הריבית עליו מתבססת החברה.

48

06/10/2022

165

13

שינוי סימול
במערכת המסחר
למכשיר
FTSE100

שינוי שם במערכת המסחר למכשיר
 ,FTSE100שם חדש במערכת המסחר
.UK_100

49

19/04/2022

497504

14

נתונים
סטטיסטיים של
מכשירים
פיננסיים

עדכון רבעוני של נתוני ממוצע יומי של עמלה
בגין עסקה פתוחה ,סטיו תקן ותנודתיות תוך
יומית של נכס הבסיס.

513

