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 :התקנון מעמד .1

זירת הסוחר, לרבות כללים להבטחת מטרת התקנון היא לקבוע כללים לניהול תקין והוגן של  .א

 .1968-עמידתה בדרישות לפי הוראות חוק ניירות ערך, התשכ"ח 

בכל מקום של סתירה בין האמור בתקנון לבין האמור במסמך אחר של החברה )ובכלל זה אתר  .ב

 החברה או הסכם המסגרת(, האמור בתקנון זה גובר.

 

 :בקשר למידע המובא בתקנון לקוחות שירות .2

 

 Email שעות פעילות  פקס  טלפון  האחראישם 

 לויד לוריא
 

 il.info@fxcm.co 17:00 – 09:00חמישי  –ראשון   03-5101319 03-5101317

 

 

 השירותים אותם מציעה החברה: .3

 

 

 עמלות ועלויות .4

 

 

 

  השירותים פירוט

לחשבונה העצמי ומוכרת החברה  העמדת מערכת ממוחשבת באמצעותה קונה החברה מלקוחותיה .1

יב 44ללקוחותיה מחשבונה העצמי, מכשירים פיננסיים, באופן מאורגן, תדיר ושיטתי, בהתאם לסעיף 

 .1968 -ניירות ערך, התשכ"ח  לחוק

החברה למידע עובדתי בנוגע לנכס בסיס של מכשיר פיננסי, שהוכן ופורסם על ידי גורם  לקוחות הפניית .2

שאינו החברה או מי מטעמה, בתנאי שההפניה היא כללית ומתמשכת, שבחירת המידע אינה על פי שיקול 

לתקנות ניירות  (1)ב()10דעתה של החברה ושהמידע לא הוכן או פורסם לבקשת החברה בהתאם לתקנה 

 ,ובלבד ושהפעילויות על פי כל דין "(,התקנות)להלן: " 2014 –)זירת סוחר לחשבונו העצמי(, התשע"ה ערך 

 1995 -בכלל זה חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"הו

 . "(הייעוץ חוק)להלן: "

  .הייעוץ חוק זה בכללו ,דין כל פי על ושהפעילויות ובלבד( 2()ב)10 לתקנה בהתאם, ניתוח עבודת פרסום .3

 לתקנות בהתאם לפרק ה' לתקנות. 1שמירת כספי לקוח וחוזי לקוח כהגדרתם בתקנה  .4

 המרת כספים לצורך פעילות בחשבון לקוח. .5

 מערכת המסחר.ב והשימוש ההפעלהטכנית לגבי אופן  ההדרכ .6

ולמאפיינים כלליים של חוזה הפרשים, במענה לשאלות של לקוח או מתן הסברים בנוגע לכללי התקנון  .7

 באתר החברה.

 המסחר. מערכת באמצעות הלקוח של עצמאי לניתוח גרפים אספקת .8

 : להלן לינק לדף החברה ובו ריכוז עמלות בזירה כרוכים בעמלות שונות. השירותים

Card.pdf-http://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Rate  

 

mailto:info@fxcm.co.il
http://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Rate-Card.pdf
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 הפקדת ומשיכת כספים לחשבון המסחר .5

 
 ואחזקת כספים  הפקדת

אמצעים להעברת כספים 

 לחשבון הנאמנות

 תשלום נוסף שיהיה מקובל על החברה.כרטיס אשראי, העברה בנקאית או כל אמצעי 

החברה אינה גובה תשלום או עמלה על העברת כספי לקוחות אליה. עלויות העברת  הכספים 

בהן יישא הלקוח הן על פי ההסכמים הפרטניים שלו עם הבנק ממנו מועברים הכספים 

 לחשבון החברה ו/או עם החברה המספקת לו כרטיס אשראי.

 להלן פרטי חשבון בנק לצורך ביצוע העברה בנקאית בשקל ובדולר ארה"ב: פרטים להעברת הכספים 

 אפ.אקס.סי.אמ טריידינג בע"מ בנאמנות עבור לקוחותמוטב: 

 (613בנק: בנק הפועלים בע"מ, סניף רמת גן )

 636886מספר חשבון: 

IBAN :IL60-0126-1300-0000-0636-886 

SWIFT :POALILIT 

 

 יצוע העברה בנקאית במטבע דולר ארה"ב בלבד:להלן פרטי חשבון בנק לצורך ב

 FXCM Trading Ltdמוטב: 

 Barclays Bank PLCבנק: 

 68678488מספר חשבון: 

IBAN :GB97BARC20675968678488 

SWIFT :BARCGB22 

 

 להלן לינק לדף החברה ממנו ניתן להעביר כספים בכרטיס אשראי:

https://www.fxcm.co.il/deposit  

 בהפקדה והן( ראשונה)הפקדה  המסחר חשבון פתיחת בעת הן, המסחר לחשבון הפקדה להפקדה סכום מינימלי

 ניתן המינימלי ההפקדה סכום גובה אודות פרטים. מינימלי הפקדה בסכום כרוכה, חוזרת

 :הבא בקישור החברה באתר למצוא

account-your-to-https://www.fxcm.co.il/deposit/ 

 

המטבע בו ניתן לבצע את 
ההפקדה )העברה( 

 לחשבון הנאמנות

 שקל ישראלי חדש, דולר אמריקאי.

 מטבע חשבון הנאמנות הוא דולר )ארה"ב(.  מטבע חשבון הנאמנות

המרה  לקוח רשאי להעביר את הכספים במטבע חשבון הנאמנות, ובמקרה זה לא תתבצע

על ידי החברה. במידה והלקוח העביר כספים במטבע שאינו מטבע חשבון הנאמנות החברה 

 תבצע המרה כמפורט בהמשך.

 

המטבע בו מנוהל חשבון 
 המסחר

 מטבע החשבון של הלקוח הוא דולר )ארה"ב(.

עמלת המרה שגובה 
 החברה 

מקרה זה לא תתבצע לקוח רשאי להעביר את הכספים לחשבון הנאמנות במטבע החשבון, וב

המרה על ידי החברה. במידה והלקוח ביצע העברת כספים במטבע שאינו מטבע החשבון 

 החברה תבצע המרה של הכספים למטבע החשבון.

https://www.fxcm.co.il/deposit-to-your-account/
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שער רציף של בנק הפועלים בע"מ לרכישת דולר ארה"ב ביחס לשקל  :ההמרה שער מקור

ולר ארה"ב/שקל חדש חדש כפי שמוצג לחברה במועד ההמרה. שערי ספוט להמרה של ד

 זמינים בקישור הבא:

https://finance.yahoo.com/quote/ILS=X/?p=ILS=X 

השערים המופיעים בקישור זה משמשים כאינדיקציה בלבד, שער ההמרה בפועל נקבע על 

 כפי שמוצג לחברה במועד ההמרה. פי השער הרציף של בנק הפועלים בע"מ

  
החברה או הבנק אינם גובים עמלה מהלקוח בגין פעולת המרה  :ההמרה עמלת חישוב אופן

 בהפקדת כספים לחשבון הנאמנות. 

 

החברה או הבנק אינם גובים עמלה מהלקוח בגין פעולת  :העדכני העמלה לשיעור לינק

 המרה בהפקדת כספים לחשבון הנאמנות.

החברה תבצע את ההמרה בסמוך למועד הפקדת הכספים ולא יאוחר מיום ה: ההמר מועד

עסקים לאחר מועד הפקדת הכספים, בכפוף לשעות פעילות הזירה והמערכת הבנקאית 

 ובכפוף להשלמת כל הפעולות הנדרשות מצד הלקוח.

עמלות נוספות שגובה 
 החברה

להעברת כספים אליו או החברה אינה גובה עמלות הקשורות לפתיחת חשבון המסחר 

להחזקתו. החברה גובה עמלה כאשר לא בוצעה בחשבון הלקוח כל פעילות מסחר במשך 

 4שנה קלנדרית רציפה, גובה העמלה מצוין באתר האינטרנט של החברה כמפורט בסעיף 

 לתקנון.

 

 
 

 משיכת כספים 

כספי  .המאוחר ביום העסקים הבאהחברה לכל  תבצע זאת ,ביקש לקוח למשוך כספי לקוח משיכת כספים

הוראת הלקוח בהתאם למועדי הסליקה המקובלים במערכת  הלקוח יועברו לחשבון לפי

מופקדים הכספים, או בתוך שלושה ימים שמתקיים בהם מסחר  הבנקאית במדינה שבה

 המועד המוקדם מבין השניים. באותה מדינה, לפי

ת הכספים לפי חוק איסור הלבנת הון, נדרש לבצע פעולה כתנאי למשיכ בהינתן והלקוח

לכל המאוחר ביום העסקים הבא לאחר שלקוח  , תבצע החברה את ההעברה2000 -התש"ס 

ביצע את הפעולה ובלבד שיידעה את הלקוח על הצורך בביצוע הפעולה סמוך ככל האפשר 

 למועד שבו ביקש הלקוח למשוך את כספיו. 

ם מחשבונו בזירה, אם כתוצאה מכך הבטוחה החברה לא תאפשר ללקוח לבצע משיכת כספי

 שהעמיד תקטן מסך כל הבטוחות הנדרשות בשל כלל העסקאות הפתוחות של הלקוח.

פעולות נדרשות למשיכת 

 כספים 

באפשרות הלקוח להגיש בקשה מקוונת למשיכת כספים באמצעות פורטל הלקוחות 

www.myfxcm.com,  הכניסה לפורטל באמצעות שם המשתמש והסיסמה של חשבון

 המסחר.

 מדריך עזר למשיכת כספים בפורטל הלקוחות באמצעות העברה בנקאית זמין בקישור הבא:

https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Bank_transfer_guide.pdf 

 

 מדריך עזר למשיכת כספים בפורטל הלקוחות באמצעות כרטיס אשראי זמין בקישור הבא:

https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/withdraw_guide_fxcm_Israel.pdf 

 

https://finance.yahoo.com/quote/ILS=X/?p=ILS=X
http://www.myfxcm.com/
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Bank_transfer_guide.pdf


 אפ.אקס.סי.אם טריידינג בע"מ                          
 info@fxcm.co.il, דוא"ל: 03-5101317טל':                                 
 20/04/2023תאריך עדכון אחרון                                 

5 

 

 

 

 

אמצעי משיכת הכספים 

 מחשבון הנאמנות

 

ביצע הפקדה באמצעות כרטיס אשראי רשאי לבצע משיכה באמצעות כרטיס  לקוח אשר

אשראי שממנו בוצעה ההפקדה, או באמצעות העברה בנקאית לחשבון בנק על שם הלקוח. 

יובהר כי משיכה באמצעות כרטיס אשראי מוגבלת  עד לגובה סך ההפקדות אשר בוצעו 

 מכרטיס האשראי.

ה בנקאית רשאי לבצע משיכה באמצעות העברה לקוח אשר ביצע הפקדה באמצעות העבר

 בנקאית לחשבון בנק על שם הלקוח.

 

המטבע בו ניתן לבצע 

 משיכה מחשבון הנאמנות

  שקל ישראלי חדש, דולר אמריקאי

עמלת המרה בעת משיכת 

הכספים מחשבון 

 הנאמנות

 ניתן לבצע משיכת כספים מחשבון הנאמנות בדולר אמריקאי או בשקל ישראלי.

לקוח רשאי למשוך את הכספים במטבע החשבון)דולר אמריקאי(, ובמקרה זה לא תתבצע 

במקרה והלקוח יבקש למשוך כספים מחשבון הנאמנות בשקל  המרה על ידי החברה. 

 ישראלי, החברה מבצעת המרה של הכספים שימשכו על ידי הלקוח.

 

ארה"ב ביחס לשקל  שער רציף של בנק הפועלים בע"מ למכירת דולר מקור שער ההמרה:

חדש כפי שמוצג לחברה במועד ההמרה. שערי ספוט להמרה של דולר ארה"ב/שקל חדש 

 זמינים בקישור הבא:

https://finance.yahoo.com/quote/ILS=X/?p=ILS=X 

קציה בלבד, שער ההמרה בפועל נקבע על השערים המופיעים בקישור זה משמשים כאינדי

 כפי שמוצג לחברה במועד ההמרה. פי השער הרציף של בנק הפועלים בע"מ

למען הסר ספר, יובהר כי השער הרציף של בנק הפועלים בע"מ למכירת דולר ארה"ב ביחס 

עשוי להיות רלוונטי למשיכת כספים בשקל חדש, עלול להיות שונה מהשער  אשר לשקל חדש

הרציף של בנק הפועלים בע"מ לקניית דולר ארה"ב ביחס לשקל חדש אשר עשוי להיות 

וזאת הן בשל הפרש השערים בין שער הקנייה הרציף לשער  ,רלוונטי להפקדה בשקל חדש

 .החליפין של דולר ארה"ב כנגד שקל חדשהמכירה הרציף שהבנק מציג והן בשל שינוי בשער 

 
  

החברה או הבנק אינם גובים עמלה מהלקוח בגין פעולת המרה  אופן חישוב עמלת ההמרה:

 במשיכת כספים לחשבון הנאמנות. 

 

החברה או הבנק אינם גובים עמלה מהלקוח בגין פעולת  לינק לשיעור העמלה העדכני:

 המרה במשיכת כספים לחשבון הנאמנות.

החברה תבצע את ההמרה בסמוך למועד משיכת הכספים, בכפוף לשעות עד ההמרה: מו

 פעילות הזירה והמערכת הבנקאית ובכפוף להשלמת כל הפעולות הנדרשות מצד הלקוח.

 החברה אינה גובה עמלה בגין משיכת כספים באמצעות כרטיס אשראי.  עמלות נוספות

בתקנון  4העברה בנקאית כמפורט בסעיף החברה גובה עמלה בגין משיכת כספים באמצעות 

 המסחר.

החברה אינה גובה עמלות הקשורות לסגירת חשבון.יובהר כי סגירת חשבון המלווה 

 בתקנון המסחר. 4במשיכת כספים כרוכה בעמלת משיכה כמפורט בסעיף 

https://finance.yahoo.com/quote/ILS=X/?p=ILS=X
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 מדיניות ניגוד הענייניים  .6

 

 מדיניות ניגוד העניינים

 :הסבר

 ניגודמסמך מדיניות ניגוד העניינים נועד להתוות עקרונות מנחים לפעילותה של החברה בנסיבות בהן קיים חשש כי יש 

. מדיניות זו כוללת שלושה שירותים מטעמן לבין הלקוח הנותןעניינים בין החברה, הקבוצה, או מן המועסקים על ידן או 

 פרקים:

 

להביא לקיום ניגוד עניינים בין החברה, הקבוצה או מי מן המועסקים על ידן  התייחסות לנסיבות שיש בהן כדי -פרק א'

 או הנותן שירותים מטעמן לבין הלקוח.

פירוט נהלים, לפיהם תפעל החברה ואמצעים שתיישם כדי להימנע מניגוד העניינים בנסיבות המפורטות בפרק  - פרק ב'

 לט.א' למסמך, או לצמצמו כאשר לא ניתן למנעו באופן מוח

תיאור הנסיבות שיש בהן ניגוד עניינים, שנותרו לאחר יישום הנהלים ונקיטת האמצעים המפורטים בפרק ב'  - פרק ג'

 למסמך.

 

על החברה חל איסור לבצע כל פעולה בנסיבות שיש בהן ניגוד עניינים, אלא אם כן תוארו בפרק ג' למסמך מדיניות ניגוד 

לכל שינוי רלוונטי בהקשר זה ולרבות: הנחיות הרשות, שינויים בפעילות החברה העניינים. מדיניות זו תעודכן בהתאם 

 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.

 ואמצעים בהם נוקטת החברה כדי למנעו או לצמצמו: עניינים ניגוד לקיום להביא כדי בהן יש אשר נסיבות פירוט

   הנגדי לעסקה וגם קובעת את השערים ללקוח הצד היא החברה .1

 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( 

 וק אלא החברה קובעת אותם. והשערים על פי הם מחושב הרווח וההפסד של הלקוח, אינם נקבעים בש

 

 מהות ניגוד העניינים:

 החברה היא הצד הנגדי לעסקה מול הלקוח.  לניגוד עניינים זה שני היבטים: 

ולפיכך האינטרס שלה בנוגע לשער  ,החברה הינה הקונה כשהלקוח מוכר ולהפך ,הפתיחה והסגירה של העסקה בשלב (1

 ן בשלב סגירת העסקה. מנוגד לאינטרס הלקוח הן בשלב פתיחת העסקה וה

החברה נמצאת בפוזיציה מנוגדת לזו של הלקוח כל עוד העסקה מול הלקוח פתוחה. משכך היא מרוויחה כאשר  (2

הלקוח מפסיד ומפסידה כאשר הלקוח מרוויח. בנוסף, כאשר החברה סוגרת ביזמתה עסקה של הלקוח, ההפסד 

עת השער שעל פיו נקבע שנצבר בעסקה של הלקוח מתממש והופך לרווח של החברה, ולפיכך האינטרס שלה בקבי

 עיתוי הסגירה עשוי להיות מנוגד לאינטרס של הלקוח. 

 

 ':ב פרק

 תיאור האמצעים למניעת או צמצום ניגוד העניינים:
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החברה מתכסה באופן מלא גב אל גב מול ספק הנזילות של החברה ולכן אינה מרוויחה כאשר הלקוח מפסיד ואינה 

ל בין ספק הנזילות לבין החברה אינה גורמת לכך שהחברה תרוויח יותר כאשר מפסידה כשהלקוח מרוויח. מערכת התגמו

מועברים לחברה מספק הציטוטים באמצעות מערכות ספק  הלקוח יפסיד ולהפך. החברה קובעת את המחירים אשר

 10בהתאם למנגנון המחירים הבלתי תלוי )למידע נוסף אודות מנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  הנזילות

ספק הנזילות של החברה הינו חברה הקשורה לחברה, ולפיכך קבוצת החברה מרוויחה כאשר הלקוח מפסיד  לתקנון(. 

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

  

את ההיבט הראשון של ניגוד העניינים המפורט תחת מהות  מצמצמיםהמפורטים בפרק ב'  האמצעים לדעת החברה,

 ניגוד העניינים, אך אין בהם כדי למנעו לחלוטין.

מצמצמים את ההיבט השני של ניגוד העניינים המפורט תחת  'ב בפרק המפורטים האמצעים החברה לדעת, כן כמו

 . אך אין בהם כדי למנעו לחלוטין הכותרת מהות ניגוד העניינים

  

  המרת מטבע בקשר לפעילות המסחר .2

 פרק א':

 הנסיבה היוצרת ניגוד עניינים:

 החברה מבצעת פעילות המרת מטבע לצורכי מסחר במספר מקרים:

וממטבע החשבון בזירה למטבע  המרת מטבע ממטבע ההפקדה של הלקוח לחשבון הלקוח בזירה,  .1

 המשיכה של הלקוח. 

 המרת מטבע ממטבע חשבון הלקוח בזירה למטבע בו נקובה הפוזיציה של הלקוח ולהיפך. .2

 בנוסף החברה קובעת את שער ההמרה.

 

 :העניינים ניגוד מהות

 החברה היא הצד הנגדי לעסקה מול הלקוח. לפיכך האינטרס שלה בנוגע לשער ההמרה מנוגד לאינטרס הלקוח. 

 

 ':ב פרק

  צמצום ניגוד העניינים:תיאור האמצעים למניעת או 

 תיידע החברהשער ההמרה נקבע על ידי גורם חיצוני שאינו קשור לחברה והוא לא כולל תוספת מרווח שגובה החברה. 

 .המרה תתבצע לא זה במקרה. החשבון במטבע כספים או למשוך להפקיד רשאי הוא כי הלקוח את

חיצוני שאינו קשור לחברה והוא לא כולל תוספת מרווח שגובה שער ההמרה המוצג במערכת המסחר נקבע על ידי גורם 

החברה. ההמרה ממטבע חשבון הלקוח בזירה למטבע בו נקובה הפוזיציה של הלקוח ולהיפך מתבצעת על ידי החברה 

 הנוכחי המוצג במערכת המסחר בין שער הקנייה ושער המכירה של הנכס הפיננסי אל מול מטבע החשבון. mid-במחיר ה

 

עת החברה, האמצעים המפורטים בפרק ב' מצמצמים את ניגוד העניינים המפורט תחת מהות ניגוד העניינים, אך לד

 אין בהם כדי למנעו לחלוטין.

החברה היא הצד הנגדי לעסקה מול הלקוח והיא גם קובעת את שיעור הבטוחה המינימאלי שיוביל לסגירת  .3

 עסקאות ביוזמת החברה.

 פרק א':

 היוצרת ניגוד עניינים:הנסיבה 

החברה היא הצד הנגדי לעסקה מול הלקוח. בנוסף, החברה קובעת את שיעור הבטוחה המינימאלי שיוביל לכך שתסגור 

 ביזמתה את העסקאות של הלקוח.
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 מהות ניגוד העניינים:

ח, ההפסדים שצבר החברה היא הצד הנגדי לעסקה מול הלקוח, ולפיכך, כאשר היא סוגרת באופן יזום את העסקה ללקו

בפוזיציה מתממשים. שינוי של שיעור הבטוחה המינימאלי ישפיע על העיתוי שבו ההפסד שצבר לקוח בפוזיציה יתממש 

וכן על גודל ההפסד. לפיכך האינטרס של החברה בקביעת שיעור הבטוחה המינימאלי שעל פיו נקבע עיתוי סגירת הפוזיציה 

 . עשוי להיות מנוגד לאינטרס של הלקוח

 

 ':ב פרק

 :העניינים ניגוד צמצום או למניעת האמצעים תיאור

שיעור הבטוחה המינימאלי שיוביל לסגירת עסקאות ביוזמת החברה קבוע בתקנון ואינו משתנה. החברה מאפשרת ללקוח לקבוע 

 את שיעור הבטחונות שבגינו תימסר לו התראת מערכת על העדר בטחונות מספיקים במערכות המסחר שלה.

 

לדעת החברה, האמצעים המפורטים בפרק ב' מצמצמים את ניגוד העניינים המפורט תחת מהות ניגוד העניינים, אך 

 אין בהם כדי למנעו לחלוטין.

 ושינוי מחירי עסקאות על ידי החברה  סקאותעביטול   .4

 

 פרק א':

 הנסיבה היוצרת ניגוד עניינים:

לקוח ו/או פתיחה או סגירה של עסקה או פקודה שביצע לבטל  לתקנון החברה תהא רשאית 8במקרים המפורטים בסעיף 

החברה היא הצד הנגדי לעסקה, ולכן  . בנוסףשביצע לקוחעסקה או פקודה של  פתיחה או סגירהלבצע התאמות בשער 

 היא הקונה כאשר הלקוח מוכר והמוכרת כאשר הלקוח קונה.

 

 :מהות ניגוד העניינים

יא הצד הנגדי לעסקה מול הלקוח. לפיכך האינטרס שלה בעת שהיא מחליטה על ביטול עסקאות או/ו שינוי החברה ה

 שערי עסקאות, מנוגד לאינטרס הלקוח.

 

 פרק ב':

 תיאור האמצעים למניעת או צמצום ניגוד העניינים:

עסקה או ביטול עסקה". מערכת לתקנון, "תנאים לשינוי  8ביטול עסקאות, הינו חריג ויעשה רק בהתאם לאמור בסעיף 

המסחר כוללת יומן שבו נרשם כל שינוי שבוצע בעסקה, הניתן לשחזור בעת הצורך. ביטול או שינוי העסקאות מתבצע על 

פי קריטריונים זהים הן ללקוחות אשר הרוויחו כתוצאה מביטול או שינוי מחירי העסקאות הפתוחות והסגורות והן 

 מביטול או שינוי מחירי העסקאות הפתוחות. ללקוחות אשר הפסידו כתוצאה

 

 אך, העניינים ניגוד מהות תחת המפורט העניינים ניגוד את מצמצמים' ב בפרק המפורטים האמצעים, החברה לדעת

 .לחלוטין למנעו כדי בהם אין

 פרסום עבודת ניתוח .5

 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
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החברה היא הצד הנגדי לעסקה מול הלקוח. 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:

קיומו של ניגוד העניינים בין פרסום עבודת הניתוח ובין מנגנון התגמול של עורך עבודת  עבודת הניתוח תכלול גילוי בדבר

 הניתוח, לבין השירותים שמציעה החברה.

התגמול שמקבל כותב עבודות הניתוח אינו נגזר בשום צורה ממחזור העסקאות בחברה, כמות הלקוחות, הפסדי הלקוחות 

 או הכנסות החברה. 

 אך, העניינים ניגוד מהות תחת המפורט העניינים ניגוד את מצמצמים' ב בפרק המפורטים האמצעים, החברה לדעת

 .לחלוטין למנעו כדי בהם אין

 

 התאמת הפעילות בזירה ללקוח .6

 ':א פרק

 :הנסיבה היוצרת ניגוד עניינים

הלקוח ועשויה להרוויח החברה מחויבת לברר את התאמת הפעילות בזירה ללקוח ומנגד משמשת כצד נגדי בעסקאות מול 

 מקבלתו כלקוח.

 

 :העניינים ניגוד מהות

החברה מחויבת על פי הדין לברר את התאמת הפעילות בזירה ללקוח ובכלל זה לבחון את הבנת הלקוח בנוגע לסיכונים 

הלקוח הכרוכים בפעילות במכשירים פיננסיים וסיכויי הרווח וההפסד הכרוכים בה. בהתאם לכך, על החברה לקבוע האם 

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. 

 

 פרק ב':

 ניגוד העניינים:תיאור האמצעים למניעת או צמצום 

הם ש התגמולבחינת ההתאמה מתבצעת על פי קריטריונים הקבועים בתוכנת מחשב ונבדקים באמצעות עובדי החברה ש

, היקף לקוחות של עסקאות כמות, בחברה עסקאות ממחזור, החברה של הלקוחות ממספר צורה בשום נגזר אינו מקבלים

 .לקוחות הפסדי או הפקדות

 

 

 אך, העניינים ניגוד מהות תחת המפורט העניינים ניגוד את מצמצמים' ב בפרק המפורטים האמצעים, החברה לדעת

 .לחלוטין למנעו כדי בהם אין

 

  עובדים תגמול .7

 פרק א':

 :עניינים ניגוד היוצרת הנסיבה

 / במישרין נגזר"( מועסקים)להלן: " מטעמן שירותים נינות או , הקבוצההחברה ידי על המועסקיםהתגמול של  מבנה

 , בנושאים הבאים:היתר בין, מטפלים אלה מועסקים. בזירה הלקוח פעילותמ בעקיפין

 

 הלקוח עסקאותהבטוחה המינימאלי שיוביל לסגירה יזומה של  שיעור קביעת .א
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 החברה ידי על עסקאות מחירי ושינוי עסקאות ביטול .ב

 ללקוח בזירה הפעילות התאמת .ג

 ומתן מידע ללקוח שיווק .ד

 ( MARKUPובה העמלה הקבועה בתוך המרווח )קביעת ג .ה

 קביעת שער המרה .ו

 פרסום עבודות ניתוח .ז

 

 

 :העניינים ניגוד מהות

משכך נוצר למועסקים אינטרס . חדשים לקוחות כמותומ עסקאות מחזורמבנה התגמול של המועסקים נגזר בין היתר, מ

ובכך עשויים להשפיע על  לעיל המפורטים בנושאים מטפלים המועסקים מנגד. או עניין אישי מנוגד לאינטרס של הלקוח

 הלקוח.

 

 ':ב פרק

 :העניינים ניגוד צמצום או למניעת האמצעים תיאור

( לא יתוגמל כנגזרת מהפסדי לקוח. "מועסקים"א. אף אחד ממועסקי החברה או מנותני השירותים מטעמה )להלן: 

 הנגזר מהפסדי לקוח;לעניין זה, לא יראו תגמול הנגזר מרווחי החברה כתגמול 

ב. תגמול של מועסקים המקיימים קשר ישיר עם לקוחות, ובכלל זה גורמים המועסקים בשיווק מכירות ושימור לקוחות 

 (, לא ייגזר מהפקדות לקוחות; "מועסקים המקיימים קשר ישיר עם לקוחות")להלן

קשורים לפעילות הלקוח בזירה, ובכלל זה ג. תגמול של מועסקים המקיימים קשר ישיר עם לקוחות, הנגזר מרכיבים ה

 מספר עסקאות של לקוחות, מחזור עסקאות או רווחי החברה, יהיה לא מהותי ביחס לסך התגמול של אותם המועסקים.

 

 אך, הענייניםהחברה, האמצעים המפורטים בפרק ב' מצמצמים את ניגוד העניינים המפורט תחת מהות ניגוד  לדעת

 .לחלוטין למנעו כדי בהם אין

 מינוף .8

 :עניינים ניגוד היוצרת הנסיבה

 מתוגמלת על ידי ספקית הנזילות כנגזרת ממחזור העסקאות של לקוחות החברה. החברה

 

 מהות ניגוד העניינים

 לחברה אינטרס כי לקוחותיה ימנפו את קרן ההשקעה לשם הגדלת מחזור העסקאות.

 

  :העניינים ניגוד צמצום או למניעת האמצעים תיאור

בהתאם להוראות הדין ובכפוף להם, חל איסור על החברה ועל עובדיה ליתן ייעוץ בנוגע לכדאיות השקעה, החזקה, קניה 

 או מכירה של נכסים פיננסיים, בין במישרין ובין בעקיפין ובכל אמצעי שהוא.

ניגוד העניינים, אך לדעת החברה, האמצעים המפורטים בפרק ב' מצמצמים את ניגוד העניינים המפורט תחת מהות 

 אין בהם כדי למנעו לחלוטין.

 עדיפות בביצוע עסקאות .9

 הנסיבה היוצרת ניגוד עניינים:

 החברה היא זו הקובעת את סדר הקדימויות בין לקוחותיה בביצוע עסקאות בשער מסוים. 

 מהות ניגוד העניינים:
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עולה לעיתים על ההיצע המוקצה לחברה על ידי הביקוש לביצוע עסקה על ידי לקוחות במכשיר פיננסי בשער מסוים, 

ספקית הנזילות. במקרה כזה לחברה אינטרס לספק את העסקה בשער הנמוך ביותר בראש ובראשונה ללקוחותיה 

הרווחיים ביותר. מנגד, ללקוחות אשר אינם נמנים על לקוחותיה הרווחיים ביותר של החברה, אינטרס למקסם את 

 צם את הפסדיהם.רווחיהם או לחילופין, לצמ

 :העניינים ניגוד צמצום או למניעת האמצעים תיאור

סדר הקדימויות בין לקוחות החברה בביצוע עסקה במקרה של נזילות מוגבלת, משמע, מקרה שבו סך הביקוש המצרפי 

וע של לקוחות החברה לביצוע עסקאות במוצר פיננסי מסויים במחיר מסויים עולה על סך ההיצע שבידי החברה לביצ

העסקאות כאמור במחיר המסויים, נקבע באופן רנדומלי ולא על פי קריטריון של קדימות בזמן מתן ההוראה על ידי 

 לתקנון זה להלן. 7ראה בעניין זה גם סעיף , מחיר, או כל קריטריון אחר. הלקוח

יגוד העניינים, אך לדעת החברה, האמצעים המפורטים בפרק ב' מצמצמים את ניגוד העניינים המפורט תחת מהות נ

 אין בהם כדי למנעו לחלוטין.

 

 מסחר הפסקת .10

 פרק א':

 :עניינים ניגוד היוצרת הנסיבה

 רשאית לגרום להשהיית מסחר במכשיר פיננסי מסוים בזירה, אשרהיא ו ,החברה היא הצד הנגדי לעסקה מול הלקוח

 בזירה ולא ניתן לבצע הוראות קנייה/מכירהבמסגרתה לא מתעדכנים שערי העסקאות שאינה בהכרח מתרחשת בשוק, 

הקיימים בזירה  ,מנגנוני הגנהמופעלת באחת משתי הדרכים הבאות:  א. כתוצאה מהפעלת בזירה. השהיית מסחר כאמור 

כללים שנקבעו מראש לבהתאם להגדרות ו ,  והכל"(האוטומטיים מנגנוני ההגנה)להלן : " מופעלים באופן אוטומטיו

; ב. כתוצאה  במערכות הבורסות )לנכסי הבסיס הרלוונטים(של  כשל טכני במערכות החברה או  תבקשר עם התקיימו

שאינו חלק המתקבלים מספק הציטוטים  ,"( עקב תנודתיות חריגה בציטוטיםהפעלה ידנית)להלן: "מהפעלה ידנית 

 מהימנה את השוק. , שאינם בהכרח מייצגיםמקבוצת החברה

השהיית המסחר. שחרור השהיית המסחר נעשה בהסתמך על נהלים מוגדרים מראש,  רהחברה אחראית לשחרו ,בנוסף

)להלן:  בהתאם לפרמטרים קבועים מראש ועשוי להתבצע באחת משתי הדרכים הבאות: א.  על פי מנגנון אוטומטי

 של החברה. שיקול דעתה על פי"(  ידני שחרור")להלן: שחרור ידני ב ב.  "(;אוטומטיים שחרור מנגנוני"

 

 מהות ניגוד העניינים:

המסחר של הלקוח  באופן שיכול להשפיע על תוצאותישתנו, יתכן כי שערי הציטוטים בשוק  ,במהלך השהיית מסחר בזירה

בהשהיית המסחר ובקביעת עיתוי  של ספק  הנזילות שלה, שהוא  חברה קשורה,האינטרס של החברה ו ,בעסקה. לפיכך

 .(בשערי הציטוטים בשוק באותה נקודת זמן)כתלות  מנוגד לאינטרס של הלקוח  עשוי להיות ,שחרור מנגנון זה

 

 פרק ב':

 תיאור האמצעים למניעת או צמצום ניגוד העניינים

 גורמת אינה החברה לבין הנזילות ספק בין התגמול מערכת .נזילות ספק מול ,גב אל גב ,מלא באופן מתכסה החברה

 קבוצת כן ול ,קשורה חברה הוא  הנזילות ספקחד עם זאת, י . ולהפך יפסיד הלקוח כאשר יותר תרוויח שהחברה לכך

 .ולהיפך מפסיד הלקוח כאשר מרוויחה החברה

 הגנההמנגנוני מופעלת באחת משתי הדרכים הבאות:  א. כתוצאה מהפעלת השהיית מסחר כאמור בפרק א', 

של  כשל טכני במערכות החברה או  תבקשר עם התקיימו כללים שנקבעו מראשלבהתאם להגדרות ו האוטומטיים

עקב תנודתיות חריגה בציטוטים המתקבלים מספק ; ב. כתוצאה מההפעלה הידנית   הבורסות )לנכסי הבסיס הרלוונטים(

 .מהימנה את השוק , שאינם בהכרח מייצגיםשאינו חלק מקבוצת החברה הציטוטים 



 אפ.אקס.סי.אם טריידינג בע"מ                          
 info@fxcm.co.il, דוא"ל: 03-5101317טל':                                 
 20/04/2023תאריך עדכון אחרון                                 

12 

השהיית המסחר. שחרור השהיית המסחר נעשה בהסתמך על נהלים  חרורהחברה אחראית לש כאמור בפרק א', בנוסף

בהתאם לפרמטרים מוגדרים מראש, ועשוי להתבצע באחת משתי הדרכים הבאות: א.  על פי מנגנוני שחרור אוטומטייים 

 של החברה. שיקול דעתה על פי שחרור ידני ב ב.  ;קבועים מראש

השחרור יהיה על פי מנגנוני השחרור   ,האוטומטיים הפעלהה וניגננמבמקרה שהשהיית המסחר מופעלת כתוצאה מ

האוטומטיים. במקרה שהשהיית המסחר מופעלת כתוצאה מהפעלה ידנית, השחרור יהיה שחרור ידני גם הוא. בכל 

, הן ההפעלה הידנית והן השחרור הידני, םמקרה, הן מנגנוני ההפעלה האוטומטיים, הן מנגנוני השחרור האוטומטיי

המתוארים להלן, ועל פי כללים מוגדרים שנקבעו ליישומם של הפרמטרים   מראש מוגדרים פרמטריםל בהתאםנעשים 

 נגזרים ואינם, מכירה להוראות והן קנייה להוראות הן, סימטרייםהאמורים. הפרמטרים והכללים, שנקבעו ליישומם, 

 או של ספק הנזילות.  החברה של זיציהומהפ או הלקוח הפסדימ או מרווחי אופן בשום

 המסחר:מופעלת השהיית על בסיסם שפרמטרים להלן ה

  .מראש שהוגדר זמן בפרקהציטוטים  מספקהעדר קבלת ציטוטים בקבוצת החברה מנגנון אוטומטי הבודק (  1

 FXCM( איתור תקלה טכנית במערכות בהן עושה שימוש החברה או ספקיה, בכלל זה כשל טכני במנוע ההתאמה של  2

השהיית המסחר במקרה זה עשויה  .המסחר בשרתי ועומס הנתונים בתקשורת טכני כשל, בין עסקאות לשערי הביצוע

 ית. או להיעשות באופן ידני בהתאם לנסיבות התקלה הטכנ תלהיות אוטומטי

 כי הציטוטים מעלות מספק ידה על המתקבלים לציטוטים החברה של הנזילות ספקית שעורכת הבדיקות ( כאשר3

 :תקין לציטוט החברה קבוצת  של בנהליה הקבועים הקריטריונים בכל עומד אינו  שהתקבל ציטוט

שנקבע מראש בין מחיר נכס הבסיס למחיר  )בערך מוחלט( בשיעור הבדל קייםמעלה, כי  תבדיקה אוטומטי .א

 חוזה ההפרשים.

החברה ציטוט מספק  בקבוצתלא מתקבל  ,שהוגדר מראש ,פרק זמן במשךמעלה, כי   תבדיקה אוטומטי .ב

 הציטוטים ביחס לנכס הבסיס.

מראש בין מחיר הסגירה של נכס הבסיס ביום  שהוגדר בשיעור הבדל קייםמעלה,  כי  תבדיקה אוטומטי .ג

 החולף לבין מחיר הפתיחה שלו ביום המסחר החדש.המסחר 

למשך פרק זמן,  כל הפקודות המתקבלות אצל ספקית הנזילות אחידות בכיוונןמעלה, כי  תבדיקה אוטומטי .ד

  שהוגדר מראש.

על תקלה  ההודיעהרלוונטי, בה נסחר נכס הבסיס , שבהם הבורסה מקריםהשהיית מסחר ידנית כתוצאה מ .ה

 ה כי התקלה הסתיימה.עד הודע –שקשורה בו 

אירוע  כוח עליון שיש לו השפעה מהותית על המסחר בזירה, ושבגינו תופעל השהיית מסחר.  השהיית  .ו

או להיעשות באופן ידני בהתאם לנסיבות  תהמסחר ו/או חידוש המסחר במקרה זה עשויה להיות אוטומטי

 האירוע. במקרה זה תגיש החברה דוח מיידי לרשות שיפורסם באתר ההפצה של הרשות ובאתר החברה

  

אך  ,העניינים ניגוד מהות תחת המפורט העניינים ניגוד את מצמצמים 'ב בפרק המפורטים האמצעים ,החברה לדעת

 .לחלוטין למנעו כדי בהם אין

 

 והדרכות המועברים בקבוצת החברה קורסים .11

 פרק א':

 :עניינים ניגוד היוצרת הנסיבה

בקבוצת החברה קיים מרכז הדרכות שבו מועברים קורסים והדרכות בנושאים הקשורים למסחר ולמכשירים פיננסיים 

אינטרסים מנוגדים לאלו לבית הספר ולחברה, שהנה הצד הנגדי לעסקה מול הלקוח, עשויים להיות . (בית הספר")להלן: 

 של לקוחות החברה, שהיו או שהנם תלמידים בבית הספר.

 :העניינים ניגוד מהות

בקבוצת החברה קיים מרכז הדרכות שבו מועברים קורסים והדרכות בנושאים הקשורים למסחר ולמכשירים פיננסיים. 

מנגד, בית הספר נכלל בקבוצת החברה  מחד, בית ספר אמור להקנות כלים ויידע שיטיבו עם התלמידים בבית הספר.
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שהנה צד נגדי לעסקה. 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 

 וסף, לחברה עשוי להיות אינטרס בכך שבית הספר יקנה ללקוח ביטחון בכישורי המסחר שרכש.מיטיבים עם הלקוח. בנ

 

 ':ב פרק

 :העניינים ניגוד צמצום או למניעת האמצעים תיאור

 

 א. החברה ומי מטעמה לא תפנה מי מלקוחותיה לבית הספר;

תלמיד על ידי בית הספר כי בית הספר הנו ב. בתחילת ההתקשרות של כל תלמיד עם בית הספר, יינתן גילוי בולט לכל 

משווק של החברה וכמו כן כלול בקבוצת החברה. ככל שבית הספר מקבל תגמול מהחברה, הגילוי יכלול התייחסות גם 

 לנושא זה;

ג. בית הספר לא ימסור את פרטי התלמיד לחברה, אלא רק לאחר שהתלמיד סיים את הקורס או ההדרכה, לאחר שקיבל 

התלמיד למסירת פרטיו לחברה ולאחר שהחתים את התלמיד על מסמך נפרד, שבו יצויין באופן בולט כי בית את הסכמת 

הספר מתוגמל על ידי החברה בגין מסירת פרטי התלמיד לחברה, ויפורט אופן התגמול )ככל שקיים תגמול של בית הספר 

קיים רווח מפעילות לקוחות בזירה שהיו תלמידים  על ידי החברה(. במסמך יצוין כי לקבוצת החברה, בה נכלל בית הספר,

 בבית הספר;

 ד. טרם קבלתו כלקוח בחברה, החברה תוודא כי הלקוח חתם על המסמך האמור בסעיף )ג(.

ה. תגמול בית הספר על ידי החברה לא ייגזר בשום אופן מפעילות הלקוח בזירה ובכלל זה לא ייגזר מהפסדי לקוחות, 

 עילות לקוחות, מעמלות המסחר של לקוחות, מהפקדות לקוחות וממחזור המסחר של לקוחות;מרווח החברה הנובע מפ

 ו.  לא יתאפשר מסחר במסגרת הקורס מסחר בזירה, למעט תרגול במערכת "דמו";

ז. החברה תבחן האם הלקוח שנרשם לזירה הינו תלמיד בקורס או בהדרכה בבית הספר בנושאים הקשורים למסחר 

קורס או הדרכה כאמור. ככל שהלקוח סיים את הקורס או ההדרכה כאמור, לא יהיה בכך על מנת להסיק בזירה או סיים 

 כי הלקוח מתאים לפעילות בזירה בהתאם לפרק ח' לתקנות;

ח. הקורס יינתן בתשלום בלבד, לא תינתן הנחה בבית הספר לתלמיד שהנו לקוח הזירה, ולא תינתן הנחה ללקוח הזירה 

 הספר בעמלות או בתעריפים בשל היותו תלמיד בית הספר; שהיה תלמיד בית

 ט. לא 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 

 למנעו לחלוטין. אין בהם כדי

 

 הלקוח בחשבון כספים של חוזרת להפקדה מינימאלי סכום של קיומו .12

 פרק א':

 הנסיבה היוצרת ניגוד עניינים:

 .הנקבע על ידי החברה הפקדה חוזרת לחשבון המסחר ללקוח קיים כרוכה בסכום הפקדה מינימלי

 מהות ניגוד העניינים:

בנוסף, החברה קובעת את סכום ההפקדה המינימלי בעת הפקדה חוזרת של החברה היא צד נגדי לעסקאות מול הלקוח.  

 כספי בטחונות ובאפשרותה לשנות את סכום ההפקדה המינימלי בכל עת.

הפקדה חוזרת לחשבון המסחר, מתרחשת לעיתים כאשר קיים חוסר בכספי בטחונות בחשבון הלקוח. במקרה כזה של 

י להיות  אינטרס כי הפסדיו של הלקוח ימומשו בעקבות סגירת העסקאות חוסר בבטחונות בחשבון הלקוח, לחברה עשו

בחשבונו מפאת חוסר בבטחונות. מנגד, ללקוח עשוי להיות אינטרס בהמשך פעילות ההשקעה שלו באמצעות הפקדת 

בלה עבור כספי בטחונות נוספים. שינוי  הסכום מינימאלי להפקדה חוזרת של כספי בטחונות לסכום גבוה, עשוי להוות מג

 הלקוח בהמשך פעילות ההשקעה.
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 :העניינים ניגוד צמצום או למניעת האמצעים תיאור

למעט במקרים בהם הבנקים בהם מופקדים כספי הבטחונות ו/או חברות הסליקה באמצעותן מופקדים הכספים ישנו 

 את מדיניותן בעניין סכום מינימלי לביצוע עסקה ללא מתן התראה מספקת מבעוד מועד, 

ימים מראש באמצעות  10חברה לא תבצע כל שינוי בסכום ההפקדה המינימלי, אלא אם מסרה ללקוחותיה הודעה בת ה

 דוא"ל. 

לדעת החברה, האמצעים המפורטים בפרק ב' מצמצמים את ניגוד העניינים המפורט תחת מהות ניגוד העניינים, אך 

 אין בהם כדי למנעו לחלוטין.

 

שיש בהן ניגוד עניינים, שנותרו לאחר יישום הנהלים ונקיטת האמצעים המפורטים בפרק ב' תיאור הנסיבות  -פרק ג' 

 למסמך

 

   נגדי לעסקה וגם קובעת את השערים ללקוח הצד היא החברה .1

 החברה היא הצד הנגדי לעסקה מול הלקוח.  לניגוד עניינים זה שני היבטים: 

ולפיכך האינטרס שלה בנוגע  ,החברה הינה הקונה כשהלקוח מוכר ולהפך ,הפתיחה והסגירה של העסקה בשלב (1

 לשער מנוגד לאינטרס הלקוח הן בשלב פתיחת העסקה והן בשלב סגירת העסקה. 

נמצאת בפוזיציה מנוגדת לזו של הלקוח כל עוד העסקה מול הלקוח פתוחה. משכך היא מרוויחה כאשר  החברה (2

רוויח. בנוסף, כאשר החברה סוגרת ביזמתה עסקה של הלקוח, ההפסד הלקוח מפסיד ומפסידה כאשר הלקוח מ

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. 

שון של ניגוד העניינים, אך אין בהם כדי את ההיבט הרא מצמצמים שבהם היא נוקטת האמצעיםלדעת החברה, 

 למנעו לחלוטין.

אך אין בהם שבהם היא נוקטת מצמצמים את ההיבט השני של ניגוד העניינים  האמצעים החברה לדעת, כן כמו

 . כדי למנעו לחלוטין

 

 

 המרת מטבע בקשר לפעילות המסחר .2

 ע לשער ההמרה מנוגד לאינטרס הלקוח. החברה היא הצד הנגדי לעסקה מול הלקוח. לפיכך האינטרס שלה בנוג

 לדעת החברה, האמצעים בהם היא נוקטת מצמצמים את ניגוד העניינים, אך אין בהם כדי למנעו לחלוטין.

 

החברה היא הצד הנגדי לעסקה מול הלקוח והיא גם קובעת את שיעור הבטוחה המינימאלי שיוביל לסגירת  .3

 עסקאות ביוזמת החברה

החברה היא הצד הנגדי לעסקה מול הלקוח, ולפיכך, כאשר היא סוגרת באופן יזום את העסקה ללקוח, ההפסדים 

שצבר בפוזיציה מתממשים. שינוי של שיעור הבטוחה המינימאלי ישפיע על העיתוי שבו ההפסד שצבר לקוח בפוזיציה 

על פיו נקבע עיתוי סגירת הפוזיציה עשוי יתממש. לפיכך האינטרס של החברה בקביעת שיעור הבטוחה המינימאלי ש

 להיות מנוגד לאינטרס של הלקוח. 

 לדעת החברה, האמצעים בהם היא נוקטת מצמצמים את ניגוד העניינים, אך אין בהם כדי למנעו לחלוטין.

 

 ביטול עסקאות ושינוי מחירי עסקאות על ידי החברה .4

ס שלה בעת שהיא מחליטה על ביטול עסקאות או/ו שינוי החברה היא הצד הנגדי לעסקה מול הלקוח. לפיכך האינטר

 שערי עסקאות, מנוגד לאינטרס הלקוח.

 .לחלוטין למנעו כדי בהם אין אך, העניינים ניגוד את מצמצמים נוקטת היא שבהם האמצעים, החברה לדעת
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 פרסום עבודת ניתוח .5

החברה היא הצד הנגדי לעסקה מול הלקוח. בנוסף לחברה קיים אינטרס שהלקוח יגדיל את פעילותו. מנגד החברה 

 מפרסמת עבודות ניתוח שניתן לבסס עליהן החלטה בדבר כדאיות ההשקעה עבור הלקוח. 

 .לחלוטין למנעו כדי בהם אין אך, העניינים ניגוד את מצמצמים נוקטת היא שבהם האמצעים, החברה לדעת

 

 התאמת הפעילות בזירה ללקוח .6

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 

רה )באופן שהחברה מחויבת לשקול האם היא מאפשרת לאדם שנמצא לא לקבוע האם הלקוח מתאים לסחור בזי

 מתאים לסחור בזירה, לפעול בה(. 

מנגד החברה הינה גוף עסקי העשוי להרוויח מהגדלת היקף לקוחותיה. כמו כן החברה היא הצד הנגדי לעסקה מול 

 הלקוח. 

 .לחלוטין למנעו כדי בהם אין אך, העניינים ניגוד את מצמצמים נוקטת היא שבהם האמצעים, החברה לדעת

 

 תגמול עובדים .7

משכך נוצר למועסקים . חדשים לקוחות כמותומ עסקאות מחזורמבנה התגמול של המועסקים נגזר בין היתר, מ

ובכך עשויים  לעיל המפורטים בנושאים מטפלים המועסקים מנגד. או עניין אישי אינטרס מנוגד לאינטרס של הלקוח

 להשפיע על הלקוח.

 .לחלוטין למנעו כדי בהם אין אך, העניינים ניגוד את מצמצמים נוקטת היא שבהם האמצעים, החברה לדעת

 

 מינוף .8

 .לחברה אינטרס כי לקוחותיה ימנפו את קרן ההשקעה לשם הגדלת מחזור העסקאות

 .לחלוטין למנעו כדי בהם אין אך, העניינים ניגוד את מצמצמים נוקטת היא שבהם האמצעים, החברה דעתל

 

 עדיפות בביצוע עסקאות .9

הביקוש לביצוע עסקה על ידי לקוחות במכשיר פיננסי בשער מסוים, עולה לעיתים על ההיצע המוקצה לחברה על ידי 

ספקית הנזילות. במקרה כזה לחברה אינטרס לספק את העסקה בשער הנמוך ביותר בראש ובראשונה ללקוחותיה 

אשר אינם נמנים על לקוחותיה הרווחיים ביותר של החברה, אינטרס למקסם את הרווחיים ביותר. מנגד, ללקוחות 

 רווחיהם או לחילופין, לצמצם את הפסדיהם.

 .לחלוטין למנעו כדי בהם אין אך, העניינים ניגוד את מצמצמים נוקטת היא שבהם האמצעים, החברה דעתל

 

 הפסקת מסחר  .10

 לגרום להשהיית מסחר במכשיר פיננסי מסוים בזירה, אשר רשאיתוהלקוח  מול לעסקאות הנגדי הצד היא החברה

 אינה בהכרח מתרחשת בשוק, במסגרתה לא מתעדכנים שערי העסקאות בזירה ולא ניתן לבצע הוראות קנייה/מכירה

 בזירה. 

 .לחלוטין למנעו כדי בהם אין אך, העניינים ניגוד את מצמצמים נוקטת היא שבהם האמצעים לדעת החברה, 

 

 והדרכות המועברים בקבוצת החברהקורסים  .11

בקבוצת החברה קיים מרכז הדרכות שבו מועברים קורסים והדרכות בנושאים הקשורים למסחר ולמכשירים 

פיננסיים. מחד, בית ספר אמור להקנות כלים ויידע שיטיבו עם התלמידים בבית הספר. מנגד, בית הספר נכלל 

חברה מרוויחה מהגדלת היקף פעילות הלקוח. לפיכך, לחברה עשוי בקבוצת החברה שהנה צד נגדי לעסקה. בנוסף, ה
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 : פקודות מסחר וכללי ביצוע פקודות .7

 

 תיאור פקודות מסחר וכללי ביצוע

 Trading Station 2 (FXCM) שם מערכת מסחר )שם יצרן(: 

 הפנייה )קישור( למדריך לשימוש במערכת של היצרן: 

Guide.pdf-User-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/TS2 

 הלקוח י"המכירה ע ומחיר( Ask) הלקוח י"ע הקניה בזירה. מחיר פיננסי הנסחר מכשיר כל לגבי מחירים שני תציג החברה

(Bid .),הלקוח  י"ע הקניה מחיר את מייצג הגבוה המחיר ככלל(Ask ,)הלקוח י"ע המכירה את מחיר מייצג הנמוך והמחיר 

(Bid.)  במערכת מוצעים מספר ציטוטים )מחיר וכמות( הן לקנייה והן למכירה. כל ציטוט מורכב משער )הציטוטים

את פקודה בודדת במערכת המסחר יכולה ממוינים מהעדיף ביותר עד הנחות ביותר( והכמות הזמינה לאותו השער. לאור ז

עסקאות שיבוצעו במחירים שונים ולגבי כמויות שונות. החברה מציגה את הציטוט הראשון בלבד  להיות מפוצלת למספר 

סדר הקדימויות בין לקוחות החברה בביצוע עסקה במקרה של נזילות מוגבלת, משמע, מקרה  .למכירההן לקנייה והן 

י של לקוחות החברה לביצוע עסקאות במוצר פיננסי מסויים במחיר מסויים עולה על סך ההיצע שבו סך הביקוש המצרפ

שבידי החברה לביצוע העסקאות כאמור במחיר המסויים, נקבע באופן רנדומלי ולא על פי קריטריון של קדימות בזמן 

 , מחיר, או כל קריטריון אחר. מתן ההוראה על ידי הלקוח

   BUY MARKET: חרבמערכת המס הפקודה שם

 (At Market – Buy :המסחר במערכת הפקודה)סימול 

עם ביצוע  .ביותר העדכני ׁ (Askׁ ) הקנייה במחיר תתבצע ההוראה - שוק במחיר קנייה :הפקודה תיאור

 .(Longׁ ) לונג קניה בפוזיציית ימצא הלקוחהפקודה ופתיחת העסקה 

 מידי לביצוע פקודה :הפקודה סוג

 הפקודה תקפה עד ביצוע :הפקודה תוקף

 .פוזיציה לפתיחת רק רלוונטית הפקודה פוזיציה/סגירת  פתיחת

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 

 כישורי המסחר שרכש.ב

 לדעת החברה, האמצעים בהם היא נוקטת מצמצמים את ניגוד העניינים, אך אין בהם כדי למנעו לחלוטין.

 קיומו של סכום מינימאלי להפקדה חוזרת של כספים בחשבון הלקוח .12

דה חוזרת החברה היא צד נגדי לעסקאות מול הלקוח.  בנוסף, החברה קובעת את סכום ההפקדה המינימלי בעת הפק

 של כספי בטחונות ובאפשרותה לשנות את סכום ההפקדה המינימלי בכל עת.

הפקדה חוזרת לחשבון המסחר, מתרחשת לעיתים כאשר קיים חוסר בכספי בטחונות בחשבון הלקוח. במקרה כזה 

גירת של חוסר בבטחונות בחשבון הלקוח, לחברה עשוי להיות  אינטרס כי הפסדיו של הלקוח ימומשו בעקבות ס

העסקאות בחשבונו מפאת חוסר בבטחונות. מנגד, ללקוח עשוי להיות אינטרס בהמשך פעילות ההשקעה שלו 

באמצעות הפקדת כספי בטחונות נוספים. שינוי  הסכום מינימאלי להפקדה חוזרת של כספי בטחונות לסכום גבוה, 

 עשוי להוות מגבלה עבור הלקוח בהמשך פעילות ההשקעה.

 

 אמצעים בהם היא נוקטת מצמצמים את ניגוד העניינים, אך אין בהם כדי למנעו לחלוטין.לדעת החברה, ה

 

 

 

https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/TS2-User-Guide.pdf


 אפ.אקס.סי.אם טריידינג בע"מ                          
 info@fxcm.co.il, דוא"ל: 03-5101317טל':                                 
 20/04/2023תאריך עדכון אחרון                                 

17 

 (:Slippage) ביצוע כללי
 במועד ראה שהלקוח למחיר קשר)ללא  ביותר העדכניים השוק תנאי פי עליפתח ת העסקה

 ראה שהלקוח המחיר על עדיף במחירתיפתח  העסקהש יתכן(. המסך על הפקודה הזנת

 המסך על ראה שהלקוח למחיר ביחס נחות במחירש ויתכן המסך על ההוראה הזנת בעת

  .ההוראה הזנת בעת

עשוי להשפיע על אופן הביצוע של הוראות הלקוח  התבקש על ידי הלקוחש גודל העסקה

 וזאת בהתאם להגדרות שימסור הלקוח מבעוד מועד, כדלקמן: על ידי החברה

Good `Til Cancelled ("GTC")-  ההוראה שמסר הלקוח )הכמות המבוקשת( תבוצע

במלואה על בסיס המחיר בשכבות שקיימות במערכת, החל מהמועד שההוראה התקבלה 

 .ועד להשלמת מלוא כמות הנכס הפיננסי המבוקשת

Immediate or Cancel "(IOC )"–  ההוראה שמסר הלקוח )הכמות המבוקשת( תבוצע

בה הראשונה שקיימת במערכת המסחר. בהעדר במלואה או בחלקה על בסיס המחיר בשכ

נזילות לביצוע ההוראה בכללותה על בסיס מחיר השכבה הראשונה שקיימת במערכת, כל 

יתרה בכמות המבוקשת מהנכס הפיננסי שלא בוצעה על בסיס המחיר בשכבה הראשונה 

 שצוטטה כאמור, לא תבוצע כלל )תבוטל( והעסקה תבוצע באופן חלקי.

Fill or Kill "(FOK )"–  ההוראה שמסר הלקוח )הכמות המבוקשת( תבוצע במלואה על

בסיס המחיר בשכבה הראשונה שקיימת במערכת המסחר. בהעדר נזילות לביצוע ההוראה 

בכללותה על בסיס מחיר השכבה הראשונה שקיימת במערכת ההוראה לא תבוצע כלל 

 )תבוטל(.
 את להזין אפשרויות
 :הפקודה

 ובאמצעות חדר מסחר מאוייש בשעות מוגבלות. המסחר במערכת

 SELL MARKET: המסחר במערכת הפקודה שם

  ( Sell -At Market)סימול הפקודה במערכת המסחר: 

ׁ (Bidהמכירה )ההוראה תתבצע במחיר  -מכירה במחיר שוק  :תיאור הפקודה עם ביצוע  .ביותר העדכני ׁ 

 .(Short) שורט מכירה בפוזיציית ימצא הלקוחהפקודה ופתיחת העסקה 

 מידיי לביצוע פקודה סוג הפקודה:

 הפקודה תקפה עד ביצוע :תוקף הפקודה

  פוזיציה לפתיחת  רלוונטית הפקודה פתיחת /סגירת פוזיציה:

על פי תנאי השוק העדכניים ביותר )ללא קשר למחיר שהלקוח  תיפתח או תיסגרהעסקה  (:Slippage) ביצוע כללי

במחיר עדיף על  תיפתח או תיסגרהעסקה שראה במועד הזנת הפקודה על המסך(. יתכן 

במחיר נחות ביחס למחיר שהמחיר שהלקוח ראה בעת הזנת ההוראה על המסך ויתכן 

 שהלקוח ראה על המסך בעת הזנת ההוראה.

עשוי להשפיע על אופן הביצוע של הוראות הלקוח  י הלקוחהתבקש על ידש גודל העסקה

 וזאת בהתאם להגדרות שימסור הלקוח מבעוד מועד, כדלקמן: על ידי החברה

Good `Til Cancelled ("GTC")-  ההוראה שמסר הלקוח )הכמות המבוקשת( תבוצע

במלואה על בסיס המחיר בשכבות שקיימות במערכת, החל מהמועד שההוראה התקבלה 

 .ועד להשלמת מלוא כמות הנכס הפיננסי המבוקשת

Immediate or Cancel "(IOC )"–  ההוראה שמסר הלקוח )הכמות המבוקשת( תבוצע

במלואה או בחלקה על בסיס המחיר בשכבה הראשונה שקיימת במערכת המסחר. בהעדר 
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ל נזילות לביצוע ההוראה בכללותה על בסיס מחיר השכבה הראשונה שקיימת במערכת, כ

יתרה בכמות המבוקשת מהנכס הפיננסי שלא בוצעה על בסיס המחיר בשכבה הראשונה 

 שצוטטה כאמור, לא תבוצע כלל )תבוטל( והעסקה תבוצע באופן חלקי.

 
Fill or Kill "(FOK )"–  ההוראה שמסר הלקוח )הכמות המבוקשת( תבוצע במלואה על

בהעדר נזילות לביצוע ההוראה בסיס המחיר בשכבה הראשונה שקיימת במערכת המסחר. 

בכללותה על בסיס על בסיס המחיר בשכבה הראשונה שקיימת במערכת ההוראה לא 

 תבוצע כלל )תבוטל(.

 ובאמצעות חדר מסחר מאוייש בשעות מוגבלות. המסחר במערכת אפשרויות להזין את הפקודה:

 BUY MARKET: במערכת המסחר הפקודה שם

 (Market Range – Buy :המסחר במערכת הפקודה)סימול 

במסגרת   ביותר העדכני (Ask) הקנייה במחיר תתבצע ההוראה - שוק במחירבטווח  קנייה :הפקודה תיאור

טווח מחירים המוגדר מבעוד מועד על ידי הלקוח. במידה וביצוע הפקודה יתאפשר רק 

 במחיר נחות, מעבר לטווח המוגדר, הביצוע ידחה ותתקבל הודעת "מחוץ לציטוט

 בפוזיציית ימצא הלקוחעם ביצוע הפקודה ופתיחת העסקה  המבוקש" והעסקה תידחה.

 .(Long) לונג קניה

 מידי לביצוע פקודה :הפקודה סוג

 דחייה. /הפקודה תקפה עד ביצוע :הפקודה תוקף

 הפקודה רלוונטית לפתיחת פוזיציה. פוזיציה/סגירת  פתיחת

 במועד ראה שהלקוח למחיר קשר)ללא  ביותר העדכניים השוק תנאי פי עליפתח ת העסקה (:Slippage) ביצוע כללי

 ראה שהלקוח המחיר על עדיף במחירתיפתח  העסקהש יתכן(. המסך על הפקודה הזנת

מסגרת טווח המחירים שהגדיר ב נחות במחירש ויתכן המסך על ההוראה הזנת בעת

 הלקוח.

עשוי להשפיע על אופן הביצוע של הוראות הלקוח  התבקש על ידי הלקוחש גודל העסקה

 וזאת בהתאם להגדרות שימסור הלקוח מבעוד מועד, כדלקמן: על ידי החברה

Immediate or Cancel  "(IOC )"–  ההוראה שמסר הלקוח )הכמות המבוקשת( תבוצע

במלואה או בחלקה על בסיס המחירים בשכבות הקיימות במערכת המסחר ונמצאות 

הטווח המוגדר. בהעדר נזילות לביצוע ההוראה בכללותה על בסיס המחירים בתוך 

בשכבות הקיימות במערכת המסחר ונמצאות בתוך הטווח המוגדר, כל יתרה בכמות 

המבוקשת מהנכס הפיננסי שלא בוצעה על בסיס המחירים בשכבות הקיימות במערכת 

)תבוטל( והעסקה תבוצע המסחר ונמצאות בתוך הטווח המוגדר כאמור, לא תבוצע כלל 

 באופן חלקי.

 
Fill or Kill "(FOK )"–  ההוראה שמסר הלקוח )הכמות המבוקשת( תבוצע במלואה על

בסיס המחיר בשכבה הראשונה שקיימת במערכת המסחר. בהעדר נזילות לביצוע ההוראה 

בכללותה על בסיס המחירים בשכבות הקיימות במערכת המסחר ונמצאות בתוך הטווח 

 ר ההוראה לא תבוצע כלל )תבוטל(.המוגד

 את להזין אפשרויות
 :הפקודה

 במערכת המסחר ובאמצעות חדר מסחר מאוייש בשעות מוגבלות. 
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 SELL MARKET: המסחר במערכת הפקודה שם

 (Sell -arket Range M)סימול הפקודה במערכת המסחר: 

 ביותר העדכני (Bidׁ ) הקנייה במחיר תתבצע ההוראה - שוק במחירבטווח  מכירה :תיאור הפקודה

במסגרת טווח מחירים המוגדר מבעוד מועד על ידי הלקוח. במידה וביצוע הפקודה 

יתאפשר רק במחיר נחות, מעבר לטווח המוגדר, הביצוע ידחה ותתקבל הודעת "מחוץ 

 ימצא הלקוחעם ביצוע הפקודה ופתיחת העסקה  לציטוט המבוקש" והעסקה תידחה.

 .(Shortׁ ) שורט קניה בפוזיציית

 מידיי לביצוע פקודה סוג הפקודה:

 דחייההפקודה תקפה עד ביצוע/  :תוקף הפקודה

  פוזיציה לפתיחת רלוונטית הפקודה פתיחת /סגירת פוזיציה:

 במועד ראה שהלקוח למחיר קשר)ללא  ביותר העדכניים השוק תנאי פי עליפתח ת העסקה (:Slippage) ביצוע כללי

 ראה שהלקוח המחיר על עדיף במחירתיפתח  העסקהש יתכן(. המסך על הפקודה הזנת

 מסגרת הטווח שהגדיר הלקוח.ב נחות במחירש ויתכן המסך על ההוראה הזנת בעת

עשוי להשפיע על אופן הביצוע של הוראות הלקוח  התבקש על ידי הלקוחש גודל העסקה

 וזאת בהתאם להגדרות שימסור הלקוח מבעוד מועד, כדלקמן: על ידי החברה

Immediate or Cancel  "(IOC )"–  ההוראה שמסר הלקוח )הכמות המבוקשת( תבוצע

במלואה או בחלקה על בסיס המחירים בשכבות הקיימות במערכת המסחר ונמצאות 

חירים בתוך הטווח המוגדר. בהעדר נזילות לביצוע ההוראה בכללותה על בסיס המ

בשכבות הקיימות במערכת המסחר ונמצאות בתוך הטווח המוגדר, כל יתרה בכמות 

המבוקשת מהנכס הפיננסי שלא בוצעה על בסיס המחירים בשכבות הקיימות במערכת 

המסחר ונמצאות בתוך הטווח המוגדר כאמור, לא תבוצע כלל )תבוטל( והעסקה תבוצע 

 באופן חלקי.

 
Fill or Kill "(FOK )"– וראה שמסר הלקוח )הכמות המבוקשת( תבוצע במלואה על הה

בסיס המחיר בשכבה הראשונה שקיימת במערכת המסחר. בהעדר נזילות לביצוע ההוראה 

בכללותה על בסיס המחירים בשכבות הקיימות במערכת המסחר ונמצאות בתוך הטווח 

 המוגדר ההוראה לא תבוצע כלל )תבוטל(.

 את להזין אפשרויות
 :הפקודה

 במערכת המסחר ובאמצעות חדר מסחר מאוייש בשעות מוגבלות. 

 ENTRY BUY: במערכת המסחר שם הפקודה

 (Buy -ntry E)סימול הפקודה במערכת המסחר: 

בו מחיר  ,במועד . העסקה תתבצעמוגדר מראש במחירעסקה  לפתיחת תימותנ פקודה :תיאור הפקודה

עם  .אותו הגדיר הלקוח בפקודהש המחיריחצה את של נכס הבסיס  (Ask –)קנייה  השוק

 .((Long לונג קניה בפוזיציית ימצא הלקוחביצוע הפקודה ופתיחת העסקה 

 עתידית פקודה סוג הפקודה

או עד שייפוג תוקפה במידה והוגדר  הלקוח ידי על ביטולה או לביצועהפקודה תקפה עד  :תוקף הפקודה

 .תאריך ושעת תפוגה

 .הפקודה את מבטלת אינה המסחר ממערכת יציאה

 בלבד. ת עסקהרלוונטי לפתיח פתיחת /סגירת פוזיציה
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מקום בו הלקוח הגדיר כניסה לעסקה במחיר מוגדר מראש אשר נמוך ממחיר השוק  (:Slippage) ביצוע כללי

ובמקרה כזה  Limitהנוכחי בשעת מתן הפקודה, אזי משמעות הפקודה היא פקודת 

ו הזין הלקוח )או מחיר טוב יותר(, אך לא לביצוע הפקודה. החברה מתחייבת למחיר שאות

משמעות הדבר היא כי אם מחיר השוק הגיע למחיר שאותו הגדיר הלקוח, אך לא ניתן 

לבצע את הפקודה במלואה במחיר שאותו הגדיר הלקוח או במחיר טוב יותר, אזי, 

 )הפקודה תחזור למצב "המתן"(. הפקודה לא תבוצע במלואה

הלקוח הגדיר כניסה לעסקה במחיר מוגדר מראש אשר גבוה ממחיר השוק  מקום בו 

ובמקרה כזה החברה  Stopהנוכחי בשעת מתן הפקודה, אזי משמעות הפקודה היא פקודת 

אותו הזמין הבא לאחר שמחיר השוק חצה את השער שמחיר ב מתחייבת לביצוע הפקודה

יותר מהשער  או גבוה אם שער השוק בו התבצעה הפקודה נמוך ,הלקוח. משמע הגדיר

אותו הביצוע ולא המחיר העסקה הוא מחיר  פתיחתהלקוח, המחיר הקובע ל הגדיראותו 

 הלקוח. הגדיר

 במערכת המסחר ובאמצעות חדר מסחר מאוייש בשעות מוגבלות.  אפשרויות להזין את הפקודה

 ENTRY SELL: שם הפקודה במערכת המסחר

 ( Sell -Entry)סימול הפקודה במערכת המסחר: 

בו מחיר העסקה תתבצע במועד,  .מוגדר מראש במחירעסקה  לפתיחת מותנת פקודה :תיאור הפקודה

 .אותו הגדיר הלקוח בפקודהש יחצה את המחיר,של נכס הבסיס  (Bid –)מכירה השוק 

 . (Short) שורט מכירה בפוזיציית ימצא הלקוחעם ביצוע הפקודה ופתיחת העסקה 

 עתידית פקודה סוג הפקודה:

או עד שייפוג תוקפה במידה והוגדר  הלקוח ידי על ביטולה או לביצועהפקודה תקפה עד  :תוקף הפקודה

 .תאריך ושעת תפוגה

 .הפקודה את מבטלת אינה המסחר ממערכת יציאה

 בלבד ת עסקהרלוונטי לפתיח פתיחת /סגירת פוזיציה:

מקום בו הלקוח הגדיר כניסה לעסקה במחיר מוגדר מראש אשר גבוה ממחיר השוק  (:Slippage) ביצוע כללי

ובמקרה כזה  Limitהנוכחי בשעת מתן הפקודה, אזי משמעות הפקודה היא פקודת 

החברה מתחייבת למחיר שאותו הזין הלקוח )או מחיר טוב יותר(, אך לא לביצוע הפקודה. 

וק הגיע למחיר שאותו הגדיר הלקוח, אך לא ניתן משמעות הדבר היא כי אם מחיר הש

לבצע את הפקודה במלואה במחיר שאותו הגדיר הלקוח או במחיר טוב יותר, אזי, 

 )הפקודה תחזור למצב "המתן"(. הפקודה לא תבוצע במלואה

מקום בו הלקוח הגדיר כניסה לעסקה במחיר מוגדר מראש אשר נמוך ממחיר השוק 

ובמקרה כזה החברה  Stop, אזי משמעות הפקודה היא פקודת הנוכחי בשעת מתן הפקודה

אותו הזמין הבא לאחר שמחיר השוק חצה את השער שמחיר מתחייבת לביצוע הפקודה ב

יותר מהשער  או גבוה אם שער השוק בו התבצעה הפקודה נמוך ,הלקוח. משמע הגדיר

אותו הביצוע ולא המחיר העסקה הוא מחיר  פתיחתהלקוח, המחיר הקובע ל הגדיראותו 

 הלקוח. הגדיר

 במערכת המסחר ובאמצעות חדר מסחר מאוייש בשעות מוגבלות. אפשרויות להזין את הפקודה:

 LIMIT: במערכת המסחר שם הפקודה

  (Limit)סימול הפקודה במערכת המסחר: 

נקבע על ידי  הסגירה. מחיר )הגבלת רווח( ברווח פתוחה עסקה תרילסג מותנת פקודה  :תיאור הפקודה

 הלקוח. 
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 הסגירהזין את מחיר לה יש –( Longקנייה לונג ) ה פתוחה בפוזיצייתבעסק הלקוחאם 

( ׁBid), מחירמה גבוהבו הוא מעוניין לסגור את העסקה. מחיר הסגירה חייב להיות ש 

 המצוטט.

יר זין את מחלה יש –( Shortקנייה שורט )פתוחה בפוזיציית בעסקת נמצא  הלקוחאם 

נמוך  מעוניין לסגור את העסקה. מחיר הסגירה חייב להיות הלקוחבו ש ,(ׁ  Askהקניה )

 המצוטט.מהמחיר 

 עתידית פקודה סוג הפקודה

 .הלקוח ידי על ביטולה עד או לביצועהפקודה תקפה עד  :תוקף הפקודה

 .הפקודה את מבטלת אינה המסחר ממערכת יציאה

 בלבד. לסגירת עסקהרלוונטי  פתיחת /סגירת פוזיציה

החברה מתחייבת למחיר שאותו הזין הלקוח )או מחיר טוב יותר(, אך לא לביצוע   (:Slippage) ביצוע כללי

הפקודה. משמעות הדבר היא כי פקודה זו תתבצע ככל שהמחיר שאותו הזין הלקוח חצה 

 את מחיר השוק וניתן לבצע את מלוא הפקודה במחיר המבוקש או במחיר טוב יותר. 

ח, אך לא ניתן לבצע את הפקודה במלואה אם מחיר השוק הגיע למחיר שאותו הגדיר הלקו

 במחיר שאותו הגדיר הלקוח ו/או במחיר טוב יותר, אזי, הפקודה לא תבוצע, במלואה

 )הפקודה תחזור למצב "המתן"(.

 ובאמצעות חדר מסחר מאוייש בשעות מוגבלות. בלבד המסחר במערכת אפשרויות להזין את הפקודה

 STOP: שם הפקודה במערכת המסחר

 (Stopול הפקודה במערכת המסחר: )סימ

נקבע על ידי  הסגירה. מחיר בהפסד )הגבלת הפסד(פוזיציה  לסגירתת ימותנ פקודה  :תיאור הפקודה

 הלקוח.

זין את מחיר לה יש –( LONG) לונגקנייה  נמצא בעסקה פתוחה בפוזיציית הלקוחאם 

מעוניין לסגור את העסקה. מחיר הסגירה חייב להיות נמוך  הלקוח( בו Bidהמכירה )

 .המצוטטמחיר המ

זין את מחיר לה יש –( SHORT) שורטקנייה  פוזיצייתבבעסקה פתוחה  אם הלקוח נמצא

מעוניין לסגור את העסקה. מחיר הסגירה חייב להיות גבוה  הלקוחבו ש( Askהקניה )

 .המצוטטמחיר המ

ניתן להציב פקודת סטופ במרחק מינימלי משער השוק  במכשירים פיננסים מסויימים

 אשר גבוה מתזוזת המחיר המינימלית במכשיר הפיננסי.

מרחק הסטופ המינימלי במכשירים פיננסים שערכם נגזר ממחיר חוזה עתידי על מדדים 

 מצוין בלינק הבא:

indices-.co.il/stockhttps://www.fxcm/ 

מרחק הסטופ המינימלי במכשירים פיננסים שערכם נגזר ממחיר חוזה עתידי על סחורות 

 מצוין בלינק הבא:

energy-https://www.fxcm.co.il/commodities/ 

 מצוין בלינק הבא:  COPPERמרחק הסטופ המינימלי במכשיר פיננסי מסוג 

https://www.fxcm.co.il/metals/ 

 מצוין בלינק הבא:  BUNDמרחק הסטופ המינימלי במכשיר  פיננסי מסוג 

https://www.fxcm.co.il/treasury/ 

https://www.fxcm.co.il/stock-indices/
https://www.fxcm.co.il/commodities-energy/
https://www.fxcm.co.il/metals/
https://www.fxcm.co.il/treasury/


 אפ.אקס.סי.אם טריידינג בע"מ                          
 info@fxcm.co.il, דוא"ל: 03-5101317טל':                                 
 20/04/2023תאריך עדכון אחרון                                 

22 

 עתידית פקודה הפקודה:סוג 

 .הלקוח ידי על ביטולה עד או לביצועהפקודה תקפה עד  :תוקף הפקודה

 .הפקודה את מבטלת אינה המסחר ממערכת יציאה

 בלבד. ת עסקהרלוונטי לסגיר פתיחת /סגירת פוזיציה:

החברה מתחייבת לביצוע הפקודה במחיר הבא הזמין מהרגע שבו השערים בשווקים חצו   (:Slippage) ביצוע כללי

יותר  או גבוה אם שער השוק בו התבצעה הפקודה נמוך ,. משמעאת המחיר שהזין הלקוח

הביצוע ולא המחיר העסקה הוא מחיר  לביצועהלקוח, המחיר הקובע  הגדירמהשער אותו 

 מבטיחה את ביצועה, אך אינה מבטיחה מחיר. stopהוראה מסוג  הלקוח. הגדיראותו 

 ובאמצעות חדר מסחר מאוייש בשעות מוגבלות. המסחר במערכת אפשרויות להזין את הפקודה:

 TRAILING STOP: שם הפקודה במערכת המסחר

 (Stop Move - Dynamic)סימול הפקודה במערכת המסחר: 

בהגבלת ההפסד ביחס למחיר השוק הגבוה העדכני פוזיציה  לסגירתת ימותנ פקודה  :תיאור הפקודה

  ביותר.

יש להזין את טווח המחירים המקסימלי ביחס למחיר השוק הנוכחי, שאחריו הלקוח יהיה 

 Stop-. אם מחיר השוק יזוז לטובת הלקוח, מחיר הstop-מעוניין להפעיל את פקודת ה

על ידי הלקוח ביחס יעודכן באופן אוטומטי על מנת לשמר את טווח המחירים שהוזן 

. עם זאת, אם מחיר השוק יזוז נגד Stop-למחיר השוק הנוכחי ותבוצע התאמה של שער ה

   יישאר כפי שהוא. stop-הלקוח, מחיר ה

 עתידית פקודה סוג הפקודה:

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

 רלוונטי לסגירה בלבד פוזיציה:פתיחת /סגירת 

בצע את הפקודה במחיר הטוב ביותר האפשרי מרגע בו נשלחה החברה מתחייבת ל  (:Slippage) ביצוע כללי

, הוראת אותו הזין הלקוח. משמעשמחיר הפקודה אך אינה מתחייבת לבצע את הפקודה ב

Stop מבטיחה ביצוע אך אינה מבטיחה מחיר. 

 ובאמצעות חדר מסחר מאוייש בשעות מוגבלות.במערכת המסחר  ודה:אפשרויות להזין את הפק

 TRAILING  STOP: שם הפקודה במערכת המסחר

 ( Fixed –top Move S)סימול הפקודה במערכת המסחר:

בהגבלת ההפסד ביחס למחיר השוק הגבוה העדכני פוזיציה  לסגירתת ימותנ פקודה  :תיאור הפקודה

  ביותר.

המחירים המקסימלי ביחס למחיר השוק הנוכחי, שאחריו הלקוח יהיה יש להזין את טווח 

. אם מחיר השוק יזוז לטובת הלקוח, בשיעור מינימלי stop-מעוניין להפעיל את פקודת ה

יעודכן באופן אוטומטי על מנת לשמר את טווח  Stop-שהוגדר על ידי הלקוח, מחיר ה

-וכחי ותבוצע התאמה של שער ההמחירים שהוזן על ידי הלקוח ביחס למחיר השוק הנ

Stop עם זאת, אם מחיר השוק לא יזוז בשיעור המינימלי שהוגדר על ידי הלקוח או אם .

 יישאר כפי שהוא. stop-מחיר השוק יזוז נגד הלקוח, מחיר ה

 עתידית פקודה סוג הפקודה:

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

 רלוונטי לסגירה בלבד. פתיחת /סגירת פוזיציה:
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בצע את הפקודה במחיר הזמין הבא מרגע בו נשלחה הפקודה אך אינה החברה מתחייבת ל  (:Slippage) ביצוע כללי

מבטיחה  Stop, הוראת אותו הזין הלקוח. משמעשמחיר מתחייבת לבצע את הפקודה ב

 .ביצוע אך אינה מבטיחה מחיר

 .ובאמצעות חדר מסחר מאוייש בשעות מוגבלותבמערכת המסחר  אפשרויות להזין את הפקודה:

 Close Position: שם הפקודה במערכת המסחר

 ( At Market Close)סימול הפקודה במערכת המסחר:

תעשה ( Long)עסקה קניה של הלקוח סגירת סוגרת את העסקה במחירי שוק. פקודה ה :תיאור הפקודה

 קנייהתעשה לפי שער  (Short) מכירה של הלקוח תעסקסגירת ו (Bid) מכירה שערלפי 

(Ask). 

 מידי לביצוע פקודה סוג הפקודה:

 הפקודה תקפה עד ביצועה :תוקף הפקודה

 רלוונטי לסגירה בלבד פתיחת /סגירת פוזיציה:

 במועד ראה שהלקוח למחיר קשר)ללא  ביותר העדכניים השוק תנאי פי עלתיסגר  העסקה (:Slippage) ביצוע כללי

 ראה שהלקוח המחיר על עדיף במחירתיסגר  העסקהש יתכן(. המסך על הפקודה הזנת

 המסך על ראה שהלקוח למחיר ביחס נחות במחירש ויתכן המסך על ההוראה הזנת בעת

 .ההוראה הזנת בעת

עשוי להשפיע על אופן הביצוע של הוראות הלקוח  התבקשה על ידי הלקוחש גודל העסקה

 וזאת בהתאם להגדרות שימסור הלקוח מבעוד מועד, כדלקמן: על ידי החברה

Good `Til Cancelled ("GTC")-  ההוראה שמסר הלקוח )הכמות המבוקשת( תבוצע

במלואה על בסיס המחיר בשכבות שקיימות במערכת, החל מהמועד שההוראה התקבלה 

 .להשלמת מלוא כמות הנכס הפיננסי המבוקשתועד 

Immediate or Cancel "(IOC )"–  ההוראה שמסר הלקוח )הכמות המבוקשת( תבוצע

במלואה או בחלקה על בסיס המחיר בשכבה הראשונה שקיימת במערכת המסחר. בהעדר 

נזילות לביצוע ההוראה בכללותה על בסיס מחיר השכבה הראשונה שקיימת במערכת, כל 

רה בכמות המבוקשת מהנכס הפיננסי שלא בוצעה על בסיס המחיר בשכבה הראשונה ית

 שצוטטה כאמור, לא תבוצע כלל )תבוטל( והעסקה תבוצע באופן חלקי.

 
Fill or Kill "(FOK )"–  ההוראה שמסר הלקוח )הכמות המבוקשת( תבוצע במלואה על

זילות לביצוע ההוראה בסיס המחיר בשכבה הראשונה שקיימת במערכת המסחר. בהעדר נ

בכללותה על בסיס מחיר השכבה הראשונה שקיימת במערכת ההוראה לא תבוצע כלל 

 )תבוטל(.

 .ובאמצעות חדר מסחר מאוייש בשעות מוגבלותבמערכת המסחר  אפשרויות להזין את הפקודה:

 Close Position: שם הפקודה במערכת המסחר

 (At Range  - Close)סימול הפקודה במערכת המסחר:
תעשה ( Long)עסקה קניה של הלקוח סגירת סוגרת את העסקה במחירי שוק. פקודה ה :תיאור הפקודה

 קנייהתעשה לפי שער  (Short) מכירה של הלקוח תעסקסגירת ו (Bid) מכירה לפי שער

(Ask). 

 מידי לביצוע פקודה סוג הפקודה:

 או עד ביטולה הפקודה תקפה עד ביצועה :תוקף הפקודה
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 רלוונטי לסגירה בלבד פתיחת /סגירת פוזיציה:

 במועד ראה שהלקוח למחיר קשר)ללא  ביותר העדכניים השוק תנאי פי עלתיסגר  העסקה (:Slippage) ביצוע כללי

 ראה שהלקוח המחיר על עדיף במחירתיסגר  העסקהש יתכן(. המסך על הפקודה הזנת

 המסך על ראה שהלקוח למחיר ביחס נחות במחירש ויתכן המסך על ההוראה הזנת בעת

 .ההוראה הזנת בעת

עשוי להשפיע על אופן הביצוע של הוראות הלקוח  התבקשה על ידי הלקוחש גודל העסקה

 וזאת בהתאם להגדרות שימסור הלקוח מבעוד מועד, כדלקמן: על ידי החברה

Immediate or Cancel  "(IOC )"– ע ההוראה שמסר הלקוח )הכמות המבוקשת( תבוצ

במלואה או בחלקה על בסיס המחירים בשכבות הקיימות במערכת המסחר ונמצאות 

בתוך הטווח המוגדר. בהעדר נזילות לביצוע ההוראה בכללותה על בסיס המחירים 

בשכבות הקיימות במערכת המסחר ונמצאות בתוך הטווח המוגדר, כל יתרה בכמות 

בשכבות הקיימות במערכת  המבוקשת מהנכס הפיננסי שלא בוצעה על בסיס המחירים

המסחר ונמצאות בתוך הטווח המוגדר כאמור, לא תבוצע כלל )תבוטל( והעסקה תבוצע 

 באופן חלקי.

 

Fill or Kill "(FOK )"–  ההוראה שמסר הלקוח )הכמות המבוקשת( תבוצע במלואה על

בסיס המחיר בשכבה הראשונה שקיימת במערכת המסחר. בהעדר נזילות לביצוע ההוראה 

כללותה על בסיס המחירים בשכבות הקיימות במערכת המסחר ונמצאות בתוך הטווח ב

 המוגדר ההוראה לא תבוצע כלל )תבוטל(.
 .ובאמצעות חדר מסחר מאוייש בשעות מוגבלותבמערכת המסחר  אפשרויות להזין את הפקודה:

 RANGE ENTRY BUY: במערכת המסחר שם הפקודה

 ( Buy -ntry ERANGE)סימול הפקודה במערכת המסחר: 
ביצוע  עתידית במחיר סטופ מוגדר מראש ובטווח עסקת קנייה לפתיחת תימותנ פקודה :תיאור הפקודה

יחצה את של נכס הבסיס  (Ask –)קנייה  בו מחיר השוק ,במועד מוגבל. העסקה תתבצע

 ימצא הלקוחעם ביצוע הפקודה ופתיחת העסקה  .אותו הגדיר הלקוח בפקודהש המחיר

 .((Long לונג קניה בפוזיציית

הינה פקודת סטופ ועל כן ניתן להגדירה רק במחיר  RANGE ENTRY BUYפקודת 

 הגבוה ממחיר השוק.

 .עתידית פקודה סוג הפקודה

או עד שייפוג תוקפה במידה והלקוח  הלקוח ידי על ביטולה או לביצועהפקודה תקפה עד  :תוקף הפקודה

 .הגדיר גם תאריך ושעת תפוגה

 .הפקודה את מבטלת אינה המסחר ממערכת יציאה

 בלבד. ת עסקהרלוונטי לפתיח פתיחת /סגירת פוזיציה

מוגדרים מחיר סטופ וטווח ביצוע. מחיר הסטופ  RANGE ENTRY BUYבפקודת  (:Slippage) ביצוע כללי

 מהווה את הטריגר לביצוע הפקודה. 

וקש או במחיר עדיף או שלא תבוצע עם הפעלת הטריגר לביצוע, העסקה תבוצע בטווח המב

הזין בהוראה  שהלקוח המחיר על עדיף במחירתיפתח  העסקהש יתכןכלל, משמע, 

 מסגרת טווח המחירים שהגדיר הלקוח.ב , אךנחות במחירש ויתכן העתידית

אם הפקודה בכללותה לא תבוצע במסגרת טווח המחירים שהגדיר הלקוח או במחיר עדיף, 

 (.LIMIT)הפקודה תחזור למצב "המתן" כהוראת  כלל, במלואהאזי היא לא תבוצע 
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 במערכת המסחר ובאמצעות חדר מסחר מאוייש בשעות מוגבלות.  אפשרויות להזין את הפקודה

 RANGE ENTRY SELL: במערכת המסחר שם הפקודה

 ( SELL -ntry ERANGE)סימול הפקודה במערכת המסחר: 
ביצוע  עתידית במחיר סטופ מוגדר מראש ובטווח עסקת מכירה לפתיחת תימותנ פקודה :תיאור הפקודה

יחצה את של נכס הבסיס  (Bid –)מכירה  בו מחיר השוק ,במועד מוגבל. העסקה תתבצע

 ימצא הלקוחעם ביצוע הפקודה ופתיחת העסקה  .אותו הגדיר הלקוח בפקודהש המחיר

 .((Short שורט מכירה בפוזיציית

ועל כן ניתן להגדירה רק במחיר  Stopהינה פקודת  RANGE ENTRY SELLפקודת 

 הנמוך ממחיר השוק.

 עתידית פקודה סוג הפקודה

או עד שייפוג תוקפה במידה והוגדר  הלקוח ידי על ביטולה או לביצועהפקודה תקפה עד  :תוקף הפקודה

 .תאריך ושעת תפוגה

 .הפקודה את מבטלת אינה המסחר ממערכת יציאה
 בלבד. ת עסקהרלוונטי לפתיח פוזיציה פתיחת /סגירת

מוגדרים מחיר סטופ וטווח ביצוע. מחיר הסטופ  RANGE ENTRY SELLבפקודת  (:Slippage) ביצוע כללי

מהווה את הטריגר לביצוע הפקודה. עם הפעלת הטריגר לביצוע, העסקה תבוצע בטווח 

 עדיף במחיריפתח ת העסקהש יתכןהמבוקש או במחיר עדיף או שלא תבוצע כלל, משמע, 

מסגרת טווח ב , אךנחות במחירש ויתכן הזין בהוראה העתידית שהלקוח המחיר על

 המחירים שהגדיר הלקוח.

אם הפקודה בכללותה לא תבוצע במסגרת טווח המחירים שהגדיר הלקוח או במחיר עדיף, 

 (.LIMITאזי היא לא תבוצע כלל, במלואה )הפקודה תחזור למצב "המתן" כהוראת 

 במערכת המסחר ובאמצעות חדר מסחר מאוייש בשעות מוגבלות. אפשרויות להזין את הפקודה

 ENTRY TRAILING BUY: במערכת המסחר שם הפקודה

 (Buy -Trailing  ntryE)סימול הפקודה במערכת המסחר: 
נגרר. כאשר מציבים פקודה לקנייה במחיר  במחירת קנייה עסק לפתיחת תימותנ פקודה :תיאור הפקודה

ובמידה ומחיר השוק ינוע מטה מחיר  Stopהגבוה ממחיר השוק, משמעות הפקודה היא 

יגרר מטה גם כן, בהתאמה. כאשר מציבים פקודת קנייה במחיר נמוך ממחיר  Stop -ה

-, ובמידה ומחיר השוק ינוע מעלה, כך גם מחיר הLimitהשוק משמעות הפקודה היא 

Limit .יגרר מעלה בהתאמה 

 ניתן לבחור בין שני סוגי גרירה:

Fixed-  יש להזין את טווח תנועת השוק בפיפסים ביחס למחיר השוק הנוכחי, שאחריו

הלקוח יהיה מעוניין לגרור את הפקודה לכיוון תנועת השוק. אם מחיר השוק ינוע בשיעור 

באופן אוטומטי על מנת לשמר את מינימלי שהוגדר על ידי הלקוח, מחיר הפקודה  יעודכן 

טווח המחירים שהוזן על ידי הלקוח ביחס למחיר השוק הנוכחי ותבוצע התאמה של שער 

הפקודה. עם זאת, אם מחיר השוק לא ינוע בשיעור המינימלי שהוגדר על ידי הלקוח מחיר 

 הפקודה יישאר כפי שהוא.

Dynamic-  הפקודה תגרר עם תנועת השוק בהתאם לתזוזה המינימלית של המכשיר

 הפיננסי. 
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יחצה את מחיר של נכס הבסיס  (Ask –)קנייה  בו מחיר השוק ,במועד העסקה תתבצע

 לונג קניה בפוזיציית ימצא הלקוחעם ביצוע הפקודה ופתיחת העסקה  הפקודה הנגררת .

Long)). 

 עתידית פקודה סוג הפקודה

או עד שייפוג תוקפה במידה והוגדר  הלקוח ידי על ביטולה או לביצועהפקודה תקפה עד  :תוקף הפקודה

 .תאריך ושעת תפוגה

 .הפקודה את מבטלת אינה המסחר ממערכת יציאה
 בלבד. ת עסקהרלוונטי לפתיח פתיחת /סגירת פוזיציה

מקום בו הלקוח הגדיר כניסה לעסקה במחיר מוגדר מראש אשר נמוך ממחיר השוק  (:Slippage) ביצוע כללי

ובמקרה כזה  Limitהנוכחי בשעת מתן הפקודה, אזי משמעות הפקודה היא פקודת 

החברה מתחייבת למחיר הנגרר )או מחיר טוב יותר(, אך לא לביצוע הפקודה. משמעות 

ך לא ניתן לבצע את הפקודה במלואה הדבר היא כי אם מחיר השוק הגיע למחיר הנגרר, א

במחיר שאותו הגדיר הלקוח או במחיר טוב יותר, אזי, הפקודה לא תבוצע כלל, במלואה 

 )הפקודה תחזור למצב "המתן"(.

מקום בו הלקוח הגדיר כניסה לעסקה במחיר מוגדר מראש אשר גבוה ממחיר השוק 

ובמקרה כזה החברה  Stop הנוכחי בשעת מתן הפקודה, אזי משמעות הפקודה היא פקודת

. הזמין הבא לאחר שמחיר השוק חצה את השער הנגררמחיר ב מתחייבת לביצוע הפקודה

, המחיר הנגרריותר מהשער  או גבוה אם שער השוק בו התבצעה הפקודה נמוך ,משמע

 .הביצוע ולא המחיר הנגררהעסקה הוא מחיר  פתיחתהקובע ל

 סחר ובאמצעות חדר מסחר מאוייש בשעות מוגבלות.במערכת המ  אפשרויות להזין את הפקודה

 ENTRY TRAILING SELL: שם הפקודה במערכת המסחר

 ( Sell -Entry Trailing)סימול הפקודה במערכת המסחר: 
נגרר. כאשר מציבים פקודה למכירה במחיר  במחיר ת מכירהעסק לפתיחת תימותנ פקודה :תיאור הפקודה

ובמידה ומחיר השוק ינוע מעלה מחיר  Stopהנמוך ממחיר השוק, משמעות הפקודה היא 

יגרר מעלה גם כן. כאשר מציבים פקודת מכירה במחיר גבוה ממחיר השוק  Stopה

יגרר  Limit-, ובמידה ומחיר השוק ינוע מטה גם מחיר הLimitמשמעות הפקודה היא 

 מטה.

 ניתן לבחור בין שני סוגי גרירה:

Fixed-  יש להזין את טווח תנועת השוק בפיפסים ביחס למחיר השוק הנוכחי, שאחריו

הלקוח יהיה מעוניין לגרור את הפקודה לכיוון תנועת השוק. אם מחיר השוק ינוע בשיעור 

י על מנת לשמר את מינימלי שהוגדר על ידי הלקוח, מחיר הפקודה  יעודכן באופן אוטומט

טווח המחירים שהוזן על ידי הלקוח ביחס למחיר השוק הנוכחי ותבוצע התאמה של שער 

הפקודה. עם זאת, אם מחיר השוק לא ינוע בשיעור המינימלי שהוגדר על ידי מחיר 

 הפקודה יישאר כפי שהוא.

Dynamic-  הפקודה תגרר עם תנועת השוק בהתאם לתזוזה המינימלית של המכשיר

 פיננסי. ה

יחצה את מחיר של נכס הבסיס  (Bid –)מכירה  בו מחיר השוק ,במועד העסקה תתבצע

 קניה בפוזיציית ימצא הלקוחעם ביצוע הפקודה ופתיחת העסקה  הפקודה הנגררת .

 .((Short מכירה

 עתידית פקודה סוג הפקודה:
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עד שייפוג תוקפה במידה והוגדר או  הלקוח ידי על ביטולה או לביצועהפקודה תקפה עד  :תוקף הפקודה

 .תאריך ושעת תפוגה

 .הפקודה את מבטלת אינה המסחר ממערכת יציאה

 בלבד ת עסקהרלוונטי לפתיח פתיחת /סגירת פוזיציה:

מקום בו הלקוח הגדיר כניסה לעסקה במחיר מוגדר מראש אשר נמוך ממחיר השוק  (:Slippage) ביצוע כללי

ובמקרה כזה  Limitמשמעות הפקודה היא פקודת  הנוכחי בשעת מתן הפקודה, אזי

החברה מתחייבת למחיר הנגרר )או מחיר טוב יותר(, אך לא לביצוע הפקודה. משמעות 

הדבר היא כי אם מחיר השוק הגיע למחיר הנגרר, אך לא ניתן לבצע את הפקודה במלואה 

כלל, במלואה במחיר שאותו הגדיר הלקוח או במחיר טוב יותר, אזי, הפקודה לא תבוצע 

 )הפקודה תחזור למצב "המתן"(.

מקום בו הלקוח הגדיר כניסה לעסקה במחיר מוגדר מראש אשר גבוה ממחיר השוק 

ובמקרה כזה החברה  Stopהנוכחי בשעת מתן הפקודה, אזי משמעות הפקודה היא פקודת 

. הזמין הבא לאחר שמחיר השוק חצה את השער הנגררמחיר ב מתחייבת לביצוע הפקודה

, המחיר הנגרריותר מהשער  או גבוה אם שער השוק בו התבצעה הפקודה נמוך ,משמע

 .הביצוע ולא המחיר הנגררהעסקה הוא מחיר  פתיחתהקובע ל

 במערכת המסחר ובאמצעות חדר מסחר מאוייש בשעות מוגבלות. אפשרויות להזין את הפקודה:

 RANGE ENTRY TRAILING BUY: במערכת המסחר שם הפקודה

 ( Buy -ntry Trailing ERANGE)סימול הפקודה במערכת המסחר: 

ביצוע מוגבל.  עתידית במחיר סטופ נגרר ובטווח עסקת קנייה לפתיחת תימותנ פקודה :תיאור הפקודה

יחצה את מחיר של נכס הבסיס  (Ask –)קנייה  בו מחיר השוק ,במועד העסקה תתבצע

 לונג קניה בפוזיציית ימצא הלקוחעם ביצוע הפקודה ופתיחת העסקה  הסטופ הנגרר.

Long)). 

הינה פקודת סטופ ועל כן ניתן להגדירה  RANGE ENTRY TRAILING BUYפקודת 

 רק במחיר הגבוה ממחיר השוק.

 במידה ומחיר השוק ינוע מטה גם מחיר הסופ יגרר מטה, בהתאמה.

 ניתן לבחור בין שתי אופציות גרירה:

Fixed-  יש להזין את טווח תנועת השוק בפיפסים ביחס למחיר השוק הנוכחי, שאחריו

הלקוח יהיה מעוניין לגרור את הפקודה לכיוון תנועת השוק. אם מחיר השוק ינוע מטה 

בשיעור מינימלי שהוגדר על ידי הלקוח, מחיר הפקודה יעודכן באופן אוטומטי על מנת 

ידי הלקוח ביחס למחיר השוק הנוכחי ותבוצע לשמר את טווח המחירים שהוזן על 

התאמה של שער הפקודה. עם זאת, אם מחיר השוק לא ינוע מטה בשיעור המינימלי 

 שהוגדר על ידי הלקוח, מחיר הפקודה יישאר כפי שהוא.

Dynamic-  הפקודה תגרר מטה עם תנועת השוק בהתאם לתזוזה המינימלית של המכשיר

 הפיננסי. 

 עתידית פקודה סוג הפקודה

או עד שייפוג תוקפה במידה והוגדר  הלקוח ידי על ביטולה או לביצועהפקודה תקפה עד  :תוקף הפקודה

 .תאריך ושעת תפוגה

 .הפקודה את מבטלת אינה המסחר ממערכת יציאה

 בלבד. ת עסקהרלוונטי לפתיח פתיחת /סגירת פוזיציה
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מוגדרים מחיר סטופ נגרר וטווח ביצוע.  RANGE ENTRY TRAILING BUYבפקודת  (:Slippage) ביצוע כללי

מחיר הסטופ הנגרר מהווה את הטריגר לביצוע הפקודה. עם הפעלת הטריגר לביצוע, 

 יתכןהעסקה תבוצע בטווח המבוקש או במחיר עדיף או שלא תבוצע כלל, משמע, 

 במחירש ויתכן הנגרר שנקבע בהוראה העתידית המחיר על עדיף במחירתיפתח  העסקהש

 מסגרת טווח המחירים שהגדיר הלקוח.ב , אךנחות

אם הפקודה בכללותה לא תבוצע במסגרת טווח המחירים הנגרר שהגדיר הלקוח או 

במחיר עדיף, אזי היא לא תבוצע כלל, במלואה )הפקודה תחזור למצב "המתן" כהוראת 

LIMIT.) 

 במערכת המסחר ובאמצעות חדר מסחר מאוייש בשעות מוגבלות.  אפשרויות להזין את הפקודה

 RANGE ENTRY TRAILING SELL: במערכת המסחר שם הפקודה

 ( SELL -ntry Trailing ERANGE)סימול הפקודה במערכת המסחר: 

ביצוע מוגבל.  עתידית במחיר סטופ נגרר ובטווח עסקת מכירה לפתיחת תימותנ פקודה :תיאור הפקודה

יחצה את מחיר של נכס הבסיס  (Bid –)מכירה  בו מחיר השוקש במועד תתבצע העסקה

 שורט מכירה בפוזיציית ימצא הלקוחעם ביצוע הפקודה ופתיחת העסקה  הנגרר. הסטופ

Short)). 

הינה פקודת סטופ ועל כן ניתן להגדירה  RANGE ENTRY TRAILING SELLפקודת 

 רק במחיר הנמוך ממחיר השוק.

 השוק ינוע מעלה גם מחיר הסטופ יגרר מעלה בהתאמה. במידה ומחיר

 ניתן לבחור בין שתי אופציות גרירה:

Fixed-  יש להזין את טווח תנועת השוק בפיפסים ביחס למחיר השוק הנוכחי, שאחריו

הלקוח יהיה מעוניין לגרור את הפקודה לכיוון תנועת השוק. אם מחיר השוק ינוע מעלה 

ל ידי הלקוח, מחיר הפקודה  יעודכן באופן אוטומטי על מנת בשיעור מינימלי שהוגדר ע

לשמר את טווח המחירים שהוזן על ידי הלקוח ביחס למחיר השוק הנוכחי ותבוצע 

התאמה של שער הפקודה. עם זאת, אם מחיר השוק לא ינוע מעלה בשיעור המינימלי 

 שהוגדר על ידי מחיר הפקודה יישאר כפי שהוא.

Dynamic- ר מעלה עם תנועת השוק בהתאם לתזוזה המינימלית של הפקודה תגר

 המכשיר הפיננסי. 

 עתידית פקודה סוג הפקודה

או עד שייפוג תוקפה במידה והוגדר  הלקוח ידי על ביטולה או לביצועהפקודה תקפה עד  :תוקף הפקודה

 .תאריך ושעת תפוגה

 .הפקודה את מבטלת אינה המסחר ממערכת יציאה

 בלבד. ת עסקהרלוונטי לפתיח פוזיציהפתיחת /סגירת 

מוגדרים מחיר סטופ נגרר וטווח   RANGE ENTRY TRAILING SELLבפקודת (:Slippage) ביצוע כללי

ביצוע. מחיר הסטופ הנגרר מהווה את הטריגר לביצוע הפקודה. עם הפעלת הטריגר 

 יתכןמשמע, לביצוע, העסקה תבוצע בטווח המבוקש או במחיר עדיף או שלא תבוצע כלל, 

 במחירש ויתכן הנגרר שנקבע בהוראה העתידית המחיר על עדיף במחירתיפתח  העסקהש

 מסגרת טווח המחירים שהגדיר הלקוח.ב , אךנחות

אם הפקודה בכללותה לא תבוצע במסגרת טווח המחירים הנגרר שהגדיר הלקוח או 

במחיר עדיף, אזי היא לא תבוצע כלל, במלואה )הפקודה תחזור למצב "המתן" כהוראת 

LIMIT.) 
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 במערכת המסחר ובאמצעות חדר מסחר מאוייש בשעות מוגבלות.  אפשרויות להזין את הפקודה

 
 

 וכללי ביצועתיאור פקודות מסחר 

 Meta Trader 4  (MetaQuotes Software corp.)שם מערכת מסחר )שם יצרן(: 

 http://www.metatrader4.com/en/trading-platform/helpהפנייה )קישור( למדריך לשימוש במערכת של היצרן: 

 הלקוח י"המכירה ע ומחיר( Ask) הלקוח י"ע הקניה בזירה. מחיר פיננסי הנסחר מכשיר כל לגבי מחירים שני תציג החברה

(Bid .),הלקוח  י"ע הקניה מחיר את מייצג הגבוה המחיר ככלל(Ask ,)הלקוח י"ע המכירה את מחיר מייצג הנמוך והמחיר 

(Bid.)  במערכת מוצעים מספר ציטוטים )מחיר וכמות( הן לקנייה והן למכירה. כל ציטוט מורכב משער )הציטוטים

יכולה  אינה עד הנחות ביותר( והכמות הזמינה לאותו השער. פקודה בודדת במערכת המסחרממוינים מהעדיף ביותר 

ת, לאור זאת פקודה בודדת במערכת המסחר עסקאות שיבוצעו במחירים שונים ולגבי כמויות שונו להיות מפוצלת למספר 

מציגה את הציטוט הראשון  . החברהתבוצע במלוא הכמות המבוקשת בציטוט העדיף ביותר האפשרי או שלא תבוצע כלל

סדר הקדימויות בין לקוחות החברה בביצוע עסקה במקרה של נזילות מוגבלת, משמע,  .למכירהבלבד הן לקנייה והן 

מקרה שבו סך הביקוש המצרפי של לקוחות החברה לביצוע עסקאות במוצר פיננסי מסויים במחיר מסויים עולה על סך 

כאמור במחיר המסויים, נקבע באופן רנדומלי ולא על פי קריטריון של קדימות  ההיצע שבידי החברה לביצוע העסקאות

 , מחיר, או כל קריטריון אחר.בזמן מתן ההוראה על ידי הלקוח

  BUY MARKET: במערכת המסחר הפקודה שם

 (Instant Execution - Buy  :המסחר במערכת הפקודה)סימול 

עם ביצוע  .ביותר העדכני (Ask) הקנייה במחיר תתבצע ההוראה - שוק במחיר קנייה :הפקודה תיאור

 .(Long) לונג קניה בפוזיציית ימצא הלקוחהפקודה ופתיחת העסקה 

 מידי לביצוע פקודה :הפקודה סוג

 דחייה /הפקודה תקפה עד ביצוע :הפקודה תוקף

 עסקה. לפתיחת רלוונטית הפקודה פוזיציה/סגירת  פתיחת

 במועד ראה שהלקוח למחיר קשר)ללא  ביותר העדכניים השוק תנאי פי עליפתח ת העסקה (:Slippage) ביצוע כללי

 ראה שהלקוח המחיר על עדיף במחירתיפתח  העסקהש יתכן(. המסך על הפקודה הזנת

 המסך על ראה שהלקוח למחיר ביחס נחות במחירש ויתכן המסך על ההוראה הזנת בעת

( המקסימלית Slippageללקוח אפשרות להגדיר את רמת הזליגה ) .ההוראה הזנת בעת

באמצעות הגדרת סטייה מירבית במונחים של פיפסים לפני ביצוע הפקודה. במידה ולא 

ניתן לבצע את הפקודה במלואה בשער שהגדיר הלקוח או במסגרת הטווח המוגדר, 

 ההוראה תדחה והלקוח יקבל הודעת "מחוץ לציטוט המבוקש".

 את להזין אפשרויות
 :הפקודה

 .ובאמצעות חדר מסחר מאוייש בשעות מוגבלותבמערכת המסחר 

 SELL MARKET: המסחר במערכת הפקודה שם

  ( Sell –Instant Execution )סימול הפקודה במערכת המסחר: 

ׁ (Bidהמכירה )ההוראה תתבצע במחיר  -מכירה במחיר שוק  :תיאור הפקודה עם ביצוע  .ביותר העדכני ׁ 

 .(Short) שורט מכירה בפוזיציית ימצא הלקוחהפקודה ופתיחת העסקה 

 מידיי לביצוע פקודה סוג הפקודה:

 דחייה/הפקודה תקפה עד ביצוע :תוקף הפקודה

 עסקה לפתיחת רלוונטית הפקודה פתיחת /סגירת פוזיציה:

 במועד ראה שהלקוח למחיר קשר)ללא  ביותר העדכניים השוק תנאי פי עליפתח ת העסקה (:Slippage) ביצוע כללי

 ראה שהלקוח המחיר על עדיף במחירתיפתח  העסקהש יתכן(. המסך על הפקודה הזנת
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 המסך על ראה שהלקוח למחיר ביחס נחות במחירש ויתכן המסך על ההוראה הזנת בעת

( המקסימלית Slippageללקוח אפשרות להגדיר את רמת הזליגה ) .ההוראה הזנת בעת

באמצעות הגדרת סטייה מירבית במונחים של פיפסים לפני ביצוע הפקודה. במידה ולא 

ניתן לבצע את הפקודה במלואה בשער שהגדיר הלקוח או במסגרת הטווח המוגדר 

 ההוראה תדחה והלקוח יקבל הודעת "מחוץ לציטוט המבוקש".

 .מאוייש בשעות מוגבלותובאמצעות חדר מסחר במערכת המסחר  אפשרויות להזין את הפקודה:

  BUY LIMIT: במערכת המסחר שם הפקודה

  ( Buy Limit –Pending Order)סימול הפקודה במערכת המסחר: 

, כאשר המחיר המוגדר כאמור נמוך מוגדר מראש במחירעסקה  לפתיחת תימותנ פקודה :תיאור הפקודה

של נכס  (Ask –)קנייה  בו מחיר השוק ,במועד ממחיר השוק הנוכחי. העסקה תתבצע

עם ביצוע הפקודה  .אותו הגדיר הלקוח בפקודהש ,מחירמה יהיה שווה או נמוךהבסיס 

 .((Long לונג קניה בפוזיציית ימצא הלקוחופתיחת העסקה 

 עתידית פקודה סוג הפקודה

והלקוח או עד שיפוג תוקפה במידה  הלקוח ידי על ביטולה עד לביצועהפקודה תקפה עד  :תוקף הפקודה

 .הגדיר תאריך ושעת תפוגה במערכת המסחר

 .הפקודה את מבטלת אינה המסחר ממערכת יציאה

 בלבד. ת עסקהרלוונטי לפתיח פתיחת /סגירת פוזיציה

החברה מתחייבת למחיר שאותו הזין הלקוח )או מחיר טוב יותר(, אך לא לביצוע הפקודה.  (:Slippage) ביצוע כללי

מחיר השוק הגיע למחיר שאותו הגדיר הלקוח, אך לא ניתן  משמעות הדבר היא כי אם

לבצע את הפקודה במלואה במחיר שאותו הגדיר הלקוח ו/או במחיר טוב יותר, אזי, 

 הפקודה לא תבוצע, במלואה )הפקודה תחזור למצב "המתן"(.

(, משמע, הוראה זו אינה ניתנת לפירוק Fill Or Kill) FOKהוראה זו תתבצע על בסיס 

למספר עסקאות משנה ולביצוע במגוון של מחירים, כי אם כמקשה אחת ובמחיר אחד 

 שמאפשר ביצוע ההוראה במלואה. 

 .ובאמצעות חדר מסחר מאוייש בשעות מוגבלותבמערכת המסחר  אפשרויות להזין את הפקודה

  SELL LIMIT: שם הפקודה במערכת המסחר

 (Pending Order – Sell Limit)סימול הפקודה במערכת המסחר: 

, כאשר המחיר המוגדר כאמור גבוה מוגדר מראש במחירעסקה  לפתיחת מותנת פקודה :תיאור הפקודה

של נכס  (Bid –)מכירה בו מחיר השוק העסקה תתבצע במועד,  ממחיר השוק הנוכחי.

עם ביצוע הפקודה  .הגדיר הלקוח בפקודהאותו ש ,מחירמה יהיה שווה או גובההבסיס 

 . (Short) שורט מכירה בפוזיציית ימצא הלקוחופתיחת העסקה 

 עתידית פקודה סוג הפקודה:

או עד שיפוג תוקפה במידה והלקוח  הלקוח ידי על ביטולה עד לביצועהפקודה תקפה עד  :תוקף הפקודה

 .הגדיר תאריך ושעת תפוגה במערכת

 .הפקודה את מבטלת אינה המסחר ממערכת יציאה

 בלבד ת עסקהרלוונטי לפתיח פתיחת /סגירת פוזיציה:

החברה מתחייבת למחיר שאותו הזין הלקוח )או מחיר טוב יותר(, אך לא לביצוע הפקודה.  (:Slippage) ביצוע כללי

משמעות הדבר היא כי אם מחיר השוק הגיע למחיר שאותו הגדיר הלקוח, אך לא ניתן 

קודה במלואה במחיר שאותו הגדיר הלקוח ו/או במחיר טוב יותר, אזי, לבצע את הפ

 הפקודה לא תבוצע, במלואה )הפקודה תחזור למצב "המתן"(.
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(, משמע, הוראה זו אינה ניתנת לפירוק Fill Or Kill) FOKהוראה זו תתבצע על בסיס 

אחד  למספר עסקאות משנה ולביצוע במגוון של מחירים, כי אם כמקשה אחת ובמחיר

 שמאפשר ביצוע ההוראה במלואה.

 .ובאמצעות חדר מסחר מאוייש בשעות מוגבלותבמערכת המסחר  אפשרויות להזין את הפקודה:

  STOP BUY: במערכת המסחר שם הפקודה

  ( Buy Stop –Pending Order)סימול הפקודה במערכת המסחר: 

, כאשר המחיר המוגדר כאמור גבוה מוגדר מראש במחירעסקה  לפתיחת תימותנ פקודה :תיאור הפקודה

של נכס  ׁ (Ask –)קנייה  בו מחיר השוק ,במועד ממחיר השוק הנוכחי. העסקה תתבצע

עם ביצוע הפקודה  .אותו הגדיר הלקוח בפקודהש ,מחירמה יהיה שווה או גבוההבסיס 

 .((Long לונג קניה בפוזיציית ימצא הלקוחופתיחת העסקה 

 עתידית דהפקו סוג הפקודה

או עד שיפוג תוקפה במידה והלקוח  הלקוח ידי על ביטולה עד לביצועהפקודה תקפה עד  :תוקף הפקודה

 .הגדיר תאריך ושעת תפוגה במערכת המסחר

 .הפקודה את מבטלת אינה המסחר ממערכת יציאה

 בלבד. ת עסקהרלוונטי לפתיח פתיחת /סגירת פוזיציה

אם שער השוק בו  ,. משמעמתחייבת לביצוע הפקודה אך לא למחיר הביצועהחברה  (:Slippage) ביצוע כללי

 פתיחתהלקוח, המחיר הקובע ל הגדיריותר מהשער אותו  או גבוה התבצעה הפקודה נמוך

 הלקוח. הגדיראותו הביצוע ולא המחיר העסקה הוא מחיר 

לפירוק  (, משמע, הוראה זו אינה ניתנתFill Or Kill) FOKהוראה זו תתבצע על בסיס 

למספר עסקאות משנה ולביצוע במגוון של מחירים, כי אם כמקשה אחת ובמחיר אחד 

 שמאפשר ביצוע ההוראה במלואה.

 .ובאמצעות חדר מסחר מאוייש בשעות מוגבלותבמערכת המסחר  אפשרויות להזין את הפקודה

  STOP SELL: שם הפקודה במערכת המסחר

 (Pending Order – Sell Stop)סימול הפקודה במערכת המסחר: 

, כאשר המחיר המוגדר כאמור נמוך מוגדר מראש במחירעסקה  לפתיחת מותנת פקודה :תיאור הפקודה

של נכס  (Bid –)מכירה בו מחיר השוק העסקה תתבצע במועד,  ממחיר השוק הנוכחי.

עם ביצוע הפקודה  .אותו הגדיר הלקוח בפקודהש ,מחירמה יהיה שווה או גובההבסיס 

 . (Short) שורט מכירה בפוזיציית ימצא הלקוחופתיחת העסקה 

 עתידית פקודה סוג הפקודה:

או עד שיפוג תוקפה במידה והלקוח  הלקוח ידי על ביטולה עד לביצועהפקודה תקפה עד  :תוקף הפקודה

 .הגדיר תאריך ושעת תפוגה במערכת

 .הפקודה את מבטלת אינה המסחר ממערכת יציאה

 בלבד ת עסקהרלוונטי לפתיח פתיחת /סגירת פוזיציה:

אם שער השוק בו  ,. משמעהחברה מתחייבת לביצוע הפקודה אך לא למחיר הביצוע (:Slippage) ביצוע כללי

 פתיחתהלקוח, המחיר הקובע ל הגדיריותר מהשער אותו  או גבוה התבצעה הפקודה נמוך

  הלקוח. הגדיראותו הביצוע ולא המחיר העסקה הוא מחיר 

(, משמע, הוראה זו אינה ניתנת לפירוק Fill Or Kill) FOKהוראה זו תתבצע על בסיס 

למספר עסקאות משנה ולביצוע במגוון של מחירים, כי אם כמקשה אחת ובמחיר אחד 

 שמאפשר ביצוע ההוראה במלואה. 

 .ייש בשעות מוגבלותובאמצעות חדר מסחר מאובמערכת המסחר  אפשרויות להזין את הפקודה:
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 TAKE PROFIT: שם הפקודה במערכת המסחר

 (T / P)סימול הפקודה במערכת המסחר: 

נקבע על ידי  הסגירה. מחיר )הגבלת רווח( ברווח פתוחה עסקה תרילסג מותנת פקודה :תיאור הפקודה

 הלקוח. 

 הסגירהזין את מחיר לה יש –( Longקנייה לונג ) ה פתוחה בפוזיצייתבעסק הלקוחאם 

( ׁBid), מחירמה גבוהבו הוא מעוניין לסגור את העסקה. מחיר הסגירה חייב להיות ש 

 המצוטט.

זין את מחיר לה יש –( Shortקנייה שורט )פתוחה בפוזיציית בעסקת נמצא  הלקוחאם 

( ׁ מעוניין לסגור את העסקה. מחיר הסגירה חייב להיות נמוך  הלקוחבו ש ,(ׁ  Askהקניה 

 המצוטט. חירמהמ

 עתידית פקודה סוג הפקודה:

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

 רלוונטי לסגירה בלבד פתיחת /סגירת פוזיציה:

החברה מתחייבת למחיר שאותו הזין הלקוח )או מחיר טוב יותר(, אך לא לביצוע הפקודה.  (:Slippage) ביצוע כללי

משמעות הדבר היא כי פקודה זו תתבצע ככל שהמחיר שאותו הזין הלקוח חצה את מחיר 

 השוק וניתן לבצע את מלוא הפקודה במחיר המבוקש או במחיר טוב יותר. 

ח, אך לא ניתן לבצע את הפקודה במלואה אם מחיר השוק הגיע למחיר שאותו הגדיר הלקו

במחיר שאותו הגדיר הלקוח ו/או במחיר טוב יותר, אזי, הפקודה לא תבוצע כלל, במלואה 

 )הפקודה תחזור למצב "המתן"(.

(, משמע, הוראה זו אינה ניתנת לפירוק Fill Or Kill) FOKהוראה זו תתבצע על בסיס 

ירים, כי אם כמקשה אחת ובמחיר אחד למספר עסקאות משנה ולביצוע במגוון של מח

 שמאפשר ביצוע ההוראה במלואה.

 .ובאמצעות חדר מסחר מאוייש בשעות מוגבלותבמערכת המסחר  אפשרויות להזין את הפקודה:

 

 STOP LOSS: שם הפקודה במערכת המסחר

 (S / L )סימול הפקודה במערכת המסחר:

נקבע על ידי  הסגירה. מחיר בהפסד )הגבלת הפסד(פוזיציה  לסגירתת ימותנ פקודה :תיאור הפקודה

 הלקוח.

זין את מחיר לה יש –( LONG) לונגקנייה  נמצא בעסקה פתוחה בפוזיציית הלקוחאם 

( ׁ מעוניין לסגור את העסקה. מחיר הסגירה חייב להיות נמוך  הלקוח( בו Bidהמכירה 

 .המצוטטמחיר המ

זין את מחיר לה יש –( SHORT) שורטקנייה  פוזיצייתבבעסקה פתוחה  אם הלקוח נמצא

( ׁ שווה מעוניין לסגור את העסקה. מחיר הסגירה חייב להיות  הלקוחבו ש( ׁ  Askהקניה 

 .המצוטטמחיר הגבוה מאו 

במכשירים פיננסים מסויימים ניתן להציב פקודת סטופ במרחק מינימלי משער השוק 

 אשר גבוה מתזוזת המחיר המינימלית במכשיר הפיננסי.

הסטופ המינימלי במכשירים פיננסים שערכם נגזר ממחיר חוזה עתידי על מדדים מרחק 

 מצוין בלינק הבא:

indices-https://www.fxcm.co.il/stock/ 

https://www.fxcm.co.il/stock-indices/
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מרחק הסטופ המינימלי במכשירים פיננסים שערכם נגזר ממחיר חוזה עתידי על סחורות 

 ין בלינק הבא:מצו

energy-https://www.fxcm.co.il/commodities/ 

 מצוין בלינק הבא:  COPPERמרחק הסטופ המינימלי במכשיר פיננסי מסוג 

https://www.fxcm.co.il/metals/ 

 מצוין בלינק הבא:  BUNDמרחק הסטופ המינימלי במכשיר  פיננסי מסוג 

https://www.fxcm.co.il/treasury/ 

 עתידית פקודה סוג הפקודה:

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

 רלוונטי לסגירה בלבד. פתיחת /סגירת פוזיציה:

בצע את הפקודה במחיר הבא הזמין מרגע בו נשלחה פקודה אך אינה החברה מתחייבת ל (:Slippage) ביצוע כללי

הוראת סטופ מבטיחה  ,אותו הזין הלקוח. משמעשמחיר מתחייבת לבצע את הפקודה ב

 ביצוע אך אינה מבטיחה מחיר.

 .ובאמצעות חדר מסחר מאוייש בשעות מוגבלותבמערכת המסחר  הפקודה: אפשרויות להזין את
 

 TRAILING STOP: שם הפקודה במערכת המסחר

 (Trailing Stop)סימול הפקודה במערכת המסחר: 

  בהגבלת ההפסד ביחס למחיר השוק הגבוה העדכני ביותר.פוזיציה  לסגירתת ימותנ פקודה :תיאור הפקודה

המחירים המקסימלי ביחס למחיר השוק הנוכחי, שאחריו הלקוח יהיה יש להזין את טווח 

. אם מחיר השוק יזוז לטובת הלקוח, בשיעור מינימלי stop-מעוניין להפעיל את פקודת ה

יעודכן באופן אוטומטי על מנת לשמר את טווח  Stop-שהוגדר על ידי הלקוח, מחיר ה

-המחירים שהוזן על ידי הלקוח ביחס למחיר השוק הנוכחי ותבוצע התאמה של שער ה

Stop עם זאת, אם מחיר השוק לא יזוז בשיעור המינימלי שהוגדר על ידי הלקוח או אם .

    יישאר כפי שהוא. stop-מחיר השוק יזוז נגד הלקוח, מחיר ה

 עתידית פקודה ודה:סוג הפק

ופוקעת באופן אוטומטי עם  הלקוח מחובר למערכת המסחר כל עודהפקודה תקפה  :תוקף הפקודה

 סגירתה.

 רלוונטי לסגירה בלבד. פתיחת /סגירת פוזיציה:

בצע את הפקודה במחיר הזמין הבא מרגע בו נשלחה הפקודה אך אינה החברה מתחייבת ל (:Slippage) ביצוע כללי

מבטיחה  Stop, הוראת אותו הזין הלקוח. משמעשמחיר מתחייבת לבצע את הפקודה ב

 .ביצוע אך אינה מבטיחה מחיר

 .ובאמצעות חדר מסחר מאוייש בשעות מוגבלותבמערכת המסחר  אפשרויות להזין את הפקודה:
  

  Close Order: שם הפקודה במערכת המסחר

 (Instant execution - close)סימול הפקודה במערכת המסחר: 

תעשה ( Long)עסקה קניה של הלקוח סגירת סוגרת את העסקה במחירי שוק. פקודה ה :תיאור הפקודה

 קנייהתעשה לפי שער  (Short) מכירה של הלקוח תעסקסגירת ו (Bid) מכירה לפי שער

(Ask). 

 מידי לביצוע פקודה סוג הפקודה:

 הפקודה תקפה עד ביצועה :תוקף הפקודה

https://www.fxcm.co.il/commodities-energy/
https://www.fxcm.co.il/metals/
https://www.fxcm.co.il/treasury/
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 רלוונטי לסגירה בלבד פתיחת /סגירת פוזיציה:

 במועד ראה שהלקוח למחיר קשר)ללא  ביותר העדכניים השוק תנאי פי עלתיסגר  העסקה (:Slippage) ביצוע כללי

 ראה שהלקוח המחיר על עדיף במחירתיסגר  העסקהש יתכן(. המסך על הפקודה הזנת

 המסך על ראה שהלקוח למחיר ביחס נחות במחירש ויתכן המסך על ההוראה הזנת בעת

 .ההוראה הזנת בעת

 .ובאמצעות חדר מסחר מאוייש בשעות מוגבלותבמערכת המסחר  אפשרויות להזין את הפקודה:
 
 

שער פתיחה או סגירה של עסקה  שינויביטול פתיחה או סגירה של עסקה או פקודה או לתנאים ל .8
 או פקודה:

 

או  פתיחה שער לשנות אופתיחה או סגירה של עסקה או פקודה, לבטל  רשאית חברהה שבהם מקרים רשימת

 סגירה של עסקה או פקודה 

לקוח ו/או לבצע פתיחה או סגירה של עסקה או פקודה שביצע לבטל  החברה תהא רשאית אירוע כוח עליון

ללקוח מחיר  אם הוצג ,שביצע לקוחעסקה או פקודה של  פתיחה או סגירההתאמות בשער 

יש לו  אשר(, Force majeureמאירוע כוח עליון )שהוא מחוץ למחיר השוק וזאת כתוצאה 

 . בזירה המסחר על מהותית השפעה

ימים ממועד הפעולה  7החברה רשאית לבצע ביטול או שינוי בשער מסחר כאמור עד 

 )פתיחת עסקה, סגירת עסקה או מתן הפקודה(.

פקודה שביצע לקוח ו/או לבצע  אואו סגירה של עסקה  פתיחהלבטל  רשאית תהא החברה הציטוטים באספקת כשל

שביצע לקוח, במקרה שהעסקה עסקה או פקודה של  פתיחה או סגירההתאמות בשער 

מהותי הקשור לניהול  מאירועבוצעה בשער שהוא מחוץ למחיר השוק וזאת כתוצאה 

 ים של החברה.שבגינו נפגעה אספקת הציטוט טכנולוגיית המידע בחברה

 הפעולהימים ממועד  7רשאית לבצע ביטול או שינוי בשער מסחר כאמור עד  החברה

 (.הפקודה מתן או עסקה סגירת, עסקה)פתיחת 

ו/או לבצע  לקוח שביצע פקודה או קהפתיחה או סגירה של עס בטלתהא רשאית ל החברה אנוש טעות

, וזאת כתוצאה מטעות שביצע לקוחפתיחה או סגירה של עסקה או פקודה התאמות בשער 

 .מסחר פקודות בהזנת וניכרת ברורה

 הפעולהימים ממועד  7רשאית לבצע ביטול או שינוי בשער מסחר כאמור עד  החברה

 (. הפקודה מתן או עסקה סגירת, עסקה)פתיחת 

בצורה שאינה הוגנת או מסחר 

ון לבצע מניפולציה ניסי

 במסחר

ו/או לבצע  לקוח שביצע פקודה או קהעס או סגירה שלפתיחה  בטלתהא רשאית ל החברה

לקוח סחר ה, כאשר פתיחה או סגירה של עסקה או פקודה שביצע לקוחהתאמות בשער 

רשאית לבצע  החברהבאותן עסקאות בצורה שאיננה הוגנת ו/או ניסה לבצע מניפולציות  

 סגירת, עסקה פתיחת) הפעולה ממועד ימים 30  עדביטול או שינוי בשער מסחר כאמור 

 (.הפקודה מתן או עסקה

 להעברת בקשרחיוב  החזר

 לזירה תשלום

שהעביר  תשלום אם לקוח שביצע פקודה או עסקה של פתיחה לבטל רשאית חברה

 .יכובד לא אליהן בקשר לחברה הלקוח

 .העסקה ממועד ימים 30 עדכאמור  קה או פקודהעס לבטלרשאית  החברה

 או פקודה שביצע עסקה של סגירה או פתיחה לבטל רשאית תהא לבקשת לקוח, חברה בקשת לקוח

 . לקוחפתיחה או סגירה של עסקה או בפקודה שביצע  בשער התאמות לבצע או/ו לקוח

 נוספים כללים
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ו/או לבצע החברה תעביר ללקוח הודעה שבכוונתה לבטל פתיחה או סגירה של עסקה  העברת הודעה ללקוח

הודעת החברה תכלול הסבר מפורט התאמות בשער מסחר של עסקאות שביצע לקוח. 

 לסיבה לשינוי מחיר הפתיחה או הסגירה של העסקה או ביטולן.

 

 : בטוחות למסחר .9

 

 העדר בשל בטוחות נדרשות לפתיחת עסקה, קריאה לבטוחות נוספות וסגירת עסקאות ביוזמת החברה

 בטוחות

אופן חישוב סכום הבטוחות 

 (Initial Margin)הראשוני 

המקורי שנדרש בפתיחת כל 

 אחת מהעסקאות:

ממכפלת  סכום דרישת פחת יעסקה לא בפתיחת לקוח המינימלי הנדרש מהבטוחה סכום 

בכמות  (Minimum Margin Requirementהבטחונות המינימלית ביחס לנכס פיננסי )

פיננסי. שיעור הבטוחה הנדרשת מוצג ביחס לכל מכשיר יחידות מינימליות לאותו נכס 

 למסמך זה. 11פיננסי בסעיף 

חברה לא תאפשר ללקוח לפתוח עסקה חדשה אם הבטוחה שהעמיד קטנה מסך כל 

  הבטוחות הנדרשות בשל כלל העסקאות הפתוחות של הלקוח והעסקה החדשה יחד.

הפסדים לא לבין  ממומשיםרווחים לא  בתוספתההפרש שבין כספי הלקוח  היאבטוחה 

ממומשים ובלבד שהחברה רשאית להשתמש בסך ההפרש האמור לכיסוי התחייבויות של 

 .הלקוח כלפי החברה על פי תנאי הסכם המסגרת עמו

, לגביהם שיעור 1מובהר כי מגבלות אלה לא תחולנה על לקוחות בעלי כשירות מיוחדת

מערכה הנקוב של העסקה ויקבע  0.25%-הביטחונות הנדרשים מהם בעסקה לא יפחת מ

 על פי שיקול דעתה של החברה.

לסגירת  הבטוחה שיעור

 בשלעסקאות ביוזמת החברה 

 מספקות בטוחות היעדר

(Maintenance Margin): 

 שיעור הבטוחה לסגירת עסקאות ביוזמת החברה שווה לסך כל הבטוחות הנדרשות 

 בשל כלל העסקאות הפתוחות בחשבון הלקוח.לקוח מ

 הבטוחה שיעור חישוב אופן

לסגירת העסקאות ביוזמת 

 : (Stop Out)החברה 

Equity/Used Margin≤1 

Equity – ( שווי חשבון הלקוח, המורכב מיתרת חשבון הלקוחBalance בתוספת רווחים )

 והפסדים לא ממומשים בגין עסקאות פתוחות.

Used Margin –  סך כל הבטוחות הנדרשות בשל כלל העסקאות הפתוחות בחשבון

 הלקוח.

 שיעור חישוב אופןדוגמה ל

לסגירת העסקאות  הבטוחה

 :(Stop Out)ביוזמת החברה 

  15,000$מאזן החשבון 

  :'500,000עסקה א EUR/USD Buy at 1.1100 

  6,000$ -בטוחה נדרשת לעסקה 

  50$שווי פיפס 

  : '400עסקה ב XAU/USD (gold) Buy at 1,250 

  6,000$ -בטוחה נדרשת לעסקה  

  40$שווי פיפס 

                                                           
לקוחות אשר נתנו הסכמתם לאי החלת מגבלות המינוף הקבועות בתקנות על עסקאות שיבצעו בחשבונם ומתקיים בהם האמור בפרטים  1
שמתקיים לגביו אחד מאלו: )א( השווי הכולל של מזומנים, נכסים , או יחיד 1968 -לתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, תשכ"ח  11עד  1

( ממוצע סך כל העסקאות שסגר הלקוח ₪2; )מיליון  12לחוק ניירות ערך, שבבעלותו, עולה על  52פיננסיים וניירות ערך, כהגדרתם בסעיף 
ים מן הסוג הנסחר בחברה, לא פחת מעשרה מול החברה, בערכן במונחי נכס הבסיס, בכל חודש בחצי שנה האחרונה במכשירים פיננסי

 ₪.מיליון 
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 סך Used Margin  12,000$=6,000$+6,000$ברמת החשבון תהיה 

 היורו על העסקה במקומו ישאר הזהב ומחיר 1.1069-ל ירד דולר היורו ומחיר במידה

 .דולר 3100 מינוס או פיפס 31 מינוס תהיה

 סגירת מנגנון מופעל כזה ובמקרה 12,000$ הדרישה בעוד 11,900$ ל ירד החשבון שווי

 .העסקאות

 סגירת ביצוע פקודה ומחיר

 העסקאות:

 פקודתבעת סגירה יזומה של עסקאות הפתוחות בחשבון הלקוח תזרים החברה 

MARKET .BUY  אוSELL (הלקוח של וזיציהבהתאם לכיוון הפ) . המחיר בו תתבצע

 .לתקנון 10בסעיף לאמור בהתאם סגירת העסקה יקבע 

תשלח פקודה לסגירת כלל העסקאות הפתוחות בחשבון  Trading Station 2בחשבון מסוג  אופן ביצוע סגירת העסקאות:

 בו זמנית.

, העסקה בעלת ההפסד הצף הגדול ביותר תיסגר ותפנה כספי בטחונות עבור MT4בחשבון 

רתן של כלל העסקאות יתר העסקאות הפתוחות וחוזר חלילה במידת הצורך, עד לסגי

 הפתוחות.

 הבטוחה רמת שיעור הגדלת

 :פתוחה לעסקה ביחס

 Maintenance)עסקה לסגירת הבטוחה שיעור אתהחברה רשאית להגדיל  .1

Margin) 4  ותללקוח שהודיעה ובלבד הלקוחות כללשל  הפתוחותלעסקאות  ביחס 

 שיעור הבטוחה לסגירת עסקה.  הגדלתימי מסחר לפני מועד 

, החברה רשאית להגדיל את שיעור הבטוחה לסגירת עסקה 1 בסעיףאף האמור  על .2

(Maintenance Margin) מיידי באופן הלקוחות כללשל  הפתוחותלעסקאות  ביחס 

 השפעה לו להיות עשוי אשרעניין  אואירע אירוע  כאשרוללא הודעה מוקדמת, 

 .בזירה המסחרלקוחות החברה או על  על מהותית

 Maintenance)עסקה לסגירת הבטוחה שיעור אתחברה רשאית להגדיל ה .3

Margin) לקוח ספציפי או לקבוצת לקוחות במקרים  של הפתוחותלעסקאות  ביחס

החשיפה  רמת אתבתקנון  הגדירה שהחברה לבדשל חשיפה חריגה למוצר מסוים, וב

 הגדלתד ימי מסחר לפני מוע 4 ללקוח הודיעהשממנה היא רשאית לעשות כן וכן 

 שיעור הבטוחה לסגירת עסקה.

 (Margin Call) פוזיציה יזומה על ידי החברה סגירת תבוצע בה הבטוחה לרמת התקרבות בדבר התראה

 תעביר שבו הבטוחה שיעור

  ראשונה התראה את החברה

 מהיחס שבין כספי הבטחונות הפנויים לשווי החשבון. 30%

חישוב שיעור הבטוחה  אופן

 התראה החברה תעביר שבו

 ללקוח ראשונה

-סך כספי הבטחונות הפנויים שווה או קטן מכאשר החברה תיתן התראה ראשונה ללקוח 

30%. 

30% ≥ 
Equity – Used Margin 

X 100 
Equity 

 
 זו התראה תועבר שבו האופן

 ללקוח

התראה על מסך מערכת המסחר  באפשרות הלקוח להגדיר את שיעור הבטוחה שבגינו 

 תועבר אליו התראה באמצעות הודעת דואר אלקטרוני.

הלקוח רשאי, אך לא חייב לבצע סגירה  הלקוח רשאי, אך לא חייב להפקיד כספים נוספים. פעולות אפשריות מהלקוח

 של עסקאות פתוחות בחשבונו על מנת להקטין את סך הבטוחות הנדרשות.

 תעביר שבו הבטוחה שיעור

 שנייה  התראההחברה 

 מהיחס שבין כספי הבטחונות הפנויים לשווי החשבון. 10% 
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 הבטוחה שיעור חישוב אופן

 שנייה התראה תועבר שבו

 ללקוח

-סך כספי הבטחונות הפנויים שווה או קטן מללקוח כאשר  שנייהתיתן התראה  החברה

10%. 

10% ≥ 
Equity – Used Margin 

X 100 
Equity 

 
 זו התראה תועבר שבו האופן

 ללקוח

באפשרות הלקוח להגדיר את שיעור הבטוחה שבגינו  .התראה על מסך מערכת המסחר 

 תועבר אליו התראה באמצעות הודעת דוא"ל.

הלקוח רשאי, אך לא חייב לבצע סגירה  הלקוח רשאי, אך לא חייב להפקיד כספים נוספים. פעולות אפשריות מהלקוח

 של עסקאות פתוחות בחשבונו על מנת להקטין את סך הבטוחות הנדרשות.

 שיעור חישוב לאופן דוגמה

 התראה תועבר שבו הבטוחה

 :ללקוח

  20,000 –שווי חשבון $ 

  :1,000,000עסקה EUR/USD Buy at 1.1100 

 Used Margin – 12,000 $ 

  100 –שווי פיפ $ 

 פיפס כנגד כיוון העסקה שביצע. 29התראה ראשונה תינתן ללקוח בתנודה של 

29.8% = 
17,100 – 12,000 

X 100 
17,100 

 פיפס כנגד כיוון העסקה שביצע. 67התראה שנייה תינתן ללקוח בתנודה של 

9.7% = 
13,300 – 12,000 

X 100 
13,300 

  

 

 

 : העסקאות מתבצעות בהם והמחירים ללקוח המוצגים מנגנון הציטוטים .10

 

  הנגזר מנתונים שאינם בשליטת החברה תלוי הבלתי המחירים מנגנון

כיצד מחושב הציטוט 

 שהחברה מציגה ללקוח

 

 

להלן מנגנון המחירים הבלתי תלוי במכשירים שערכם נגזר מחוזים עתידיים על  א.
 :  מדדים

שבהם מבוצעות העסקאות עם הציטוטים שהחברה מציגה ללקוח )לרבות השערים  .1

הלקוח, והציטוטים המשמשים לקביעת גובה החיוב היומי בגין החזקת הפוזיציה 

שהחברה מקבלת מספק  (as is) ולרבות שערי הריביות(, מבוססים על הציטוטים

ציטוטים )הציטוטים מועברים לחברה מספק הציטוטים באמצעות מערכות ספק 

ניה לבין ציטוט המכירה, המוצגים ללקוח, מגלם סך ההפרש בין ציטוט הק.הנזילות(

מרווח בסיסי בין ציטוטי הקניה והמכירה המתקבלים מספק הציטוטים )להלן: 

מרווח הנגבית מהלקוח. הן ההכנסות מן  "( ולעיתים גם תוספת המרווח הבסיסי"

המרווח הבסיסי והן ההכנסות מתוספת המרווח עשויות להתחלק בין החברה לבין 

קביעת הציטוטים ללקוח, שההפרש ביניהם כאמור ספק הנזילות של החברה. 

מתחלק בין החברה לבין ספק הנזילות, נעשית בהתאם לכללים קבועים שנקבעו 

מראש, שאין בהם רכיב הכולל שיקול דעת לחברה, או לספק הנזילות, ואשר אינם 

 תלויים בביצועי לקוחות.

בהתאם לכללים אלה ספק הנזילות מפיק מחיר אמצע בין ציטוטי הקניה וציטוטי  .2

המכירה שמתקבלים מספק הציטוטים על פי כללים שכאמור אין בהם רכיב הכולל 
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מחיר )להלן: " זילות ואינם תלויים בביצועי לקוחותשיקול דעת לחברה או לספק הנ

נגזר מרווח בין ציטוט הקניה ובין ציטוט המכירה המוצג  "(. ממחיר האמצע האמצע

ללקוח המחושב באופן הבא: המרווח שיוצג ללקוח יהיה מרווח קבוע שיוגדר 

קבוע "(, אלא אם המרווח הבסיסי , יהיה גדול ממרווח המרווח הקבוע)להלן: " מראש 

זה. במקרה שהמרווח הבסיסי גדול מן המרווח הקבוע, יהיה המרווח בין ציטוט הקניה 

 ובין ציטוט המכירה שיוצג ללקוח שווה למרווח הבסיסי.

שינוי )הגדלה( של המרווח הקבוע, או הכללים שהוגדרו לקביעתו, או של הכללים  .3

נטיים לסגירת שהוגדרו לקביעת מחיר האמצע אינו אפשרי ביחס לציטוטים הרלב

עסקאות פתוחות, אלא במקרה שבו ספק הנזילות ישנה את המרווח הקבוע או את 

הכללים האמורים, ובכזה מקרה מתחייבת החברה להגיש לרשות ניירות ערך דוח 

 לתקנות על חריגה ממנגנון המחירים הבלתי תלוי.   64מיידי בהתאם לתקנה 

לעיל, ובלבד שתגיש על כך  3- 1פים החברה רשאית לחרוג מן המנגנון המתואר בסעי .4

לתקנות על חריגה ממנגנון המחירים  64דוח מיידי לרשות ניירות ערך בהתאם לתקנה 

 הבלתי תלוי. 

 החברה רשאית לגבות מרווח קבוע שונה מלקוחות שונים, או מקבוצות לקוחות שונות.  .5

מוצעים להלן מנגנון המחירים הבלתי תלוי של שאר המכשירים הפיננסיים הב. 
  :בזירה

הציטוטים שהחברה מציגה ללקוח )לרבות השערים שבהם מבוצעות העסקאות עם  .1

הלקוח, והציטוטים המשמשים לקביעת גובה החיוב היומי בגין החזקת הפוזיציה 

שהחברה מקבלת מספק  (as is) ולרבות שערי הריביות(, מבוססים על הציטוטים

ציטוטים באמצעות מערכות ספק ציטוטים )הציטוטים מועברים לחברה מספק ה

, בתוספת מרווח הנגבית מהלקוח ומתחלקת בין החברה לבין ספק הנזילות  הנזילות(

 "(. תוספת המרווח)להלן: " של החברה 

קביעת הציטוטים ללקוח, המגלמים כאמור תוספת מרווח, נעשית בהתאם לכללים  .2

קבועים שנקבעו מראש, שאין בהם רכיב הכולל שיקול דעת לחברה או לספק 

 הנזילות, ואשר אינם תלויים בביצועי לקוחות. 

שינוי )הגדלה( של תוספת המרווח, או הכללים שהוגדרו לקביעתה, אינו אפשרי ביחס  .3

 ם הרלבנטיים לסגירת עסקאות פתוחות. לציטוטי

לעיל, ובלבד שתגיש על כך  3- 1החברה רשאית לחרוג מן המנגנון המתואר בסעיפים  .4

לתקנות על חריגה ממנגנון המחירים  64דוח מיידי לרשות ניירות ערך בהתאם לתקנה 

 הבלתי תלוי. 

לקוחות החברה רשאית לגבות תוספת מרווח שונה מלקוחות שונים, או מקבוצות  .5

 שונות. 

 

 ספרות מעגלת אינה החברה עיגול מחיר הציטוט
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 :טבלת מכשירים פיננסים הנסחרים בזירה .11
 
למכשיר  שם מלא נכס הבסיס מכשיר פיננסי סוג נכס הבסיס

אין מועד /יש

 פקיעה

בטוחה שיעור 

נדרשת מינימלית 

 לפתיחת עסקה

פרטים 

נוספים 

 בתקנון

חוזה עתידי על 
 ממשלתיאג"ח 

כתנאי לביצוע  פקיעה יש Euro-Bund Futures חוזה הפרשים

עסקאות על ידי 

לקוחותיה, החברה 

גובה ושומרת אצלה 

כספי בטחונות 

ששיעורם המינימאלי 

ביחס לכל מכשיר 

פיננסי נקבע על ידה 

אחת לחודש קלנדרי, 

ביום שישי האחרון 

לכל חודש קלנדרי 

כאמור וביחס לחודש 

הבא. שיעור הבטחונות 

המינימליים לחוזי 

הפרשים על צמדי 

דכנו בזמן מטבעות יעו

אמת בחלון ציטוטי 

 MMRמחיר בעמודה 

במערכת המסחר  

ויפורסמו לאחר מכן 

גם באתר האינטרנט 

של החברה, בקישור 

 הבא:

.Https://www.fxcm 

Co.il/markets/forex/ 

Margin-requirments 

 40עמוד 

חוזה עתידי על 
 סחורה

 Brent Crude Futures חוזה הפרשים

(ICE) 

 יש פקיעה

 43עמוד 

חוזה עתידי על 
 סחורה

 Henry Hub Natural חוזה הפרשים
Gas Futures 

 47עמוד  יש פקיעה

חוזה עתידי על 
 סחורה

 Crude Oil (WTI) חוזה הפרשים
Futures 

 51עמוד  יש פקיעה

חוזה עתידי על 
 סחורה

 55 עמוד יש פקיעה Copper Futures חוזה הפרשים

 Gold - United States חוזה הפרשים סחורה
Dollar Spot Rate 

 58עמוד  אין פקיעה

 Silver - United חוזה הפרשים סחורה
States Dollar Spot 

Rate 

 אין פקיעה

 62עמוד 

שער חליפין של 
 צמדי מטבעות

 Australian Dollar vs חוזה הפרשים
Canadian Dollar 

 66עמוד  פקיעהאין 

שער חליפין של 
 צמדי מטבעות

 Australian Dollar vs חוזה הפרשים

Swiss Franc 

 אין פקיעה

 70עמוד 

שער חליפין של 
 צמדי מטבעות

 Australian Dollar vs חוזה הפרשים

Japanese Yen 

 אין פקיעה

 74עמוד 

שער חליפין של 
 צמדי מטבעות

 Australian Dollar vs חוזה הפרשים
New Zealand Dollar 

 78עמוד  אין פקיעה

שער חליפין של 
 צמדי מטבעות

 Australian Dollar vs חוזה הפרשים
US Dollar 

 82עמוד  אין פקיעה

שער חליפין של 
 צמדי מטבעות

 Canadian Dollar vs חוזה הפרשים
Swiss Franc 

 86עמוד  אין פקיעה

שער חליפין של 
 צמדי מטבעות

 Canadian Dollar vs חוזה הפרשים
Japanese Yen 

 90עמוד  אין פקיעה

שער חליפין של 
 צמדי מטבעות

 Swiss Franc vs חוזה הפרשים
Japanese Yen 

 94עמוד  אין פקיעה

שער חליפין של 
 צמדי מטבעות

 Euro vs Australian חוזה הפרשים
Dollar 

 98עמוד  אין פקיעה

שער חליפין של 
 צמדי מטבעות

 Euro vs Canadian חוזה הפרשים
Dollar 

 102עמוד  אין פקיעה

שער חליפין של 
 צמדי מטבעות

 106עמוד  אין פקיעה Euro vs Swiss Franc חוזה הפרשים

שער חליפין של 
 צמדי מטבעות

 Euro vs Great חוזה הפרשים
Britian Pound 

 110עמוד  אין פקיעה

שער חליפין של 
 צמדי מטבעות

 Euro vs Japanese חוזה הפרשים
Yen 

 114עמוד  אין פקיעה

שער חליפין של 
 צמדי מטבעות

 Euro vs Norweigen חוזה הפרשים
Krone 

 118עמוד  אין פקיעה

שער חליפין של 
 צמדי מטבעות

 Euro vs New חוזה הפרשים
Zealand Dollar 

 122עמוד  אין פקיעה

שער חליפין של 
 צמדי מטבעות

 Euro vs Swedish חוזה הפרשים
Krone 

 126עמוד  אין פקיעה

שער חליפין של 
 צמדי מטבעות

 130עמוד  אין פקיעה Euro vs US Dollar חוזה הפרשים

https://www.fxcm/
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שער חליפין של 
 צמדי מטבעות

 Great Britian Pound חוזה הפרשים
vs Australian Dollar 

 134עמוד  אין פקיעה

שער חליפין של 
 צמדי מטבעות

 Great Britian Pound חוזה הפרשים
vs Canadian Dollar 

 138עמוד  אין פקיעה

שער חליפין של 
 צמדי מטבעות

 Great Britian Pound חוזה הפרשים
vs Swiss Franc 

 142עמוד  אין פקיעה

שער חליפין של 
 צמדי מטבעות

 Great Britian Pound חוזה הפרשים
vs Japanese Yen 

 146עמוד  אין פקיעה

שער חליפין של 
 מטבעותצמדי 

 Great Britian Pound חוזה הפרשים
vs New Zealand 

Dollar 

 אין פקיעה

 150עמוד 

שער חליפין של 
 צמדי מטבעות

 Great Britian Pound חוזה הפרשים
vs US Dollar 

 154עמוד  אין פקיעה

שער חליפין של 
 צמדי מטבעות

 New Zealand Dollar חוזה הפרשים
vs Canadian Dollar 

 158עמוד  פקיעהאין 

שער חליפין של 
 צמדי מטבעות

 New Zealand Dollar חוזה הפרשים
vs Swiss Franc 

 162עמוד  אין פקיעה

שער חליפין של 
 צמדי מטבעות

 New Zealand Dollar חוזה הפרשים
vs Japanese Yen 

 166עמוד  אין פקיעה

שער חליפין של 
 צמדי מטבעות

 New Zealand Dollar חוזה הפרשים
vs US Dollar 

 170עמוד  אין פקיעה

שער חליפין של 
 צמדי מטבעות

 US Dollar vs חוזה הפרשים
Canadian Dollar 

 174עמוד  אין פקיעה

שער חליפין של 
 צמדי מטבעות

 US Dollar vs Swiss חוזה הפרשים
Franc 

 178עמוד  אין פקיעה

שער חליפין של 
 צמדי מטבעות

 US Dollar vs חוזה הפרשים
Chinese Yuan 

 182עמוד  אין פקיעה

שער חליפין של 
 צמדי מטבעות

 US Dollar vs Israeli חוזה הפרשים
Shekel 

 אין פקיעה
 186עמוד 

שער חליפין של 
 צמדי מטבעות

 US Dollar vs חוזה הפרשים
Japanese Yen 

 190עמוד  אין פקיעה

שער חליפין של 
 צמדי מטבעות

 US Dollar vs חוזה הפרשים
Mexican Peso 

 194עמוד  אין פקיעה

שער חליפין של 
 צמדי מטבעות

 US Dollar vs חוזה הפרשים
Norweigen Krone 

 198עמוד  אין פקיעה

שער חליפין של 
 צמדי מטבעות

 US Dollar vs חוזה הפרשים
Swedish Krone 

 202עמוד  אין פקיעה

שער חליפין של 
 צמדי מטבעות

 US Dollar vs South חוזה הפרשים
Africa Rand 

 206עמוד  אין פקיעה

שער חליפין של 
 צמדי מטבעות

 South Africa Rand חוזה הפרשים
vs Japanese Yen 

 210עמוד  אין פקיעה

חוזה עתידי על 
 סחורה

 214עמוד  יש פקיעה Soybean  Futures חוזה הפרשים

חוזה עתידי על 
 סחורה

 218עמוד  יש פקיעה Wheat Futures חוזה הפרשים

חוזה עתידי על 
 סחורה

 222עמוד  יש פקיעה Corn Futures חוזה הפרשים

חוזה עתידי על מדד 
 מניות

 E-mini NASDAQ חוזה הפרשים
100 Future 

 226עמוד  יש פקיעה

חוזה עתידי על מדד 
 מניות

-S&P 500 Future  E חוזה הפרשים
mini 
 

 יש פקיעה

 230עמוד 

חוזה עתידי על מדד 
 מניות

 234עמוד  יש פקיעה Future  E-mini חוזה הפרשים

חוזה עתידי על מדד 
 מניות

 E-mini Russell 2000 חוזה הפרשים
Index Futures  

 

 יש פקיעה

 238עמוד 

 

 : FXCM Israel  |המכשירים הפיננסיים )"דפי מוצר"( תנאי .12
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 מוצר דף - תקנון
 FXCM Israelפרופיל מכשיר פיננסי | 

 06/06/2022  -עדכון אחרון  תאריך

 בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר
פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 מינימלית

 עסקה לפתיחת

 הפרשים חוזה

(CFD) 
Euro Bund Future   
 Euro)נכס הבסיס הוא החוזה העתידי 

Bund Future  שמועד פקיעתו מצוין
. נכס הבסיס לחץ כאןלינק הבא: 

המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע 
בלינק הנ"ל, אינו משתנה מהרגע בו 
המכשיר הפיננסי זמין למסיר בזירה 

מועד הפקיעה של  ועד למועד פקיעתו.
ד המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מוע

 פקיעת המכשיר הפיננסי.(

 

 עתידי חוזה

אג"ח  על

 ממשלתי

 מועד בעלהמכשיר 
בהתאם  -  פקיעה

לתנאים המפורטים 
 פקיעת מועד" בסעיף

 הפיננסי" המכשיר

הבטוחה 
 המינימלית
הנדרשת 
מפורסמת 

 באתר החברה
 (לחץ כאן)
אינה תפחת ו

 2.5%מ 

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

, משמע, אינו OTC - Over The Counterחוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק )
נסחר במסחר בבורסה( ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס. הלקוח מרוויח/מפסיד )בהתאם לכיוון העסקה, רכישה 

הבסיס( את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס )גודל העסקה( במועד סגירת או מכירה וכיוון תנועת נכס 
העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס )גודל העסקה( במועד פתיחתה. מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות 

נות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה. ההתחשב
 ( וללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.cash settlementשל החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית בלבד )

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד נדרש אלאהבסיס(, 

 יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס
 לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את

 יכולתו ואת הלקוח של הפנויים ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות
 הכספים סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח

 המכשיר עם קשרב הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו
 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על מחושבות הפיננסי

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

  .יש תאריך ושעת פקיעה הפיננסי למכשיר
העסקה תסתיים במועד הפקיעה, כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות 

 לתקנון. 9בטוחות ובהתאם לסעיף  יזומה בשך העדר
 

   מועד פקיעת המכשיר הפיננסי )יום ושעה מדויקת( זמין בלינק הבא:

https://www.fxcm.co.il/treasury/ 
פיע בלינק הנ"ל זמין מועד הפקיעה המוצג בלינק הנ"ל, אינו משתנה מהרגע בו המכשיר בעל אותו מועד פקיעה המו

 למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו.
 

שער הפקיעה הינו: בעסקת קנייה מחיר המכירה האחרון ובעסקת מכירה מחיר הקנייה האחרון בסמוך לתאריך 
 .ושעת הפקיעה

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

: כמות יחידות עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע מקניית המכשיר הפיננסי הרווח וההפסד )כולל
ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת  כפול 10ל כפו

העסקה )או מועד החישוב(, ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד 
 )או במועד החישוב(.פתיחת העסקה. תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה 

 
: כמות יחידות הרווח וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי

ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת כפול  10כפול 
נה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה )או העסקה, ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו ק

 מועד החישוב(. תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה )או במועד החישוב(.
 

https://www.fxcm.co.il/treasury/
https://www.fxcm.co.il/treasury/
https://www.fxcm.co.il/treasury/
https://www.fxcm.co.il/treasury/
https://www.fxcm.co.il/treasury/
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 :undB ( מכשיר פיננסיBuy) נוסחת רווח/הפסד מרכישת
 

(𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 × 𝟏𝟎) ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑩𝒊𝒅 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑨𝒔𝒌)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :undB( מכשיר פיננסי Sellנוסחת רווח/הפסד ממכירת )
 

(𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 × 𝟏𝟎) ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑨𝒔𝒌 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑩𝒊𝒅)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :מקרא
Trade Size יחידות חוזה = גודל העסקה ב 

Open Bid ( שער הפתיחה בעסקת מכירה =Sell) 
Close Bid ( שער הסגירה בעסקת קנייה =Buy) 
Open Ask ( שער הפתיחה בעסקת קנייה =Buy) 
Close Ask ( שער הסגירה בעסקת מכירה =Sell ) 

Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 
P/L רווח/הפסד = 
 

של צמד  (Mid) אופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע
 .המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד סגירת העסקה

 
 .Bid-וה Ask-עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

 (. ישראל שעון) 23:59:59 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח אתמחייבת ואינה אינה מזכה  החברה

המרת  עמלת
 מטבע 

 אין עמלת המרה בגין המרת מטבע הציטוט למטבע הבסיס בחשבון

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי

נוספים  תקבולים
מהחזקת המכשיר 

 הפיננסי  

 המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו. 

נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 ללא עמלות נוספות

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר
 חופשות ומועדי

 הפיננסי במכשיר

 23:00:00עד  09:00:00ב' עד יום ו' בין השעות יום    –שעון ישראל )שעון קיץ(: שעות מסחר 

 of-Schedule-Vacation-and-hours-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-מועדי חופשות:

s2016.pdfinstrument-financial 
לתקנון זה, תיתכן חריגה בשעות המסחר של חוזה ההפרשים ביחס לשעות המסחר  8מבלי לגרוע מהוראות סעיף 

 של נכס הבסיס וזאת בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:

  או יותר בין מחיר נכס הבסיס לבין מחיר חוזה ההפרשים המתקבל מספקית הנזילות. 30%קיים הבדל בשיעור של 

 .במקרה שבו במשך שעתיים או יותר לא מתקבל אצל ספקית הנזילות ציטוט ביחס לנכס פיננסי 

  או יותר בין מחיר הסגירה של נכס הבסיס ביום המסחר החולף לבין  50%במקרים בהם קיים הבדל בשיעור של
 מחיר הפתיחה שלו ביום המסחר הנפתח.

 ות אחידות בכיוונן )קנייה או מכירה( למשך שעתיים במקרים בהם כלל הפקודות המתקבלות אצל ספקית הנזיל
 או יותר.

 .במקרים של תקלות ובעיות מהותיות וידועות בנכס הבסיס או בבורסה שבו הוא נסחר 

 .במקרה של כוח עליון 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 (EURאירו )
להפסיד כתוצאה משינויי /ול להרוויחכאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה, הנך על

  בשערי החליפין.
 הבסיס נכס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

 שמועד פקיעתו מצוין בלינק הבא: Bund Future-Euro נכס הבסיס הוא החוזה העתידי :שם מלא

https://www.fxcm.co.il/treasury/ 
המזוהה בשם ובמועד הפקיעה מופיע בלינק הנ"ל, אינו משתנה מהרגע בו המכשיר הפיננסי זמין למסחר נכס הבסיס 

 בזירה ועד למועד פקיעתו. מועד הפקיעה של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד פקיעת המכשיר הפיננסי.
  

 שנים  10.5 ל 8.5ין בווח בינוני : חוזה עתידי על אג"ח אירופי שמנופק על ידי ממשלת גרמניה לטתיאור נכס הבסיס
 שהתקופה שנותרה עד לפקיעתו הינה הקצרה ביותר מבין כל סדרות החוזים העתידיים הנסחרים באותה בורסה.

 בורסת הנגזרים האירופית -Eurex  מסחר מקום

https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
https://www.fxcm.co.il/treasury/
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 FGBL סימול בבורסה בו נסחר: הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי הבסיס נכס עורך

  מחיר

  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

-Bund-bonds/Euro-en/products/int/fix/government-http://www.eurexchange.com/exchange

  Futures/14770?tf[pg]=862 

 /בלומברג קוד
 רויטרס

RX  )בלומברג( 

 ( אירוEUR) הנכס מטבע

נתונים 
סטטיסטים של 

 נכס הבסיס

סעיף א לתקנון זה ובאתר   13רטים בפרק נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של  נכס הבסיס מפו

 החברה בלינק הבא:

https://www.fxcm.co.il/stdv-stats// 

 בזירה המסחר
 Meta Trader 4 / Trading Station 2 מערכת המסחר:  שם  מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 המסחר במערכות

Bund 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 חוזה הפרשים אחד 
 

 סימול לכמות המינימלית מערכת המסחר

Trading Station 2 1 

Meta Trader 4 1  
  בטוחות

Margin  

הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש 
 להפקיד )כבטוחה( רק אחוז מערכן.

 מגובה הפוזיציה. 2.5%בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה: 
 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Marginלאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת )

 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים )המפורט בסעיף 
 ביוזמת החברה.בחשבונו, תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה 

 לתקנון. 9ראה סעיף  –למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה 

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים )המפורט בסעיף 
 בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Stop Outקה )למידע נוסף אודות סגירת עס

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

XXX.XXX 
את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו נסחר נכס  החברה לא מעגלת

 הבסיס.

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

 אירו  0.10

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה
 במחיר

Trade Size*10 * 0.01 
Trade Size יחידות חוזה= גודל העסקה ב 

 אירו 0.10 )ההיקף המינימלי( שווה ל  1חוזה הפרשים לדוגמה:  התזוזה בקנייה/מכירה בהיקף 
1*10*0.01 = 0.10 

 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו 

 https://www.magna.isa.gov.il/default.aspxבתקנון ובדף המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

http://www.eurexchange.com/exchange-en/products/int/fix/government-bonds/Euro-Bund-Futures/14770?tf%5bpg%5d=862%20
http://www.eurexchange.com/exchange-en/products/int/fix/government-bonds/Euro-Bund-Futures/14770?tf%5bpg%5d=862%20
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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 מוצר דף - תקנון
 FXCM Israelפרופיל מכשיר פיננסי | 

                                                           
כאשר המכשיר הפיננסי פוקע לפני נכס הבסיס, אזי בתקופה שבין פקיעת המכשיר הפיננסי לפקיעת נכס הבסיס, נכס  2

 הבסיס יהיה החוזה העתידי הבא לאחר החוזה העתידי הקרוב ביותר.

 22/04/2020 -עדכון אחרון  תאריך

 בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר
פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 מינימלית

 עסקה לפתיחת

 הפרשים חוזה

(CFD) 
Brent Crude Future 

)נכס הבסיס הוא החוזה העתידי   
Brent Crude Future  שמועד פקיעתו

. נכס הבסיס לחץ כאןמצוין לינק הבא: 
המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע 

הנ"ל, אינו משתנה מהרגע בו בלינק 
בזירה  ההמכשיר הפיננסי זמין למסיר

ועד למועד פקיעתו. נכס הבסיס של 
המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה 
העתידי הנ"ל הקרוב ביותר או החוזה 

. מועד הפקיעה של 2העתידי הבא אחריו
המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד 

 פקיעת המכשיר הפיננסי.(

 

 עתידי חוזה

 סחורה לע

 מועד בעל)המכשיר 
בהתאם  -  פקיעה

לתנאים המפורטים 
 פקיעת מועד" בסעיף

 (הפיננסי" המכשיר

הבטוחה 
 המינימלית
הנדרשת 
מפורסמת 

 באתר החברה
 (לחץ כאן)
אינה תפחת ו

 5%מ 

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

, משמע, אינו OTC - Over The Counterחוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק )
נסחר במסחר בבורסה( ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס. הלקוח מרוויח/מפסיד )בהתאם לכיוון העסקה, רכישה 

כס בסיס )גודל העסקה( במועד סגירת או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס( את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נ
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 

 ( וללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.cash settlementפית בלבד )של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כס

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס 
כך נדרשות תנודות קטנות בשער הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק אחוז מערכן. ככל שהמינוף גבוה יותר 

כדי שהחברה תסגור באופן יזום את העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד  נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה,
את השקעתו. הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי מערכה הנקוב של עסקה, אותו נדרש לקוח 

מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו  להקצות לטובת העסקה. הקצאת הבטוחה הנדרשת,
לפתוח פוזיציות נוספות. כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים 

לתקנון. העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר  9בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה כמפורט בסעיף 
 וא שוויה של העסקה )הפוזיציה במונחי נכס בסיס(. הפיננסי מחושבות על בסיס מל

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

  .יש תאריך ושעת פקיעה הפיננסי למכשיר
העסקה תסתיים במועד הפקיעה, כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות 

 לתקנון 9יזומה בשך העדר בטוחות ובהתאם לסעיף 
 

   פקיעת המכשיר הפיננסי )יום ושעה מדויקת( זמין בלינק הבא:מועד 

https://www.fxcm.co.il/commodities-energy/  
מין מועד הפקיעה המוצג בלינק הנ"ל, אינו משתנה מהרגע בו המכשיר בעל אותו מועד פקיעה המופיע בלינק הנ"ל ז

 למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו.
 

, תקדים החברה את מועד הפקיעה 3$בנסיבות של תנאי שוק קיצוניים, בהן מחיר נכס הבסיס ירד מתחת לשער של 
 של המכשיר הפיננסי.

 
שער הפקיעה הינו: בעסקת קנייה מחיר המכירה האחרון ובעסקת מכירה מחיר הקנייה האחרון בסמוך לתאריך 

 הפקיעה.ושעת 

https://www.fxcm.co.il/commodities-energy/
https://www.fxcm.co.il/commodities-energy/
https://www.fxcm.co.il/commodities-energy/
https://www.fxcm.co.il/commodities-energy/
https://www.fxcm.co.il/commodities-energy/
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 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

: כמות יחידות הרווח וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע מקניית המכשיר הפיננסי
ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת  כפול 10ל כפו

העסקה )או מועד החישוב(, ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד 
 )או במועד החישוב(.פתיחת העסקה. תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה 

 
: כמות יחידות הרווח וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי

ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת כפול  10כפול 
נה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה )או העסקה, ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו ק

 מועד החישוב(. תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה )או במועד החישוב(.
 

 :ilUKO ( מכשיר פיננסיBuy) נוסחת רווח/הפסד מרכישת
 

(𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 × 𝟏𝟎) ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑩𝒊𝒅 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑨𝒔𝒌)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :ilUKO( מכשיר פיננסי Sellנוסחת רווח/הפסד ממכירת )
 

(𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 × 𝟏𝟎) ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑨𝒔𝒌 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑩𝒊𝒅)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :מקרא
Trade Size חביות נפט( 10מכיל  1יחידות חוזה )חוזה = גודל העסקה ב 

Open Bid ( שער הפתיחה בעסקת מכירה =Sell) 
Close Bid ( שער הסגירה בעסקת קנייה =Buy) 
Open Ask ( שער הפתיחה בעסקת קנייה =Buy) 
Close Ask ( שער הסגירה בעסקת מכירה =Sell ) 

Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 
P/L רווח/הפסד = 
 

של צמד  (Mid) ל פי שער האמצעאופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע ע
 .המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד סגירת העסקה

 
 .Bid-וה Ask-עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

 (. ישראל שעון) 23:59:59 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח אתמחייבת ואינה אינה מזכה  החברה

המרת  עמלת
 מטבע 

  אין עמלת המרה בגין המרת מטבע הציטוט למטבע הבסיס בחשבון

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי

נוספים  תקבולים
מהחזקת המכשיר 

 הפיננסי  

 המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו. 
 

נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 ללא עמלות נוספות

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר
 חופשות ומועדי

 הפיננסי במכשיר

  23:45:00ועד יום ו'  03:00:00' ביום    –שעון ישראל )שעון קיץ(: שעות מסחר 
 .24:00-03:00הפסקת מסחר בכל יום בין השעות 

 of-Schedule-Vacation-and-hours-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-מועדי חופשות:

instruments2016.pdf-financial  
לתקנון זה, תיתכן חריגה בשעות המסחר של חוזה ההפרשים ביחס לשעות המסחר  8 מבלי לגרוע מהוראות סעיף

 של נכס הבסיס וזאת בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:

  או יותר בין מחיר נכס הבסיס לבין מחיר חוזה ההפרשים המתקבל מספקית הנזילות. 30%קיים הבדל בשיעור של 

  מתקבל אצל ספקית הנזילות ציטוט ביחס לנכס פיננסי.במקרה שבו במשך שעתיים או יותר לא 

  או יותר בין מחיר הסגירה של נכס הבסיס ביום המסחר החולף לבין  50%במקרים בהם קיים הבדל בשיעור של
 מחיר הפתיחה שלו ביום המסחר הנפתח.

 ( למשך שעתיים במקרים בהם כלל הפקודות המתקבלות אצל ספקית הנזילות אחידות בכיוונן )קנייה או מכירה
 או יותר.

 .במקרים של תקלות ובעיות מהותיות וידועות בנכס הבסיס או בבורסה שבו הוא נסחר 

 .במקרה של כוח עליון 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 )$(. הברית ארצות דולר

https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
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בתקופה שבין פקיעת המכשיר הפיננסי לפקיעת נכס הבסיס, נכס כאשר המכשיר הפיננסי פוקע לפני נכס הבסיס, אזי  3

 הבסיס יהיה החוזה העתידי הבא לאחר החוזה העתידי הקרוב ביותר.

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

 הבסיס נכס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

 שמועד פקיעתו מצוין בלינק הבא: Brent Crude Future נכס הבסיס הוא החוזה העתידי  : מלא שם

energy-https://www.fxcm.co.il/commodities/  
נכס הבסיס המזוהה בשם ובמועד הפקיעה מופיע 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 

 עיף מועד פקיעת המכשיר הפיננסי.. מועד הפקיעה של המכשיר הפיננסי מופיע בס3העתידי הבא אחריו

 

שהתקופה שנותרה עד לפקיעתו הינה הקצרה  ברנטחביות נפט מסוג  1000חוזה עתידי המייצג  : הבסיס נכס תיאור
 ביותר מבין כל סדרות החוזים העתידיים הנסחרים באותה בורסה.

   :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

Futures-Crude-https://www.theice.com/products/219/Brent 
 ICE- Intercontinental Exchange בורסת  מסחר מקום

   B(Month,Year) סימול בבורסה בו נסחר: הבסיס נכס סימול

 רלוונטילא   הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום 

http://www.bloomberg.com/quote/CO1:COM 

 /בלומברג קוד
 רויטרס

CO1:COM  )בלומברג( 

 ( דולר ארה"בUSD) הנכס מטבע

נתונים 
 סטטיסטים של

 נכס הבסיס

סעיף א לתקנון זה ובאתר   13נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של  נכס הבסיס מפורטים בפרק 

 החברה בלינק הבא:

https://www.fxcm.co.il/stdv-stats// 

 בזירה המסחר

 Meta Trader 4 / Trading Station 2 מערכת המסחר:  שם  מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 המסחר במערכות

UKOil 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 חביות 10חוזה הפרשים אחד המכיל 
 

 סימול לכמות המינימלית מערכת המסחר

Trading Station 2 1 

Meta Trader 4 1  
  בטוחות

Margin  

נדרש  הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא
 להפקיד )כבטוחה( רק אחוז מערכן.

 מגובה הפוזיציה. 5%בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה: 
 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Marginלאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת )

 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

הכספים  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות החברה תתריעבחשבונו, 

 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים )המפורט בסעיף 
 בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Stop Outלמידע נוסף אודות סגירת עסקה )
 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

XX.XXX 
הנכס במקום המסחר המרכזי בו נסחר נכס את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר  החברה לא מעגלת

 הבסיס.

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

$0.01 

https://www.fxcm.co.il/commodities-energy/
https://www.theice.com/products/219/Brent-Crude-Futures
http://www.bloomberg.com/quote/CO1:COM
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 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה
 במחיר

Trade Size*10 * 0.01 
Trade Size יחידות חוזה= גודל העסקה ב 

 $0.01)ההיקף המינימלי( שווה ל  1חוזה הפרשים לדוגמה:  התזוזה בקנייה/מכירה בהיקף 
1*10 * 0.001 = 0.01 

 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו 

 https://www.magna.isa.gov.il/default.aspxבתקנון ובדף המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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 מוצר דף - תקנון
 FXCM Israelפרופיל מכשיר פיננסי | 

                                                           
כאשר המכשיר הפיננסי פוקע לפני נכס הבסיס, אזי בתקופה שבין פקיעת המכשיר הפיננסי לפקיעת נכס הבסיס, נכס  4

 עתידי הקרוב ביותר.הבסיס יהיה החוזה העתידי הבא לאחר החוזה ה

 22/04/202022/04/2020 -עדכון אחרון  תאריך

 בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר
פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 מינימלית

 עסקה לפתיחת

 הפרשים חוזה

(CFD) 
Henry Hub Natural Gas 

Future   
)נכס הבסיס הוא החוזה העתידי   

Henry Hub Natural Gas Future 
לחץ שמועד פקיעתו מצוין לינק הבא: 

. נכס הבסיס המזוהה בשם ובמועד כאן
הפקיעה המופיע בלינק הנ"ל, אינו 
משתנה מהרגע בו המכשיר הפיננסי 

בזירה ועד למועד פקיעתו. זמין למסיר 
נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה 
תמיד החוזה העתידי הנ"ל הקרוב 
. 4ביותר או החוזה העתידי הבא אחריו
מועד הפקיעה של המכשיר הפיננסי 
מופיע בסעיף מועד פקיעת המכשיר 

 הפיננסי.(

 

 עתידי חוזה

 סחורה על

 מועד בעלהמכשיר 
בהתאם  -  פקיעה

לתנאים המפורטים 
 פקיעת מועד" בסעיף

 הפיננסי" המכשיר

הבטוחה 
 המינימלית
הנדרשת 
מפורסמת 

 באתר החברה
 (לחץ כאן)
אינה תפחת ו

 5%מ 

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

, משמע, אינו OTC - Over The Counterלמינוף הנסחר מעבר לדלפק )חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן 
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 

 אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו. ( וללקוחcash settlementשל החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית בלבד )

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

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 

כדי שהחברה תסגור באופן יזום את העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד  בסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה,נכס ה
את השקעתו. הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי מערכה הנקוב של עסקה, אותו נדרש לקוח 

הלקוח ואת יכולתו להקצות לטובת העסקה. הקצאת הבטוחה הנדרשת, מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של 
לפתוח פוזיציות נוספות. כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים 

לתקנון. העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר  9בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה כמפורט בסעיף 
 י נכס בסיס(. הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא שוויה של העסקה )הפוזיציה במונח

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

  .יש תאריך ושעת פקיעה הפיננסי למכשיר
העסקה תסתיים במועד הפקיעה, כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות 

 .9יזומה בשלך העדר בטוחות, ובהתאם לסעיף 
 

   זמין בלינק הבא:מועד פקיעת המכשיר הפיננסי )יום ושעה מדויקת( 

energy-https://www.fxcm.co.il/commodities/ 
ל זמין ”ל, אינו משתנה מהרגע בו המכשיר בעל אותו מועד פקיעה המופיע בלינק הנ”מועד הפקיעה המוצג בלינק הנ

 למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו.
 
 

הפקיעה הינו: בעסקת קנייה מחיר המכירה האחרון ובעסקת מכירה מחיר הקנייה האחרון בסמוך לתאריך שער 
 .ושעת הפקיעה

https://www.fxcm.co.il/commodities-energy/
https://www.fxcm.co.il/commodities-energy/
https://www.fxcm.co.il/commodities-energy/
https://www.fxcm.co.il/commodities-energy/
https://www.fxcm.co.il/commodities-energy/
https://www.fxcm.co.il/commodities-energy/
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 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

: כמות יחידות המכשיר הפיננסיהרווח וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע מקניית 
ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת  כפול 100ל כפו

העסקה )או מועד החישוב(, ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד 
 שער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה )או במועד החישוב(.פתיחת העסקה. תוצאת החישוב תוכפל ב

 
: כמות יחידות הרווח וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי

 ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחתכפול  100כפול 
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(.

 
 :GASN ( מכשיר פיננסיBuy) נוסחת רווח/הפסד מרכישת

 

(𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 × 𝟏𝟎𝟎) × (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑩𝒊𝒅 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑨𝒔𝒌) ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :NGAS( מכשיר פיננסי Sellנוסחת רווח/הפסד ממכירת )
 

(𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 × 𝟏𝟎𝟎) ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑨𝒔𝒌 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑩𝒊𝒅)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :מקרא
Trade Size יחידות חוזה = גודל העסקה ב 

Open Bid ( שער הפתיחה בעסקת מכירה =Sell) 
Close Bid ( שער הסגירה בעסקת קנייה =Buy) 
Open Ask ( שער הפתיחה בעסקת קנייה =Buy) 
Close Ask ( שער הסגירה בעסקת מכירה =Sell ) 

Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 
P/L רווח/הפסד = 
 

של צמד  (Mid) האמצעאופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער 
 .המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד סגירת העסקה

 
 .Bid-וה Ask-עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

 (. ישראל שעון) 23:59:59 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח אתמחייבת ואינה אינה מזכה  החברה

המרת  עמלת
 מטבע 

  אין עמלת המרה בגין המרת מטבע הציטוט למטבע הבסיס בחשבון

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי

נוספים  תקבולים
מהחזקת המכשיר 

 הפיננסי  

 המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו. 
 

נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 ללא עמלות נוספות

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר
 חופשות ומועדי

 הפיננסי במכשיר

  23:45:00ועד יום ו'  01:00:00' ביום    –שעון ישראל )שעון קיץ(: שעות מסחר 
 .24:00-01:00הפסקת מסחר בכל יום בין השעות 

 of-Schedule-Vacation-and-hours-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-מועדי חופשות:

instruments2016.pdf-financial  
לתקנון זה, תיתכן חריגה בשעות המסחר של חוזה ההפרשים ביחס לשעות המסחר  8 מבלי לגרוע מהוראות סעיף

 של נכס הבסיס וזאת בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:

  או יותר בין מחיר נכס הבסיס לבין מחיר חוזה ההפרשים המתקבל מספקית הנזילות. 30%קיים הבדל בשיעור של 

  מתקבל אצל ספקית הנזילות ציטוט ביחס לנכס פיננסי.במקרה שבו במשך שעתיים או יותר לא 

  או יותר בין מחיר הסגירה של נכס הבסיס ביום המסחר החולף לבין  50%במקרים בהם קיים הבדל בשיעור של
 מחיר הפתיחה שלו ביום המסחר הנפתח.

 ( למשך שעתיים במקרים בהם כלל הפקודות המתקבלות אצל ספקית הנזילות אחידות בכיוונן )קנייה או מכירה
 או יותר.

 .במקרים של תקלות ובעיות מהותיות וידועות בנכס הבסיס או בבורסה שבו הוא נסחר 

 .במקרה של כוח עליון 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 )$(. הברית ארצות דולר

https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
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כאשר המכשיר הפיננסי פוקע לפני נכס הבסיס, אזי בתקופה שבין פקיעת המכשיר הפיננסי לפקיעת נכס הבסיס, נכס  5

 הבסיס יהיה החוזה העתידי הבא לאחר החוזה העתידי הקרוב ביותר.

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

 הבסיס נכס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

 שמועד פקיעתו מצוין בלינק הבא: Henry Hub Natural Gas Future נכס הבסיס הוא החוזה העתידי: מלא שם

energy-https://www.fxcm.co.il/commodities/  
ל, ”לתקנון זה לעיל,  נכס הבסיס המזוהה בשם ובמועד הפקיעה מופיע בלינק הנ 8למעט במקרים המפורטים בסעיף 

אינו משתנה מהרגע בו המכשיר הפיננסי זמין למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו. , למעט במקרים המפורטים בסעיף 
יל  .נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה העתידי הנ"ל הקרוב ביותר או החוזה לתקנון זה לע 8

 . מועד הפקיעה של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד פקיעת המכשיר הפיננסי.5העתידי הבא אחריו
 

שהתקופה (  /$ummbtבדולר ארה"ב עבור מליון יחידות חום בריטיות )  נקובחוזה עתידי ה : הבסיס נכס תיאור
 שנותרה עד לפקיעתו הינה הקצרה ביותר מבין כל סדרות החוזים העתידיים הנסחרים באותה בורסה.

 mmbtu 10,000מכיל 

   :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

gas_contract_specifications.html-gas/natural-http://www.cmegroup.com/trading/energy/natural 
 Chicago Mercantile Exchangeבורסת שיקגו  -CME  מסחר מקום

   NG(Month,Year) סימול בבורסה בו נסחר: הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום 

http://www.bloomberg.com/quote/NG1:COM 

 /בלומברג קוד
 רויטרס

NG1:COM  )בלומברג( 

 ( דולר ארה"בUSD) הנכס מטבע

נתונים 
סטטיסטים של 

 נכס הבסיס

סעיף א לתקנון זה ובאתר   13נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של  נכס הבסיס מפורטים בפרק 

 החברה בלינק הבא:

https://www.fxcm.co.il/stdv-stats// 

 בזירה המסחר
 Meta Trader 4 / Trading Station 2 מערכת המסחר:  שם  מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 המסחר במערכות

NGAS 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 חוזה הפרשים אחד 
 

 סימול לכמות המינימלית מערכת המסחר

Trading Station 2 1 

Meta Trader 4 1  
  בטוחות

Margin  

הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש 
 אחוז מערכן.להפקיד )כבטוחה( רק 

 מגובה הפוזיציה. 5%בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה: 
 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Marginלאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת )

 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

הכספים  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות החברה תתריעבחשבונו, 

 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים )המפורט בסעיף 
 בצע החברה סגירת עסקאות יזומה.בחשבונו, ת

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Stop Outלמידע נוסף אודות סגירת עסקה )
 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

XX.XXX 
נכס את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו נסחר  החברה לא מעגלת

 הבסיס.

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

$0.0001 

https://www.fxcm.co.il/commodities-energy/
http://www.cmegroup.com/trading/energy/natural-gas/natural-gas_contract_specifications.html
http://www.bloomberg.com/quote/NG1:COM
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 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה
 במחיר

Trade Size*100 * 0.01 
Trade Size יחידות חוזה= גודל העסקה ב 

 $0.01)ההיקף המינימלי( שווה ל  1חוזה הפרשים לדוגמה:  התזוזה בקנייה/מכירה בהיקף 
1*100 * 0.0001 = 0.01 

 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו 

 https://www.magna.isa.gov.il/default.aspxבתקנון ובדף המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx


 אפ.אקס.סי.אם טריידינג בע"מ                          
 info@fxcm.co.il, דוא"ל: 03-5101317טל':                                 
 20/04/2023תאריך עדכון אחרון                                 

53 

 מוצר דף - תקנון
 FXCM Israelפרופיל מכשיר פיננסי | 

                                                           
נסי לפקיעת נכס הבסיס, נכס כאשר המכשיר הפיננסי פוקע לפני נכס הבסיס, אזי בתקופה שבין פקיעת המכשיר הפינ 6

 הבסיס יהיה החוזה העתידי הבא לאחר החוזה העתידי הקרוב ביותר.

 22/04/202022/04/2020 -עדכון אחרון  תאריך

 בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר
של המכשיר פקיעה 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 מינימלית

 עסקה לפתיחת

 הפרשים חוזה

(CFD) 
WTI Crude Oil Future    
 WTI)נכס הבסיס הוא החוזה העתידי 

Crude Oil Future  שמועד פקיעתו
. נכס הבסיס לחץ כאןמצוין לינק הבא: 

בשם ובמועד הפקיעה המופיע  המזוהה
בלינק הנ"ל, אינו משתנה מהרגע בו 
המכשיר הפיננסי זמין למסיר בזירה 
ועד למועד פקיעתו. נכס הבסיס של 
המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה 
העתידי הנ"ל הקרוב ביותר או החוזה 

. מועד הפקיעה של 6העתידי הבא אחריו
המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד 

 המכשיר הפיננסי.( פקיעת

 
 

 עתידי חוזה

 סחורה על

 מועד בעל)המכשיר 
בהתאם  -  פקיעה

לתנאים המפורטים 
 פקיעת מועד" בסעיף

 (הפיננסי" המכשיר

הבטוחה 
 המינימלית
הנדרשת 
מפורסמת 

באתר החברה 
)לחץ כאן( 

אינה תפחת ו
%5מ   

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

, משמע, אינו OTC - Over The Counterחוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק )
נסחר במסחר בבורסה( ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס. הלקוח מרוויח/מפסיד )בהתאם לכיוון העסקה, רכישה 

הבסיס( את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס )גודל העסקה( במועד סגירת או מכירה וכיוון תנועת נכס 
העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס )גודל העסקה( במועד פתיחתה. מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות 

נות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה. ההתחשב
 ( וללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.cash settlementשל החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית בלבד )

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס 
רק אחוז מערכן. ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות תנודות קטנות בשער  הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה(
כדי שהחברה תסגור באופן יזום את העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד  נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה,

את השקעתו. הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי מערכה הנקוב של עסקה, אותו נדרש לקוח 
קצות לטובת העסקה. הקצאת הבטוחה הנדרשת, מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לה

לפתוח פוזיציות נוספות. כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים 
ר עם המכשיר לתקנון. העמלות הנגבות בקש 9בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה כמפורט בסעיף 

 הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא שוויה של העסקה )הפוזיציה במונחי נכס בסיס(. 

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

  .יש תאריך ושעת פקיעה הפיננסי למכשיר
העסקה תסתיים במועד הפקיעה, כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות 

 לתקנון. 9טוחות ובהתאם לסעיף יזומה בשך העדר ב
 

   מועד פקיעת המכשיר הפיננסי )יום ושעה מדויקת( זמין בלינק הבא:

energy-https://www.fxcm.co.il/commodities/ 
אותו מועד פקיעה המופיע בלינק הנ"ל זמין מועד הפקיעה המוצג בלינק הנ"ל, אינו משתנה מהרגע בו המכשיר בעל 

 למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו.
 

, תקדים החברה את מועד הפקיעה 3$בנסיבות של תנאי שוק קיצוניים, בהן מחיר נכס הבסיס ירד מתחת לשער של 
 של המכשיר הפיננסי.

 
ייה האחרון בסמוך לתאריך שער הפקיעה הינו: בעסקת קנייה מחיר המכירה האחרון ובעסקת מכירה מחיר הקנ

 .ושעת הפקיעה

https://www.fxcm.co.il/commodities-energy/
https://www.fxcm.co.il/commodities-energy/
https://www.fxcm.co.il/commodities-energy/
https://www.fxcm.co.il/commodities-energy/
https://www.fxcm.co.il/commodities-energy/
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 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

: כמות יחידות הרווח וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע מקניית המכשיר הפיננסי
ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת  כפול 10ל כפו

העסקה )או מועד החישוב(, ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד 
 )או במועד החישוב(.פתיחת העסקה. תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה 

 
: כמות יחידות הרווח וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי

ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת כפול  10כפול 
נה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה )או העסקה, ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו ק

 מועד החישוב(. תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה )או במועד החישוב(.
 

 :ilUSO ( מכשיר פיננסיBuy) נוסחת רווח/הפסד מרכישת
 

(𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 × 𝟏𝟎) ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑩𝒊𝒅 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑨𝒔𝒌)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :ilUSO( מכשיר פיננסי Sellנוסחת רווח/הפסד ממכירת )
 

(𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 × 𝟏𝟎) ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑨𝒔𝒌 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑩𝒊𝒅)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :מקרא
Trade Size חביות נפט( 10מכיל  1יחידות חוזה )חוזה = גודל העסקה ב 

Open Bid ( שער הפתיחה בעסקת מכירה =Sell) 
Close Bid ( שער הסגירה בעסקת קנייה =Buy) 
Open Ask ( שער הפתיחה בעסקת קנייה =Buy) 
Close Ask ( שער הסגירה בעסקת מכירה =Sell ) 

Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 
P/L רווח/הפסד = 
 

של צמד  (Mid) אופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע
 .המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד סגירת העסקה

 
 .Bid-וה Ask-עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

 (. ישראל שעון) 23:59:59 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח אתמחייבת ואינה אינה מזכה  החברה

המרת  עמלת
 מטבע 

  אין עמלת המרה בגין המרת מטבע הציטוט למטבע הבסיס בחשבון

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי

נוספים  תקבולים
מהחזקת המכשיר 

 הפיננסי  

 המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו. 
 

נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 ללא עמלות נוספות

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר
 חופשות ומועדי

 הפיננסי במכשיר

  23:45:00ועד יום ו'  01:00:00' ביום    –שעון ישראל )שעון קיץ(: שעות מסחר 
 .24:00-01:00הפסקת מסחר בכל יום בין השעות 

 of-Schedule-Vacation-and-hours-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-מועדי חופשות:

instruments2016.pdf-financial  
לתקנון זה, תיתכן חריגה בשעות המסחר של חוזה ההפרשים ביחס לשעות המסחר  8 מבלי לגרוע מהוראות סעיף

 של נכס הבסיס וזאת בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:

  או יותר בין מחיר נכס הבסיס לבין מחיר חוזה ההפרשים המתקבל מספקית הנזילות. 30%קיים הבדל בשיעור של 

 קבל אצל ספקית הנזילות ציטוט ביחס לנכס פיננסי.במקרה שבו במשך שעתיים או יותר לא מת 

  או יותר בין מחיר הסגירה של נכס הבסיס ביום המסחר החולף לבין  50%במקרים בהם קיים הבדל בשיעור של
 מחיר הפתיחה שלו ביום המסחר הנפתח.

  )למשך שעתיים במקרים בהם כלל הפקודות המתקבלות אצל ספקית הנזילות אחידות בכיוונן )קנייה או מכירה
 או יותר.

 .במקרים של תקלות ובעיות מהותיות וידועות בנכס הבסיס או בבורסה שבו הוא נסחר 

 .במקרה של כוח עליון 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 )$(. הברית ארצות דולר

https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
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כאשר המכשיר הפיננסי פוקע לפני נכס הבסיס, אזי בתקופה שבין פקיעת המכשיר הפיננסי לפקיעת נכס הבסיס, נכס  7

 הבסיס יהיה החוזה העתידי הבא לאחר החוזה העתידי הקרוב ביותר.

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

 הבסיס נכס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

 מועד פקיעתו מצוין בלינק הבא:ש Crude Oil (WTI) Future נכס הבסיס הוא החוזה העתידי: מלא שם :מלא שם

energy-https://www.fxcm.co.il/commodities/  
נכס הבסיס המזוהה בשם ובמועד הפקיעה מופיע 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 

 . מועד הפקיעה של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד פקיעת המכשיר הפיננסי7ריוהעתידי הבא אח
 

טקסס כ הידועים גם חביות נפט מסוג ווסט טקסס אינטרמידייט 1000חוזה עתידי המייצג  : הבסיס נכס תיאור
הקצרה שהתקופה שנותרה עד לפקיעתו הינה ט, רמת זיקוק המשמשת כסטנדרט בתמחור מחירי הנפט לייט סווי

 ביותר מבין כל סדרות החוזים העתידיים הנסחרים באותה בורסה.
   :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

crude_contract_specifications.html-sweet-oil/light-http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude 
 Chicago Mercantile Exchangeבורסת שיקגו  -CME  מסחר מקום

   CL(Month,Year) סימול בבורסה בו נסחר: הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום 

http://www.bloomberg.com/quote/CL1:COM 

 /בלומברג קוד
 רויטרס

CL1:COM  )בלומברג( 

 ( דולר ארה"בUSD) הנכס מטבע

נתונים 
סטטיסטים של 

 נכס הבסיס

סעיף א לתקנון זה ובאתר   13נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של  נכס הבסיס מפורטים בפרק 

 החברה בלינק הבא:

https://www.fxcm.co.il/stdv-stats// 

 בזירה המסחר
 Meta Trader 4 / Trading Station 2 מערכת המסחר:  שם  מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 המסחר במערכות

USOil 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 חביות 10חוזה הפרשים אחד המכיל 
 

 סימול לכמות המינימלית מערכת המסחר

Trading Station 2 1 

Meta Trader 4 1  
  בטוחות

Margin  

הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש 
 )כבטוחה( רק אחוז מערכן.להפקיד 

 מגובה הפוזיציה. 5%בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה: 
 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Marginלאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת )

 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

הכספים  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות החברה תתריעבחשבונו, 

 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים )המפורט בסעיף 
 שבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.בח

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Stop Outלמידע נוסף אודות סגירת עסקה )
 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

XX.XXX 
נסחר נכס  את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו החברה לא מעגלת

 הבסיס.

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

$0.01 

https://www.fxcm.co.il/commodities-energy/
http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude_contract_specifications.html
http://www.bloomberg.com/quote/CL1:COM
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 מוצר דף - תקנון

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה
 במחיר

Trade Size*10 * 0.01 
Trade Size יחידות חוזה= גודל העסקה ב 

 $0.01)ההיקף המינימלי( שווה ל  1חוזה הפרשים לדוגמה:  התזוזה בקנייה/מכירה בהיקף 
1*10 * 0.001 = 0.01 

 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו 

 https://www.magna.isa.gov.il/default.aspxבתקנון ובדף המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx


 אפ.אקס.סי.אם טריידינג בע"מ                          
 info@fxcm.co.il, דוא"ל: 03-5101317טל':                                 
 20/04/2023תאריך עדכון אחרון                                 

57 

 FXCM Israelפרופיל מכשיר פיננסי | 

 16/07/2018 -עדכון אחרון  תאריך

 בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר
פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 מינימלית

 עסקה לפתיחת

 הפרשים חוזה

(CFD) 
Copper Future   

)נכס הבסיס הוא החוזה העתידי 
Copper Future  שמועד פקיעתו מצוין
. נכס הבסיס לחץ כאןלינק הבא: 

המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע 
אינו משתנה מהרגע בו  בלינק הנ"ל,

המכשיר הפיננסי זמין למסיר בזירה 
מועד הפקיעה של  ועד למועד פקיעתו.

המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד 
 פקיעת המכשיר הפיננסי.(

 

 עתידי חוזה

 סחורה על

 מועד בעל)המכשיר 
בהתאם  -  פקיעה

לתנאים המפורטים 
 פקיעת מועד" בסעיף

 (הפיננסי" המכשיר

הבטוחה 
 המינימלית
הנדרשת 
מפורסמת 

 באתר החברה
 (לחץ כאן)
אינה תפחת ו

 5%מ 

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

, משמע, אינו OTC - Over The Counterחוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק )
בבורסה( ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס. הלקוח מרוויח/מפסיד )בהתאם לכיוון העסקה, רכישה נסחר במסחר 

או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס( את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס )גודל העסקה( במועד סגירת 
מנוכות עמלות ותוספות העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס )גודל העסקה( במועד פתיחתה. מהרווח/ההפסד 

שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה. ההתחשבנות 
 ( וללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.cash settlementשל החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית בלבד )

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

יא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס משמעות המינוף ה
הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק אחוז מערכן. ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות תנודות קטנות בשער 

הלקוח והלקוח יפסיד כדי שהחברה תסגור באופן יזום את העסקאות של  נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה,
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 

מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים לפתוח פוזיציות נוספות. כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח 
לתקנון. העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר  9בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה כמפורט בסעיף 

 הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא שוויה של העסקה )הפוזיציה במונחי נכס בסיס(. 

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

  .יעהיש תאריך ושעת פק הפיננסי למכשיר
העסקה תסתיים במועד הפקיעה, כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות 

 לתקנון. 9יזומה בשך העדר בטוחות ובהתאם לסעיף 
 

   מועד פקיעת המכשיר הפיננסי )יום ושעה מדויקת( זמין בלינק הבא:

https://www.fxcm.co.il/metals/ 
מועד הפקיעה המוצג בלינק הנ"ל, אינו משתנה מהרגע בו המכשיר בעל אותו מועד פקיעה המופיע בלינק הנ"ל זמין 

 למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו.
 

שער הפקיעה הינו: בעסקת קנייה מחיר המכירה האחרון ובעסקת מכירה מחיר הקנייה האחרון בסמוך לתאריך 
 .שעת הפקיעהו

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

: כמות יחידות הרווח וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע מקניית המכשיר הפיננסי
ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת  כפול 100ל כפו

העסקה )או מועד החישוב(, ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד 
 )או במועד החישוב(.פתיחת העסקה. תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה 

 
: כמות יחידות הרווח וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי

ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת כפול  100כפול 
קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה )או העסקה, ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו 

 מועד החישוב(. תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה )או במועד החישוב(.
 

 :opperC ( מכשיר פיננסיBuy) נוסחת רווח/הפסד מרכישת
 

(𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 × 𝟏𝟎𝟎) × (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑩𝒊𝒅 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑨𝒔𝒌) ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

https://www.fxcm.co.il/metals/
https://www.fxcm.co.il/metals/
https://www.fxcm.co.il/metals/
https://www.fxcm.co.il/metals/
https://www.fxcm.co.il/metals/
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 :opperC( מכשיר פיננסי Sellנוסחת רווח/הפסד ממכירת )
 

(𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 × 𝟏𝟎𝟎) ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑨𝒔𝒌 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑩𝒊𝒅)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :מקרא
Trade Size יחידות חוזה = גודל העסקה ב 

Open Bid ( שער הפתיחה בעסקת מכירה =Sell) 
Close Bid ( שער הסגירה בעסקת קנייה =Buy) 
Open Ask ( שער הפתיחה בעסקת קנייה =Buy) 
Close Ask ( שער הסגירה בעסקת מכירה =Sell ) 

Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 
P/L רווח/הפסד = 
 

של צמד  (Mid) אופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע
 .ד סגירת העסקההמטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במוע

 .Bid-וה Ask-עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

 (. ישראל שעון) 23:59:59 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח אתמחייבת ואינה אינה מזכה  החברה

המרת  עמלת
 מטבע 

  הבסיס בחשבוןאין עמלת המרה בגין המרת מטבע הציטוט למטבע 

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי

נוספים  תקבולים
מהחזקת המכשיר 

 הפיננסי  

 המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו. 

נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 ללא עמלות נוספות

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר
 חופשות ומועדי

 הפיננסי במכשיר

  23:45:00ועד יום ו'  01:00:00' ביום    –שעון ישראל )שעון קיץ(: שעות מסחר 
 .24:00-01:00הפסקת מסחר בכל יום בין השעות 

 of-Schedule-Vacation-and-hours-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-מועדי חופשות:

instruments2016.pdf-financial  
לתקנון זה, תיתכן חריגה בשעות המסחר של חוזה ההפרשים ביחס לשעות המסחר  8מבלי לגרוע מהוראות סעיף 

 של נכס הבסיס וזאת בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:

  או יותר בין מחיר נכס הבסיס לבין מחיר חוזה ההפרשים המתקבל מספקית הנזילות. 30%קיים הבדל בשיעור של 

 .במקרה שבו במשך שעתיים או יותר לא מתקבל אצל ספקית הנזילות ציטוט ביחס לנכס פיננסי 

  המסחר החולף לבין או יותר בין מחיר הסגירה של נכס הבסיס ביום  50%במקרים בהם קיים הבדל בשיעור של
 מחיר הפתיחה שלו ביום המסחר הנפתח.

  במקרים בהם כלל הפקודות המתקבלות אצל ספקית הנזילות אחידות בכיוונן )קנייה או מכירה( למשך שעתיים
 או יותר.

 .במקרים של תקלות ובעיות מהותיות וידועות בנכס הבסיס או בבורסה שבו הוא נסחר 

 .במקרה של כוח עליון 

 נקוב וב המטבע
 הפיננסי המכשיר

 )$(. הברית ארצות דולר
להפסיד כתוצאה משינויי /כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה, הנך עלול להרוויח

 בשערי החליפין. 
 הבסיס נכס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

 מצוין בלינק הבא:שמועד פקיעתו  opper FutureC נכס הבסיס הוא החוזה העתידי :מלא שם

https://www.fxcm.co.il/metals/ 
נכס הבסיס המזוהה בשם ובמועד הפקיעה מופיע בלינק הנ"ל, אינו משתנה מהרגע בו המכשיר הפיננסי זמין למסחר 

 בסעיף מועד פקיעת המכשיר הפיננסי.בזירה ועד למועד פקיעתו. מועד הפקיעה של המכשיר הפיננסי מופיע 
 

 פאונד נחושת הנסחר בקומקס 25,000עבור חוזה עתידי  : הבסיס נכס תיאור
   :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

g/metals/base/copper_contract_specifications.htmlhttp://www.cmegroup.com/tradin 
 Chicago Mercantile Exchangeבורסת שיקגו  -CME  מסחר מקום

   HG(Month,Year)סימול בבורסה בו נסחר הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
https://www.fxcm.co.il/metals/
http://www.cmegroup.com/trading/metals/base/copper_contract_specifications.html
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 מוצר דף - תקנון
 FXCM Israelפרופיל מכשיר פיננסי | 

  מחיר
  -בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום 

1:COMHGhttp://www.bloomberg.com/quote/ 

 /בלומברג קוד
 רויטרס

HG1:COM  )בלומברג( 

 ( דולר ארה"בUSD) הנכס מטבע

נתונים 
סטטיסטים של 

 נכס הבסיס

סעיף א לתקנון זה ובאתר   13נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של  נכס הבסיס מפורטים בפרק 

 החברה בלינק הבא:

https://www.fxcm.co.il/stdv-stats// 

 בזירה המסחר
 Meta Trader 4 / Trading Station 2 מערכת המסחר:  שם  מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 המסחר במערכות

Copper 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 חוזה הפרשים אחד 
 

 סימול לכמות המינימלית מערכת המסחר

Trading Station 2 1 

Meta Trader 4 1  
  בטוחות

Margin  

הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש 
 אחוז מערכן.להפקיד )כבטוחה( רק 

 מגובה הפוזיציה. 5%בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה: 
 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Marginלאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת )

 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

הכספים  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות החברה תתריעבחשבונו, 

 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים )המפורט בסעיף 
 בצע החברה סגירת עסקאות יזומה.בחשבונו, ת

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Stop Outלמידע נוסף אודות סגירת עסקה )
 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

XX.XXX 
נכס את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו נסחר  החברה לא מעגלת

 הבסיס.

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

0.0001 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה
 במחיר

Trade Size*100 * 0.01 
Trade Size יחידות חוזה= גודל העסקה ב 

 $0.01)ההיקף המינימלי( שווה ל  1חוזה הפרשים לדוגמה:  התזוזה בקנייה/מכירה בהיקף 
1*100 * 0.0001 = 0.01 

 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו 

 https://www.magna.isa.gov.il/default.aspxבתקנון ובדף המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

http://www.bloomberg.com/quote/HG1:COM
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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 16/07/2018   -עדכון אחרון  תאריך

 בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר
פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 מינימלית

 עסקה לפתיחת

 הפרשים חוזה

(CFD) 
XAU/USD 

 

המכשיר אינו בעל מועד  סחורה
 פקיעה

הבטוחה 
 המינימלית
הנדרשת 
מפורסמת 

 באתר החברה
 (לחץ כאן)
אינה תפחת ו

 1%מ 
 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

, משמע, אינו OTC - Over The Counterמכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק )חוזה הפרשים הוא 
נסחר במסחר בבורסה( ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס. הלקוח מרוויח/מפסיד )בהתאם לכיוון העסקה, רכישה 

סקה( במועד סגירת או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס( את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס )גודל הע
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 

 ( וללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.cash settlementשל החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית בלבד )

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס 
קטנות בשער  הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק אחוז מערכן. ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות תנודות

כדי שהחברה תסגור באופן יזום את העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד  נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה,
את השקעתו. הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי מערכה הנקוב של עסקה, אותו נדרש לקוח 

נותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו להקצות לטובת העסקה. הקצאת הבטוחה הנדרשת, מצמצמת את ביטחו
לפתוח פוזיציות נוספות. כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים 

לתקנון. העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר  9בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה כמפורט בסעיף 
 ה )הפוזיציה במונחי נכס בסיס(. הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא שוויה של העסק

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

כאשר החברה תבצע  למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה. העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או
 לתקנון. 9סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

: כמות יחידות הרווח וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע מקניית המכשיר הפיננסי
כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה 

ר המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת )או מועד החישוב(, ובין שע
 העסקה. תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה )או במועד החישוב(.

 
: כמות יחידות הרווח וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי

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 

 סקה )או במועד החישוב(.החישוב(. תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת הע
 

 :XAU/USD ( מכשיר פיננסיBuy) נוסחת רווח/הפסד מרכישת
 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑩𝒊𝒅 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑨𝒔𝒌)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :XAU/USD( מכשיר פיננסי Sellנוסחת רווח/הפסד ממכירת )
 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑨𝒔𝒌 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑩𝒊𝒅)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 
 

 :מקרא
Trade Size יחידות מסוג אונקיית טרוי )במערכת המסחר = גודל העסקה בMT4  ובמערכת המסחרTS2  הכמות

 היא ביחידות בודדות כאשר שווי כל יחידה הוא בדיוק מחיר הנכס (
Open Bid ( שער הפתיחה בעסקת מכירה =Sell) 
Close Bid ( שער הסגירה בעסקת קנייה =Buy) 
Open Ask ( שער הפתיחה בעסקת קנייה =Buy) 
Close Ask ( שער הסגירה בעסקת מכירה =Sell ) 

https://www.fxcm.co.il/metals/
https://www.fxcm.co.il/metals/
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Exchange Rate על בסיס שער האמצע ה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר= שער ההמר. 
P/L רווח/הפסד = 
 

של צמד  (Mid) אופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע
 .קההמטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד סגירת העס

 
 .Bid-וה Ask-עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

)שעון ישראל(. הלקוח  23:59:59 החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה 
בגין היום הקודם ישירות מחשבונו בזירה, בהתאם  01:00:00 – 00:00:00ו' בשעה: –יחויב או יזוכה בימים א' 

 לנוסחה שלהן:
 

 : XAU/USD (Buyעמלה בגין החזקת עסקה פתוחה )עסקת רכישה 
 

[(𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 𝑸𝒐𝒖𝒕𝒆 × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆) + 𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑] × 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐳𝐞 × 𝐃𝐚𝐲𝐬 = 𝐑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 
 
 

 :XAU/USD (Sellעמלה בגין החזקת עסקה פתוחה )עסקת מכירה 
 

[𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑 − (𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 𝑸𝒐𝒖𝒕𝒆 × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆)] × 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐳𝐞 × 𝐃𝐚𝐲𝐬 = 𝐑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 
 

רטים בפרק אחת מפו LOTנתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת 

 סעיף ב לתקנון זה, ובאתר החברה בלינק הבא:  13

https://www.fxcm.co.il/roll-stats/ 

 
( Rolloverמשמעות הדבר כי הלקוח יחויב, במידה ותוצאת חישוב ) שלילית( היא Rolloverבמידה ותוצאת חישוב )

 משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה. חיוביתהיא 
 

ביותר מריבית  00:00:00בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  תזוכה/בהם תחויבלתשומת ליבך, ישנם מצבים 
 3 תזוכה/)שעון ישראל(, תחויב 23:59:59. למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי )ללא חג נלווה( בשעה אחת

 00:0100:גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה פעמים בגין החזקת העסקה עבור יום רביעי, שבת וראשון 
בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור  זיכויים/. לפירוט מלא אודות מספר החיוביםבחמישי

 /calendar-over-https://www.fxcm.co.il/roll המצ"ב:
 

 :מקרא
Interest Quote  =יומית של מטבע הציטוט )$(הריבית הבין בנקאית ה 

Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 
Mark Up בגין החזקת העסקה  ספקית הנזילותשל  ייקור= תוספת ה 

Trade Size  יחידות מסוג אונקיית טרוי )במערכת המסחר ב= גודל העסקהMT4  ובמערכת המסחרTS2  הכמות
 היא ביחידות בודדות כאשר שווי כל יחידה הוא בדיוק מחיר הנכס (

Days ( עבור ימי שבת וראשון וביום שלפני חגים ומועדים החיוב  3בימי רביעי המכפיל הוא ככלל, = מכפיל הימים
 יהיה גם עבור ימי החג(

Rollover ה= סך החיוב/הזיכוי היומי בגין החזקת העסק 
 

של צמד  (Mid) אופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע
 החישוב.המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד 

 
 *:דוגמה

XAU/USD Buy 100 
Interest Quote ($) 0.5%  

Mark Up 0.6%  
 

[(𝟎. 𝟎𝟎𝟓 × 𝟏) + 𝟎. 𝟎𝟎𝟔] × 𝟏𝟎𝟎 × 𝟏 = 𝟏. 𝟏 
 
ותוספת הייקור מתקבלים מספקית  הבין בנקאיות הדוגמה להמחשה בלבד, החישוב הינו תיאורטי, שערי הריביות*

 הנזילות ותלויים בתנאי השוק.
 
 

 אחת בגין החזקת עסקה פתוחה  יחידהפר הקרוב לצפייה בסכום החיוב או הזיכוי 
 over-roll-time-https://www.fxcm.co.il/real לחץ על הקישור הבא:

 

https://www.fxcm.co.il/roll-over-calendar/
https://www.fxcm.co.il/real-time-roll-over/
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המרת  עמלת
 מטבע 

 אין עמלת המרה בגין המרת מטבע הציטוט למטבע הבסיס בחשבון

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי

נוספים  תקבולים
מהחזקת המכשיר 

 הפיננסי  

 הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.המכשיר 

נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 לא רלוונטי

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר
 חופשות ומועדי

 הפיננסי במכשיר

  23:45יום ו'  – 01:00יום ב'  –(: שעות מסחר קיץשעון ישראל )שעון 
 24:00:00 – 01:00:00הפסקת מסחר יומית בכל יום בין 

 of-Schedule-Vacation-and-hours-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-מועדי חופשות: 
instruments2016.pdf-financial 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

  דולר ארצות הברית )$(.
להפסיד כתוצאה משינויי /כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה, הנך עלול להרוויח

 בשערי החליפין. 

 הבסיס נכס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

  XAU/USD Spot Exchange Rate: שם מלא
 :  מחיר אונקיית טרוי  אחת של זהב בשוק הבין בנקאי תיאור נכס הבסיס

 מסחר בין בנקאי   מסחר מקום

  XAU/USD הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום 

http://www.bloomberg.com/quote/XAUUSD:CUR 

 /בלומברג קוד
 רויטרס

XAUUSD:CUR )בלומברג( 

 ( דולר ארה"בUSD) הנכס מטבע

נתונים 
סטטיסטים של 

 נכס הבסיס

סעיף א לתקנון זה ובאתר   13נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של  נכס הבסיס מפורטים בפרק 

 החברה בלינק הבא:

https://www.fxcm.co.il/stdv-stats// 

 בזירה המסחר
 Meta Trader 4 / Trading Station 2 שם מערכת המסחר:   מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 המסחר במערכות

XAU/USD 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 
 אונקיית  טרוי אחת

 
 

 סימול לכמות המינימלית מערכת המסחר

Trading Station 2 1 

Meta Trader 4 1  
  בטוחות

Margin  

הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש 
 להפקיד )כבטוחה( רק אחוז מערכן.

 מגובה הפוזיציה. 1%בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה: 
 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Marginלאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת )

 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים )המפורט בסעיף 
 בחשבונו, תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.

 קנון.לת 9ראה סעיף  –למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה 

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים )המפורט בסעיף 
 בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Stop Outלמידע נוסף אודות סגירת עסקה )

 המכשיר הפיננסימבנה ותדירות הציטוט של 

https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
http://www.bloomberg.com/quote/XAUUSD:CUR
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 מוצר דף - תקנון
 FXCM Israelפרופיל מכשיר פיננסי | 

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

XXXX.XX 
את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו נסחר נכס  החברה אינה מעגלת

 הבסיס.
  

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

$0.01 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה
 במחיר

Trade Size * 0.01 
Trade Size גודל העסקה ביחידות = 

 $0.01לדוגמה:  התזוזה בקנייה/מכירה בהיקף יחידה אחת )ההיקף המינימלי( שווה ל 
1 * 0.01 = 0.01 

 ספק הציטוטים

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 לתקנון.  10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 פרטים נוספים

 דיווחים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו 

 https://www.magna.isa.gov.il/default.aspxבתקנון ובדף המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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 30/04/2022  -עדכון אחרון  תאריך

 בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר
פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 מינימלית

 עסקה לפתיחת

 הפרשים חוזה

(CFD) 
XAG/USD 

 

המכשיר אינו בעל מועד  סחורה
 פקיעה

הבטוחה 
 המינימלית
הנדרשת 
מפורסמת 

 באתר החברה
 (לחץ כאן)
אינה תפחת ו

 5%מ
 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

, משמע, אינו OTC - Over The Counterחוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק )
נגזר ממחיר נכס הבסיס. הלקוח מרוויח/מפסיד )בהתאם לכיוון העסקה, רכישה  נסחר במסחר בבורסה( ואשר ערכו

או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס( את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס )גודל העסקה( במועד סגירת 
פות העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס )גודל העסקה( במועד פתיחתה. מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוס

שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה. ההתחשבנות 
 ( וללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.cash settlementשל החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית בלבד )

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

דרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נ
הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק אחוז מערכן. ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות תנודות קטנות בשער 

ד כדי שהחברה תסגור באופן יזום את העסקאות של הלקוח והלקוח יפסי נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה,
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 

מתוך סך הכספים  לפתוח פוזיציות נוספות. כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים
לתקנון. העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר  9בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה כמפורט בסעיף 

 הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא שוויה של העסקה )הפוזיציה במונחי נכס בסיס(. 

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

כאשר החברה תבצע  הלקוח יבחר לסגור את העסקה או למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה. העסקה תסתיים כאשר
 לתקנון. 9סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

: כמות יחידות המכשיר הפיננסיהרווח וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע מקניית 
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 

 למטבע החשבון במועד סגירת העסקה )או במועד החישוב(. העסקה. תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה
 

: כמות יחידות הרווח וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי
כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה, 

מכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה )או מועד ובין שער ה
 החישוב(. תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה )או במועד החישוב(.

 
 :XAG/USD ( מכשיר פיננסיBuy) נוסחת רווח/הפסד מרכישת

 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑩𝒊𝒅 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑨𝒔𝒌) ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :XAG/USD( מכשיר פיננסי Sellנוסחת רווח/הפסד ממכירת )
 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑨𝒔𝒌 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑩𝒊𝒅)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :מקרא
Trade Size יחידות מסוג אונקיית טרוי )במערכת המסחר = גודל העסקה בMT4  ובמערכת המסחרTS2  הכמות

 למסחר היא בכפולות של חמישים כלומר שווי העסקה המינימלית היא מחיר הנכס כפול חמישים (
Open Bid ( שער הפתיחה בעסקת מכירה =Sell) 
Close Bid ( שער הסגירה בעסקת קנייה =Buy) 
Open Ask ( שער הפתיחה בעסקת קנייה =Buy) 
Close Ask ( שער הסגירה בעסקת מכירה =Sell ) 

Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 
P/L רווח/הפסד = 

https://www.fxcm.co.il/metals/
https://www.fxcm.co.il/metals/
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של צמד  (Mid) פי שער האמצע אופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על

 .המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד סגירת העסקה
 

 .Bid-וה Ask-עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

)שעון ישראל(. הלקוח  23:59:59 החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה 
בגין היום הקודם ישירות מחשבונו בזירה, בהתאם  01:00:00 – 00:00:00ו' בשעה: –יחויב או יזוכה בימים א' 

 לנוסחה שלהן:
 

  :XAG/USD (Buyעמלה בגין החזקת עסקה פתוחה )עסקת רכישה 
 

[(𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 𝑸𝒐𝒖𝒕𝒆 × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆) + 𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑] × 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐳𝐞 × 𝐃𝐚𝐲𝐬 = 𝐑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 
 
 

 :XAG/USD (Sellעמלה בגין החזקת עסקה פתוחה )עסקת מכירה 
 

[𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑 − (𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 𝑸𝒐𝒖𝒕𝒆 × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆)] × 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐳𝐞 × 𝐃𝐚𝐲𝐬 = 𝐑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 
 
 

אחת מפורטים בפרק  LOTנתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת 

 סעיף ב לתקנון זה, ובאתר החברה בלינק הבא:  13

https://www.fxcm.co.il/roll-stats/ 

 
( Rolloverמשמעות הדבר כי הלקוח יחויב, במידה ותוצאת חישוב ) שלילית( היא Rolloverבמידה ותוצאת חישוב )

 משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה. חיוביתהיא 
 

ביותר מריבית  00:00:00בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  תזוכה/לתשומת ליבך, ישנם מצבים בהם תחויב
 3 תזוכה/)שעון ישראל(, תחויב 23:59:59ה( בשעה . למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי )ללא חג נלוואחת

גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה פעמים בגין החזקת העסקה עבור יום רביעי, שבת וראשון 
בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר  זיכויים/. לפירוט מלא אודות מספר החיוביםבחמישי 00:00:01

 /calendar-over-https://www.fxcm.co.il/roll החברה בקישור המצ"ב:
 
 

 :מקרא
Interest Quote  =)$( הריבית הבין בנקאית היומית של מטבע הציטוט 

Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 
Mark Up בגין החזקת העסקה  ספקית הנזילותשל  ייקור= תוספת ה 

Trade Size  יחידות מסוג אונקיית טרוי )במערכת המסחר ב= גודל העסקהMT4  ובמערכת המסחרTS2  הכמות
 למסחר היא בכפולות של חמישים כלומר שווי העסקה המינימלית היא מחיר הנכס כפול חמישים (

Days ( עבור ימי שבת וראשון וביום שלפני חגים ומועדים החיוב  3בימי רביעי המכפיל הוא ל, ככל= מכפיל הימים
 יהיה גם עבור ימי החג(

Rollover סך החיוב/הזיכוי היומי בגין החזקת העסקה = 
 

( של צמד Midאופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע )
 וטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד החישוב.המטבעות כפי שצ

 
 דוגמה*:

 XAG/USD Buy 5000 
Interest Quote ($) 0.5%  

Mark Up 0.6%  
 

[(𝟎. 𝟎𝟎𝟓 × 𝟏) + 𝟎. 𝟎𝟎𝟔] × 𝟓𝟎𝟎𝟎 × 𝟏 = 𝟓𝟓 
 

מתקבלים מספקית *הדוגמה להמחשה בלבד, החישוב הינו תיאורטי, שערי הריביות הבין בנקאיות ותוספת הייקור 
 הנזילות ותלויים בתנאי ה

 
 

 אחת בגין החזקת עסקה פתוחה  יחידהפר הקרוב לצפייה בסכום החיוב או הזיכוי 
 over-roll-time-https://www.fxcm.co.il/real לחץ על הקישור הבא:

 

https://www.fxcm.co.il/roll-over-calendar/
https://www.fxcm.co.il/real-time-roll-over/
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 עמלת המרה בגין המרת מטבע הציטוט למטבע הבסיס בחשבוןאין  המרת מטבע  עמלת

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי

נוספים  תקבולים
מהחזקת המכשיר 

 הפיננסי  

 המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.

נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 לא רלוונטי

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר
 חופשות ומועדי

 הפיננסי במכשיר

  23:45יום ו'  – 01:00יום ב'  –(: שעות מסחר קיץשעון ישראל )שעון 
 00:00:00 – 01:00:00הפסקת מסחר יומית בכל יום בין 

 of-Schedule-Vacation-and-hours-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-מועדי חופשות: 
instruments2016.pdf-financial 

 נקוב בו המטבע
 יננסיהפ המכשיר

  דולר ארצות הברית )$(.
להפסיד כתוצאה משינויי /כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה, הנך עלול להרוויח

 בשערי החליפין. 

 הבסיס נכס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

  USD Spot Exchange Rate/GXA: שם מלא
 בשוק הבין בנקאי  כסף:  מחיר אונקיית טרוי  אחת של תיאור נכס הבסיס

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

  XAG/USD הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום 

USD:CURXAGhttp://www.bloomberg.com/quote/ 

 /בלומברג קוד
 רויטרס

XAGUSD:CUR )בלומברג( 

 ( דולר ארה"בUSD) הנכס מטבע

נתונים 
סטטיסטים של 

 נכס הבסיס

סעיף א לתקנון זה ובאתר   13נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של  נכס הבסיס מפורטים בפרק 

 החברה בלינק הבא:

https://www.fxcm.co.il/stdv-stats// 

 בזירה המסחר
 Meta Trader 4 / Trading Station 2 שם מערכת המסחר:   מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 המסחר במערכות

XAG/USD 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 ת טרוי ואונקי 1

 סימול לכמות המינימלית מערכת המסחר

Trading Station 2 1 

Meta Trader 4 1  
  בטוחות

Margin  

הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש 
 להפקיד )כבטוחה( רק אחוז מערכן.

 מגובה הפוזיציה. 5%בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה: 
 לתקנון. 9סעיף  ראה –( Marginלאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת )

 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים )המפורט בסעיף 
 בחשבונו, תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה 

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים )המפורט בסעיף 
 בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Stop Outלמידע נוסף אודות סגירת עסקה )

 הפיננסימבנה ותדירות הציטוט של המכשיר 

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

XX.XXX 
את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו נסחר נכס  החברה אינה מעגלת

 הבסיס.
  

https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
http://www.bloomberg.com/quote/XAGUSD:CUR
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 מוצר דף - תקנון
 FXCM Israelפרופיל מכשיר פיננסי | 

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

$0.05 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה
 במחיר

Trade Size * 0.001 
Trade Size גודל העסקה ביחידות = 

 $0.05לדוגמה:  התזוזה בקנייה/מכירה בהיקף יחידה אחת )ההיקף המינימלי( שווה ל 
 50 * 0.001=0.05$ 

 ספק הציטוטים

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 לתקנון.  10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 פרטים נוספים

 דיווחים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו 

 https://www.magna.isa.gov.il/default.aspxבתקנון ובדף המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

 16/07/2018  -עדכון אחרון  תאריך

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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 בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר
פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 מינימלית נדרשת בטוחה

 עסקה לפתיחת

 הפרשים חוזה

(CFD) 
AUD/CAD 

 

שער חליפין של צמד 

 מטבעות

בעל  המכשיר אינו
 מועד פקיעה

 המינימליתהבטוחה 
מפורסמת הנדרשת 

 (לחץ כאן) באתר החברה
 1%אינה תפחת מ ו

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

, משמע, אינו OTC - Over The Counterחוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק )
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 

הבסיס )גודל העסקה( במועד פתיחתה. מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות העסקה לבין ערכו במונחי נכס 
שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה. ההתחשבנות 

 צמו.( וללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עcash settlementשל החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית בלבד )

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

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 

כדי שהחברה תסגור באופן יזום את העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד  יה,נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיצ
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 

ציות נוספות. כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים לפתוח פוזי
לתקנון. העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר  9בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה כמפורט בסעיף 

 הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא שוויה של העסקה )הפוזיציה במונחי נכס בסיס(. 

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

כאשר החברה תבצע  למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה. העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או
 לתקנון.  9סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

: כמות יחידות וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע מקניית המכשיר הפיננסיהרווח 
כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה 

ההפרשים מהזירה במועד פתיחת )או מועד החישוב(, ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את חוזה 
 העסקה. תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה )או במועד החישוב(.

 
: כמות יחידות הרווח וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי

מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה, כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו 
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(.
 

 :AUD/CAD ( מכשיר פיננסיBuy) שתנוסחת רווח/הפסד מרכי
 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑩𝒊𝒅 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑨𝒔𝒌)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 : AUD/CAD( מכשיר פיננסי Sellנוסחת רווח/הפסד ממכירת )
 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑨𝒔𝒌 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑩𝒊𝒅)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :מקרא
Trade Size לדוגמה: במערכת ה = גודל העסקה במונחי המטבע הראשי(mt4  100,000  יחידות נרשמות בלוטים

 ( k100יחידות נרשמות באלפים כ  TS2 100,000במערכת ה   1lotכ
Open Bid ( שער הפתיחה בעסקת מכירה =Sell) 
Close Bid ( שער הסגירה בעסקת קנייה =Buy) 
Open Ask ( שער הפתיחה בעסקת קנייה =Buy) 
Close Ask ( שער הסגירה בעסקת מכירה =Sell ) 

Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 
P/L רווח/הפסד = 
 

של צמד  (Mid) אופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע
 .המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד סגירת העסקה

 
 .Bid-וה Ask-עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

)שעון ישראל(. הלקוח  23:59:59 החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה 
בגין היום הקודם ישירות מחשבונו בזירה, בהתאם  01:00:00 – 00:00:00ו' בשעה: –יחויב או יזוכה בימים א' 

 לנוסחה שלהן:

https://www.fxcm.co.il/markets/forex/margin-requirements/
https://www.fxcm.co.il/markets/forex/margin-requirements/
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 :  AUD/CAD (Buyעמלה בגין החזקת עסקה פתוחה )עסקת רכישה 

 

[(𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆) + 𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑] ×
 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐳𝐞

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
 × 𝐃𝐚𝐲𝐬 = 𝐑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 

 
 

 : AUD/CAD (Sellעמלה בגין החזקת עסקה פתוחה )עסקת מכירה 
 

[(𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆) + 𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑] ×
 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐳𝐞

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝐃𝐚𝐲𝐬 = 𝐑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 

 
אחת מפורטים בפרק  LOTנתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת 

 סעיף ב לתקנון זה, ובאתר החברה בלינק הבא:  13

https://www.fxcm.co.il/roll-stats/ 

 
( Rolloverמשמעות הדבר כי הלקוח יחויב, במידה ותוצאת חישוב ) שלילית( היא Rolloverבמידה ותוצאת חישוב )

 משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה. חיוביתהיא 
 

ביותר מריבית  00:00:00בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  תזוכה/לתשומת ליבך, ישנם מצבים בהם תחויב
 3 תזוכה/)שעון ישראל(, תחויב 23:59:59. למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי )ללא חג נלווה( בשעה אחת

 00:00:01גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה פעמים בגין החזקת העסקה עבור יום רביעי, שבת וראשון 
תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור  בכל זיכויים/. לפירוט מלא אודות מספר החיוביםבחמישי

 /calendar-over-https://www.fxcm.co.il/roll המצ"ב:
 
 

 :מקרא
Interest  הפרש הריביות הבין בנקאיות היומיות של המטבע הראשי ומטבע הציטוט כפי שמתקבל מספקית =

 הנזילות לקנייה או מכירה בנקודות
 Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 

Mark Up בנקודותבגין החזקת העסקה  ספקית הנזילותשל  ייקור= תוספת ה 
Trade Size לדוגמה: במערכת ה = גודל העסקה במונחי המטבע הראשי(mt4  100,000  יחידות נרשמות בלוטים

 ( k100יחידות נרשמות באלפים כ  TS2 100,000במערכת ה   1lotכ
Days ( עבור ימי שבת וראשון וביום שלפני חגים ומועדים החיוב  3בימי רביעי המכפיל הוא ככלל, = מכפיל הימים

 יהיה גם עבור ימי החג(
Rollover עסקה= סך החיוב/הזיכוי היומי בגין החזקת ה 

 
של צמד  (Mid) אופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע

 החישוב.המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד 
 

 :דוגמה
AUD/CAD Buy 100,000  

Interest  =0.3 
Exchange Rate  =0.9 

=  Mark Up0.1 
Days = 1 

[(𝟎. 𝟑 × 𝟎. 𝟗) + 𝟎. 𝟏] ×
𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝟏 = 𝟑. 𝟕$ 

 
 אחת בגין החזקת עסקה פתוחה  Lotיחידת פר הקרוב לצפייה בסכום החיוב או הזיכוי 

 over-roll-time-https://www.fxcm.co.il/real לחץ על הקישור הבא:
 

המרת  עמלת
 מטבע 

  אין עמלת המרה בגין המרת מטבע הציטוט למטבע הבסיס בחשבון

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי

נוספים  תקבולים
מהחזקת המכשיר 

 הפיננסי  

 המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו. 

https://www.fxcm.co.il/roll-over-calendar/
https://www.fxcm.co.il/real-time-roll-over/
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נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 :מרווח בין בנקאי + עמלה יחוייבו בעמלה בגין פתיחת וסגירת עסקה. לתעריפון המלאלקוחות הסוחרים במודל 
Card.pdf-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Rate 

 

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר
 חופשות ומועדי

 הפיננסי במכשיר

  23:59יום ו'  – 00:00' ביום  –(: שעות מסחר קיץשעון ישראל )שעון 
 of-Schedule-Vacation-and-shour-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-מועדי חופשות: 

instruments2016.pdf-financial 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 קנדי.דולר 
להפסיד כתוצאה משינוי /כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה, הנך עלול להרוויח

 בשערי החליפין. 
 נכס הבסיס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

  Spot Exchange Rate AUD/CAD: שם מלא
 הדולר האוסטרלי מול הדולר הקנדי.:  שער החליפין של תיאור נכס הבסיס

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 AUD/CAD הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום 

http://www.bloomberg.com/quote/AUDCAD:CUR 
 

 /בלומברג קוד
 רויטרס

AUDCAD:CUR )בלומברג( 

 קנדי( דולר CAD) הנכס מטבע

נתונים 
סטטיסטים של 

 נכס הבסיס

סעיף א לתקנון זה ובאתר   13נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של  נכס הבסיס מפורטים בפרק 

 החברה בלינק הבא:

https://www.fxcm.co.il/stdv-stats// 

 בזירה המסחר

 Meta Trader 4 / Trading Station 2 שם מערכת המסחר:   מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 המסחר במערכות

AUD/CAD 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 (AUDדולר אוסטרלי יחידות מטבע הראשי ) 1000
 

 סימול לכמות המינימלית מערכת המסחר

Trading Station 2 1K 

Meta Trader 4 0.01 Lot 
 
 

  בטוחות

Margin  

הבסיס(, אלא נדרש הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס 
 להפקיד )כבטוחה( רק אחוז מערכן.

 מגובה הפוזיציה. 1%בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה: 
 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Marginלאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת )

 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9)המפורט בסעיף כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים 
 בחשבונו, תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה 

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

קנון( מתוך סך הכספים לת 9כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים )המפורט בסעיף 
 בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Stop Outלמידע נוסף אודות סגירת עסקה )

 מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

X.XXXXX 
הנכס במקום המסחר המרכזי בו נסחר נכס  את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר החברה אינה מעגלת 

 הבסיס.

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

0.00001 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה
 במחיר

Trade Size * 0.00001 
Trade Size גודל העסקה במונחי המטבע הראשי = 

 דולר קנדי 0.01)ההיקף המינימלי( שווה ל  יחידות מטבע 1000לדוגמה:  התזוזה בקנייה/מכירה בהיקף 

https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Rate-Card.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
http://www.bloomberg.com/quote/AUDCAD:CUR
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 מוצר דף - תקנון
 FXCM Israelפרופיל מכשיר פיננסי | 

1000 * 0.00001 = 0.01 
 ספק הציטוטים

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 לתקנון.  10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 פרטים נוספים

 דיווחים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו 

 https://www.magna.isa.gov.il/default.aspxבתקנון ובדף המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

 16/07/2018  -עדכון אחרון  תאריך

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx


 אפ.אקס.סי.אם טריידינג בע"מ                          
 info@fxcm.co.il, דוא"ל: 03-5101317טל':                                 
 20/04/2023תאריך עדכון אחרון                                 

72 

 בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר
פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 מינימלית נדרשת בטוחה

 עסקה לפתיחת

 הפרשים חוזה

(CFD) 
AUD/CHF 

 

שער חליפין של צמד 

 מטבעות

בעל  המכשיר אינו
 מועד פקיעה

 המינימליתהבטוחה 
מפורסמת הנדרשת 

 (לחץ כאן) באתר החברה
 1%אינה תפחת מ ו

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

, משמע, אינו OTC - Over The Counterחוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק )
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 

הבסיס )גודל העסקה( במועד פתיחתה. מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות העסקה לבין ערכו במונחי נכס 
שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה. ההתחשבנות 

 צמו.( וללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עcash settlementשל החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית בלבד )

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

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 

כדי שהחברה תסגור באופן יזום את העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד  יה,נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיצ
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 

ציות נוספות. כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים לפתוח פוזי
לתקנון. העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר  9בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה כמפורט בסעיף 

 הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא שוויה של העסקה )הפוזיציה במונחי נכס בסיס(. 

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

כאשר החברה תבצע  למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה. העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או
 לתקנון.  9סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

: כמות יחידות וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע מקניית המכשיר הפיננסיהרווח 
כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה 

ההפרשים מהזירה במועד פתיחת )או מועד החישוב(, ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את חוזה 
 העסקה. תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה )או במועד החישוב(.

 
: כמות יחידות הרווח וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי

מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה, כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו 
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(.
 

 :AUD/CHF ( מכשיר פיננסיBuy) שתנוסחת רווח/הפסד מרכי
 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑩𝒊𝒅 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑨𝒔𝒌)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :AUD/CHF( מכשיר פיננסי Sellנוסחת רווח/הפסד ממכירת )
 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑨𝒔𝒌 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑩𝒊𝒅)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :מקרא
Trade Size לדוגמה: במערכת ה = גודל העסקה במונחי המטבע הראשי(mt4  100,000  יחידות נרשמות בלוטים

 ( k100יחידות נרשמות באלפים כ  TS2 100,000במערכת ה   1lotכ
Open Bid ( שער הפתיחה בעסקת מכירה =Sell) 
Close Bid ( שער הסגירה בעסקת קנייה =Buy) 
Open Ask ( שער הפתיחה בעסקת קנייה =Buy) 
Close Ask ( שער הסגירה בעסקת מכירה =Sell ) 

Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 
P/L רווח/הפסד = 
 

של צמד  (Mid) אופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע
 .המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד סגירת העסקה

 
 .Bid-וה Ask-עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

)שעון ישראל(. הלקוח  23:59:59 החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה 
בגין היום הקודם ישירות מחשבונו בזירה, בהתאם  01:00:00 – 00:00:00ו' בשעה: –יחויב או יזוכה בימים א' 

 לנוסחה שלהן:

https://www.fxcm.co.il/markets/forex/margin-requirements/
https://www.fxcm.co.il/markets/forex/margin-requirements/
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 : AUD/CHF (Buyעמלה בגין החזקת עסקה פתוחה )עסקת רכישה 

 

[(𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆) + 𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑] ×
 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐳𝐞

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
 × 𝐃𝐚𝐲𝐬 = 𝐑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 

 
 

 :AUD/CHF (Sellעמלה בגין החזקת עסקה פתוחה )עסקת מכירה 
 

[(𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆) + 𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑] ×
 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐳𝐞

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝐃𝐚𝐲𝐬 = 𝐑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 

 
אחת מפורטים בפרק  LOTנתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת 

 סעיף ב לתקנון זה, ובאתר החברה בלינק הבא:  13

https://www.fxcm.co.il/roll-stats/ 

 
( Rolloverמשמעות הדבר כי הלקוח יחויב, במידה ותוצאת חישוב ) שלילית( היא Rolloverבמידה ותוצאת חישוב )

 משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה. חיוביתהיא 
 

ביותר מריבית  00:00:00בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  תזוכה/לתשומת ליבך, ישנם מצבים בהם תחויב
 3 תזוכה/)שעון ישראל(, תחויב 23:59:59. למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי )ללא חג נלווה( בשעה אחת

 00:00:01גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה פעמים בגין החזקת העסקה עבור יום רביעי, שבת וראשון 
תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור  בכל זיכויים/. לפירוט מלא אודות מספר החיוביםבחמישי

 /calendar-over-https://www.fxcm.co.il/roll המצ"ב:
 
 

 :מקרא
Interest  הפרש הריביות הבין בנקאיות היומיות של המטבע הראשי ומטבע הציטוט כפי שמתקבל מספקית =

 הנזילות לקנייה או מכירה בנקודות
 Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 

Mark Up בנקודותבגין החזקת העסקה  ספקית הנזילותשל  ייקור= תוספת ה 
Trade Size לדוגמה: במערכת ה = גודל העסקה במונחי המטבע הראשי(mt4  100,000  יחידות נרשמות בלוטים

 ( k100יחידות נרשמות באלפים כ  TS2 100,000במערכת ה   1lotכ
Days ( עבור ימי שבת וראשון וביום שלפני חגים ומועדים החיוב  3בימי רביעי המכפיל הוא ככלל, = מכפיל הימים

 יהיה גם עבור ימי החג(
Rollover סך החיוב/הזיכוי היומי בגין החזקת העסקה = 

 
של צמד  (Mid) אופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע

 החישוב.המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד 
 

 :דוגמה
AUD/CHF Buy 100,000  

Interest  =0.3 
Exchange Rate  =1 

=  Mark Up0.1 
Days = 1 

[(𝟎. 𝟑 × 𝟏) + 𝟎. 𝟏] ×
𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝟏 = 𝟒$ 

 
 אחת בגין החזקת עסקה פתוחה  Lotיחידת פר הקרוב לצפייה בסכום החיוב או הזיכוי 

 over-roll-time-https://www.fxcm.co.il/real לחץ על הקישור הבא:
 

המרת  עמלת
 מטבע 

  אין עמלת המרה בגין המרת מטבע הציטוט למטבע הבסיס בחשבון

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי

נוספים  תקבולים
מהחזקת המכשיר 

 הפיננסי  

 המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו. 

https://www.fxcm.co.il/roll-over-calendar/
https://www.fxcm.co.il/real-time-roll-over/
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נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 :לקוחות הסוחרים במודל מרווח בין בנקאי + עמלה יחוייבו בעמלה בגין פתיחת וסגירת עסקה. לתעריפון המלא
Card.pdf-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Rate 

 

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר
 חופשות ומועדי

 הפיננסי במכשיר

  23:59יום ו'  – 00:00' ביום  –(: שעות מסחר קיץשעון ישראל )שעון 
 of-Schedule-Vacation-and-hours-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-מועדי חופשות: 

instruments2016.pdf-financial 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 פרנק שוויצרי
להפסיד כתוצאה משינוי /כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה, הנך עלול להרוויח

 בשערי החליפין. 
 נכס הבסיס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

  HF Spot Exchange RateAUD/C: שם מלא
 הדולר האוסטרלי מול הפרנק השוויצרי.:  שער החליפין של תיאור נכס הבסיס

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 AUD/CHF הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום 

http://www.bloomberg.com/quote/AUDCHF:CUR 
 

 /בלומברג קוד
 רויטרס

AUDCHF:CUR )בלומברג( 

 פרנק שוויצרי( CHF) הנכס מטבע

נתונים 
של סטטיסטים 

 נכס הבסיס

סעיף א לתקנון זה ובאתר   13נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של  נכס הבסיס מפורטים בפרק 

 החברה בלינק הבא:

https://www.fxcm.co.il/stdv-stats// 

 בזירה המסחר

 Meta Trader 4 / Trading Station 2 שם מערכת המסחר:   מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 המסחר במערכות

AUD/CHF 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 (AUDדולר אוסטרלי יחידות מטבע הראשי ) 1000
 

 סימול לכמות המינימלית מערכת המסחר

Trading Station 2 1K 

Meta Trader 4 0.01 Lot 
 
 

  בטוחות

Margin  

במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה 
 להפקיד )כבטוחה( רק אחוז מערכן.

 מגובה הפוזיציה. 1%בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה: 
 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Marginלאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת )

 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9לשיעור מסוים )המפורט בסעיף כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע 
 בחשבונו, תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה 

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9רט בסעיף כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים )המפו
 בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Stop Outלמידע נוסף אודות סגירת עסקה )

 מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

X.XXXXX 
למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו נסחר נכס את המחיר שהיא מצטטת ביחס  החברה אינה מעגלת 

 הבסיס.

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

0.00001 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה
 במחיר

Trade Size * 0.00001 
Trade Size גודל העסקה במונחי המטבע הראשי = 

 פרנק שוויצרי 0.01)ההיקף המינימלי( שווה ל  יחידות מטבע 1000לדוגמה:  התזוזה בקנייה/מכירה בהיקף 

https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Rate-Card.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
http://www.bloomberg.com/quote/AUDCHF:CUR
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 מוצר דף - תקנון
 FXCM Israelפרופיל מכשיר פיננסי | 

1000 * 0.00001 = 0.01 
 ספק הציטוטים

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 לתקנון.  10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 פרטים נוספים

 דיווחים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו 

 https://www.magna.isa.gov.il/default.aspxבתקנון ובדף המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

 16/07/2018   -עדכון אחרון  תאריך

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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 בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר
פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 מינימלית נדרשת בטוחה

 עסקה לפתיחת

 הפרשים חוזה

(CFD) 
AUD/JPY  

 

שער חליפין של צמד 

 מטבעות

בעל  המכשיר אינו
 מועד פקיעה

 המינימליתהבטוחה 
מפורסמת הנדרשת 

 (לחץ כאן) באתר החברה
 1%אינה תפחת מ ו

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

, משמע, אינו OTC - Over The Counterחוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק )
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 

הבסיס )גודל העסקה( במועד פתיחתה. מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות העסקה לבין ערכו במונחי נכס 
שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה. ההתחשבנות 

 צמו.( וללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עcash settlementשל החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית בלבד )

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

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 

כדי שהחברה תסגור באופן יזום את העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד  יה,נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיצ
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 

ציות נוספות. כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים לפתוח פוזי
לתקנון. העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר  9בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה כמפורט בסעיף 

 הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא שוויה של העסקה )הפוזיציה במונחי נכס בסיס(. 

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

כאשר החברה תבצע  למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה. העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או
 לתקנון.  9סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

: כמות יחידות וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע מקניית המכשיר הפיננסיהרווח 
כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה 

ההפרשים מהזירה במועד פתיחת )או מועד החישוב(, ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את חוזה 
 העסקה. תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה )או במועד החישוב(.

 
: כמות יחידות הרווח וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי

מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה, כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו 
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(.
 

 :AUD/JPY ( מכשיר פיננסיBuy) שתנוסחת רווח/הפסד מרכי
 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑩𝒊𝒅 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑨𝒔𝒌)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :AUDJPY( מכשיר פיננסי Sellנוסחת רווח/הפסד ממכירת )
 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑨𝒔𝒌 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑩𝒊𝒅)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :מקרא
Trade Size לדוגמה: במערכת ה = גודל העסקה במונחי המטבע הראשי(mt4  100,000  יחידות נרשמות בלוטים

 ( k100יחידות נרשמות באלפים כ  TS2 100,000במערכת ה   1lotכ
Open Bid ( שער הפתיחה בעסקת מכירה =Sell) 
Close Bid ( שער הסגירה בעסקת קנייה =Buy) 
Open Ask ( שער הפתיחה בעסקת קנייה =Buy) 
Close Ask ( שער הסגירה בעסקת מכירה =Sell ) 

Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 
P/L רווח/הפסד = 
 

של צמד  (Mid) אופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע
 .המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד סגירת העסקה

 
 .Bid-וה Ask-עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

)שעון ישראל(. הלקוח  23:59:59 החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה 
בגין היום הקודם ישירות מחשבונו בזירה, בהתאם  01:00:00 – 00:00:00ו' בשעה: –יחויב או יזוכה בימים א' 

 לנוסחה שלהן:

https://www.fxcm.co.il/markets/forex/margin-requirements/
https://www.fxcm.co.il/markets/forex/margin-requirements/
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 : AUD/JPY (Buyעמלה בגין החזקת עסקה פתוחה )עסקת רכישה 

 

[(𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆) + 𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑] ×
 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐳𝐞

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
 × 𝐃𝐚𝐲𝐬 = 𝐑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 

 
 

 :AUD/JPY (Sellעמלה בגין החזקת עסקה פתוחה )עסקת מכירה 
 

[(𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆) + 𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑] ×
 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐳𝐞

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝐃𝐚𝐲𝐬 = 𝐑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 

 
אחת מפורטים בפרק  LOTנתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת 

 סעיף ב לתקנון זה, ובאתר החברה בלינק הבא:  13

https://www.fxcm.co.il/roll-stats/ 

 
( Rolloverמשמעות הדבר כי הלקוח יחויב, במידה ותוצאת חישוב ) שלילית( היא Rolloverבמידה ותוצאת חישוב )

 משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה. חיוביתהיא 
 

ביותר מריבית  00:00:00בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  תזוכה/לתשומת ליבך, ישנם מצבים בהם תחויב
 3 תזוכה/)שעון ישראל(, תחויב 23:59:59. למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי )ללא חג נלווה( בשעה אחת

 00:00:01גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה פעמים בגין החזקת העסקה עבור יום רביעי, שבת וראשון 
תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור  בכל זיכויים/. לפירוט מלא אודות מספר החיוביםבחמישי

 /calendar-over-https://www.fxcm.co.il/roll המצ"ב:
 
 

 :מקרא
Interest  הפרש הריביות הבין בנקאיות היומיות של המטבע הראשי ומטבע הציטוט כפי שמתקבל מספקית =

 הנזילות לקנייה או מכירה בנקודות
 Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 

Mark Up בנקודותבגין החזקת העסקה  ספקית הנזילותשל  ייקור= תוספת ה 
Trade Size לדוגמה: במערכת ה = גודל העסקה במונחי המטבע הראשי(mt4  100,000  יחידות נרשמות בלוטים

 ( k100יחידות נרשמות באלפים כ  TS2 100,000במערכת ה   1lotכ
Days ( עבור ימי שבת וראשון וביום שלפני חגים ומועדים החיוב  3בימי רביעי המכפיל הוא ככלל, = מכפיל הימים

 יהיה גם עבור ימי החג(
Rollover סך החיוב/הזיכוי היומי בגין החזקת העסקה = 

 
של צמד  (Mid) אופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע

 החישוב.המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד 
 

 :דוגמה
AUD/JPY Buy 100,000  

Interest  =0.3 
Exchange Rate  =0.9 

=  Mark Up0.1 
Days = 1 

[(𝟎. 𝟑 × 𝟎. 𝟗) + 𝟎. 𝟏] ×
𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝟏 = 𝟑. 𝟕$ 

 
 אחת בגין החזקת עסקה פתוחה  Lotיחידת פר הקרוב לצפייה בסכום החיוב או הזיכוי 

 over-roll-time-https://www.fxcm.co.il/real לחץ על הקישור הבא:
 

המרת  עמלת
 מטבע 

  אין עמלת המרה בגין המרת מטבע הציטוט למטבע הבסיס בחשבון

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי

נוספים  תקבולים
מהחזקת המכשיר 

 הפיננסי  

 המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו. 

https://www.fxcm.co.il/roll-over-calendar/
https://www.fxcm.co.il/real-time-roll-over/
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נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 :לקוחות הסוחרים במודל מרווח בין בנקאי + עמלה יחוייבו בעמלה בגין פתיחת וסגירת עסקה. לתעריפון המלא
Card.pdf-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Rate 

 

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר
 חופשות ומועדי

 הפיננסי במכשיר

  23:59יום ו'  – 00:00 ב'יום  –(: שעות מסחר  קיץ שעון ישראל )שעון 
 of-Schedule-Vacation-and-hours-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-מועדי חופשות: 

instruments2016.pdf-financial 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 יין יפני.
להפסיד כתוצאה משינוי /כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה, הנך עלול להרוויח

 בשערי החליפין. 
 נכס הבסיס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

  AUD/JPY Spot Exchange Rate: שם מלא
 הדולר האוסטרלי מול היין היפני.:  שער החליפין של תיאור נכס הבסיס

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 AUD/JPY הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום 

http://www.bloomberg.com/quote/AUDJPY:CUR 
 /בלומברג קוד

 רויטרס
AUDJPY:CUR )בלומברג( 

 יין יפני( JPY) הנכס מטבע

נתונים 
סטטיסטים של 

 הבסיסנכס 

סעיף א לתקנון זה ובאתר   13נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של  נכס הבסיס מפורטים בפרק 

 החברה בלינק הבא:

https://www.fxcm.co.il/stdv-stats// 

 בזירה המסחר

 Meta Trader 4 / Trading Station 2 שם מערכת המסחר:   מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 המסחר במערכות

AUD/JPY 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 (AUD/  דולר אוסטרלייחידות מטבע הראשי ) 1000
 

 סימול לכמות המינימלית מערכת המסחר

Trading Station 2 1K 

Meta Trader 4 0.01 Lot 
 
 

  בטוחות

Margin  

במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה 
 להפקיד )כבטוחה( רק אחוז מערכן.

 מגובה הפוזיציה. 1%בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה: 
 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Marginלאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת )

 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9לשיעור מסוים )המפורט בסעיף כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע 
 בחשבונו, תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה 

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9רט בסעיף כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים )המפו
 בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Stop Outלמידע נוסף אודות סגירת עסקה )

 מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

X.XXX 
למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו נסחר נכס את המחיר שהיא מצטטת ביחס  החברה אינה מעגלת 

 הבסיס.

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

0.001 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה
 במחיר

Trade Size * 0.001 
Trade Size גודל העסקה במונחי המטבע הראשי = 

 יין יפני 1)ההיקף המינימלי( שווה ל יחידות מטבע 1000לדוגמה:  התזוזה בקנייה/מכירה בהיקף 
1000 * 0.001 = 1 

https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Rate-Card.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
http://www.bloomberg.com/quote/AUDJPY:CUR
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 מוצר דף - תקנון
 FXCM Israelפרופיל מכשיר פיננסי | 

 ספק הציטוטים

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 לתקנון.  10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 פרטים נוספים

 דיווחים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו 

 https://www.magna.isa.gov.il/default.aspxבתקנון ובדף המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

 16/07/2018   -עדכון אחרון  תאריך

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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 בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר
פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 מינימלית נדרשת בטוחה

 עסקה לפתיחת

 הפרשים חוזה

(CFD) 
AUD/NZD  

 

שער חליפין של צמד 

 מטבעות

בעל  המכשיר אינו
 מועד פקיעה

 המינימליתהבטוחה 
מפורסמת הנדרשת 

 (לחץ כאן) באתר החברה
 1%אינה תפחת מ ו

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

, משמע, אינו OTC - Over The Counterחוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק )
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 

הבסיס )גודל העסקה( במועד פתיחתה. מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות העסקה לבין ערכו במונחי נכס 
שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה. ההתחשבנות 

 צמו.( וללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עcash settlementשל החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית בלבד )

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

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 

כדי שהחברה תסגור באופן יזום את העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד  יה,נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיצ
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 

ציות נוספות. כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים לפתוח פוזי
לתקנון. העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר  9בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה כמפורט בסעיף 

 הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא שוויה של העסקה )הפוזיציה במונחי נכס בסיס(. 

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

כאשר החברה תבצע  למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה. העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או
 לתקנון.  9סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

: כמות יחידות וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע מקניית המכשיר הפיננסיהרווח 
כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה 

ההפרשים מהזירה במועד פתיחת )או מועד החישוב(, ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את חוזה 
 העסקה. תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה )או במועד החישוב(.

 
: כמות יחידות הרווח וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי

מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה, כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו 
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(.
 

 :AUD/NZD ( מכשיר פיננסיBuy) שתנוסחת רווח/הפסד מרכי
 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑩𝒊𝒅 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑨𝒔𝒌)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 : AUD/NZD ( מכשיר פיננסיSellנוסחת רווח/הפסד ממכירת )
 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑨𝒔𝒌 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑩𝒊𝒅)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :מקרא
Trade Size גודל העסקה במונחי המטבע הראשי = 

Open Bid ( שער הפתיחה בעסקת מכירה =Sell) 
Close Bid ( שער הסגירה בעסקת קנייה =Buy) 
Open Ask ( שער הפתיחה בעסקת קנייה =Buy) 
Close Ask ( שער הסגירה בעסקת מכירה =Sell ) 

Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 
P/L רווח/הפסד = 
 

של צמד  (Mid) האמצעאופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער 
 .המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד סגירת העסקה

 
 .Bid-וה Ask-עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

)שעון ישראל(. הלקוח  23:59:59 החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה 
בגין היום הקודם ישירות מחשבונו בזירה, בהתאם  01:00:00 – 00:00:00ו' בשעה: –יחויב או יזוכה בימים א' 

 לנוסחה שלהן:
 

https://www.fxcm.co.il/markets/forex/margin-requirements/
https://www.fxcm.co.il/markets/forex/margin-requirements/
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 : D/NZDAU (Buyעמלה בגין החזקת עסקה פתוחה )עסקת רכישה 
 

[(𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆) + 𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑] ×
 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐳𝐞

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
 × 𝐃𝐚𝐲𝐬 = 𝐑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 

 
 

 :AUD/NZD (Sellעמלה בגין החזקת עסקה פתוחה )עסקת מכירה 
 

[(𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆) + 𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑] ×
 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐳𝐞

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝐃𝐚𝐲𝐬 = 𝐑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 

 
אחת מפורטים בפרק  LOTנתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת 

 סעיף ב לתקנון זה, ובאתר החברה בלינק הבא:  13

https://www.fxcm.co.il/roll-stats/ 

 
( Rolloverמשמעות הדבר כי הלקוח יחויב, במידה ותוצאת חישוב ) שלילית( היא Rolloverבמידה ותוצאת חישוב )

 משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה. חיוביתהיא 
 

ביותר מריבית  00:00:00בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  תזוכה/לתשומת ליבך, ישנם מצבים בהם תחויב
 3 תזוכה/)שעון ישראל(, תחויב 23:59:59. למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי )ללא חג נלווה( בשעה אחת

 00:00:01גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה פעמים בגין החזקת העסקה עבור יום רביעי, שבת וראשון 
בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור  זיכויים/. לפירוט מלא אודות מספר החיוביםבחמישי

 /calendar-over-https://www.fxcm.co.il/roll המצ"ב:
 
 

 :מקרא
Interest  הפרש הריביות הבין בנקאיות היומיות של המטבע הראשי ומטבע הציטוט כפי שמתקבל מספקית =

 הנזילות לקנייה או מכירה בנקודות
 Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 

Mark Up בנקודותבגין החזקת העסקה  ספקית הנזילותשל  ייקור= תוספת ה 
Trade Size לדוגמה: במערכת ה = גודל העסקה במונחי המטבע הראשי(mt4  100,000  יחידות נרשמות בלוטים

 ( k100יחידות נרשמות באלפים כ  TS2 100,000במערכת ה   1lotכ
Days ( עבור ימי שבת וראשון וביום שלפני חגים ומועדים החיוב  3בימי רביעי המכפיל הוא ככלל, = מכפיל הימים

 יהיה גם עבור ימי החג(
Rollover סך החיוב/הזיכוי היומי בגין החזקת העסקה = 

 
של צמד  (Mid) הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצעאופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע 

 החישוב.המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד 
 

 :דוגמה
AUD/NZD Buy 100,000  

Interest  =0.3 
Exchange Rate  =0.7 

=  Mark Up0.1 
Days = 1 

[(𝟎. 𝟑 × 𝟎. 𝟕) + 𝟎. 𝟏] ×
𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝟏 = 𝟑. 𝟏$ 

 
 אחת בגין החזקת עסקה פתוחה  Lotיחידת פר הקרוב לצפייה בסכום החיוב או הזיכוי 

 over-roll-time-https://www.fxcm.co.il/real לחץ על הקישור הבא:
 

המרת  עמלת
 מטבע 

  המרת מטבע הציטוט למטבע הבסיס בחשבוןאין עמלת המרה בגין 

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי

נוספים  תקבולים
מהחזקת המכשיר 

 הפיננסי  

 המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו. 

נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 :פתיחת וסגירת עסקה. לתעריפון המלא לקוחות הסוחרים במודל מרווח בין בנקאי + עמלה יחוייבו בעמלה בגין
Card.pdf-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Rate 

 

https://www.fxcm.co.il/roll-over-calendar/
https://www.fxcm.co.il/real-time-roll-over/
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Rate-Card.pdf
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 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר
 חופשות ומועדי

 הפיננסי במכשיר

  23:59יום ו'  – 00:00' ביום  –שעון ישראל )שעון קיץ(: שעות מסחר 
 of-Schedule-Vacation-and-hours-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-מועדי חופשות: 

truments2016.pdfins-financial 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 ניו זילנדי.דולר 
להפסיד כתוצאה משינוי /כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה, הנך עלול להרוויח

 בשערי החליפין. 
 נכס הבסיס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

  AUD/NZD Spot Exchange Rate: שם מלא
 הדולר האוסטרלי מול הדולר הניו זילנדי.:  שער החליפין של הבסיסתיאור נכס 

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 AUD/NZD הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום 

http://www.bloomberg.com/quote/AUDNZD:CUR 
 /בלומברג קוד

 רויטרס
AUDNZD:CUR )בלומברג( 

 ניו זילנדי( דולר NZD) הנכס מטבע

נתונים 
סטטיסטים של 

 נכס הבסיס

סעיף א לתקנון זה ובאתר   13נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של  נכס הבסיס מפורטים בפרק 

 החברה בלינק הבא:

https://www.fxcm.co.il/stdv-stats// 

 בזירה המסחר

 Meta Trader 4 / Trading Station 2 שם מערכת המסחר:   מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 המסחר במערכות

AUD/NZD 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 (AUD/  דולר אוסטרלייחידות מטבע הראשי ) 1000
 

 סימול לכמות המינימלית מערכת המסחר

Trading Station 2 1K 

Meta Trader 4 0.01 Lot 
 
 

  בטוחות

Margin  

הבסיס(, אלא נדרש הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס 
 להפקיד )כבטוחה( רק אחוז מערכן.

 מגובה הפוזיציה. 1%בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה: 
 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Marginלאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת )

 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9)המפורט בסעיף כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים 
 בחשבונו, תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה 

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

קנון( מתוך סך הכספים לת 9כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים )המפורט בסעיף 
 בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Stop Outלמידע נוסף אודות סגירת עסקה )

 מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

X.XXXXX 
הנכס במקום המסחר המרכזי בו נסחר נכס  את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר החברה אינה מעגלת 

 הבסיס.

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

0.00001 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה
 במחיר

Trade Size * 0.00001 
Trade Size גודל העסקה במונחי המטבע הראשי = 

 דולר ניו זילנדי 0.01 )ההיקף המינימלי( שווה ל יחידות מטבע 1000לדוגמה:  התזוזה בקנייה/מכירה בהיקף 
1000 * 0.00001 = 0.01 

 ספק הציטוטים

https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
http://www.bloomberg.com/quote/AUDNZD:CUR
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 מוצר דף - תקנון
 FXCM Israelפרופיל מכשיר פיננסי | 

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 לתקנון.  10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 פרטים נוספים

 דיווחים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו 

 https://www.magna.isa.gov.il/default.aspxבתקנון ובדף המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

 16/07/2018   -עדכון אחרון  תאריך

 בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר
פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 מינימלית נדרשת בטוחה

 עסקה לפתיחת

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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 הפרשים חוזה

(CFD) 
AUD/USD  

 

שער חליפין של צמד 

 מטבעות

בעל  המכשיר אינו
 מועד פקיעה

 המינימליתהבטוחה 
מפורסמת הנדרשת 

 (לחץ כאן) באתר החברה
 1%אינה תפחת מ ו

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

, משמע, אינו OTC - Over The Counterחוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק )
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 

הבסיס )גודל העסקה( במועד פתיחתה. מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות העסקה לבין ערכו במונחי נכס 
שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה. ההתחשבנות 

 צמו.( וללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עcash settlementשל החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית בלבד )

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

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 

כדי שהחברה תסגור באופן יזום את העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד  יה,נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיצ
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 

ציות נוספות. כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים לפתוח פוזי
לתקנון. העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר  9בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה כמפורט בסעיף 

 הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא שוויה של העסקה )הפוזיציה במונחי נכס בסיס(. 

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

כאשר החברה תבצע  למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה. העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או
 לתקנון.  9סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

: כמות יחידות וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע מקניית המכשיר הפיננסיהרווח 
כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה 

ההפרשים מהזירה במועד פתיחת )או מועד החישוב(, ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את חוזה 
 העסקה. תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה )או במועד החישוב(.

 
: כמות יחידות הרווח וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי

מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה, כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו 
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(.
 

 :AUD/USD ( מכשיר פיננסיBuy) שתנוסחת רווח/הפסד מרכי
 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑩𝒊𝒅 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑨𝒔𝒌)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :AUD/USD( מכשיר פיננסי Sellנוסחת רווח/הפסד ממכירת )
 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑨𝒔𝒌 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑩𝒊𝒅)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :מקרא
Trade Size  לדוגמה: במערכת ה   הראשי= גודל העסקה במונחי המטבע(mt4  100,000  יחידות נרשמות בלוטים

 ( k100יחידות נרשמות באלפים כ  TS2 100,000במערכת ה   1lotכ
Open Bid ( שער הפתיחה בעסקת מכירה =Sell) 
Close Bid ( שער הסגירה בעסקת קנייה =Buy) 
Open Ask ( שער הפתיחה בעסקת קנייה =Buy) 
Close Ask ( שער הסגירה בעסקת מכירה =Sell ) 

Exchange Rate עעל בסיס שער האמצ = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 
P/L רווח/הפסד = 
 

של צמד  (Mid) אופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע
 .המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד סגירת העסקה

 
 .Bid-וה Ask-עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה

 החזקת בגין להעמ
  פתוחה עסקה

)שעון ישראל(. הלקוח  23:59:59 החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה 
בגין היום הקודם ישירות מחשבונו בזירה, בהתאם  01:00:00 – 00:00:00ו' בשעה: –יחויב או יזוכה בימים א' 

 לנוסחה שלהן:
 

 : AUD/USD (Buyעמלה בגין החזקת עסקה פתוחה )עסקת רכישה 
 

https://www.fxcm.co.il/markets/forex/margin-requirements/
https://www.fxcm.co.il/markets/forex/margin-requirements/
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[(𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆) + 𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑] ×
 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐳𝐞

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
 × 𝐃𝐚𝐲𝐬 = 𝐑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 

 
 

 :AUD/USD (Sellעמלה בגין החזקת עסקה פתוחה )עסקת מכירה 
 

[(𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆) + 𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑] ×
 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐳𝐞

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝐃𝐚𝐲𝐬 = 𝐑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 

 
אחת מפורטים בפרק  LOTנתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת 

 סעיף ב לתקנון זה, ובאתר החברה בלינק הבא:  13

https://www.fxcm.co.il/roll-stats/ 

 
( Rolloverמשמעות הדבר כי הלקוח יחויב, במידה ותוצאת חישוב ) שלילית( היא Rolloverבמידה ותוצאת חישוב )

 משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה. חיוביתהיא 
 

ביותר מריבית  00:00:00בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  תזוכה/לתשומת ליבך, ישנם מצבים בהם תחויב
 3 תזוכה/)שעון ישראל(, תחויב 23:59:59. למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי )ללא חג נלווה( בשעה אחת

 00:00:01גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה פעמים בגין החזקת העסקה עבור יום רביעי, שבת וראשון 
תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור  בכל זיכויים/. לפירוט מלא אודות מספר החיוביםבחמישי

 /calendar-over-https://www.fxcm.co.il/roll המצ"ב:
 
 

 :מקרא
Interest  הפרש הריביות הבין בנקאיות היומיות של המטבע הראשי ומטבע הציטוט כפי שמתקבל מספקית =

 הנזילות לקנייה או מכירה בנקודות
 Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 

Mark Up בנקודותבגין החזקת העסקה  ספקית הנזילותשל  ייקור= תוספת ה 
Trade Size לדוגמה: במערכת ה = גודל העסקה במונחי המטבע הראשי(mt4  100,000  יחידות נרשמות בלוטים

 ( k100יחידות נרשמות באלפים כ  TS2 100,000במערכת ה   1lotכ
Days ( עבור ימי שבת וראשון וביום שלפני חגים ומועדים החיוב  3בימי רביעי המכפיל הוא ככלל, = מכפיל הימים

 יהיה גם עבור ימי החג(
Rollover סך החיוב/הזיכוי היומי בגין החזקת העסקה = 

 
של צמד  (Mid) אופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע

 החישוב.המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד 
 

 :דוגמה
AUD/USD Buy 100,000  

Interest  =0.3 
Exchange Rate  =1 

=  Mark Up0.1 
Days = 1 

[(𝟎. 𝟑 × 𝟏) + 𝟎. 𝟏] ×
𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝟏 = 𝟒$ 

 
 אחת בגין החזקת עסקה פתוחה  Lotיחידת פר הקרוב לצפייה בסכום החיוב או הזיכוי 

 over-roll-time-https://www.fxcm.co.il/real לחץ על הקישור הבא:
 

המרת  עמלת
 מטבע 

  אין עמלת המרה בגין המרת מטבע הציטוט למטבע הבסיס בחשבון

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי

נוספים  תקבולים
מהחזקת המכשיר 

 הפיננסי  

 המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו. 

נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 :לקוחות הסוחרים במודל מרווח בין בנקאי + עמלה יחוייבו בעמלה בגין פתיחת וסגירת עסקה. לתעריפון המלא
Card.pdf-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Rate 

 

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר

  23:59יום ו'  – 00:00' ביום  –שעון ישראל )שעון קיץ(: שעות מסחר 

https://www.fxcm.co.il/roll-over-calendar/
https://www.fxcm.co.il/real-time-roll-over/
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Rate-Card.pdf
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 חופשות ומועדי
 הפיננסי במכשיר

 of-Schedule-Vacation-and-hours-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-מועדי חופשות: 
instruments2016.pdf-financial 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 דולר ארצות הברית )$(.
להפסיד כתוצאה משינוי /כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה, הנך עלול להרוויח

 בשערי החליפין. 
 נכס הבסיס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

  AUD/USD Spot Exchange Rate: שם מלא
 .מול דולר ארה"ב דולר האוסטרלי:  שער החליפין של התיאור נכס הבסיס

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 AUD/USD הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום 

http://www.bloomberg.com/quote/AUDUSD:CUR 
 /בלומברג קוד

 רויטרס
AUDUSD:CUR )בלומברג( 

 ( דולר ארה"בUSD) הנכס מטבע

נתונים 
סטטיסטים של 

 הבסיסנכס 

סעיף א לתקנון זה ובאתר   13נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של  נכס הבסיס מפורטים בפרק 

 החברה בלינק הבא:

https://www.fxcm.co.il/stdv-stats// 

 בזירה המסחר

 Meta Trader 4 / Trading Station 2 שם מערכת המסחר:   מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 המסחר במערכות

AUD/USD 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 (AUD/  דולר אוסטרלייחידות מטבע הראשי ) 1000
 

 סימול לכמות המינימלית מערכת המסחר

Trading Station 2 1K 

Meta Trader 4 0.01 Lot 
 
 

  בטוחות

Margin  

במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה 
 להפקיד )כבטוחה( רק אחוז מערכן.

 מגובה הפוזיציה. 1%בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה: 
 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Marginלאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת )

 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9לשיעור מסוים )המפורט בסעיף כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע 
 בחשבונו, תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה 

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9רט בסעיף כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים )המפו
 בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Stop Outלמידע נוסף אודות סגירת עסקה )

 מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

X.XXXXX 
למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו נסחר נכס את המחיר שהיא מצטטת ביחס  החברה אינה מעגלת 

 הבסיס.

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

0.00001 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה
 במחיר

Trade Size * 0.00001 
Trade Size גודל העסקה במונחי המטבע הראשי = 

 $0.01)ההיקף המינימלי( שווה ל  יחידות מטבע 1000לדוגמה:  התזוזה בקנייה/מכירה בהיקף 
1000 * 0.00001 = 0.01 

 ספק הציטוטים

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 לתקנון.  10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 פרטים נוספים

https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
http://www.bloomberg.com/quote/AUDUSD:CUR
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 מוצר דף - תקנון
 FXCM Israelפרופיל מכשיר פיננסי | 

 דיווחים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו 

 https://www.magna.isa.gov.il/default.aspxבתקנון ובדף המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

 16/07/2018   -עדכון אחרון  תאריך

 בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר
פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 מינימלית נדרשת בטוחה

 עסקה לפתיחת

 הפרשים חוזה

(CFD) 
CAD/CHF  

 

שער חליפין של צמד 

 מטבעות

בעל  המכשיר אינו
 מועד פקיעה

 המינימליתהבטוחה 
מפורסמת הנדרשת 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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 (לחץ כאן) באתר החברה
 1%אינה תפחת מ ו

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

, משמע, אינו OTC - Over The Counterחוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק )
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 

הבסיס )גודל העסקה( במועד פתיחתה. מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות העסקה לבין ערכו במונחי נכס 
שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה. ההתחשבנות 

 צמו.( וללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עcash settlementשל החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית בלבד )

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

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 

כדי שהחברה תסגור באופן יזום את העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד  יה,נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיצ
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 

ציות נוספות. כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים לפתוח פוזי
לתקנון. העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר  9בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה כמפורט בסעיף 

 הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא שוויה של העסקה )הפוזיציה במונחי נכס בסיס(. 

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

כאשר החברה תבצע  למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה. העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או
 לתקנון.  9סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

: כמות יחידות וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע מקניית המכשיר הפיננסיהרווח 
כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה 

ההפרשים מהזירה במועד פתיחת )או מועד החישוב(, ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את חוזה 
 העסקה. תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה )או במועד החישוב(.

 
: כמות יחידות הרווח וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי

מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה, כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו 
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(.
 

 :CAD/CHF ( מכשיר פיננסיBuy) שתנוסחת רווח/הפסד מרכי
 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑩𝒊𝒅 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑨𝒔𝒌)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :CAD/CHF( מכשיר פיננסי Sellנוסחת רווח/הפסד ממכירת )
 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑨𝒔𝒌 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑩𝒊𝒅)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :מקרא
Trade Size לדוגמה: במערכת ה = גודל העסקה במונחי המטבע הראשי(mt4  100,000  יחידות נרשמות בלוטים

 ( k100יחידות נרשמות באלפים כ  TS2 100,000במערכת ה   1lotכ
Open Bid ( שער הפתיחה בעסקת מכירה =Sell) 
Close Bid ( שער הסגירה בעסקת קנייה =Buy) 
Open Ask ( שער הפתיחה בעסקת קנייה =Buy) 
Close Ask ( שער הסגירה בעסקת מכירה =Sell ) 

Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 
P/L רווח/הפסד = 
 

של צמד  (Mid) אופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע
 .המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד סגירת העסקה

 
 .Bid-וה Ask-עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

)שעון ישראל(. הלקוח  23:59:59 החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה 
בגין היום הקודם ישירות מחשבונו בזירה, בהתאם  01:00:00 – 00:00:00ו' בשעה: –יחויב או יזוכה בימים א' 

 לנוסחה שלהן:
 

 : CAD/CHF (Buyעמלה בגין החזקת עסקה פתוחה )עסקת רכישה 
 

[(𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆) + 𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑] ×
 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐳𝐞

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
 × 𝐃𝐚𝐲𝐬 = 𝐑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 

https://www.fxcm.co.il/markets/forex/margin-requirements/
https://www.fxcm.co.il/markets/forex/margin-requirements/
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 :CAD/CHF (Sellעמלה בגין החזקת עסקה פתוחה )עסקת מכירה 
 

[(𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆) + 𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑] ×
 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐳𝐞

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝐃𝐚𝐲𝐬 = 𝐑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 

 
אחת מפורטים בפרק  LOTנתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת 

 סעיף ב לתקנון זה, ובאתר החברה בלינק הבא:  13

https://www.fxcm.co.il/roll-stats/ 

 
( Rolloverמשמעות הדבר כי הלקוח יחויב, במידה ותוצאת חישוב ) שלילית( היא Rolloverבמידה ותוצאת חישוב )

 משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה. חיוביתהיא 
 

ביותר מריבית  00:00:00בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  תזוכה/לתשומת ליבך, ישנם מצבים בהם תחויב
 3 תזוכה/)שעון ישראל(, תחויב 23:59:59. למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי )ללא חג נלווה( בשעה אחת

 00:00:01גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה פעמים בגין החזקת העסקה עבור יום רביעי, שבת וראשון 
תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור  בכל זיכויים/. לפירוט מלא אודות מספר החיוביםבחמישי

 /calendar-over-https://www.fxcm.co.il/roll המצ"ב:
 

 :מקרא
Interest  הפרש הריביות הבין בנקאיות היומיות של המטבע הראשי ומטבע הציטוט כפי שמתקבל מספקית =

 הנזילות לקנייה או מכירה בנקודות
 Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 

Mark Up בנקודותבגין החזקת העסקה  ספקית הנזילותשל  ייקור= תוספת ה 
Trade Size לדוגמה: במערכת ה = גודל העסקה במונחי המטבע הראשי(mt4  100,000  יחידות נרשמות בלוטים

 ( k100יחידות נרשמות באלפים כ  TS2 100,000במערכת ה   1lotכ
Days ( עבור ימי שבת וראשון וביום שלפני חגים ומועדים החיוב  3בימי רביעי המכפיל הוא ככלל, = מכפיל הימים

 יהיה גם עבור ימי החג(
Rollover סך החיוב/הזיכוי היומי בגין החזקת העסקה = 

 
של צמד  (Mid) אופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע

 החישוב.המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד 
 

 :דוגמה
CAD/CHF Buy 100,000  

Interest  =0.3 
Exchange Rate  =1 

=  Mark Up0.1 
Days = 1 

[(𝟎. 𝟑 × 𝟏) + 𝟎. 𝟏] ×
𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝟏 = 𝟒$ 

 
 אחת בגין החזקת עסקה פתוחה  Lotיחידת פר הקרוב לצפייה בסכום החיוב או הזיכוי 

 over-roll-time-https://www.fxcm.co.il/real לחץ על הקישור הבא:
 

המרת  עמלת
 מטבע 

  אין עמלת המרה בגין המרת מטבע הציטוט למטבע הבסיס בחשבון

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי

נוספים  תקבולים
מהחזקת המכשיר 

 הפיננסי  

 המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו. 

נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 :לקוחות הסוחרים במודל מרווח בין בנקאי + עמלה יחוייבו בעמלה בגין פתיחת וסגירת עסקה. לתעריפון המלא
Card.pdf-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Rate 

 

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר
 חופשות ומועדי

 הפיננסי במכשיר

  23:59יום ו'  – 00:00' ביום  –שעון ישראל )שעון קיץ(: שעות מסחר 
 of-Schedule-Vacation-and-hours-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-מועדי חופשות: 

instruments2016.pdf-financial 

https://www.fxcm.co.il/roll-over-calendar/
https://www.fxcm.co.il/real-time-roll-over/
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Rate-Card.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
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 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 פרנק שוויצרי.
להפסיד כתוצאה משינוי /כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה, הנך עלול להרוויח

 בשערי החליפין. 
 נכס הבסיס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

  CAD/CHF Spot Exchange Rate: שם מלא
 הדולר הקנדי מול הפרנק השוויצרי.:  שער החליפין של תיאור נכס הבסיס

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 CAD/CHF הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום 

http://www.bloomberg.com/quote/CADCHF:CUR 
 /בלומברג קוד

 רויטרס
CADCHF:CUR )בלומברג( 

 פרנק שוויצרי( CHF) הנכס מטבע

נתונים 
סטטיסטים של 

 הבסיס נכס

סעיף א לתקנון זה ובאתר   13נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של  נכס הבסיס מפורטים בפרק 

 החברה בלינק הבא:

https://www.fxcm.co.il/stdv-stats/ 

 בזירה המסחר

 Meta Trader 4 / Trading Station 2 שם מערכת המסחר:   מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 המסחר במערכות

CAD/CHF 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 (CAD/  דולר קנדייחידות מטבע הראשי ) 1000
 

 סימול לכמות המינימלית מערכת המסחר

Trading Station 2 1K 

Meta Trader 4 0.01 Lot 
 
 

  בטוחות

Margin  

נכס הבסיס(, אלא נדרש הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי 
 להפקיד )כבטוחה( רק אחוז מערכן.

 מגובה הפוזיציה. 1%בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה: 
 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Marginלאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת )

 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9מסוים )המפורט בסעיף כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור 
 בחשבונו, תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה 

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9ף כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים )המפורט בסעי
 בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Stop Outלמידע נוסף אודות סגירת עסקה )

 מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

X.XXXXX 
בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו נסחר נכס את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר  החברה אינה מעגלת 

 הבסיס.

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

0.00001 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה
 במחיר

Trade Size * 0.00001 
Trade Size גודל העסקה במונחי המטבע הראשי = 

 פרנק שוויצרי 0.01)ההיקף המינימלי( שווה ל  יחידות מטבע 1000לדוגמה:  התזוזה בקנייה/מכירה בהיקף 
1000 * 0.00001 = 0.01 

 ספק הציטוטים

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 לתקנון.  10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 פרטים נוספים

http://www.bloomberg.com/quote/CADCHF:CUR
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 מוצר דף - תקנון
 FXCM Israelפרופיל מכשיר פיננסי | 

 דיווחים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו 

 https://www.magna.isa.gov.il/default.aspxבתקנון ובדף המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

 16/07/2018   -עדכון אחרון  תאריך

 בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר
פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 מינימלית נדרשת בטוחה

 עסקה לפתיחת

 הפרשים חוזה

(CFD) 
CAD/JPY  

 

שער חליפין של צמד 

 מטבעות

בעל  המכשיר אינו
 מועד פקיעה

 המינימליתהבטוחה 
מפורסמת הנדרשת 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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 (לחץ כאן) באתר החברה
 1%אינה תפחת מ ו

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

, משמע, אינו OTC - Over The Counterחוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק )
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 

הבסיס )גודל העסקה( במועד פתיחתה. מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות העסקה לבין ערכו במונחי נכס 
שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה. ההתחשבנות 

 צמו.( וללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עcash settlementשל החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית בלבד )

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

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 

כדי שהחברה תסגור באופן יזום את העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד  יה,נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיצ
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 

ציות נוספות. כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים לפתוח פוזי
לתקנון. העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר  9בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה כמפורט בסעיף 

 הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא שוויה של העסקה )הפוזיציה במונחי נכס בסיס(. 

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

כאשר החברה תבצע  למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה. העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או
 לתקנון.  9סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

: כמות יחידות וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע מקניית המכשיר הפיננסיהרווח 
כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה 

ההפרשים מהזירה במועד פתיחת )או מועד החישוב(, ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את חוזה 
 העסקה. תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה )או במועד החישוב(.

 
: כמות יחידות הרווח וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי

מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה, כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו 
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(.
 

 :JPY/CAD ( מכשיר פיננסיBuy) שתנוסחת רווח/הפסד מרכי
 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑩𝒊𝒅 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑨𝒔𝒌)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 : CAD/JPY ( מכשיר פיננסיSellנוסחת רווח/הפסד ממכירת )
 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑨𝒔𝒌 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑩𝒊𝒅)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :מקרא
Trade Size לדוגמה: במערכת ה = גודל העסקה במונחי המטבע הראשי(mt4  100,000  יחידות נרשמות בלוטים

 ( k100יחידות נרשמות באלפים כ  TS2 100,000במערכת ה   1lotכ
Open Bid ( שער הפתיחה בעסקת מכירה =Sell) 
Close Bid ( שער הסגירה בעסקת קנייה =Buy) 
Open Ask ( שער הפתיחה בעסקת קנייה =Buy) 
Close Ask ( שער הסגירה בעסקת מכירה =Sell ) 

Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 
P/L רווח/הפסד = 
 

של צמד  (Mid) אופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע
 .המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד סגירת העסקה

 
 .Bid-וה Ask-עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

)שעון ישראל(. הלקוח  23:59:59 החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה 
בגין היום הקודם ישירות מחשבונו בזירה, בהתאם  01:00:00 – 00:00:00ו' בשעה: –יחויב או יזוכה בימים א' 

 לנוסחה שלהן:
 

 : CAD/JPY (Buyעמלה בגין החזקת עסקה פתוחה )עסקת רכישה 
 

[(𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆) + 𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑] ×
 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐳𝐞

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
 × 𝐃𝐚𝐲𝐬 = 𝐑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 

https://www.fxcm.co.il/markets/forex/margin-requirements/
https://www.fxcm.co.il/markets/forex/margin-requirements/
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 :CAD/JPY (Sellעמלה בגין החזקת עסקה פתוחה )עסקת מכירה 
 

[(𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆) + 𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑] ×
 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐳𝐞

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝐃𝐚𝐲𝐬 = 𝐑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 

 
אחת מפורטים בפרק  LOTנתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת 

 סעיף ב לתקנון זה, ובאתר החברה בלינק הבא:  13

https://www.fxcm.co.il/roll-stats/ 

 
( Rolloverמשמעות הדבר כי הלקוח יחויב, במידה ותוצאת חישוב ) שלילית( היא Rolloverבמידה ותוצאת חישוב )

 משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה. חיוביתהיא 
 

ביותר מריבית  00:00:00בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  תזוכה/לתשומת ליבך, ישנם מצבים בהם תחויב
 3 תזוכה/)שעון ישראל(, תחויב 23:59:59. למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי )ללא חג נלווה( בשעה אחת

 00:00:01גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה פעמים בגין החזקת העסקה עבור יום רביעי, שבת וראשון 
תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור  בכל זיכויים/. לפירוט מלא אודות מספר החיוביםבחמישי

 /calendar-over-https://www.fxcm.co.il/roll המצ"ב:
 
 

 :מקרא
Interest  הפרש הריביות הבין בנקאיות היומיות של המטבע הראשי ומטבע הציטוט כפי שמתקבל מספקית =

 הנזילות לקנייה או מכירה בנקודות
 Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 

Mark Up בנקודותבגין החזקת העסקה  ספקית הנזילותשל  ייקור= תוספת ה 
Trade Size לדוגמה: במערכת ה = גודל העסקה במונחי המטבע הראשי(mt4  100,000  יחידות נרשמות בלוטים

 ( k100יחידות נרשמות באלפים כ  TS2 100,000במערכת ה   1lotכ
Days ( עבור ימי שבת וראשון וביום שלפני חגים ומועדים החיוב  3בימי רביעי המכפיל הוא ככלל, = מכפיל הימים

 יהיה גם עבור ימי החג(
Rollover סך החיוב/הזיכוי היומי בגין החזקת העסקה = 

 
של צמד  (Mid) אופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע

 החישוב.המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד 
 

 :דוגמה
CAD/JPY Buy 100,000  

Interest  =0.3 
Exchange Rate  =0.9 

=  Mark Up0.1 
Days = 1 

[(𝟎. 𝟑 × 𝟎. 𝟗) + 𝟎. 𝟏] ×
𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝟏 = 𝟑. 𝟕$ 

 
 אחת בגין החזקת עסקה פתוחה  Lotיחידת פר הקרוב לצפייה בסכום החיוב או הזיכוי 

 over-roll-time-https://www.fxcm.co.il/real לחץ על הקישור הבא:
 

המרת  עמלת
 מטבע 

  אין עמלת המרה בגין המרת מטבע הציטוט למטבע הבסיס בחשבון

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי

נוספים  תקבולים
מהחזקת המכשיר 

 הפיננסי  

 המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו. 

נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 :לקוחות הסוחרים במודל מרווח בין בנקאי + עמלה יחוייבו בעמלה בגין פתיחת וסגירת עסקה. לתעריפון המלא
Card.pdf-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Rate 

 

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר
 חופשות ומועדי

 הפיננסי במכשיר

  23:59יום ו'  – 00:00' ביום  –שעון ישראל )שעון קיץ(: שעות מסחר 
 of-Schedule-Vacation-and-hours-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-מועדי חופשות: 

instruments2016.pdf-financial 

https://www.fxcm.co.il/roll-over-calendar/
https://www.fxcm.co.il/real-time-roll-over/
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Rate-Card.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
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 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 יין יפני.
להפסיד כתוצאה משינוי /כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה, הנך עלול להרוויח

 בשערי החליפין. 
 נכס הבסיס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

  CAD/JPY Spot Exchange Rate: שם מלא
 הדולר הקנדי מול היין היפני.:  שער החליפין של תיאור נכס הבסיס

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 CAD/JPY הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום 

http://www.bloomberg.com/quote/CADJPY:CUR 
 /בלומברג קוד

 רויטרס
CADJPY:CUR )בלומברג( 

 יין יפני( JPY) הנכס מטבע

נתונים 
סטטיסטים של 

 הבסיסנכס 

סעיף א לתקנון זה ובאתר   13נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של  נכס הבסיס מפורטים בפרק 

 החברה בלינק הבא:

https://www.fxcm.co.il/stdv-stats/ 

 בזירה המסחר

 Meta Trader 4 / Trading Station 2 שם מערכת המסחר:   מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 המסחר במערכות

CAD/JPY 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 (CAD/  דולר קנדייחידות מטבע הראשי ) 1000
 

 סימול לכמות המינימלית מערכת המסחר

Trading Station 2 1K 

Meta Trader 4 0.01 Lot 
 
 

  בטוחות

Margin  

נכס הבסיס(, אלא נדרש הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי 
 להפקיד )כבטוחה( רק אחוז מערכן.

 מגובה הפוזיציה. 1%בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה: 
 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Marginלאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת )

 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9מסוים )המפורט בסעיף כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור 
 בחשבונו, תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה 

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9ף כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים )המפורט בסעי
 בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Stop Outלמידע נוסף אודות סגירת עסקה )

 מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

X.XXX 
נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו נסחר נכס את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו  החברה אינה מעגלת 

 הבסיס.

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

0.001 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה
 במחיר

Trade Size * 0.001 
Trade Size גודל העסקה במונחי המטבע הראשי = 

 יין יפני 1)ההיקף המינימלי( שווה ל יחידות מטבע 1000לדוגמה:  התזוזה בקנייה/מכירה בהיקף 
1000 * 0.001 = 1 

 ספק הציטוטים

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 לתקנון.  10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 פרטים נוספים

http://www.bloomberg.com/quote/CADJPY:CUR
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 מוצר דף - תקנון
 FXCM Israelפרופיל מכשיר פיננסי | 

 דיווחים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו 

 https://www.magna.isa.gov.il/default.aspxבתקנון ובדף המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

 16/07/2018   -עדכון אחרון  תאריך

 בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר
פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 מינימלית נדרשת בטוחה

 עסקה לפתיחת

 הפרשים חוזה

(CFD) 
CHF/JPY  

 

שער חליפין של צמד 

 מטבעות

בעל  המכשיר אינו
 מועד פקיעה

 המינימליתהבטוחה 
מפורסמת הנדרשת 

 (לחץ כאן) באתר החברה
 1%אינה תפחת מ ו

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
https://www.fxcm.co.il/markets/forex/margin-requirements/
https://www.fxcm.co.il/markets/forex/margin-requirements/
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 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

, משמע, אינו OTC - Over The Counterחוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק )
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 

הבסיס )גודל העסקה( במועד פתיחתה. מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות העסקה לבין ערכו במונחי נכס 
שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה. ההתחשבנות 

 צמו.( וללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עcash settlementשל החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית בלבד )

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

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 

כדי שהחברה תסגור באופן יזום את העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד  יה,נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיצ
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 

ציות נוספות. כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים לפתוח פוזי
לתקנון. העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר  9בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה כמפורט בסעיף 

 הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא שוויה של העסקה )הפוזיציה במונחי נכס בסיס(. 

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

כאשר החברה תבצע  למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה. העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או
 לתקנון.  9סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

: כמות יחידות וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע מקניית המכשיר הפיננסיהרווח 
כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה 

ההפרשים מהזירה במועד פתיחת )או מועד החישוב(, ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את חוזה 
 העסקה. תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה )או במועד החישוב(.

 
: כמות יחידות הרווח וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי

מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה, כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו 
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(.
 

 :CHF/JPY ( מכשיר פיננסיBuy) שתנוסחת רווח/הפסד מרכי
 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑩𝒊𝒅 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑨𝒔𝒌)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :CHF/JPY( מכשיר פיננסי Sellנוסחת רווח/הפסד ממכירת )
 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑨𝒔𝒌 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑩𝒊𝒅)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :מקרא
Trade Size לדוגמה: במערכת ה = גודל העסקה במונחי המטבע הראשי(mt4  100,000  יחידות נרשמות בלוטים

 ( k100יחידות נרשמות באלפים כ  TS2 100,000במערכת ה   1lotכ
Open Bid ( שער הפתיחה בעסקת מכירה =Sell) 
Close Bid ( שער הסגירה בעסקת קנייה =Buy) 
Open Ask ( שער הפתיחה בעסקת קנייה =Buy) 
Close Ask ( שער הסגירה בעסקת מכירה =Sell ) 

Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 
P/L רווח/הפסד = 
 

של צמד  (Mid) אופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע
 .המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד סגירת העסקה

 
 .Bid-וה Ask-עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

)שעון ישראל(. הלקוח  23:59:59 החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה 
בגין היום הקודם ישירות מחשבונו בזירה, בהתאם  01:00:00 – 00:00:00ו' בשעה: –יחויב או יזוכה בימים א' 

 לנוסחה שלהן:
 

 : CHF/JPY (Buyעמלה בגין החזקת עסקה פתוחה )עסקת רכישה 
 

[(𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆) + 𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑] ×
 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐳𝐞

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
 × 𝐃𝐚𝐲𝐬 = 𝐑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 
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 :CHF/JPY (Sellעמלה בגין החזקת עסקה פתוחה )עסקת מכירה 
 

[(𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆) + 𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑] ×
 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐳𝐞

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝐃𝐚𝐲𝐬 = 𝐑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 

 
אחת מפורטים בפרק  LOTנתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת 

 סעיף ב לתקנון זה, ובאתר החברה בלינק הבא:  13

https://www.fxcm.co.il/roll-stats/ 

 
( Rolloverמשמעות הדבר כי הלקוח יחויב, במידה ותוצאת חישוב ) שלילית( היא Rolloverבמידה ותוצאת חישוב )

 משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה. חיוביתהיא 
 

ביותר מריבית  00:00:00בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  תזוכה/לתשומת ליבך, ישנם מצבים בהם תחויב
 3 תזוכה/)שעון ישראל(, תחויב 23:59:59. למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי )ללא חג נלווה( בשעה אחת

 00:00:01גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה פעמים בגין החזקת העסקה עבור יום רביעי, שבת וראשון 
תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור  בכל זיכויים/. לפירוט מלא אודות מספר החיוביםבחמישי

 /calendar-over-https://www.fxcm.co.il/roll המצ"ב:
 
 

 :מקרא
Interest  הפרש הריביות הבין בנקאיות היומיות של המטבע הראשי ומטבע הציטוט כפי שמתקבל מספקית =

 הנזילות לקנייה או מכירה בנקודות
 Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 

Mark Up בנקודותבגין החזקת העסקה  ספקית הנזילותשל  ייקור= תוספת ה 
Trade Size לדוגמה: במערכת ה = גודל העסקה במונחי המטבע הראשי(mt4  100,000  יחידות נרשמות בלוטים

 ( k100יחידות נרשמות באלפים כ  TS2 100,000במערכת ה   1lotכ
Days ( עבור ימי שבת וראשון וביום שלפני חגים ומועדים החיוב  3בימי רביעי המכפיל הוא ככלל, = מכפיל הימים

 יהיה גם עבור ימי החג(
Rollover סך החיוב/הזיכוי היומי בגין החזקת העסקה = 

 
של צמד  (Mid) אופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע

 החישוב.המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד 
 

 :דוגמה
CHF/JPY Buy 100,000  

Interest  =0.3 
Exchange Rate  =0.9 

=  Mark Up0.1 
Days = 1 

[(𝟎. 𝟑 × 𝟎. 𝟗) + 𝟎. 𝟏] ×
𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝟏 = 𝟑. 𝟕$ 

 
 אחת בגין החזקת עסקה פתוחה  Lotיחידת פר הקרוב לצפייה בסכום החיוב או הזיכוי 

 over-roll-time-https://www.fxcm.co.il/real לחץ על הקישור הבא:
 

המרת  עמלת
 מטבע 

  אין עמלת המרה בגין המרת מטבע הציטוט למטבע הבסיס בחשבון

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי

נוספים  תקבולים
מהחזקת המכשיר 

 הפיננסי  

 המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו. 

נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 :לקוחות הסוחרים במודל מרווח בין בנקאי + עמלה יחוייבו בעמלה בגין פתיחת וסגירת עסקה. לתעריפון המלא
Card.pdf-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Rate 

 

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר
 חופשות ומועדי

 הפיננסי במכשיר

  23:59יום ו'  – 00:00' ביום  –שעון ישראל )שעון קיץ(: שעות מסחר 
 of-Schedule-Vacation-and-hours-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-מועדי חופשות: 

instruments2016.pdf-financial 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 יין יפני.

https://www.fxcm.co.il/roll-over-calendar/
https://www.fxcm.co.il/real-time-roll-over/
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Rate-Card.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
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להפסיד כתוצאה משינוי /כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה, הנך עלול להרוויח
 פין. בשערי החלי

 נכס הבסיס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

  CHF/JPY Spot Exchange Rate: שם מלא
 הדולר הקנדי מול היין היפני.:  שער החליפין של תיאור נכס הבסיס

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 CHF/JPY הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום 

http://www.bloomberg.com/quote/CHFJPY:CUR 
 /בלומברג קוד

 רויטרס
CHFJPY:CUR )בלומברג( 

 יין יפני( JPY) הנכס מטבע

נתונים 
סטטיסטים של 

 הבסיסנכס 

סעיף א לתקנון זה ובאתר   13נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של  נכס הבסיס מפורטים בפרק 

 החברה בלינק הבא:

https://www.fxcm.co.il/stdv-stats/ 

 בזירה המסחר

 Meta Trader 4 / Trading Station 2 שם מערכת המסחר:   מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 המסחר במערכות

CHF/JPY 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 (CHF/  פרנק שוויצרייחידות מטבע הראשי ) 1000
 

 סימול לכמות המינימלית מערכת המסחר

Trading Station 2 1K 

Meta Trader 4 0.01 Lot 
 
 

  בטוחות

Margin  

נכס הבסיס(, אלא נדרש  הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי
 להפקיד )כבטוחה( רק אחוז מערכן.

 מגובה הפוזיציה. 1%בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה: 
 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Marginלאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת )

 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9מסוים )המפורט בסעיף כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור 
 בחשבונו, תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה 

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9בסעיף כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים )המפורט 
 בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Stop Outלמידע נוסף אודות סגירת עסקה )

 מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

X.XXX 
בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו נסחר נכס  את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר החברה אינה מעגלת 

 הבסיס.

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

0.001 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה
 במחיר

Trade Size * 0.001 
Trade Size גודל העסקה במונחי המטבע הראשי = 

 יין יפני 1)ההיקף המינימלי( שווה ל יחידות מטבע 1000לדוגמה:  התזוזה בקנייה/מכירה בהיקף 
1000 * 0.001 = 1 

 ספק הציטוטים

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 לתקנון.  10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 פרטים נוספים

 דיווחים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו 

 https://www.magna.isa.gov.il/default.aspxבתקנון ובדף המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

http://www.bloomberg.com/quote/CHFJPY:CUR
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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 מוצר דף - תקנון
 FXCM Israelפרופיל מכשיר פיננסי | 

 16/07/2018   -עדכון אחרון  תאריך

 בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר
פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 מינימלית נדרשת בטוחה

 עסקה לפתיחת

 הפרשים חוזה

(CFD) 
EUR/AUD  

 

שער חליפין של צמד 

 מטבעות

בעל  המכשיר אינו
 מועד פקיעה

 המינימליתהבטוחה 
מפורסמת הנדרשת 

 (לחץ כאן) באתר החברה
 1%אינה תפחת מ ו

 הפיננסי המכשיר

https://www.fxcm.co.il/markets/forex/margin-requirements/
https://www.fxcm.co.il/markets/forex/margin-requirements/
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 הפרשים חוזה
(CFD) 

, משמע, אינו OTC - Over The Counterחוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק )
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 

הבסיס )גודל העסקה( במועד פתיחתה. מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות העסקה לבין ערכו במונחי נכס 
שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה. ההתחשבנות 

 צמו.( וללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עcash settlementשל החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית בלבד )

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

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 

כדי שהחברה תסגור באופן יזום את העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד  הפוזיציה,נכס הבסיס המנוגדות לכיוון 
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 

ח פוזיציות נוספות. כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים לפתו
לתקנון. העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר  9בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה כמפורט בסעיף 

 הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא שוויה של העסקה )הפוזיציה במונחי נכס בסיס(. 

 תקיעפ מועד
 פיננסיה מכשירה
 

כאשר החברה תבצע  למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה. העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או
 לתקנון.  9סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

: כמות יחידות הרווח וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע מקניית המכשיר הפיננסי
כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה 

חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת  )או מועד החישוב(, ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את
 העסקה. תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה )או במועד החישוב(.

 
: כמות יחידות הרווח וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי

רה בו מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה, כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזי
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(.
 

 :EUR/AUD ( מכשיר פיננסיBuy) ד מרכישתנוסחת רווח/הפס
 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑩𝒊𝒅 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑨𝒔𝒌)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :EUR/AUD( מכשיר פיננסי Sellנוסחת רווח/הפסד ממכירת )
 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑨𝒔𝒌 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑩𝒊𝒅)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :מקרא
Trade Size לדוגמה: במערכת ה = גודל העסקה במונחי המטבע הראשי(mt4  100,000  יחידות נרשמות בלוטים

 ( k100יחידות נרשמות באלפים כ  TS2 100,000במערכת ה   1lotכ
Open Bid ( שער הפתיחה בעסקת מכירה =Sell) 
Close Bid ( שער הסגירה בעסקת קנייה =Buy) 
Open Ask ( שער הפתיחה בעסקת קנייה =Buy) 
Close Ask ( שער הסגירה בעסקת מכירה =Sell) 

Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 
P/L רווח/הפסד = 
 

של צמד  (Mid) אופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע
 .המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד סגירת העסקה

 
 .Bid-וה Ask-עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

)שעון ישראל(. הלקוח  23:59:59 החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה 
בגין היום הקודם ישירות מחשבונו בזירה, בהתאם  01:00:00 – 00:00:00ו' בשעה: –יחויב או יזוכה בימים א' 

 לנוסחה שלהן:
 

 : EUR/AUD (Buyעמלה בגין החזקת עסקה פתוחה )עסקת רכישה 
 

[(𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆) + 𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑] ×
 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐳𝐞

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
 × 𝐃𝐚𝐲𝐬 = 𝐑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 

 
 

 :EUR/AUD (Sellעמלה בגין החזקת עסקה פתוחה )עסקת מכירה 
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[(𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆) + 𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑] ×
 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐳𝐞

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝐃𝐚𝐲𝐬 = 𝐑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 

 
אחת מפורטים בפרק  LOTנתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת 

 סעיף ב לתקנון זה, ובאתר החברה בלינק הבא:  13

https://www.fxcm.co.il/roll-stats/ 

 
( Rolloverמשמעות הדבר כי הלקוח יחויב, במידה ותוצאת חישוב ) שלילית( היא Rolloverבמידה ותוצאת חישוב )

 משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה. חיוביתהיא 
 

ביותר מריבית  00:00:00בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  תזוכה/לתשומת ליבך, ישנם מצבים בהם תחויב
 3 תזוכה/)שעון ישראל(, תחויב 23:59:59. למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי )ללא חג נלווה( בשעה אחת

 00:00:01גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה פעמים בגין החזקת העסקה עבור יום רביעי, שבת וראשון 
תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור  בכל זיכויים/. לפירוט מלא אודות מספר החיוביםבחמישי

 /calendar-over-https://www.fxcm.co.il/roll המצ"ב:
 

 :מקרא
Interest היומיות של המטבע הראשי ומטבע הציטוט כפי שמתקבל מספקית  = הפרש הריביות הבין בנקאיות

 הנזילות לקנייה או מכירה בנקודות.
 Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 

Mark Up בנקודות.בגין החזקת העסקה  ספקית הנזילותשל  ייקור= תוספת ה 
Trade Size לדוגמה: במערכת ה = גודל העסקה במונחי המטבע הראשי(mt4  100,000  יחידות נרשמות בלוטים

 ( k100יחידות נרשמות באלפים כ  TS2 100,000במערכת ה   1lotכ
Days ( עבור ימי שבת וראשון וביום שלפני חגים ומועדים החיוב  3בימי רביעי המכפיל הוא ככלל, = מכפיל הימים

 .יהיה גם עבור ימי החג(
Rollover סך החיוב/הזיכוי היומי בגין החזקת העסקה =. 

 
של צמד  (Mid) אופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע

 החישוב.המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד 
 

 :דוגמה
EUR/AUD Buy 100,000  

Interest  =0.3 
Exchange Rate  =0.7 

=  Mark Up0.1 
Days = 1 

[(𝟎. 𝟑 × 𝟎. 𝟕) + 𝟎. 𝟏] ×
𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝟏 = 𝟑. 𝟏$ 

 
 אחת בגין החזקת עסקה פתוחה  Lotיחידת פר הקרוב לצפייה בסכום החיוב או הזיכוי 

 over-roll-time-https://www.fxcm.co.il/real לחץ על הקישור הבא:
 

המרת  עמלת
 מטבע 

  אין עמלת המרה בגין המרת מטבע הציטוט למטבע הבסיס בחשבון

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי

נוספים  תקבולים
מהחזקת המכשיר 

 הפיננסי  

 המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו. 

נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 :לקוחות הסוחרים במודל מרווח בין בנקאי + עמלה יחוייבו בעמלה בגין פתיחת וסגירת עסקה. לתעריפון המלא
Card.pdf-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Rate 

 

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר
 חופשות ומועדי

 הפיננסי במכשיר

  23:59יום ו'  – 00:00' ביום  –שעון ישראל )שעון קיץ(: שעות מסחר 
 of-Schedule-Vacation-and-hours-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-מועדי חופשות: 

instruments2016.pdf-financial 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 דולר אוסטרלי.
להפסיד כתוצאה משינוי /כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה, הנך עלול להרוויח

 בשערי החליפין. 
 נכס הבסיס

https://www.fxcm.co.il/roll-over-calendar/
https://www.fxcm.co.il/real-time-roll-over/
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Rate-Card.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
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 ותיאור מלא שם

 תמציתי

  EUR/AUD Spot Exchange Rate: שם מלא
 האירו מול הדולר האוסטרלי.:  שער החליפין של תיאור נכס הבסיס

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 EUR/AUD הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום 

http://www.bloomberg.com/quote/EURAUD:CUR 
 /בלומברג קוד

 רויטרס
EURAUD:CUR )בלומברג( 

 דולר אוסטרלי( AUD) הנכס מטבע

נתונים 
סטטיסטים של 

 הבסיסנכס 

סעיף א לתקנון זה ובאתר   13נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של  נכס הבסיס מפורטים בפרק 

 החברה בלינק הבא:

https://www.fxcm.co.il/stdv-stats/ 

 בזירה המסחר

 Meta Trader 4 / Trading Station 2 שם מערכת המסחר:   מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 המסחר במערכות

EUR/AUD 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 (EUR /אירו יחידות מטבע הראשי ) 1000
 

 סימול לכמות המינימלית מערכת המסחר

Trading Station 2 1K 

Meta Trader 4 0.01 Lot 
 
 

  בטוחות

Margin  

הבסיס(, אלא נדרש הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס 
 להפקיד )כבטוחה( רק אחוז מערכן.

 מגובה הפוזיציה. 1%בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה: 
 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Marginלאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת )

 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9)המפורט בסעיף כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים 
 בחשבונו, תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה 

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

קנון( מתוך סך הכספים לת 9כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים )המפורט בסעיף 
 בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Stop Outלמידע נוסף אודות סגירת עסקה )

 מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

X.XXXXX 
הנכס במקום המסחר המרכזי בו נסחר נכס  את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר החברה אינה מעגלת 

 הבסיס.

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

0.00001 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה
 במחיר

Trade Size * 0.00001 
Trade Size גודל העסקה במונחי המטבע הראשי = 

 דולר אוסטרלי  0.01)ההיקף המינימלי( שווה ל יחידות מטבע 1000לדוגמה:  התזוזה בקנייה/מכירה בהיקף 
1000 * 0.00001 = 0.01 

 ספק הציטוטים

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 לתקנון.  10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 פרטים נוספים

 דיווחים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו 

 https://www.magna.isa.gov.il/default.aspxבתקנון ובדף המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

http://www.bloomberg.com/quote/EURAUD:CUR
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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 מוצר דף - תקנון
 FXCM Israelפרופיל מכשיר פיננסי | 

 16/07/2018  -עדכון אחרון  תאריך

 בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר
פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 מינימלית נדרשת בטוחה

 עסקה לפתיחת

 הפרשים חוזה

(CFD) 
EUR/CAD 

 

שער חליפין של צמד 

 מטבעות

בעל  המכשיר אינו
 מועד פקיעה

 המינימליתהבטוחה 
מפורסמת הנדרשת 

 (לחץ כאן) באתר החברה
 1%אינה תפחת מ ו

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

, משמע, אינו OTC - Over The Counterחוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק )
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 

הבסיס )גודל העסקה( במועד פתיחתה. מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות העסקה לבין ערכו במונחי נכס 

https://www.fxcm.co.il/markets/forex/margin-requirements/
https://www.fxcm.co.il/markets/forex/margin-requirements/
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שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה. ההתחשבנות 
 צמו.( וללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עcash settlementשל החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית בלבד )

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

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 

כדי שהחברה תסגור באופן יזום את העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד  יה,נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיצ
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 

ציות נוספות. כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים לפתוח פוזי
לתקנון. העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר  9בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה כמפורט בסעיף 

 הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא שוויה של העסקה )הפוזיציה במונחי נכס בסיס(. 

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

כאשר החברה תבצע  למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה. העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או
 לתקנון.  9סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

: כמות יחידות וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע מקניית המכשיר הפיננסיהרווח 
כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה 

ההפרשים מהזירה במועד פתיחת )או מועד החישוב(, ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את חוזה 
 העסקה. תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה )או במועד החישוב(.

 
: כמות יחידות הרווח וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי

מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה, כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו 
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(.
 

 :EUR/CAD ( מכשיר פיננסיBuy) שתנוסחת רווח/הפסד מרכי
 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑩𝒊𝒅 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑨𝒔𝒌)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :EUR/CAD( מכשיר פיננסי Sellנוסחת רווח/הפסד ממכירת )
 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑨𝒔𝒌 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑩𝒊𝒅)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :מקרא
Trade Size לדוגמה: במערכת ה = גודל העסקה במונחי המטבע הראשי(mt4  100,000  יחידות נרשמות בלוטים

 ( k100יחידות נרשמות באלפים כ  TS2 100,000במערכת ה   1lotכ
Open Bid ( שער הפתיחה בעסקת מכירה =Sell) 
Close Bid ( שער הסגירה בעסקת קנייה =Buy) 
Open Ask ( שער הפתיחה בעסקת קנייה =Buy) 
Close Ask ( שער הסגירה בעסקת מכירה =Sell ) 

Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 
P/L רווח/הפסד = 
 

של צמד  (Mid) אופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע
 .המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד סגירת העסקה

 
 .Bid-וה Ask-עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

)שעון ישראל(. הלקוח  23:59:59 החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה 
בגין היום הקודם ישירות מחשבונו בזירה, בהתאם  01:00:00 – 00:00:00ו' בשעה: –יחויב או יזוכה בימים א' 

 לנוסחה שלהן:
 

 (: Buyעמלה בגין החזקת עסקה פתוחה )עסקת רכישה 
 

[(𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆) + 𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑] ×
 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐳𝐞

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
 × 𝐃𝐚𝐲𝐬 = 𝐑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 

 
 

 :(Sellעמלה בגין החזקת עסקה פתוחה )עסקת מכירה 
 

[(𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆) + 𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑] ×
 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐳𝐞

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝐃𝐚𝐲𝐬 = 𝐑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 
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אחת מפורטים בפרק  LOTנתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת 

 סעיף ב לתקנון זה, ובאתר החברה בלינק הבא:  13

https://www.fxcm.co.il/roll-stats/ 

 
( Rolloverמשמעות הדבר כי הלקוח יחויב, במידה ותוצאת חישוב ) שלילית( היא Rolloverותוצאת חישוב )במידה 
 משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה. חיוביתהיא 
 

ביותר מריבית  00:00:00בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  תזוכה/לתשומת ליבך, ישנם מצבים בהם תחויב
 3 תזוכה/)שעון ישראל(, תחויב 23:59:59ביום רביעי )ללא חג נלווה( בשעה . למשל בהחזקת עסקה פתוחה אחת

 00:00:01גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה פעמים בגין החזקת העסקה עבור יום רביעי, שבת וראשון 
ישור בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בק זיכויים/. לפירוט מלא אודות מספר החיוביםבחמישי

 /calendar-over-https://www.fxcm.co.il/roll המצ"ב:
 
 

 :מקרא
Interest  הפרש הריביות הבין בנקאיות היומיות של המטבע הראשי ומטבע הציטוט כפי שמתקבל מספקית =

 הנזילות לקנייה או מכירה בנקודות.
 Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 

Mark Up בנקודות.בגין החזקת העסקה  ספקית הנזילותשל  ייקור= תוספת ה 
Trade Size לדוגמה: במערכת ה .= גודל העסקה במונחי המטבע הראשי(mt4  100,000  יחידות נרשמות בלוטים

 ( k100יחידות נרשמות באלפים כ  TS2 100,000במערכת ה   1lotכ
Days ( עבור ימי שבת וראשון וביום שלפני חגים ומועדים החיוב  3בימי רביעי המכפיל הוא ככלל, = מכפיל הימים

 .יהיה גם עבור ימי החג(
Rollover סך החיוב/הזיכוי היומי בגין החזקת העסקה =. 

 
של צמד  (Mid) ער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצעאופן קביעת שער ההמרה: ש

 החישוב.המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד 
 

 :דוגמה
EUR/CAD Buy 100,000  

Interest  =0.3 
Exchange Rate  =0.9 

=  Mark Up0.1 
Days = 1 

[(𝟎. 𝟑 × 𝟎. 𝟗) + 𝟎. 𝟏] ×
𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝟏 = 𝟑. 𝟕$ 

 
 אחת בגין החזקת עסקה פתוחה  Lotיחידת פר הקרוב לצפייה בסכום החיוב או הזיכוי 

 over-roll-time-https://www.fxcm.co.il/real לחץ על הקישור הבא:
 

המרת  עמלת
 מטבע 

  עמלת המרה בגין המרת מטבע הציטוט למטבע הבסיס בחשבוןאין 

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי

נוספים  תקבולים
מהחזקת המכשיר 

 הפיננסי  

 המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו. 

נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 :יחוייבו בעמלה בגין פתיחת וסגירת עסקה. לתעריפון המלאלקוחות הסוחרים במודל מרווח בין בנקאי + עמלה 
Card.pdf-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Rate 

 

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר
 חופשות ומועדי

 הפיננסי במכשיר

  23:59יום ו'  – 00:00' ביום  –שעון ישראל )שעון קיץ(: שעות מסחר 
 of-Schedule-Vacation-and-shour-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-מועדי חופשות: 

instruments2016.pdf-financial 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 קנדי.דולר 
להפסיד כתוצאה משינוי /כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה, הנך עלול להרוויח

 בשערי החליפין. 
 נכס הבסיס

https://www.fxcm.co.il/roll-over-calendar/
https://www.fxcm.co.il/real-time-roll-over/
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Rate-Card.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
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 ותיאור מלא שם

 תמציתי

  Spot Exchange Rate CAD/EUR: שם מלא
 האירו מול הדולר הקנדי.:  שער החליפין של תיאור נכס הבסיס

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 EUR/CAD הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום 

http://www.bloomberg.com/quote/EURCAD:CUR 
 

 /בלומברג קוד
 רויטרס

EURCAD:CUR )בלומברג( 

 קנדי( דולר CAD) הנכס מטבע

נתונים 
סטטיסטים של 

 נכס הבסיס

סעיף א לתקנון זה ובאתר   13נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של  נכס הבסיס מפורטים בפרק 

 החברה בלינק הבא:

https://www.fxcm.co.il/stdv-stats/ 

 בזירה המסחר

 Meta Trader 4 / Trading Station 2 שם מערכת המסחר:   מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 המסחר במערכות

EUR/CAD 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 (EURאירויחידות מטבע הראשי ) 1000
 

 סימול לכמות המינימלית מערכת המסחר

Trading Station 2 1K 

Meta Trader 4 0.01 Lot 
 
 

  בטוחות

Margin  

נדרש הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא 
 להפקיד )כבטוחה( רק אחוז מערכן.

 מגובה הפוזיציה. 1%בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה: 
 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Marginלאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת )

 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9 כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים )המפורט בסעיף
 בחשבונו, תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה 

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

הכספים  לתקנון( מתוך סך 9כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים )המפורט בסעיף 
 בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Stop Outלמידע נוסף אודות סגירת עסקה )

 מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

X.XXXXX 
המסחר המרכזי בו נסחר נכס את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום  החברה אינה מעגלת 

 הבסיס.

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

0.00001 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה
 במחיר

Trade Size * 0.00001 
Trade Size גודל העסקה במונחי המטבע הראשי = 

 דולר קנדי 0.01)ההיקף המינימלי( שווה ל  יחידות מטבע 1000לדוגמה:  התזוזה בקנייה/מכירה בהיקף 
1000 * 0.00001 = 0.01 

 ספק הציטוטים

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 לתקנון.  10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 פרטים נוספים

 דיווחים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו 

 https://www.magna.isa.gov.il/default.aspxבתקנון ובדף המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

http://www.bloomberg.com/quote/EURCAD:CUR
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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 מוצר דף - תקנון
 FXCM Israelפרופיל מכשיר פיננסי | 

 16/07/2018   -עדכון אחרון  תאריך

 בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר
פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 מינימלית נדרשת בטוחה

 עסקה לפתיחת

 הפרשים חוזה

(CFD) 
EUR/CHF  

 

שער חליפין של צמד 

 מטבעות

בעל  המכשיר אינו
 מועד פקיעה

 המינימליתהבטוחה 
מפורסמת הנדרשת 

 (לחץ כאן) באתר החברה
 1%אינה תפחת מ ו

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

, משמע, אינו OTC - Over The Counterחוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק )
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 

הבסיס )גודל העסקה( במועד פתיחתה. מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות העסקה לבין ערכו במונחי נכס 

https://www.fxcm.co.il/markets/forex/margin-requirements/
https://www.fxcm.co.il/markets/forex/margin-requirements/
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שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה. ההתחשבנות 
 צמו.( וללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עcash settlementשל החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית בלבד )

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

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 

כדי שהחברה תסגור באופן יזום את העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד  יה,נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיצ
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 

ציות נוספות. כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים לפתוח פוזי
לתקנון. העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר  9בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה כמפורט בסעיף 

 הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא שוויה של העסקה )הפוזיציה במונחי נכס בסיס(. 

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

כאשר החברה תבצע  למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה. העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או
 לתקנון.  9סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

: כמות יחידות וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע מקניית המכשיר הפיננסיהרווח 
כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה 

ההפרשים מהזירה במועד פתיחת )או מועד החישוב(, ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את חוזה 
 העסקה. תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה )או במועד החישוב(.

 
: כמות יחידות הרווח וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי

מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה, כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו 
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(.
 

 :EUR/CHF ( מכשיר פיננסיBuy) שתנוסחת רווח/הפסד מרכי
 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑩𝒊𝒅 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑨𝒔𝒌)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :EUR/CHF( מכשיר פיננסי Sellנוסחת רווח/הפסד ממכירת )
 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑨𝒔𝒌 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑩𝒊𝒅)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :מקרא
Trade Size לדוגמה: במערכת ה = גודל העסקה במונחי המטבע הראשי(mt4  100,000  יחידות נרשמות בלוטים

 ( k100יחידות נרשמות באלפים כ  TS2 100,000במערכת ה   1lotכ
Open Bid ( שער הפתיחה בעסקת מכירה =Sell) 
Close Bid ( שער הסגירה בעסקת קנייה =Buy) 
Open Ask ( שער הפתיחה בעסקת קנייה =Buy) 
Close Ask ( שער הסגירה בעסקת מכירה =Sell ) 

Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 
P/L רווח/הפסד = 
 

של צמד  (Mid) אופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע
 .המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד סגירת העסקה

 
 .Bid-וה Ask-עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

)שעון ישראל(. הלקוח  23:59:59 החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה 
בגין היום הקודם ישירות מחשבונו בזירה, בהתאם  01:00:00 – 00:00:00ו' בשעה: –יחויב או יזוכה בימים א' 

 לנוסחה שלהן:
 

 : EUR/CHF (Buyעמלה בגין החזקת עסקה פתוחה )עסקת רכישה 
 

[(𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆) + 𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑] ×
 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐳𝐞

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
 × 𝐃𝐚𝐲𝐬 = 𝐑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 

 
 

 :EUR/CHF (Sellעמלה בגין החזקת עסקה פתוחה )עסקת מכירה 
 

[(𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆) + 𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑] ×
 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐳𝐞

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝐃𝐚𝐲𝐬 = 𝐑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 
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אחת מפורטים בפרק  LOTנתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת 

 סעיף ב לתקנון זה, ובאתר החברה בלינק הבא:  13

https://www.fxcm.co.il/roll-stats/ 

 
( Rolloverמשמעות הדבר כי הלקוח יחויב, במידה ותוצאת חישוב ) שלילית( היא Rolloverבמידה ותוצאת חישוב )

 משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה. חיוביתהיא 
 

ביותר מריבית  00:00:00בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  תזוכה/לתשומת ליבך, ישנם מצבים בהם תחויב
 3 תזוכה/)שעון ישראל(, תחויב 23:59:59. למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי )ללא חג נלווה( בשעה אחת

 00:00:01גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה פעמים בגין החזקת העסקה עבור יום רביעי, שבת וראשון 
תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור  בכל זיכויים/. לפירוט מלא אודות מספר החיוביםבחמישי

 /calendar-over-https://www.fxcm.co.il/roll המצ"ב:
 
 

 :מקרא
Interest  הפרש הריביות הבין בנקאיות היומיות של המטבע הראשי ומטבע הציטוט כפי שמתקבל מספקית =

 הנזילות לקנייה או מכירה בנקודות.
 Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 

Mark Up בנקודות.בגין החזקת העסקה  ספקית הנזילותשל  ייקור= תוספת ה 
Trade Size לדוגמה: במערכת ה. = גודל העסקה במונחי המטבע הראשי(mt4  100,000  יחידות נרשמות בלוטים

 ( k100יחידות נרשמות באלפים כ  TS2 100,000במערכת ה   1lotכ
Days ( עבור ימי שבת וראשון וביום שלפני חגים ומועדים החיוב  3בימי רביעי המכפיל הוא ככלל, = מכפיל הימים

 .יהיה גם עבור ימי החג(
Rollover סך החיוב/הזיכוי היומי בגין החזקת העסקה =. 

 
של צמד  (Mid) אופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע

 החישוב.המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד 
 

 :דוגמה
EUR/CHF Buy 100,000  

Interest  =0.3 
Exchange Rate  =1 

=  Mark Up0.1 
Days = 1 

[(𝟎. 𝟑 × 𝟏) + 𝟎. 𝟏] ×
𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝟏 = 𝟒$ 

 
 אחת בגין החזקת עסקה פתוחה  Lotיחידת פר הקרוב לצפייה בסכום החיוב או הזיכוי 

 over-roll-time-https://www.fxcm.co.il/real לחץ על הקישור הבא:
 

המרת  עמלת
 מטבע 

  אין עמלת המרה בגין המרת מטבע הציטוט למטבע הבסיס בחשבון

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי

נוספים  תקבולים
מהחזקת המכשיר 

 הפיננסי  

 המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו. 

נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 :לקוחות הסוחרים במודל מרווח בין בנקאי + עמלה יחוייבו בעמלה בגין פתיחת וסגירת עסקה. לתעריפון המלא
Card.pdf-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Rate 

 

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר
 חופשות ומועדי

 הפיננסי במכשיר

  23:59יום ו'  – 00:00' ביום  –שעון ישראל )שעון קיץ(: שעות מסחר 
 of-Schedule-Vacation-and-hours-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-מועדי חופשות: 

instruments2016.pdf-financial 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 פרנק שוויצרי.
להפסיד כתוצאה משינוי /כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה, הנך עלול להרוויח

 בשערי החליפין. 
 נכס הבסיס

https://www.fxcm.co.il/roll-over-calendar/
https://www.fxcm.co.il/real-time-roll-over/
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Rate-Card.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
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 ותיאור מלא שם

 תמציתי

  EUR/CHF Spot Exchange Rate: שם מלא
 הפרנק השוויצרי.:  שער החליפין של האירו מול תיאור נכס הבסיס

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 EUR/CHF הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום 

http://www.bloomberg.com/quote/EURCHF:CUR 
 /בלומברג קוד

 רויטרס
EURCHF:CUR )בלומברג( 

 פרנק שוויצרי( CHF) הנכס מטבע

נתונים 
סטטיסטים של 

 הבסיסנכס 

סעיף א לתקנון זה ובאתר   13נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של  נכס הבסיס מפורטים בפרק 

 החברה בלינק הבא:

https://www.fxcm.co.il/stdv-stats/ 

 בזירה המסחר

 Meta Trader 4 / Trading Station 2 שם מערכת המסחר:   מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 המסחר במערכות

EUR/CHF 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 (EUR/  אירויחידות מטבע הראשי ) 1000
 

 סימול לכמות המינימלית מערכת המסחר

Trading Station 2 1K 

Meta Trader 4 0.01 Lot 
 
 

  בטוחות

Margin  

הבסיס(, אלא נדרש הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס 
 להפקיד )כבטוחה( רק אחוז מערכן.

 מגובה הפוזיציה. 1%בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה: 
 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Marginלאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת )

 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9)המפורט בסעיף כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים 
 בחשבונו, תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה 

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

קנון( מתוך סך הכספים לת 9כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים )המפורט בסעיף 
 בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Stop Outלמידע נוסף אודות סגירת עסקה )

 מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

X.XXXXX 
הנכס במקום המסחר המרכזי בו נסחר נכס  את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר החברה אינה מעגלת 

 הבסיס.

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

0.00001 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה
 במחיר

Trade Size * 0.00001 
Trade Size גודל העסקה במונחי המטבע הראשי = 

 פרנק שוויצרי 0.01)ההיקף המינימלי( שווה ל  יחידות מטבע 1000לדוגמה:  התזוזה בקנייה/מכירה בהיקף 
1000 * 0.00001 = 0.01 

 ספק הציטוטים

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 לתקנון.  10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 פרטים נוספים

 דיווחים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו 

 https://www.magna.isa.gov.il/default.aspxבתקנון ובדף המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

http://www.bloomberg.com/quote/EURCHF:CUR
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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 מוצר דף - תקנון
 FXCM Israelפרופיל מכשיר פיננסי | 

 16/07/2018  -עדכון אחרון  תאריך

 בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר
פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 מינימלית נדרשת בטוחה

 עסקה לפתיחת

 הפרשים חוזה

(CFD) 
EUR/GBP  

 

שער חליפין של צמד 

 מטבעות

בעל  המכשיר אינו
 מועד פקיעה

 המינימליתהבטוחה 
מפורסמת הנדרשת 

 (לחץ כאן) באתר החברה
 1%אינה תפחת מ ו

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

, משמע, אינו OTC - Over The Counterחוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק )
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 

הבסיס )גודל העסקה( במועד פתיחתה. מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות העסקה לבין ערכו במונחי נכס 

https://www.fxcm.co.il/markets/forex/margin-requirements/
https://www.fxcm.co.il/markets/forex/margin-requirements/
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שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה. ההתחשבנות 
 צמו.( וללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עcash settlementשל החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית בלבד )

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

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 

כדי שהחברה תסגור באופן יזום את העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד  יה,נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיצ
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 

ציות נוספות. כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים לפתוח פוזי
לתקנון. העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר  9בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה כמפורט בסעיף 

 הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא שוויה של העסקה )הפוזיציה במונחי נכס בסיס(. 

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

כאשר החברה תבצע  למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה. העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או
 לתקנון.  9סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

: כמות יחידות וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע מקניית המכשיר הפיננסיהרווח 
כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה 

ההפרשים מהזירה במועד פתיחת )או מועד החישוב(, ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את חוזה 
 העסקה. תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה )או במועד החישוב(.

 
: כמות יחידות הרווח וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי

מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה, כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו 
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(.
 

 :( מכשיר פיננסיBuy) שתנוסחת רווח/הפסד מרכי
 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑩𝒊𝒅 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑨𝒔𝒌)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :( מכשיר פיננסי Sellנוסחת רווח/הפסד ממכירת )
 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑨𝒔𝒌 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑩𝒊𝒅)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :מקרא
Trade Size לדוגמה: במערכת ה = גודל העסקה במונחי המטבע הראשי(mt4  100,000  יחידות נרשמות בלוטים

 ( k100יחידות נרשמות באלפים כ  TS2 100,000במערכת ה   1lotכ
Open Bid ( שער הפתיחה בעסקת מכירה =Sell) 
Close Bid ( שער הסגירה בעסקת קנייה =Buy) 
Open Ask ( שער הפתיחה בעסקת קנייה =Buy) 
Close Ask ( שער הסגירה בעסקת מכירה =Sell ) 

Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 
P/L רווח/הפסד = 
 

של צמד  (Mid) אופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע
 .המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד סגירת העסקה

 
 .Bid-וה Ask-עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

)שעון ישראל(. הלקוח  23:59:59 החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה 
בגין היום הקודם ישירות מחשבונו בזירה, בהתאם  01:00:00 – 00:00:00ו' בשעה: –יחויב או יזוכה בימים א' 

 לנוסחה שלהן:
 

 : GBP/EUR (Buyעמלה בגין החזקת עסקה פתוחה )עסקת רכישה 
 

[(𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆) + 𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑] ×
 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐳𝐞

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
 × 𝐃𝐚𝐲𝐬 = 𝐑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 

 
 

 :EUR/GBP (Sellעמלה בגין החזקת עסקה פתוחה )עסקת מכירה 
 

[(𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆) + 𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑] ×
 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐳𝐞

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝐃𝐚𝐲𝐬 = 𝐑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 
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אחת מפורטים בפרק  LOTנתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת 

 סעיף ב לתקנון זה, ובאתר החברה בלינק הבא:  13

https://www.fxcm.co.il/roll-stats/ 

 
( Rolloverמשמעות הדבר כי הלקוח יחויב, במידה ותוצאת חישוב ) שלילית( היא Rolloverבמידה ותוצאת חישוב )

 משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה. חיוביתהיא 
 

ביותר מריבית  00:00:00בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  תזוכה/לתשומת ליבך, ישנם מצבים בהם תחויב
 3 תזוכה/)שעון ישראל(, תחויב 23:59:59. למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי )ללא חג נלווה( בשעה אחת

 00:00:01גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה פעמים בגין החזקת העסקה עבור יום רביעי, שבת וראשון 
תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור  בכל זיכויים/. לפירוט מלא אודות מספר החיוביםבחמישי

 /calendar-over-https://www.fxcm.co.il/roll המצ"ב:
 

 :מקרא
Interest  הפרש הריביות הבין בנקאיות היומיות של המטבע הראשי ומטבע הציטוט כפי שמתקבל מספקית =

 הנזילות לקנייה או מכירה בנקודות.
 Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 

Mark Up בנקודות.בגין החזקת העסקה  ספקית הנזילותשל  ייקור= תוספת ה 
Trade Size לדוגמה: במערכת ה .= גודל העסקה במונחי המטבע הראשי(mt4  100,000  יחידות נרשמות בלוטים

 ( k100יחידות נרשמות באלפים כ  TS2 100,000במערכת ה   1lotכ
Days ( עבור ימי שבת וראשון וביום שלפני חגים ומועדים החיוב  3בימי רביעי המכפיל הוא ככלל, = מכפיל הימים

 .יהיה גם עבור ימי החג(
Rollover סך החיוב/הזיכוי היומי בגין החזקת העסקה =. 

 
של צמד  (Mid) אופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע

 החישוב.המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד 
 

 :דוגמה
EUR/GBP Buy 100,000  

Interest  =0.3 
Exchange Rate  =1.3 

=  Mark Up0.1 
Days = 1 

[(𝟎. 𝟑 × 𝟏. 𝟑) + 𝟎. 𝟏] ×
𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝟏 = 𝟒. 𝟗$ 

 
 אחת בגין החזקת עסקה פתוחה  Lotיחידת פר הקרוב לצפייה בסכום החיוב או הזיכוי 

 over-roll-time-https://www.fxcm.co.il/real לחץ על הקישור הבא:
 

המרת  עמלת
 מטבע 

  אין עמלת המרה בגין המרת מטבע הציטוט למטבע הבסיס בחשבון

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי

נוספים  תקבולים
מהחזקת המכשיר 

 הפיננסי  

 המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו. 

נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 :לקוחות הסוחרים במודל מרווח בין בנקאי + עמלה יחוייבו בעמלה בגין פתיחת וסגירת עסקה. לתעריפון המלא
Card.pdf-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Rate 

 

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר
 חופשות ומועדי

 הפיננסי במכשיר

  23:59יום ו'  – 00:00' ביום  –שעון ישראל )שעון קיץ(: שעות מסחר 
 of-Schedule-Vacation-and-hours-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-מועדי חופשות: 

instruments2016.pdf-financial 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 פאונד בריטי
להפסיד כתוצאה משינוי /כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה, הנך עלול להרוויח

 בשערי החליפין. 
 נכס הבסיס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

  EUR/GBP Spot Exchange Rate: שם מלא
 הפאונד הבריטי.:  שער החליפין של האירו מול תיאור נכס הבסיס

https://www.fxcm.co.il/roll-over-calendar/
https://www.fxcm.co.il/real-time-roll-over/
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Rate-Card.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
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 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 EUR/GBP הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום 

http://www.bloomberg.com/quote/EURGBP:CUR 
 /בלומברג קוד

 רויטרס
EURGBP:CUR )בלומברג( 

 פאונד בריטי( GBP) הנכס מטבע

נתונים 
סטטיסטים של 

 הבסיסנכס 

סעיף א לתקנון זה ובאתר   13נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של  נכס הבסיס מפורטים בפרק 

 החברה בלינק הבא:

https://www.fxcm.co.il/stdv-stats/ 

 בזירה המסחר

 Meta Trader 4 / Trading Station 2 שם מערכת המסחר:   מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 המסחר במערכות

EUR/GBP 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 (EURיחידות מטבע הראשי )אירו /  1000
 

 סימול לכמות המינימלית מערכת המסחר

Trading Station 2 1K 

Meta Trader 4 0.01 Lot 
 
 

  בטוחות

Margin  

הבסיס(, אלא נדרש הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס 
 להפקיד )כבטוחה( רק אחוז מערכן.

 מגובה הפוזיציה. 1%בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה: 
 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Marginלאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת )

 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9)המפורט בסעיף כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים 
 בחשבונו, תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה 

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

קנון( מתוך סך הכספים לת 9כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים )המפורט בסעיף 
 בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Stop Outלמידע נוסף אודות סגירת עסקה )

 מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

X.XXXXX 
הנכס במקום המסחר המרכזי בו נסחר נכס  את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר החברה אינה מעגלת 

 הבסיס.

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

0.00001 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה
 במחיר

Trade Size * 0.00001 
Trade Size גודל העסקה במונחי המטבע הראשי = 

 פאונד בריטי 0.01 )ההיקף המינימלי( שווה ל  יחידות מטבע 1000לדוגמה:  התזוזה בקנייה/מכירה בהיקף 
1000 * 0.00001 = 0.01 

 ספק הציטוטים

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 לתקנון.  10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 פרטים נוספים

 דיווחים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו 

 https://www.magna.isa.gov.il/default.aspxבתקנון ובדף המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

http://www.bloomberg.com/quote/EURGBP:CUR
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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 מוצר דף - תקנון
 FXCM Israelפרופיל מכשיר פיננסי | 

 16/07/2018   -עדכון אחרון  תאריך

 בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר
פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 מינימלית נדרשת בטוחה

 עסקה לפתיחת

 הפרשים חוזה

(CFD) 
EUR/JPY  

 

שער חליפין של צמד 

 מטבעות

בעל  המכשיר אינו
 מועד פקיעה

 המינימליתהבטוחה 
מפורסמת הנדרשת 

 (לחץ כאן) באתר החברה
 1%אינה תפחת מ ו

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

, משמע, אינו OTC - Over The Counterחוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק )
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 

הבסיס )גודל העסקה( במועד פתיחתה. מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות העסקה לבין ערכו במונחי נכס 
שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה. ההתחשבנות 

 צמו.( וללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עcash settlementשל החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית בלבד )

https://www.fxcm.co.il/markets/forex/margin-requirements/
https://www.fxcm.co.il/markets/forex/margin-requirements/
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 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

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 

כדי שהחברה תסגור באופן יזום את העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד  יה,נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיצ
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 

ציות נוספות. כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים לפתוח פוזי
לתקנון. העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר  9בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה כמפורט בסעיף 

 הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא שוויה של העסקה )הפוזיציה במונחי נכס בסיס(. 

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

כאשר החברה תבצע  למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה. העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או
 לתקנון.  9סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

: כמות יחידות וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע מקניית המכשיר הפיננסיהרווח 
כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה 

ההפרשים מהזירה במועד פתיחת )או מועד החישוב(, ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את חוזה 
 העסקה. תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה )או במועד החישוב(.

 
: כמות יחידות הרווח וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי

מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה, כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו 
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(.
 

 :JPY/EUR ( מכשיר פיננסיBuy) שתנוסחת רווח/הפסד מרכי
 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑩𝒊𝒅 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑨𝒔𝒌)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :EUR/JPY( מכשיר פיננסי Sellנוסחת רווח/הפסד ממכירת )
 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑨𝒔𝒌 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑩𝒊𝒅)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :מקרא
Trade Size לדוגמה: במערכת ה = גודל העסקה במונחי המטבע הראשי(mt4  100,000  יחידות נרשמות בלוטים

 ( k100יחידות נרשמות באלפים כ  TS2 100,000במערכת ה   1lotכ
Open Bid ( שער הפתיחה בעסקת מכירה =Sell) 
Close Bid ( שער הסגירה בעסקת קנייה =Buy) 
Open Ask ( שער הפתיחה בעסקת קנייה =Buy) 
Close Ask ( שער הסגירה בעסקת מכירה =Sell ) 

Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 
P/L רווח/הפסד = 
 

של צמד  (Mid) אופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע
 .המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד סגירת העסקה

 
 .Bid-וה Ask-עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

)שעון ישראל(. הלקוח  23:59:59 החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה 
בגין היום הקודם ישירות מחשבונו בזירה, בהתאם  01:00:00 – 00:00:00ו' בשעה: –יחויב או יזוכה בימים א' 

 לנוסחה שלהן:
 

 : EUR/JPY (Buyעמלה בגין החזקת עסקה פתוחה )עסקת רכישה 
 

[(𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆) + 𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑] ×
 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐳𝐞

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
 × 𝐃𝐚𝐲𝐬 = 𝐑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 

 
 

 :EUR/JPY (Sellעמלה בגין החזקת עסקה פתוחה )עסקת מכירה 
 

[(𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆) + 𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑] ×
 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐳𝐞

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝐃𝐚𝐲𝐬 = 𝐑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 

 
אחת מפורטים בפרק  LOTנתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת 

 סעיף ב לתקנון זה, ובאתר החברה בלינק הבא:  13
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https://www.fxcm.co.il/roll-stats/ 

 
( Rolloverמשמעות הדבר כי הלקוח יחויב, במידה ותוצאת חישוב ) שלילית( היא Rolloverבמידה ותוצאת חישוב )

 משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה. חיוביתהיא 
 

ביותר מריבית  00:00:00בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  תזוכה/לתשומת ליבך, ישנם מצבים בהם תחויב
 3 תזוכה/)שעון ישראל(, תחויב 23:59:59. למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי )ללא חג נלווה( בשעה אחת

 00:00:01גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה פעמים בגין החזקת העסקה עבור יום רביעי, שבת וראשון 
תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור  בכל זיכויים/. לפירוט מלא אודות מספר החיוביםבחמישי

 /calendar-over-https://www.fxcm.co.il/roll המצ"ב:
 
 

 :מקרא
Interest  הפרש הריביות הבין בנקאיות היומיות של המטבע הראשי ומטבע הציטוט כפי שמתקבל מספקית =

 הנזילות לקנייה או מכירה בנקודות.
 Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 

Mark Up בנקודות.בגין החזקת העסקה  ספקית הנזילותשל  ייקור= תוספת ה 
Trade Size לדוגמה: במערכת ה. = גודל העסקה במונחי המטבע הראשי(mt4  100,000  יחידות נרשמות בלוטים

 ( k100יחידות נרשמות באלפים כ  TS2 100,000במערכת ה   1lotכ
Days ( עבור ימי שבת וראשון וביום שלפני חגים ומועדים החיוב  3בימי רביעי המכפיל הוא ככלל, = מכפיל הימים

 .יהיה גם עבור ימי החג(
Rollover סך החיוב/הזיכוי היומי בגין החזקת העסקה =. 

 
של צמד  (Mid) אופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע

 החישוב.המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד 
 

 :דוגמה
EUR/JPY Buy 100,000  

Interest  =0.3 
Exchange Rate  =0.9 

=  Mark Up0.1 
Days = 1 

[(𝟎. 𝟑 × 𝟎. 𝟗) + 𝟎. 𝟏] ×
𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝟏 = 𝟑. 𝟕$ 

 
 אחת בגין החזקת עסקה פתוחה  Lotיחידת פר הקרוב לצפייה בסכום החיוב או הזיכוי 

 over-roll-time-https://www.fxcm.co.il/real לחץ על הקישור הבא:
 

המרת  עמלת
 מטבע 

  אין עמלת המרה בגין המרת מטבע הציטוט למטבע הבסיס בחשבון

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי

נוספים  תקבולים
מהחזקת המכשיר 

 הפיננסי  

 המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו. 

נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 :לקוחות הסוחרים במודל מרווח בין בנקאי + עמלה יחוייבו בעמלה בגין פתיחת וסגירת עסקה. לתעריפון המלא
Card.pdf-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Rate 

 

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר
 חופשות ומועדי

 הפיננסי במכשיר

  23:59יום ו'  – 00:00' ביום  –שעון ישראל )שעון קיץ(: שעות מסחר 
 of-Schedule-Vacation-and-hours-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-מועדי חופשות: 

instruments2016.pdf-financial 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 יין יפני.
להפסיד כתוצאה משינוי /כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה, הנך עלול להרוויח

 בשערי החליפין. 
 נכס הבסיס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

  EUR/JPY Spot Exchange Rate: שם מלא
 האירו מול היין היפני.:  שער החליפין של תיאור נכס הבסיס

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

https://www.fxcm.co.il/roll-over-calendar/
https://www.fxcm.co.il/real-time-roll-over/
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Rate-Card.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
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 EUR/JPY הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום 

http://www.bloomberg.com/quote/EURJPY:CUR 
 /בלומברג קוד

 רויטרס
EURJPY:CUR )בלומברג( 

 יין יפני( JPY) הנכס מטבע

נתונים 
סטטיסטים של 

 הבסיסנכס 

סעיף א לתקנון זה ובאתר   13נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של  נכס הבסיס מפורטים בפרק 

 החברה בלינק הבא:

https://www.fxcm.co.il/stdv-stats/ 

 בזירה המסחר

 Meta Trader 4 / Trading Station 2 שם מערכת המסחר:   מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 המסחר במערכות

EUR/JPY 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 (EUR/  אירויחידות מטבע הראשי ) 1000
 

 סימול לכמות המינימלית מערכת המסחר

Trading Station 2 1K 

Meta Trader 4 0.01 Lot 
 
 

  בטוחות

Margin  

הבסיס(, אלא נדרש הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס 
 להפקיד )כבטוחה( רק אחוז מערכן.

 מגובה הפוזיציה. 1%בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה: 
 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Marginלאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת )

 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9)המפורט בסעיף כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים 
 בחשבונו, תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה 

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

קנון( מתוך סך הכספים לת 9כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים )המפורט בסעיף 
 בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Stop Outלמידע נוסף אודות סגירת עסקה )

 מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

X.XXX 
הנכס במקום המסחר המרכזי בו נסחר נכס את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר  החברה אינה מעגלת 

 הבסיס.

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

0.001 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה
 במחיר

Trade Size * 0.001 
Trade Size גודל העסקה במונחי המטבע הראשי = 

 יין יפני 1)ההיקף המינימלי( שווה ל יחידות מטבע 1000לדוגמה:  התזוזה בקנייה/מכירה בהיקף 
1000 * 0.001 = 1 

 ספק הציטוטים

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 לתקנון.  10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 פרטים נוספים

 דיווחים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו 

 https://www.magna.isa.gov.il/default.aspxבתקנון ובדף המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

http://www.bloomberg.com/quote/EURJPY:CUR
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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 מוצר דף - תקנון
 FXCM Israelפרופיל מכשיר פיננסי | 

 16/07/2018   -עדכון אחרון  תאריך

 בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר
פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 מינימלית נדרשת בטוחה

 עסקה לפתיחת

 הפרשים חוזה

(CFD) 
EUR/NOK  

 

שער חליפין של צמד 

 מטבעות

בעל  המכשיר אינו
 מועד פקיעה

 המינימליתהבטוחה 
מפורסמת הנדרשת 

 (לחץ כאן) באתר החברה
 1%אינה תפחת מ ו

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

, משמע, אינו OTC - Over The Counterחוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק )
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 

הבסיס )גודל העסקה( במועד פתיחתה. מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות העסקה לבין ערכו במונחי נכס 
שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה. ההתחשבנות 

 צמו.( וללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עcash settlementשל החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית בלבד )

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

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 

כדי שהחברה תסגור באופן יזום את העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד  יה,נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיצ

https://www.fxcm.co.il/markets/forex/margin-requirements/
https://www.fxcm.co.il/markets/forex/margin-requirements/
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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 

ציות נוספות. כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים לפתוח פוזי
לתקנון. העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר  9בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה כמפורט בסעיף 

 הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא שוויה של העסקה )הפוזיציה במונחי נכס בסיס(. 

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

כאשר החברה תבצע  למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה. העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או
 לתקנון.  9סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

: כמות יחידות וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע מקניית המכשיר הפיננסיהרווח 
כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה 

ההפרשים מהזירה במועד פתיחת )או מועד החישוב(, ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את חוזה 
 העסקה. תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה )או במועד החישוב(.

 
: כמות יחידות הרווח וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי

מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה, כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו 
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(.
 

 :NOK/EUR ( מכשיר פיננסיBuy) שתנוסחת רווח/הפסד מרכי
 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑩𝒊𝒅 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑨𝒔𝒌)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :EUR/NOK( מכשיר פיננסי Sellנוסחת רווח/הפסד ממכירת )
 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑨𝒔𝒌 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑩𝒊𝒅)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :מקרא
Trade Size לדוגמה: במערכת ה = גודל העסקה במונחי המטבע הראשי(mt4  100,000  יחידות נרשמות בלוטים

 ( k100יחידות נרשמות באלפים כ  TS2 100,000במערכת ה   1lotכ
Open Bid ( שער הפתיחה בעסקת מכירה =Sell) 
Close Bid ( שער הסגירה בעסקת קנייה =Buy) 
Open Ask ( שער הפתיחה בעסקת קנייה =Buy) 
Close Ask ( שער הסגירה בעסקת מכירה =Sell ) 

Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 
P/L רווח/הפסד = 
 

של צמד  (Mid) אופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע
 .המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד סגירת העסקה

 
 .Bid-וה Ask-עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

)שעון ישראל(. הלקוח  23:59:59 החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה 
בגין היום הקודם ישירות מחשבונו בזירה, בהתאם  01:00:00 – 00:00:00ו' בשעה: –יחויב או יזוכה בימים א' 

 לנוסחה שלהן:
 

 : EUR/NOK (Buyעמלה בגין החזקת עסקה פתוחה )עסקת רכישה 
 

[(𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆) + 𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑] ×
 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐳𝐞

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
 × 𝐃𝐚𝐲𝐬 = 𝐑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 

 
 

 :EUR/NOK (Sellעמלה בגין החזקת עסקה פתוחה )עסקת מכירה 
 

[(𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆) + 𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑] ×
 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐳𝐞

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝐃𝐚𝐲𝐬 = 𝐑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 

 
אחת מפורטים בפרק  LOTנתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת 

 סעיף ב לתקנון זה, ובאתר החברה בלינק הבא:  13

https://www.fxcm.co.il/roll-stats/ 
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( Rolloverמשמעות הדבר כי הלקוח יחויב, במידה ותוצאת חישוב ) שלילית( היא Rolloverבמידה ותוצאת חישוב )
 משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה. חיוביתהיא 
 

ביותר מריבית  00:00:00בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  תזוכה/לתשומת ליבך, ישנם מצבים בהם תחויב
 3 תזוכה/)שעון ישראל(, תחויב 23:59:59. למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי )ללא חג נלווה( בשעה אחת

 00:00:01גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה פעמים בגין החזקת העסקה עבור יום רביעי, שבת וראשון 
תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור  בכל זיכויים/. לפירוט מלא אודות מספר החיוביםבחמישי

 /calendar-over-https://www.fxcm.co.il/roll המצ"ב:
 

 :מקרא
Interest  הפרש הריביות הבין בנקאיות היומיות של המטבע הראשי ומטבע הציטוט כפי שמתקבל מספקית =

 הנזילות לקנייה או מכירה בנקודות.
 Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 

Mark Up בנקודות.בגין החזקת העסקה  ספקית הנזילותשל  ייקור= תוספת ה 
Trade Size לדוגמה: במערכת ה .= גודל העסקה במונחי המטבע הראשי(mt4  100,000  יחידות נרשמות בלוטים

 ( k100יחידות נרשמות באלפים כ  TS2 100,000במערכת ה   1lotכ
Days ( עבור ימי שבת וראשון וביום שלפני חגים ומועדים החיוב  3בימי רביעי המכפיל הוא ככלל, = מכפיל הימים

 .יהיה גם עבור ימי החג(
Rollover סך החיוב/הזיכוי היומי בגין החזקת העסקה =. 

 
של צמד  (Mid) אופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע

 החישוב.המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד 
 

 :דוגמה
EUR/NOK Buy 100,000  

Interest  =0.3 
Exchange Rate  =0.1 

=  Mark Up0.1 
Days = 1 

[(𝟎. 𝟑 × 𝟎. 𝟏) + 𝟎. 𝟏] ×
𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝟏 = 𝟏. 𝟑$ 

 
 אחת בגין החזקת עסקה פתוחה  Lotיחידת פר הקרוב לצפייה בסכום החיוב או הזיכוי 

 over-roll-time-https://www.fxcm.co.il/real לחץ על הקישור הבא:
 

המרת  עמלת
 מטבע 

  אין עמלת המרה בגין המרת מטבע הציטוט למטבע הבסיס בחשבון

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי

נוספים  תקבולים
מהחזקת המכשיר 

 הפיננסי  

 המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו. 

נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 :לקוחות הסוחרים במודל מרווח בין בנקאי + עמלה יחוייבו בעמלה בגין פתיחת וסגירת עסקה. לתעריפון המלא
Card.pdf-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Rate 

 

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר
 חופשות ומועדי

 הפיננסי במכשיר

  23:59יום ו'  – 00:00' ביום  –שעון ישראל )שעון קיץ(: שעות מסחר 
 of-Schedule-Vacation-and-hours-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-מועדי חופשות: 

instruments2016.pdf-financial 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 קורונה נורבגית
להפסיד כתוצאה משינוי /כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה, הנך עלול להרוויח

 בשערי החליפין. 
 נכס הבסיס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

  EUR/NOK Spot Exchange Rate: שם מלא
 הקורונה הנורבגית.:  שער החליפין של האירו מול תיאור נכס הבסיס

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 EUR/NOK הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  -בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום   מחיר

https://www.fxcm.co.il/roll-over-calendar/
https://www.fxcm.co.il/real-time-roll-over/
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Rate-Card.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
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http://www.bloomberg.com/quote/EURNOK:CUR 
 /בלומברג קוד

 רויטרס
EURNOK:CUR )בלומברג( 

 קורונה נורבגית( NOK) הנכס מטבע

נתונים 
סטטיסטים של 

 נכס הבסיס

סעיף א לתקנון זה ובאתר   13נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של  נכס הבסיס מפורטים בפרק 

 החברה בלינק הבא:

https://www.fxcm.co.il/stdv-stats/ 

 בזירה המסחר

 Meta Trader 4 / Trading Station 2 שם מערכת המסחר:   מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 המסחר במערכות

EUR/NOK 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 (EURיחידות מטבע הראשי )אירו /  1000
 

 סימול לכמות המינימלית מערכת המסחר

Trading Station 2 1K 

Meta Trader 4 0.01 Lot 
 
 

  בטוחות

Margin  

נכס הבסיס(, אלא נדרש  הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי
 להפקיד )כבטוחה( רק אחוז מערכן.

 מגובה הפוזיציה. 1%בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה: 
 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Marginלאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת )

 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9מסוים )המפורט בסעיף כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור 
 בחשבונו, תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה 

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9ף כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים )המפורט בסעי
 בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Stop Outלמידע נוסף אודות סגירת עסקה )

 מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

X.XXXXX 
בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו נסחר נכס את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר  החברה אינה מעגלת 

 הבסיס.

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

0.00001 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה
 במחיר

Trade Size * 0.00001 
Trade Size גודל העסקה במונחי המטבע הראשי = 

 קורונה נורבגית 0.01)ההיקף המינימלי( שווה ל  יחידות מטבע 1000לדוגמה:  התזוזה בקנייה/מכירה בהיקף 
1000 * 0.00001 = 0.01 

 ספק הציטוטים

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 לתקנון.  10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 פרטים נוספים

 דיווחים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו 

 https://www.magna.isa.gov.il/default.aspxבתקנון ובדף המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

http://www.bloomberg.com/quote/EURNOK:CUR
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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 מוצר דף - תקנון
 FXCM Israelפרופיל מכשיר פיננסי | 

 16/07/2018   -עדכון אחרון  תאריך

 בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר
פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 מינימלית נדרשת בטוחה

 עסקה לפתיחת

 הפרשים חוזה

(CFD) 
EUR/NZD  

 

שער חליפין של צמד 

 מטבעות

בעל  המכשיר אינו
 מועד פקיעה

 המינימליתהבטוחה 
מפורסמת הנדרשת 

 (לחץ כאן) באתר החברה
 1%אינה תפחת מ ו

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

, משמע, אינו OTC - Over The Counterחוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק )
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 

הבסיס )גודל העסקה( במועד פתיחתה. מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות העסקה לבין ערכו במונחי נכס 
שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה. ההתחשבנות 

 צמו.( וללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עcash settlementשל החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית בלבד )

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

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 

כדי שהחברה תסגור באופן יזום את העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד  יה,נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיצ
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 

ציות נוספות. כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים לפתוח פוזי
לתקנון. העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר  9בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה כמפורט בסעיף 

 הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא שוויה של העסקה )הפוזיציה במונחי נכס בסיס(. 

https://www.fxcm.co.il/markets/forex/margin-requirements/
https://www.fxcm.co.il/markets/forex/margin-requirements/
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 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

כאשר החברה תבצע  למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה. העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או
 לתקנון.  9סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

: כמות יחידות וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע מקניית המכשיר הפיננסיהרווח 
כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה 

ההפרשים מהזירה במועד פתיחת )או מועד החישוב(, ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את חוזה 
 העסקה. תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה )או במועד החישוב(.

 
: כמות יחידות הרווח וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי

מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה, כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו 
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(.
 

 :EUR/NZD ( מכשיר פיננסיBuy) שתנוסחת רווח/הפסד מרכי
 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑩𝒊𝒅 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑨𝒔𝒌)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :EUR/NZD( מכשיר פיננסי Sellנוסחת רווח/הפסד ממכירת )
 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑨𝒔𝒌 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑩𝒊𝒅)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :מקרא
Trade Size לדוגמה: במערכת ה = גודל העסקה במונחי המטבע הראשי(mt4  100,000  יחידות נרשמות בלוטים

 ( k100יחידות נרשמות באלפים כ  TS2 100,000במערכת ה   1lotכ
Open Bid ( שער הפתיחה בעסקת מכירה =Sell) 
Close Bid ( שער הסגירה בעסקת קנייה =Buy) 
Open Ask ( שער הפתיחה בעסקת קנייה =Buy) 
Close Ask ( שער הסגירה בעסקת מכירה =Sell ) 

Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 
P/L רווח/הפסד = 
 

של צמד  (Mid) אופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע
 .המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד סגירת העסקה

 
 .Bid-וה Ask-עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

)שעון ישראל(. הלקוח  23:59:59 החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה 
בגין היום הקודם ישירות מחשבונו בזירה, בהתאם  01:00:00 – 00:00:00ו' בשעה: –יחויב או יזוכה בימים א' 

 לנוסחה שלהן:
 

 : EUR/NZD (Buyעמלה בגין החזקת עסקה פתוחה )עסקת רכישה 
 

[(𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆) + 𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑] ×
 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐳𝐞

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
 × 𝐃𝐚𝐲𝐬 = 𝐑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 

 
 

 :EUR/NZD (Sellעמלה בגין החזקת עסקה פתוחה )עסקת מכירה 
 

[(𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆) + 𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑] ×
 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐳𝐞

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝐃𝐚𝐲𝐬 = 𝐑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 

 
אחת מפורטים בפרק  LOTנתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת 

 סעיף ב לתקנון זה, ובאתר החברה בלינק הבא:  13

https://www.fxcm.co.il/roll-stats/ 

 
( Rolloverמשמעות הדבר כי הלקוח יחויב, במידה ותוצאת חישוב ) שלילית( היא Rolloverבמידה ותוצאת חישוב )

 משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה. חיוביתהיא 
 

ביותר מריבית  00:00:00בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  תזוכה/לתשומת ליבך, ישנם מצבים בהם תחויב
 3 תזוכה/)שעון ישראל(, תחויב 23:59:59. למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי )ללא חג נלווה( בשעה אחת

 00:00:01גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה פעמים בגין החזקת העסקה עבור יום רביעי, שבת וראשון 
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תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור  בכל זיכויים/. לפירוט מלא אודות מספר החיוביםבחמישי

 /calendar-over-https://www.fxcm.co.il/roll המצ"ב:
 

 :מקרא
Interest  הפרש הריביות הבין בנקאיות היומיות של המטבע הראשי ומטבע הציטוט כפי שמתקבל מספקית =

 הנזילות לקנייה או מכירה בנקודות.
 Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 

Mark Up בנקודות.בגין החזקת העסקה  ספקית הנזילותשל  ייקור= תוספת ה 
Trade Size גודל העסקה במונחי המטבע הראשי =. 

Days ( עבור ימי שבת וראשון וביום שלפני חגים ומועדים החיוב  3בימי רביעי המכפיל הוא ככלל, = מכפיל הימים
 .יהיה גם עבור ימי החג(

Rollover סך החיוב/הזיכוי היומי בגין החזקת העסקה =. 
 

של צמד  (Mid) אופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע
 החישוב.המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד 

 
 :דוגמה

EUR/NZD Buy 100,000  
Interest  =0.3 

Exchange Rate  =0.7 
=  Mark Up0.1 

Days = 1 

[(𝟎. 𝟑 × 𝟎. 𝟕) + 𝟎. 𝟏] ×
𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝟏 = 𝟑. 𝟏$ 

 
 אחת בגין החזקת עסקה פתוחה  Lotיחידת פר קרוב הלצפייה בסכום החיוב או הזיכוי 

 over-roll-time-https://www.fxcm.co.il/real לחץ על הקישור הבא:
 

המרת  עמלת
 מטבע 

  אין עמלת המרה בגין המרת מטבע הציטוט למטבע הבסיס בחשבון

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי

נוספים  תקבולים
מהחזקת המכשיר 

 הפיננסי  

 המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו. 

נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 :לקוחות הסוחרים במודל מרווח בין בנקאי + עמלה יחוייבו בעמלה בגין פתיחת וסגירת עסקה. לתעריפון המלא
Card.pdf-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Rate 

 

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר
 חופשות ומועדי

 הפיננסי במכשיר

  23:59יום ו'  – 00:00' ביום  –שעון ישראל )שעון קיץ(: שעות מסחר 
 of-Schedule-Vacation-and-hours-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-מועדי חופשות: 

instruments2016.pdf-financial 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 דולר ניו זילנדי
להפסיד כתוצאה משינוי /כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה, הנך עלול להרוויח

 בשערי החליפין. 
 נכס הבסיס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

  EUR/NZD Spot Exchange Rate: שם מלא
 הניו זילנדי.הדולר :  שער החליפין של האירו מול תיאור נכס הבסיס

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 EUR/NZD הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום 

http://www.bloomberg.com/quote/EURNZD:CUR 
 /בלומברג קוד

 רויטרס
EURNZD:CUR )בלומברג( 

 דולר ניו זילנדי הנכס מטבע

https://www.fxcm.co.il/roll-over-calendar/
https://www.fxcm.co.il/real-time-roll-over/
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Rate-Card.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
http://www.bloomberg.com/quote/EURNZD:CUR
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נתונים 
סטטיסטים של 

 נכס הבסיס

סעיף א לתקנון זה ובאתר   13נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של  נכס הבסיס מפורטים בפרק 

 החברה בלינק הבא:

https://www.fxcm.co.il/stdv-stats/ 

 בזירה המסחר

 Meta Trader 4 / Trading Station 2 שם מערכת המסחר:   מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 המסחר במערכות

EUR/NZD 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 (EURיחידות מטבע הראשי )אירו /  1000
 

 סימול לכמות המינימלית מערכת המסחר

Trading Station 2 1K 

Meta Trader 4 0.01 Lot 
 
 

  בטוחות

Margin  

הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש 
 להפקיד )כבטוחה( רק אחוז מערכן.

 מגובה הפוזיציה. 1%בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה: 
 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Marginשווי הבטוחה הנדרשת )לאופן חישוב 

 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים )המפורט בסעיף 
 בחשבונו, תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –יאה לבטוחה למידע נוסף אודות קר

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים )המפורט בסעיף 
 בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.

 .לתקנון 9ראה סעיף  –( Stop Outלמידע נוסף אודות סגירת עסקה )

 מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

X.XXXXX 
את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו נסחר נכס  החברה אינה מעגלת 

 הבסיס.

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

0.00001 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה
 במחיר

Trade Size * 0.00001 
Trade Size גודל העסקה במונחי המטבע הראשי = 

 דולר ניו זילנדי 0.01)ההיקף המינימלי( שווה ל  יחידות מטבע 1000לדוגמה:  התזוזה בקנייה/מכירה בהיקף 
1000 * 0.00001 = 0.01 

 ספק הציטוטים

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 לתקנון.  10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 פרטים נוספים

 דיווחים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו 

 https://www.magna.isa.gov.il/default.aspxבתקנון ובדף המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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 מוצר דף - תקנון
 FXCM Israelפרופיל מכשיר פיננסי | 

 16/07/2018   -עדכון אחרון  תאריך

 בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר
פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 מינימלית נדרשת בטוחה

 עסקה לפתיחת

 הפרשים חוזה

(CFD) 
EUR/SEK  

 

שער חליפין של צמד 

 מטבעות

בעל  המכשיר אינו
 מועד פקיעה

 המינימליתהבטוחה 
מפורסמת הנדרשת 

 (לחץ כאן) באתר החברה
 1%אינה תפחת מ ו

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

, משמע, אינו OTC - Over The Counterחוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק )
נסחר במסחר בבורסה( ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס. הלקוח מרוויח/מפסיד )בהתאם לכיוון העסקה, רכישה 

נכס בסיס )גודל העסקה( במועד סגירת  או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס( את ההפרש בין ערך החוזה במונחי
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 

 ( וללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.cash settlementכספית בלבד )של החברה מול הלקוח היא התחשבנות 

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס 
ר כך נדרשות תנודות קטנות בשער הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק אחוז מערכן. ככל שהמינוף גבוה יות

כדי שהחברה תסגור באופן יזום את העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד  נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה,
את השקעתו. הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי מערכה הנקוב של עסקה, אותו נדרש לקוח 

ת, מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו להקצות לטובת העסקה. הקצאת הבטוחה הנדרש
לפתוח פוזיציות נוספות. כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים 

לתקנון. העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר  9בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה כמפורט בסעיף 
 מלוא שוויה של העסקה )הפוזיציה במונחי נכס בסיס(. הפיננסי מחושבות על בסיס 

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה

כאשר החברה תבצע  למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה. העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או
 לתקנון.  9סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף 

https://www.fxcm.co.il/markets/forex/margin-requirements/
https://www.fxcm.co.il/markets/forex/margin-requirements/
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 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

: כמות יחידות הרווח וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע מקניית המכשיר הפיננסי
כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה 

ועד החישוב(, ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת )או מ
 העסקה. תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה )או במועד החישוב(.

 
: כמות יחידות פיננסיהרווח וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע ממכירת המכשיר ה

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 

 חשבון במועד סגירת העסקה )או במועד החישוב(.החישוב(. תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע ה
 

 :EUR/SEK ( מכשיר פיננסיBuy) נוסחת רווח/הפסד מרכישת
 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑩𝒊𝒅 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑨𝒔𝒌)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :EUR/SEK( מכשיר פיננסי Sellנוסחת רווח/הפסד ממכירת )
 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑨𝒔𝒌 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑩𝒊𝒅)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :מקרא
Trade Size לדוגמה: במערכת ה = גודל העסקה במונחי המטבע הראשי(mt4  100,000  יחידות נרשמות בלוטים

 ( k100יחידות נרשמות באלפים כ  TS2 100,000במערכת ה   1lotכ
Open Bid ( שער הפתיחה בעסקת מכירה =Sell) 
Close Bid ( שער הסגירה בעסקת קנייה =Buy) 
Open Ask ( שער הפתיחה בעסקת קנייה =Buy) 
Close Ask ( שער הסגירה בעסקת מכירה =Sell ) 

Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 
P/L רווח/הפסד = 
 

של צמד  (Mid) אופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע
 .המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד סגירת העסקה

 
 .Bid-וה Ask-עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

)שעון ישראל(. הלקוח  23:59:59 החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה 
בגין היום הקודם ישירות מחשבונו בזירה, בהתאם  01:00:00 – 00:00:00ו' בשעה: –יחויב או יזוכה בימים א' 

 לנוסחה שלהן:
 

 : EUR/SEK (Buyעמלה בגין החזקת עסקה פתוחה )עסקת רכישה 
 

[(𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆) + 𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑] ×
 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐳𝐞

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
 × 𝐃𝐚𝐲𝐬 = 𝐑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 

 
 

 :EUR/SEK (Sellעמלה בגין החזקת עסקה פתוחה )עסקת מכירה 
 

[(𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆) + 𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑] ×
 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐳𝐞

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝐃𝐚𝐲𝐬 = 𝐑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 

 
אחת מפורטים בפרק  LOTנתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת 

 סעיף ב לתקנון זה, ובאתר החברה בלינק הבא:  13

https://www.fxcm.co.il/roll-stats/ 

 
( Rolloverמשמעות הדבר כי הלקוח יחויב, במידה ותוצאת חישוב ) שלילית( היא Rolloverבמידה ותוצאת חישוב )

 משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה. חיוביתהיא 
 

ביותר מריבית  00:00:00בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  תזוכה/לתשומת ליבך, ישנם מצבים בהם תחויב
 3 תזוכה/)שעון ישראל(, תחויב 23:59:59. למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי )ללא חג נלווה( בשעה אחת

 00:00:01גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה פעמים בגין החזקת העסקה עבור יום רביעי, שבת וראשון 
תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור  בכל זיכויים/. לפירוט מלא אודות מספר החיוביםבחמישי

 /calendar-over-https://www.fxcm.co.il/roll המצ"ב:

https://www.fxcm.co.il/roll-over-calendar/
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 :מקרא
Interest  הפרש הריביות הבין בנקאיות היומיות של המטבע הראשי ומטבע הציטוט כפי שמתקבל מספקית =

 הנזילות לקנייה או מכירה בנקודות.
 Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 

Mark Up בנקודות.בגין החזקת העסקה  ספקית הנזילותשל  ייקור= תוספת ה 
Trade Size לדוגמה: במערכת ה. = גודל העסקה במונחי המטבע הראשי(mt4  100,000  יחידות נרשמות בלוטים

 ( k100יחידות נרשמות באלפים כ  TS2 100,000במערכת ה   1lotכ
Days ( עבור ימי שבת וראשון וביום שלפני חגים ומועדים החיוב  3בימי רביעי המכפיל הוא ככלל, = מכפיל הימים

 .יהיה גם עבור ימי החג(
Rollover סך החיוב/הזיכוי היומי בגין החזקת העסקה =. 

 
של צמד  (Mid) אופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע

 החישוב.המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד 
 

 :דוגמה
EUR/SEK Buy 100,000  

Interest  =0.3 
Exchange Rate  =0.1 

=  Mark Up0.1 
Days = 1 

[(𝟎. 𝟑 × 𝟎. 𝟏) + 𝟎. 𝟏] ×
𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝟏 = 𝟏. 𝟑$ 

 
 אחת בגין החזקת עסקה פתוחה  Lotיחידת פר הקרוב לצפייה בסכום החיוב או הזיכוי 

 over-roll-time-https://www.fxcm.co.il/real לחץ על הקישור הבא:
 

המרת  עמלת
 מטבע 

  אין עמלת המרה בגין המרת מטבע הציטוט למטבע הבסיס בחשבון

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי

נוספים  תקבולים
מהחזקת המכשיר 

 הפיננסי  

 המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו. 

נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 :לקוחות הסוחרים במודל מרווח בין בנקאי + עמלה יחוייבו בעמלה בגין פתיחת וסגירת עסקה. לתעריפון המלא
Card.pdf-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Rate 

 

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר
 חופשות ומועדי

 הפיננסי במכשיר

  23:59יום ו'  – 00:00' ביום  –שעון ישראל )שעון קיץ(: שעות מסחר 
 of-Schedule-Vacation-and-hours-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-מועדי חופשות: 

instruments2016.pdf-financial 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 קורונה שבדית
להפסיד כתוצאה משינוי /כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה, הנך עלול להרוויח

 בשערי החליפין. 
 נכס הבסיס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

  EUR/SEK Spot Exchange Rate: שם מלא
 הדולר הקורונה השבדית.:  שער החליפין של האירו מול תיאור נכס הבסיס

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 EUR/SEK הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום 

http://www.bloomberg.com/quote/EURSEK:CUR 
 /בלומברג קוד

 רויטרס
EURSEK:CUR )בלומברג( 

 קורונה שבדית הנכס מטבע

נתונים 
סטטיסטים של 

 נכס הבסיס

סעיף א לתקנון זה ובאתר   13נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של  נכס הבסיס מפורטים בפרק 

 החברה בלינק הבא:

https://www.fxcm.co.il/real-time-roll-over/
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Rate-Card.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
http://www.bloomberg.com/quote/EURSEK:CUR


 אפ.אקס.סי.אם טריידינג בע"מ                          
 info@fxcm.co.il, דוא"ל: 03-5101317טל':                                 
 20/04/2023תאריך עדכון אחרון                                 

130 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fxcm.co.il/stdv-stats/ 

 בזירה המסחר

 Meta Trader 4 / Trading Station 2 שם מערכת המסחר:   מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 המסחר במערכות

EUR/SEK 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 (EURיחידות מטבע הראשי )אירו /  1000
 

 סימול לכמות המינימלית מערכת המסחר

Trading Station 2 1K 

Meta Trader 4 0.01 Lot 
 
 

  בטוחות

Margin  

אלא נדרש הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, 
 להפקיד )כבטוחה( רק אחוז מערכן.

 מגובה הפוזיציה. 1%בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה: 
 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Marginלאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת )

 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9בסעיף כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים )המפורט 
 בחשבונו, תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה 

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

מתוך סך הכספים לתקנון(  9כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים )המפורט בסעיף 
 בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Stop Outלמידע נוסף אודות סגירת עסקה )

 מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

X.XXXXX 
במקום המסחר המרכזי בו נסחר נכס את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס  החברה אינה מעגלת 

 הבסיס.

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

0.00001 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה
 במחיר

Trade Size * 0.00001 
Trade Size גודל העסקה במונחי המטבע הראשי = 

 קורונה שבדית 0.01)ההיקף המינימלי( שווה ל  יחידות מטבע 1000לדוגמה:  התזוזה בקנייה/מכירה בהיקף 
1000 * 0.00001 = 0.01 

 ספק הציטוטים

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 לתקנון.  10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 פרטים נוספים

 דיווחים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו 

 https://www.magna.isa.gov.il/default.aspxבתקנון ובדף המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx


 אפ.אקס.סי.אם טריידינג בע"מ                          
 info@fxcm.co.il, דוא"ל: 03-5101317טל':                                 
 20/04/2023תאריך עדכון אחרון                                 

131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מוצר דף - תקנון
 FXCM Israelפרופיל מכשיר פיננסי | 

 16/07/2018   -עדכון אחרון  תאריך

 בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר
פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 מינימלית נדרשת בטוחה

 עסקה לפתיחת

 הפרשים חוזה

(CFD) 
EUR/USD  

 

שער חליפין של צמד 

 מטבעות

בעל  המכשיר אינו
 מועד פקיעה

 המינימליתהבטוחה 
מפורסמת הנדרשת 

 (לחץ כאן) באתר החברה
 1%אינה תפחת מ ו

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

, משמע, אינו OTC - Over The Counterחוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק )
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 

הבסיס )גודל העסקה( במועד פתיחתה. מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות העסקה לבין ערכו במונחי נכס 
שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה. ההתחשבנות 

 צמו.( וללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עcash settlementשל החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית בלבד )

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

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 

כדי שהחברה תסגור באופן יזום את העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד  יה,נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיצ
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 

ציות נוספות. כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים לפתוח פוזי
לתקנון. העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר  9בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה כמפורט בסעיף 

 הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא שוויה של העסקה )הפוזיציה במונחי נכס בסיס(. 

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

כאשר החברה תבצע  למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה. העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או
 לתקנון.  9סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר

: כמות יחידות וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע מקניית המכשיר הפיננסיהרווח 
כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה 

https://www.fxcm.co.il/markets/forex/margin-requirements/
https://www.fxcm.co.il/markets/forex/margin-requirements/
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 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

ההפרשים מהזירה במועד פתיחת )או מועד החישוב(, ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את חוזה 
 העסקה. תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה )או במועד החישוב(.

 
: כמות יחידות הרווח וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי

מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה, כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו 
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(.
 

 :EUR/USD ( מכשיר פיננסיBuy) שתנוסחת רווח/הפסד מרכי
 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑩𝒊𝒅 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑨𝒔𝒌)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :EUR/USD( מכשיר פיננסי Sellנוסחת רווח/הפסד ממכירת )
 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑨𝒔𝒌 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑩𝒊𝒅)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :מקרא
Trade Size לדוגמה: במערכת ה = גודל העסקה במונחי המטבע הראשי(mt4  100,000  יחידות נרשמות בלוטים

 ( k100יחידות נרשמות באלפים כ  TS2 100,000במערכת ה   1lotכ
Open Bid ( שער הפתיחה בעסקת מכירה =Sell) 
Close Bid ( שער הסגירה בעסקת קנייה =Buy) 
Open Ask ( שער הפתיחה בעסקת קנייה =Buy) 
Close Ask ( שער הסגירה בעסקת מכירה =Sell ) 

Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 
P/L רווח/הפסד = 
 

של צמד  (Mid) ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצעאופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה 
 .המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד סגירת העסקה

 
 .Bid-וה Ask-עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

)שעון ישראל(. הלקוח  23:59:59 החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה 
בגין היום הקודם ישירות מחשבונו בזירה, בהתאם  01:00:00 – 00:00:00ו' בשעה: –יחויב או יזוכה בימים א' 

 לנוסחה שלהן:
 

 : USD/EUR (Buyעמלה בגין החזקת עסקה פתוחה )עסקת רכישה 
 

[(𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆) + 𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑] ×
 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐳𝐞

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
 × 𝐃𝐚𝐲𝐬 = 𝐑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 

 
 

 :EUR/USD (Sellעמלה בגין החזקת עסקה פתוחה )עסקת מכירה 
 

[(𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆) + 𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑] ×
 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐳𝐞

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝐃𝐚𝐲𝐬 = 𝐑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 

 
אחת מפורטים בפרק  LOTנתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת 

 סעיף ב לתקנון זה, ובאתר החברה בלינק הבא:  13

https://www.fxcm.co.il/roll-stats/ 

 
( Rolloverמשמעות הדבר כי הלקוח יחויב, במידה ותוצאת חישוב ) שלילית( היא Rolloverבמידה ותוצאת חישוב )

 משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה. חיוביתהיא 
 

ביותר מריבית  00:00:00בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  תזוכה/לתשומת ליבך, ישנם מצבים בהם תחויב
 3 תזוכה/)שעון ישראל(, תחויב 23:59:59. למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי )ללא חג נלווה( בשעה אחת

 00:00:01גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה פעמים בגין החזקת העסקה עבור יום רביעי, שבת וראשון 
בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור  זיכויים/. לפירוט מלא אודות מספר החיוביםבחמישי

 /calendar-over-https://www.fxcm.co.il/roll המצ"ב:
 :מקרא

Interest היומיות של המטבע הראשי ומטבע הציטוט כפי שמתקבל מספקית  = הפרש הריביות הבין בנקאיות
 הנזילות לקנייה או מכירה בנקודות.

https://www.fxcm.co.il/roll-over-calendar/
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 Exchange Rate על בסיס שער האמצע של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר = שער ההמרה. 
Mark Up בנקודות.בגין החזקת העסקה  ספקית הנזילותשל  ייקור= תוספת ה 

Trade Size לדוגמה: במערכת ה. = גודל העסקה במונחי המטבע הראשי(mt4  100,000  יחידות נרשמות בלוטים
 ( k100יחידות נרשמות באלפים כ  TS2 100,000במערכת ה   1lotכ

Days ( עבור ימי שבת וראשון וביום שלפני חגים ומועדים החיוב  3בימי רביעי המכפיל הוא ככלל, = מכפיל הימים
 .יהיה גם עבור ימי החג(

Rollover סך החיוב/הזיכוי היומי בגין החזקת העסקה =. 
 

של צמד  (Mid) הבסיס נקבע על פי שער האמצע אופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע
 החישוב.המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד 

 
 :דוגמה

EUR/USD Buy 100,000  
Interest  =0.3 

Exchange Rate  =1 
=  Mark Up0.1 

Days = 1 

[(𝟎. 𝟑 × 𝟏) + 𝟎. 𝟏] ×
𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝟏 = 𝟒$ 

 
 אחת בגין החזקת עסקה פתוחה  Lotיחידת פר הקרוב לצפייה בסכום החיוב או הזיכוי 

 over-roll-time-https://www.fxcm.co.il/real לחץ על הקישור הבא:
 

המרת  עמלת
 מטבע 

  הבסיס בחשבון אין עמלת המרה בגין המרת מטבע הציטוט למטבע

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי

נוספים  תקבולים
מהחזקת המכשיר 

 הפיננסי  

 המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו. 

נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 :לתעריפון המלאלקוחות הסוחרים במודל מרווח בין בנקאי + עמלה יחוייבו בעמלה בגין פתיחת וסגירת עסקה. 
Card.pdf-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Rate 

 

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר
 חופשות ומועדי

 הפיננסי במכשיר

  23:59יום ו'  – 00:00' ביום  –שעון ישראל )שעון קיץ(: שעות מסחר 
 of-Schedule-Vacation-and-hours-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-מועדי חופשות: 

instruments2016.pdf-financial 

 נקוב בו טבעהמ
 הפיננסי המכשיר

 דולר ארצות הברית )$(.
להפסיד כתוצאה משינוי /כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה, הנך עלול להרוויח

 בשערי החליפין. 
 נכס הבסיס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

  EUR/USD Spot Exchange Rate: שם מלא
 .החליפין של האירו מול דולר ארה"ב:  שער תיאור נכס הבסיס

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 EUR/USD הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום 

http://www.bloomberg.com/quote/EURUSD:CUR 
 /בלומברג קוד

 רויטרס
EURUSD:CUR )בלומברג( 

 ( דולר ארה"בUSD) הנכס מטבע

נתונים 
סטטיסטים של 

 נכס הבסיס

סעיף א לתקנון זה ובאתר   13נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של  נכס הבסיס מפורטים בפרק 

 החברה בלינק הבא:

https://www.fxcm.co.il/stdv-stats/ 

 בזירה המסחר

 Meta Trader 4 / Trading Station 2 שם מערכת המסחר:   מסחר מערכת

https://www.fxcm.co.il/real-time-roll-over/
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Rate-Card.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
http://www.bloomberg.com/quote/EURUSD:CUR
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 הבסיס נכס סימול
 המסחר במערכות

EUR/USD 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 (EURיחידות מטבע הראשי )אירו /  1000
 

 סימול לכמות המינימלית מערכת המסחר

Trading Station 2 1K 

Meta Trader 4 0.01 Lot 
 
 

  בטוחות

Margin  

הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש 
 להפקיד )כבטוחה( רק אחוז מערכן.

 מגובה הפוזיציה. 1%בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה: 
 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Marginשווי הבטוחה הנדרשת )לאופן חישוב 

 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים )המפורט בסעיף 
 בחשבונו, תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה 

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים )המפורט בסעיף 
 בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Stop Outלמידע נוסף אודות סגירת עסקה )

 מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

X.XXXXX 
את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו נסחר נכס  החברה אינה מעגלת 

 הבסיס.

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

0.00001 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה
 במחיר

Trade Size * 0.00001 
Trade Size גודל העסקה במונחי המטבע הראשי = 

 $0.01)ההיקף המינימלי( שווה ל  יחידות מטבע 1000לדוגמה:  התזוזה בקנייה/מכירה בהיקף 
1000 * 0.00001 = 0.01 

 ספק הציטוטים

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 לתקנון.  10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 פרטים נוספים

 דיווחים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו 

 https://www.magna.isa.gov.il/default.aspxבתקנון ובדף המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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 מוצר דף - תקנון
 FXCM Israelפרופיל מכשיר פיננסי | 

 16/07/2018  -עדכון אחרון  תאריך

 בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר
פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 מינימלית נדרשת בטוחה

 עסקה לפתיחת

 הפרשים חוזה

(CFD) 
GBP/AUD  

 

שער חליפין של צמד 

 מטבעות

בעל  המכשיר אינו
 מועד פקיעה

 המינימליתהבטוחה 
מפורסמת הנדרשת 

 (לחץ כאן) באתר החברה
 1%תפחת מ אינה ו

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

, משמע, אינו OTC - Over The Counterחוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק )
נסחר במסחר בבורסה( ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס. הלקוח מרוויח/מפסיד )בהתאם לכיוון העסקה, רכישה 

תנועת נכס הבסיס( את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס )גודל העסקה( במועד סגירת או מכירה וכיוון 
העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס )גודל העסקה( במועד פתיחתה. מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות 

זה. ההתחשבנות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר 
 ( וללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.cash settlementשל החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית בלבד )

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס 
להפקיד )כבטוחה( רק אחוז מערכן. ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות תנודות קטנות בשער הבסיס(, אלא נדרש 

כדי שהחברה תסגור באופן יזום את העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד  נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה,
תו נדרש לקוח את השקעתו. הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי מערכה הנקוב של עסקה, או

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 

מלות הנגבות בקשר עם המכשיר לתקנון. הע 9בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה כמפורט בסעיף 
 הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא שוויה של העסקה )הפוזיציה במונחי נכס בסיס(. 

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

כאשר החברה תבצע  למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה. העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או
 לתקנון.  9סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 

: כמות יחידות הרווח וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע מקניית המכשיר הפיננסי
כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה 

https://www.fxcm.co.il/markets/forex/margin-requirements/
https://www.fxcm.co.il/markets/forex/margin-requirements/
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 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

)או מועד החישוב(, ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת 
 במועד סגירת העסקה )או במועד החישוב(.העסקה. תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון 

 
: כמות יחידות הרווח וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי

כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה, 
בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה )או מועד ובין שער המכשיר הפיננסי 

 החישוב(. תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה )או במועד החישוב(.
 

 :GBP/AUD ( מכשיר פיננסיBuy) נוסחת רווח/הפסד מרכישת
 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑩𝒊𝒅 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑨𝒔𝒌)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :GBP/AUD( מכשיר פיננסי Sellנוסחת רווח/הפסד ממכירת )
 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑨𝒔𝒌 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑩𝒊𝒅)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :מקרא
Trade Size לדוגמה: במערכת ה = גודל העסקה במונחי המטבע הראשי(mt4  100,000  יחידות נרשמות בלוטים

 ( k100יחידות נרשמות באלפים כ  TS2 100,000במערכת ה   1lotכ
Open Bid ( שער הפתיחה בעסקת מכירה =Sell) 
Close Bid ( שער הסגירה בעסקת קנייה =Buy) 
Open Ask ( שער הפתיחה בעסקת קנייה =Buy) 
Close Ask ( שער הסגירה בעסקת מכירה =Sell ) 

Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 
P/L רווח/הפסד = 
 

של צמד  (Mid) אופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע
 .כת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד סגירת העסקההמטבעות כפי שצוטט במער

 
 .Bid-וה Ask-עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

)שעון ישראל(. הלקוח  23:59:59 החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה 
בגין היום הקודם ישירות מחשבונו בזירה, בהתאם  01:00:00 – 00:00:00ו' בשעה: –יחויב או יזוכה בימים א' 

 לנוסחה שלהן:
 

 : GBP/AUD (Buyעמלה בגין החזקת עסקה פתוחה )עסקת רכישה 
 

[(𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆) + 𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑] ×
 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐳𝐞

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
 × 𝐃𝐚𝐲𝐬 = 𝐑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 

 
 

 :GBP/AUD (Sellעמלה בגין החזקת עסקה פתוחה )עסקת מכירה 
 

[(𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆) + 𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑] ×
 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐳𝐞

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝐃𝐚𝐲𝐬 = 𝐑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 

 
אחת מפורטים בפרק  LOTנתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת 

 סעיף ב לתקנון זה, ובאתר החברה בלינק הבא:  13

https://www.fxcm.co.il/roll-stats/ 

 
( Rolloverמשמעות הדבר כי הלקוח יחויב, במידה ותוצאת חישוב ) שלילית( היא Rolloverבמידה ותוצאת חישוב )

 משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה. חיוביתהיא 
 

ביותר מריבית  00:00:00בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  תזוכה/לתשומת ליבך, ישנם מצבים בהם תחויב
 3 תזוכה/)שעון ישראל(, תחויב 23:59:59. למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי )ללא חג נלווה( בשעה אחת

 00:00:01גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה פעמים בגין החזקת העסקה עבור יום רביעי, שבת וראשון 
בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור  זיכויים/. לפירוט מלא אודות מספר החיוביםבחמישי

 /calendar-over-https://www.fxcm.co.il/roll המצ"ב:
 
 

 :מקרא

https://www.fxcm.co.il/roll-over-calendar/
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Interest  הפרש הריביות הבין בנקאיות היומיות של המטבע הראשי ומטבע הציטוט כפי שמתקבל מספקית =
 הנזילות לקנייה או מכירה בנקודות.

 Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 
Mark Up בנקודות.בגין החזקת העסקה  ספקית הנזילותשל  ייקור= תוספת ה 

Trade Size לדוגמה: במערכת ה .= גודל העסקה במונחי המטבע הראשי(mt4  100,000  יחידות נרשמות בלוטים
 ( k100יחידות נרשמות באלפים כ  TS2 100,000במערכת ה   1lotכ

Days ( עבור ימי שבת וראשון וביום שלפני חגים ומועדים החיוב  3בימי רביעי המכפיל הוא ככלל, = מכפיל הימים
 .יהיה גם עבור ימי החג(

Rollover סך החיוב/הזיכוי היומי בגין החזקת העסקה =. 
 

של צמד  (Mid) הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצעאופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע 
 החישוב.המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד 

 
 :דוגמה

GBP/AUD Buy 100,000  
Interest  =0.3 

Exchange Rate  =0.7 
=  Mark Up0.1 

Days = 1 

[(𝟎. 𝟑 × 𝟎. 𝟕) + 𝟎. 𝟏] ×
𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝟏 = 𝟑. 𝟏$ 

 
 אחת בגין החזקת עסקה פתוחה  Lotיחידת פר הקרוב לצפייה בסכום החיוב או הזיכוי 

 over-roll-time-https://www.fxcm.co.il/real לחץ על הקישור הבא:
 

המרת  עמלת
 מטבע 

  מטבע הציטוט למטבע הבסיס בחשבוןאין עמלת המרה בגין המרת 

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי

נוספים  תקבולים
מהחזקת המכשיר 

 הפיננסי  

 המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו. 

נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 :פתיחת וסגירת עסקה. לתעריפון המלאלקוחות הסוחרים במודל מרווח בין בנקאי + עמלה יחוייבו בעמלה בגין 
Card.pdf-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Rate 

 

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר
 חופשות ומועדי

 הפיננסי במכשיר

  23:59יום ו'  – 00:00' ביום  –שעון ישראל )שעון קיץ(: שעות מסחר 
 of-Schedule-Vacation-and-hours-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-מועדי חופשות: 

truments2016.pdfins-financial 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 דולר אוסטרלי.
להפסיד כתוצאה משינוי /כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה, הנך עלול להרוויח

 בשערי החליפין. 
 נכס הבסיס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

  GBP/AUD Spot Exchange Rate: שם מלא
 הפאונד הבריטי מול הדולר האוסטרלי.:  שער החליפין של הבסיסתיאור נכס 

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 GBP/AUD הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום 

http://www.bloomberg.com/quote/GBPAUD:CUR 
 /בלומברג קוד

 רויטרס
GBPAUD:CUR )בלומברג( 

 דולר אוסטרלי( AUD) הנכס מטבע

נתונים 
סטטיסטים של 

 נכס הבסיס

סעיף א לתקנון זה ובאתר   13נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של  נכס הבסיס מפורטים בפרק 

 החברה בלינק הבא:

https://www.fxcm.co.il/stdv-stats/ 

 בזירה המסחר

https://www.fxcm.co.il/real-time-roll-over/
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Rate-Card.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
http://www.bloomberg.com/quote/GBPAUD:CUR
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 Meta Trader 4 / Trading Station 2 שם מערכת המסחר:   מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 המסחר במערכות

GBP/AUD 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 (GBP /פאונד בריטי יחידות מטבע הראשי ) 1000
 

 סימול לכמות המינימלית מערכת המסחר

Trading Station 2 1K 

Meta Trader 4 0.01 Lot 
 
 

  בטוחות

Margin  

הבסיס(, אלא נדרש הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס 
 להפקיד )כבטוחה( רק אחוז מערכן.

 מגובה הפוזיציה. 1%בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה: 
 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Marginלאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת )

 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9)המפורט בסעיף כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים 
 בחשבונו, תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה 

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

קנון( מתוך סך הכספים לת 9כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים )המפורט בסעיף 
 בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Stop Outלמידע נוסף אודות סגירת עסקה )

 מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

X.XXXXX 
הנכס במקום המסחר המרכזי בו נסחר נכס  את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר החברה אינה מעגלת 

 הבסיס.

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

0.00001 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה
 במחיר

Trade Size * 0.00001 
Trade Size גודל העסקה במונחי המטבע הראשי = 

 דולר אוסטרלי  0.01)ההיקף המינימלי( שווה ל יחידות מטבע 1000לדוגמה:  התזוזה בקנייה/מכירה בהיקף 
1000 * 0.00001 = 0.01 

 ספק הציטוטים

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 לתקנון.  10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 פרטים נוספים

 דיווחים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו 

 https://www.magna.isa.gov.il/default.aspxבתקנון ובדף המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx


 אפ.אקס.סי.אם טריידינג בע"מ                          
 info@fxcm.co.il, דוא"ל: 03-5101317טל':                                 
 20/04/2023תאריך עדכון אחרון                                 

139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מוצר דף - תקנון
 FXCM Israelפרופיל מכשיר פיננסי | 

 16/07/2018   -עדכון אחרון  תאריך

 בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר
פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 מינימלית נדרשת בטוחה

 עסקה לפתיחת

 הפרשים חוזה

(CFD) 
GBP/CAD  

 

שער חליפין של צמד 

 מטבעות

בעל  המכשיר אינו
 מועד פקיעה

 המינימליתהבטוחה 
מפורסמת הנדרשת 

 (לחץ כאן) באתר החברה
 1%אינה תפחת מ ו

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

, משמע, אינו OTC - Over The Counterחוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק )
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 

הבסיס )גודל העסקה( במועד פתיחתה. מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות העסקה לבין ערכו במונחי נכס 
שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה. ההתחשבנות 

 צמו.( וללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עcash settlementשל החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית בלבד )

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

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 

כדי שהחברה תסגור באופן יזום את העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד  יה,נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיצ
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 

ציות נוספות. כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים לפתוח פוזי
לתקנון. העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר  9בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה כמפורט בסעיף 

 הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא שוויה של העסקה )הפוזיציה במונחי נכס בסיס(. 

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

כאשר החברה תבצע  למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה. העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או
 לתקנון.  9סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

: כמות יחידות וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע מקניית המכשיר הפיננסיהרווח 
כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה 

ההפרשים מהזירה במועד פתיחת )או מועד החישוב(, ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את חוזה 
 העסקה. תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה )או במועד החישוב(.

 

https://www.fxcm.co.il/markets/forex/margin-requirements/
https://www.fxcm.co.il/markets/forex/margin-requirements/
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: כמות יחידות הרווח וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי
מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה, כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו 

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(.

 
 :GBP/CAD( מכשיר פיננסיBuy) שתנוסחת רווח/הפסד מרכי

 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑩𝒊𝒅 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑨𝒔𝒌)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :GBP/CAD( מכשיר פיננסי Sellנוסחת רווח/הפסד ממכירת )
 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑨𝒔𝒌 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑩𝒊𝒅)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :מקרא
Trade Size לדוגמה: במערכת ה = גודל העסקה במונחי המטבע הראשי(mt4  100,000  יחידות נרשמות בלוטים

 ( k100יחידות נרשמות באלפים כ  TS2 100,000במערכת ה   1lotכ
Open Bid ( שער הפתיחה בעסקת מכירה =Sell) 
Close Bid ( שער הסגירה בעסקת קנייה =Buy) 
Open Ask ( שער הפתיחה בעסקת קנייה =Buy) 
Close Ask ( שער הסגירה בעסקת מכירה =Sell ) 

Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 
P/L רווח/הפסד = 
 

של צמד  (Mid) אופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע
 .המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד סגירת העסקה

 
 .Bid-וה Ask-עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

)שעון ישראל(. הלקוח  23:59:59 החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה 
בגין היום הקודם ישירות מחשבונו בזירה, בהתאם  01:00:00 – 00:00:00ו' בשעה: –יחויב או יזוכה בימים א' 

 לנוסחה שלהן:
 

 : GBP/CAD (Buyעמלה בגין החזקת עסקה פתוחה )עסקת רכישה 
 

[(𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆) + 𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑] ×
 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐳𝐞

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
 × 𝐃𝐚𝐲𝐬 = 𝐑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 

 
 

 :GBP/CAD (Sellעמלה בגין החזקת עסקה פתוחה )עסקת מכירה 
 

[(𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆) + 𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑] ×
 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐳𝐞

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝐃𝐚𝐲𝐬 = 𝐑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 

 
אחת מפורטים בפרק  LOTנתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת 

 סעיף ב לתקנון זה, ובאתר החברה בלינק הבא:  13

https://www.fxcm.co.il/roll-stats/ 

 
( Rolloverמשמעות הדבר כי הלקוח יחויב, במידה ותוצאת חישוב ) שלילית( היא Rolloverבמידה ותוצאת חישוב )

 משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה. חיוביתהיא 
 

ביותר מריבית  00:00:00בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  תזוכה/לתשומת ליבך, ישנם מצבים בהם תחויב
 3 תזוכה/)שעון ישראל(, תחויב 23:59:59. למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי )ללא חג נלווה( בשעה אחת

 00:00:01גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה פעמים בגין החזקת העסקה עבור יום רביעי, שבת וראשון 
תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור  בכל זיכויים/. לפירוט מלא אודות מספר החיוביםבחמישי

 /calendar-over-https://www.fxcm.co.il/roll המצ"ב:
 
 

 :מקרא
Interest  הפרש הריביות הבין בנקאיות היומיות של המטבע הראשי ומטבע הציטוט כפי שמתקבל מספקית =

 הנזילות לקנייה או מכירה בנקודות.
 Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 

https://www.fxcm.co.il/roll-over-calendar/
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Mark Up בנקודות.בגין החזקת העסקה  ספקית הנזילותשל  ייקור= תוספת ה 
Trade Size לדוגמה: במערכת ה. = גודל העסקה במונחי המטבע הראשי(mt4  100,000  יחידות נרשמות בלוטים

 ( k100יחידות נרשמות באלפים כ  TS2 100,000במערכת ה   1lotכ
Days ( עבור ימי שבת וראשון וביום שלפני חגים ומועדים החיוב  3בימי רביעי המכפיל הוא ככלל, = מכפיל הימים

 .יהיה גם עבור ימי החג(
Rollover סך החיוב/הזיכוי היומי בגין החזקת העסקה =. 

 
של צמד  (Mid) אופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע

 החישוב.המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד 
 

 :דוגמה
GBP/CAD Buy 100,000  

Interest  =0.3 
Exchange Rate  =0.9 

=  Mark Up0.1 
Days = 1 

[(𝟎. 𝟑 × 𝟎. 𝟗) + 𝟎. 𝟏] ×
𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝟏 = 𝟑. 𝟕$ 

 
 אחת בגין החזקת עסקה פתוחה  Lotיחידת פר הקרוב לצפייה בסכום החיוב או הזיכוי 

 over-roll-time-https://www.fxcm.co.il/real לחץ על הקישור הבא:
 

המרת  עמלת
 מטבע 

  אין עמלת המרה בגין המרת מטבע הציטוט למטבע הבסיס בחשבון

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי

נוספים  תקבולים
מהחזקת המכשיר 

 הפיננסי  

 המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו. 

נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 :לקוחות הסוחרים במודל מרווח בין בנקאי + עמלה יחוייבו בעמלה בגין פתיחת וסגירת עסקה. לתעריפון המלא
Card.pdf-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Rate 

 

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר
 חופשות ומועדי

 הפיננסי במכשיר

  23:59יום ו'  – 00:00' ביום  –שעון ישראל )שעון קיץ(: שעות מסחר 
 of-Schedule-Vacation-and-hours-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-מועדי חופשות: 

instruments2016.pdf-financial 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 דולר קנדי.
להפסיד כתוצאה משינוי /כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה, הנך עלול להרוויח

 בשערי החליפין. 
 נכס הבסיס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

  GBP/CAD Spot Exchange Rate: שם מלא
 הפאונד הבריטי מול הדולר הקנדי.:  שער החליפין של תיאור נכס הבסיס

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 GBP/CAD הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום 

http://www.bloomberg.com/quote/GBPCAD:CUR 
 /בלומברג קוד

 רויטרס
GBPCAD:CUR )בלומברג( 

 דולר קנדי( CAD) הנכס מטבע

נתונים 
סטטיסטים של 

 הבסיסנכס 

סעיף א לתקנון זה ובאתר   13נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של  נכס הבסיס מפורטים בפרק 

 החברה בלינק הבא:

https://www.fxcm.co.il/stdv-stats/ 

 בזירה המסחר

 Meta Trader 4 / Trading Station 2 שם מערכת המסחר:   מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 המסחר במערכות

GBP/CAD 

https://www.fxcm.co.il/real-time-roll-over/
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Rate-Card.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
http://www.bloomberg.com/quote/GBPCAD:CUR
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מסחר  כמות
 מינימלית 

 (GBP /פאונד בריטי יחידות מטבע הראשי ) 1000
 

 סימול לכמות המינימלית מערכת המסחר

Trading Station 2 1K 

Meta Trader 4 0.01 Lot 
 
 

  בטוחות

Margin  

נכס הבסיס(, אלא נדרש הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי 
 להפקיד )כבטוחה( רק אחוז מערכן.

 מגובה הפוזיציה. 1%בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה: 
 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Marginלאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת )

 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9מסוים )המפורט בסעיף כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור 
 בחשבונו, תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה 

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9ף כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים )המפורט בסעי
 בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Stop Outלמידע נוסף אודות סגירת עסקה )

 מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

X.XXXXX 
בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו נסחר נכס את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר  החברה אינה מעגלת 

 הבסיס.

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

0.00001 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה
 במחיר

Trade Size * 0.00001 
Trade Size גודל העסקה במונחי המטבע הראשי = 

 דולר קנדי  0.01)ההיקף המינימלי( שווה ל יחידות מטבע 1000לדוגמה:  התזוזה בקנייה/מכירה בהיקף 
1000 * 0.00001 = 0.01 

 ספק הציטוטים

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 לתקנון.  10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 פרטים נוספים

 דיווחים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו 

 https://www.magna.isa.gov.il/default.aspxבתקנון ובדף המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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 מוצר דף - תקנון
 FXCM Israelפרופיל מכשיר פיננסי | 

 16/07/2018   -עדכון אחרון  תאריך

 בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר
פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 מינימלית נדרשת בטוחה

 עסקה לפתיחת

 הפרשים חוזה

(CFD) 
GBP/CHF  

 

שער חליפין של צמד 

 מטבעות

בעל  המכשיר אינו
 מועד פקיעה

 המינימליתהבטוחה 
מפורסמת הנדרשת 

 (לחץ כאן) באתר החברה
 1%אינה תפחת מ ו

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

, משמע, אינו OTC - Over The Counterחוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק )
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 

הבסיס )גודל העסקה( במועד פתיחתה. מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות העסקה לבין ערכו במונחי נכס 
שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה. ההתחשבנות 

 צמו.( וללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עcash settlementשל החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית בלבד )

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

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 

כדי שהחברה תסגור באופן יזום את העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד  יה,נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיצ
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 

ציות נוספות. כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים לפתוח פוזי
לתקנון. העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר  9בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה כמפורט בסעיף 

 הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא שוויה של העסקה )הפוזיציה במונחי נכס בסיס(. 

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

כאשר החברה תבצע  למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה. העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או
 לתקנון.  9סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

: כמות יחידות וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע מקניית המכשיר הפיננסיהרווח 
כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה 

ההפרשים מהזירה במועד פתיחת )או מועד החישוב(, ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את חוזה 
 העסקה. תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה )או במועד החישוב(.

 
: כמות יחידות הרווח וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי

מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה, כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו 

https://www.fxcm.co.il/markets/forex/margin-requirements/
https://www.fxcm.co.il/markets/forex/margin-requirements/
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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(.

 
 :CHF/GBP ( מכשיר פיננסיBuy) שתנוסחת רווח/הפסד מרכי

 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑩𝒊𝒅 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑨𝒔𝒌)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 : GBP/CHF ( מכשיר פיננסיSellנוסחת רווח/הפסד ממכירת )
 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑨𝒔𝒌 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑩𝒊𝒅)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :מקרא
Trade Size לדוגמה: במערכת ה = גודל העסקה במונחי המטבע הראשי(mt4  100,000  יחידות נרשמות בלוטים

 ( k100יחידות נרשמות באלפים כ  TS2 100,000במערכת ה   1lotכ
Open Bid ( שער הפתיחה בעסקת מכירה =Sell) 
Close Bid ( שער הסגירה בעסקת קנייה =Buy) 
Open Ask ( שער הפתיחה בעסקת קנייה =Buy) 
Close Ask ( שער הסגירה בעסקת מכירה =Sell ) 

Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 
P/L רווח/הפסד = 
 

של צמד  (Mid) אופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע
 .המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד סגירת העסקה

 
 .Bid-וה Ask-עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

)שעון ישראל(. הלקוח  23:59:59 החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה 
בגין היום הקודם ישירות מחשבונו בזירה, בהתאם  01:00:00 – 00:00:00ו' בשעה: –יחויב או יזוכה בימים א' 

 לנוסחה שלהן:
 

 : GBP/CHF (Buyעמלה בגין החזקת עסקה פתוחה )עסקת רכישה 
 

[(𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆) + 𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑] ×
 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐳𝐞

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
 × 𝐃𝐚𝐲𝐬 = 𝐑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 

 
 

 :GBP/CHF (Sellעמלה בגין החזקת עסקה פתוחה )עסקת מכירה 
 

[(𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆) + 𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑] ×
 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐳𝐞

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝐃𝐚𝐲𝐬 = 𝐑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 

 
אחת מפורטים בפרק  LOTנתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת 

 סעיף ב לתקנון זה, ובאתר החברה בלינק הבא:  13

https://www.fxcm.co.il/roll-stats/ 

 
( Rolloverמשמעות הדבר כי הלקוח יחויב, במידה ותוצאת חישוב ) שלילית( היא Rolloverבמידה ותוצאת חישוב )

 משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה. חיוביתהיא 
 

ביותר מריבית  00:00:00בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  תזוכה/לתשומת ליבך, ישנם מצבים בהם תחויב
 3 תזוכה/)שעון ישראל(, תחויב 23:59:59. למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי )ללא חג נלווה( בשעה אחת

 00:00:01גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה פעמים בגין החזקת העסקה עבור יום רביעי, שבת וראשון 
תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור  בכל זיכויים/. לפירוט מלא אודות מספר החיוביםבחמישי

 /calendar-over-https://www.fxcm.co.il/roll המצ"ב:
 
 

 :מקרא
Interest  הפרש הריביות הבין בנקאיות היומיות של המטבע הראשי ומטבע הציטוט כפי שמתקבל מספקית =

 הנזילות לקנייה או מכירה בנקודות.
 Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 

Mark Up בנקודות.בגין החזקת העסקה  ספקית הנזילותשל  ייקור= תוספת ה 

https://www.fxcm.co.il/roll-over-calendar/
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Trade Size לדוגמה: במערכת ה. = גודל העסקה במונחי המטבע הראשי(mt4  100,000  יחידות נרשמות בלוטים
 ( k100יחידות נרשמות באלפים כ  TS2 100,000במערכת ה   1lotכ

Days ( עבור ימי שבת וראשון וביום שלפני חגים ומועדים החיוב  3בימי רביעי המכפיל הוא ככלל, = מכפיל הימים
 .יהיה גם עבור ימי החג(

Rollover סך החיוב/הזיכוי היומי בגין החזקת העסקה =. 
 

של צמד  (Mid) אופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע
 החישוב.המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד 

 
 :דוגמה

GBP/CHF Buy 100,000  
Interest  =0.3 

Exchange Rate  =1 
=  Mark Up0.1 

Days = 1 

[(𝟎. 𝟑 × 𝟏) + 𝟎. 𝟏] ×
𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝟏 = 𝟒$ 

 
 אחת בגין החזקת עסקה פתוחה  Lotיחידת פר הקרוב לצפייה בסכום החיוב או הזיכוי 

 over-roll-time-https://www.fxcm.co.il/real לחץ על הקישור הבא:
 

המרת  עמלת
 מטבע 

  אין עמלת המרה בגין המרת מטבע הציטוט למטבע הבסיס בחשבון

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי

נוספים  תקבולים
מהחזקת המכשיר 

 הפיננסי  

 המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו. 

נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 :לקוחות הסוחרים במודל מרווח בין בנקאי + עמלה יחוייבו בעמלה בגין פתיחת וסגירת עסקה. לתעריפון המלא
Card.pdf-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Rate 

 

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר
 חופשות ומועדי

 הפיננסי במכשיר

  23:59יום ו'  – 00:00' ביום  –שעון ישראל )שעון קיץ(: שעות מסחר 
 of-Schedule-Vacation-and-hours-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-מועדי חופשות: 

instruments2016.pdf-financial 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 פרנק שוויצרי.
להפסיד כתוצאה משינוי /כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה, הנך עלול להרוויח

 בשערי החליפין. 
 נכס הבסיס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

  GBP/CHF Spot Exchange Rate: שם מלא
 הפאונד הבריטי מול הפרנק השוויצרי.:  שער החליפין של תיאור נכס הבסיס

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 GBP/CHF הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום 

http://www.bloomberg.com/quote/GBPCHF:CUR 
 /בלומברג קוד

 רויטרס
GBPCHF:CUR )בלומברג( 

 דולר קנדי( CHF) הנכס מטבע

נתונים 
סטטיסטים של 

 נכס הבסיס

סעיף א לתקנון זה ובאתר   13נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של  נכס הבסיס מפורטים בפרק 

 החברה בלינק הבא:

https://www.fxcm.co.il/stdv-stats/ 

 בזירה המסחר

 Meta Trader 4 / Trading Station 2 שם מערכת המסחר:   מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 המסחר במערכות

GBP/CHF 

https://www.fxcm.co.il/real-time-roll-over/
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Rate-Card.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
http://www.bloomberg.com/quote/GBPCHF:CUR
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מסחר  כמות
 מינימלית 

 (GBP /פאונד בריטי יחידות מטבע הראשי ) 1000
 

 סימול לכמות המינימלית מערכת המסחר

Trading Station 2 1K 

Meta Trader 4 0.01 Lot 
 
 

  בטוחות

Margin  

במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש  הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה
 להפקיד )כבטוחה( רק אחוז מערכן.

 מגובה הפוזיציה. 1%בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה: 
 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Marginלאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת )

 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9לשיעור מסוים )המפורט בסעיף כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע 
 בחשבונו, תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה 

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9רט בסעיף כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים )המפו
 בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Stop Outלמידע נוסף אודות סגירת עסקה )

 מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

X.XXXXX 
למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו נסחר נכס את המחיר שהיא מצטטת ביחס  החברה אינה מעגלת 

 הבסיס.

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

0.00001 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה
 במחיר

Trade Size * 0.00001 
Trade Size גודל העסקה במונחי המטבע הראשי = 

 פרנק שוויצרי  0.01)ההיקף המינימלי( שווה ל יחידות מטבע 1000לדוגמה:  התזוזה בקנייה/מכירה בהיקף 
1000 * 0.00001 = 0.01 

 ספק הציטוטים

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 לתקנון.  10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 פרטים נוספים

 דיווחים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו 

 https://www.magna.isa.gov.il/default.aspxבתקנון ובדף המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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 מוצר דף - תקנון
 FXCM Israelפרופיל מכשיר פיננסי | 

 16/07/2018   -עדכון אחרון  תאריך

 בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר
פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 מינימלית נדרשת בטוחה

 עסקה לפתיחת

 הפרשים חוזה

(CFD) 
GBP/JPY  

 

שער חליפין של צמד 

 מטבעות

בעל  המכשיר אינו
 מועד פקיעה

 המינימליתהבטוחה 
מפורסמת הנדרשת 

 (לחץ כאן) באתר החברה
 1%אינה תפחת מ ו

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

, משמע, אינו OTC - Over The Counterחוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק )
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 

הבסיס )גודל העסקה( במועד פתיחתה. מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות העסקה לבין ערכו במונחי נכס 
שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה. ההתחשבנות 

 צמו.( וללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עcash settlementשל החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית בלבד )

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

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 

כדי שהחברה תסגור באופן יזום את העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד  יה,נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיצ
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 

ציות נוספות. כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים לפתוח פוזי
לתקנון. העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר  9בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה כמפורט בסעיף 

 הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא שוויה של העסקה )הפוזיציה במונחי נכס בסיס(. 

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

כאשר החברה תבצע  למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה. העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או
 לתקנון.  9סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

: כמות יחידות וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע מקניית המכשיר הפיננסיהרווח 
כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה 

ההפרשים מהזירה במועד פתיחת )או מועד החישוב(, ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את חוזה 
 העסקה. תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה )או במועד החישוב(.

 
: כמות יחידות הרווח וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי

מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה, כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו 
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(.
 

https://www.fxcm.co.il/markets/forex/margin-requirements/
https://www.fxcm.co.il/markets/forex/margin-requirements/
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 :GBP/JPY ( מכשיר פיננסיBuy) שתנוסחת רווח/הפסד מרכי
 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑩𝒊𝒅 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑨𝒔𝒌)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :GBP/JPY( מכשיר פיננסי Sellנוסחת רווח/הפסד ממכירת )
 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑨𝒔𝒌 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑩𝒊𝒅)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :מקרא
Trade Size לדוגמה: במערכת ה = גודל העסקה במונחי המטבע הראשי(mt4  100,000  יחידות נרשמות בלוטים

 ( k100יחידות נרשמות באלפים כ  TS2 100,000במערכת ה   1lotכ
Open Bid ( שער הפתיחה בעסקת מכירה =Sell) 
Close Bid ( שער הסגירה בעסקת קנייה =Buy) 
Open Ask ( שער הפתיחה בעסקת קנייה =Buy) 
Close Ask ( שער הסגירה בעסקת מכירה =Sell ) 

Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 
P/L רווח/הפסד = 
 

של צמד  (Mid) אופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע
 .המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד סגירת העסקה

 
 .Bid-וה Ask-עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

)שעון ישראל(. הלקוח  23:59:59 החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה 
בגין היום הקודם ישירות מחשבונו בזירה, בהתאם  01:00:00 – 00:00:00ו' בשעה: –יחויב או יזוכה בימים א' 

 לנוסחה שלהן:
 

 : GBP/JPY (Buyעמלה בגין החזקת עסקה פתוחה )עסקת רכישה 
 

[(𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆) + 𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑] ×
 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐳𝐞

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
 × 𝐃𝐚𝐲𝐬 = 𝐑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 

 
 

 :GBP/JPY (Sellעמלה בגין החזקת עסקה פתוחה )עסקת מכירה 
 

[(𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆) + 𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑] ×
 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐳𝐞

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝐃𝐚𝐲𝐬 = 𝐑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 

 
אחת מפורטים בפרק  LOTנתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת 

 סעיף ב לתקנון זה, ובאתר החברה בלינק הבא:  13

https://www.fxcm.co.il/roll-stats/ 

 
( Rolloverמשמעות הדבר כי הלקוח יחויב, במידה ותוצאת חישוב ) שלילית( היא Rolloverבמידה ותוצאת חישוב )

 משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה. חיוביתהיא 
 

ביותר מריבית  00:00:00בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  תזוכה/לתשומת ליבך, ישנם מצבים בהם תחויב
 3 תזוכה/)שעון ישראל(, תחויב 23:59:59. למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי )ללא חג נלווה( בשעה אחת

 00:00:01גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה פעמים בגין החזקת העסקה עבור יום רביעי, שבת וראשון 
תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור  בכל זיכויים/. לפירוט מלא אודות מספר החיוביםבחמישי

 /calendar-over-https://www.fxcm.co.il/roll המצ"ב:
 
 

 :מקרא
Interest  הפרש הריביות הבין בנקאיות היומיות של המטבע הראשי ומטבע הציטוט כפי שמתקבל מספקית =

 הנזילות לקנייה או מכירה בנקודות.
 Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 

Mark Up בנקודות.בגין החזקת העסקה  ספקית הנזילותשל  ייקור= תוספת ה 
Trade Size לדוגמה: במערכת ה. = גודל העסקה במונחי המטבע הראשי(mt4  100,000  יחידות נרשמות בלוטים

 ( k100יחידות נרשמות באלפים כ  TS2 100,000במערכת ה   1lotכ
Days ( עבור ימי שבת וראשון וביום שלפני חגים ומועדים החיוב  3בימי רביעי המכפיל הוא ככלל, = מכפיל הימים

 .יהיה גם עבור ימי החג(

https://www.fxcm.co.il/roll-over-calendar/
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Rollover סך החיוב/הזיכוי היומי בגין החזקת העסקה =. 
 

של צמד  (Mid) אופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע
 החישוב.המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד 

 
 :דוגמה

GBP/JPY Buy 100,000  
Interest  =0.3 

Exchange Rate  =0.9 
=  Mark Up0.1 

Days = 1 

[(𝟎. 𝟑 × 𝟎. 𝟗) + 𝟎. 𝟏] ×
𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝟏 = 𝟑. 𝟕$ 

 
 אחת בגין החזקת עסקה פתוחה  Lotיחידת פר הקרוב לצפייה בסכום החיוב או הזיכוי 

 over-roll-time-https://www.fxcm.co.il/real לחץ על הקישור הבא:
 

המרת  עמלת
 מטבע 

  אין עמלת המרה בגין המרת מטבע הציטוט למטבע הבסיס בחשבון

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי

נוספים  תקבולים
מהחזקת המכשיר 

 הפיננסי  

 המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו. 

נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 :לקוחות הסוחרים במודל מרווח בין בנקאי + עמלה יחוייבו בעמלה בגין פתיחת וסגירת עסקה. לתעריפון המלא
Card.pdf-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Rate 

 

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר
 חופשות ומועדי

 הפיננסי במכשיר

  23:59יום ו'  – 00:00' ביום  –שעון ישראל )שעון קיץ(: שעות מסחר 
 of-Schedule-Vacation-and-hours-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-מועדי חופשות: 

instruments2016.pdf-financial 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 יין יפני.
להפסיד כתוצאה משינוי /כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה, הנך עלול להרוויח

 בשערי החליפין. 
 נכס הבסיס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

  GBP/JPY Spot Exchange Rate: שם מלא
 הפאונד הבריטי מול היין היפני.:  שער החליפין של תיאור נכס הבסיס

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 GBP/JPY הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום 

http://www.bloomberg.com/quote/GBPJPY:CUR 
 /בלומברג קוד

 רויטרס
GBPJPY:CUR )בלומברג( 

 יין יפני( JPY) הנכס מטבע

נתונים 
סטטיסטים של 

 הבסיסנכס 

סעיף א לתקנון זה ובאתר   13נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של  נכס הבסיס מפורטים בפרק 

 החברה בלינק הבא:

https://www.fxcm.co.il/stdv-stats/ 

 בזירה המסחר

 Meta Trader 4 / Trading Station 2 שם מערכת המסחר:   מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 המסחר במערכות

GBP/JPY 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 (GBP /פאונד בריטי יחידות מטבע הראשי ) 1000
 

 סימול לכמות המינימלית מערכת המסחר

Trading Station 2 1K 

https://www.fxcm.co.il/real-time-roll-over/
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Rate-Card.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
http://www.bloomberg.com/quote/GBPJPY:CUR
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Meta Trader 4 0.01 Lot 
 
 

  בטוחות

Margin  

נכס הבסיס(, אלא נדרש הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי 
 להפקיד )כבטוחה( רק אחוז מערכן.

 מגובה הפוזיציה. 1%בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה: 
 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Marginלאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת )

 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9מסוים )המפורט בסעיף כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור 
 בחשבונו, תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה 

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9ף כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים )המפורט בסעי
 בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Stop Outלמידע נוסף אודות סגירת עסקה )

 מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

XXX.XXX 
בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו נסחר נכס את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר  החברה אינה מעגלת 

 הבסיס.

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

0.001 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה
 במחיר

Trade Size * 0.001 
Trade Size גודל העסקה במונחי המטבע הראשי = 

 יין יפני 1)ההיקף המינימלי( שווה ל יחידות מטבע 1000לדוגמה:  התזוזה בקנייה/מכירה בהיקף 
1000 * 0.001 = 1 

 ספק הציטוטים

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 לתקנון.  10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 פרטים נוספים

 דיווחים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו 

 https://www.magna.isa.gov.il/default.aspxבתקנון ובדף המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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 מוצר דף - תקנון
 FXCM Israelפרופיל מכשיר פיננסי | 

 16/07/2018   -עדכון אחרון  תאריך

 בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר
פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 מינימלית נדרשת בטוחה

 עסקה לפתיחת

 הפרשים חוזה

(CFD) 
GBP/NZD  

 

שער חליפין של צמד 

 מטבעות

בעל  המכשיר אינו
 מועד פקיעה

 המינימליתהבטוחה 
מפורסמת הנדרשת 

 (לחץ כאן) באתר החברה
 1%אינה תפחת מ ו

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

, משמע, אינו OTC - Over The Counterחוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק )
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 

הבסיס )גודל העסקה( במועד פתיחתה. מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות העסקה לבין ערכו במונחי נכס 
שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה. ההתחשבנות 

 צמו.( וללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עcash settlementשל החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית בלבד )

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

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 

כדי שהחברה תסגור באופן יזום את העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד  יה,נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיצ
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 

ציות נוספות. כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים לפתוח פוזי
לתקנון. העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר  9בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה כמפורט בסעיף 

 הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא שוויה של העסקה )הפוזיציה במונחי נכס בסיס(. 

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

כאשר החברה תבצע  למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה. העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או
 לתקנון.  9סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

: כמות יחידות וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע מקניית המכשיר הפיננסיהרווח 
כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה 

ההפרשים מהזירה במועד פתיחת )או מועד החישוב(, ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את חוזה 
 העסקה. תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה )או במועד החישוב(.

 
: כמות יחידות הרווח וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי

מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה, כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו 
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(.
 

 :NZD/GBP ( מכשיר פיננסיBuy) שתנוסחת רווח/הפסד מרכי
 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑩𝒊𝒅 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑨𝒔𝒌)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

https://www.fxcm.co.il/markets/forex/margin-requirements/
https://www.fxcm.co.il/markets/forex/margin-requirements/
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 : GBP/NZD ( מכשיר פיננסיSellנוסחת רווח/הפסד ממכירת )
 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑨𝒔𝒌 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑩𝒊𝒅)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :מקרא
Trade Size גודל העסקה במונחי המטבע הראשי )לדוגמה: במערכת ה =mt4  100,000  יחידות נרשמות בלוטים

 ( k100יחידות נרשמות באלפים כ  TS2 100,000במערכת ה   1lotכ
Open Bid ( שער הפתיחה בעסקת מכירה =Sell) 
Close Bid ( שער הסגירה בעסקת קנייה =Buy) 
Open Ask ( שער הפתיחה בעסקת קנייה =Buy) 
Close Ask ( שער הסגירה בעסקת מכירה =Sell ) 

Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 
P/L רווח/הפסד = 
 

של צמד  (Mid) אופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע
 .המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד סגירת העסקה

 
 .Bid-וה Ask-עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

)שעון ישראל(. הלקוח  23:59:59 החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה 
בגין היום הקודם ישירות מחשבונו בזירה, בהתאם  01:00:00 – 00:00:00ו' בשעה: –יחויב או יזוכה בימים א' 

 לנוסחה שלהן:
 

 : GBP/NZD (Buyעמלה בגין החזקת עסקה פתוחה )עסקת רכישה 
 

[(𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆) + 𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑] ×
 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐳𝐞

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
 × 𝐃𝐚𝐲𝐬 = 𝐑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 

 
 

 :GBP/NZD (Sellעמלה בגין החזקת עסקה פתוחה )עסקת מכירה 
 

[(𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆) + 𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑] ×
 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐳𝐞

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝐃𝐚𝐲𝐬 = 𝐑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 

 
אחת מפורטים בפרק  LOTנתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת 

 סעיף ב לתקנון זה, ובאתר החברה בלינק הבא:  13

https://www.fxcm.co.il/roll-stats/ 

 
( Rolloverמשמעות הדבר כי הלקוח יחויב, במידה ותוצאת חישוב ) שלילית( היא Rolloverבמידה ותוצאת חישוב )

 משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה. חיוביתהיא 
 

ביותר מריבית  00:00:00בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  תזוכה/לתשומת ליבך, ישנם מצבים בהם תחויב
 3 תזוכה/)שעון ישראל(, תחויב 23:59:59. למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי )ללא חג נלווה( בשעה אחת

 00:00:01גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה פעמים בגין החזקת העסקה עבור יום רביעי, שבת וראשון 
תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור  בכל זיכויים/. לפירוט מלא אודות מספר החיוביםבחמישי

 /calendar-over-https://www.fxcm.co.il/roll המצ"ב:
 
 

 :מקרא
Interest  הפרש הריביות הבין בנקאיות היומיות של המטבע הראשי ומטבע הציטוט כפי שמתקבל מספקית =

 הנזילות לקנייה או מכירה בנקודות.
 Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 

Mark Up בנקודות.בגין החזקת העסקה  ספקית הנזילותשל  ייקור= תוספת ה 
Trade Size לדוגמה: במערכת ה .= גודל העסקה במונחי המטבע הראשי(mt4  100,000  יחידות נרשמות בלוטים

 ( k100יחידות נרשמות באלפים כ  TS2 100,000במערכת ה   1lotכ
Days ( עבור ימי שבת וראשון וביום שלפני חגים ומועדים החיוב  3בימי רביעי המכפיל הוא ככלל, = מכפיל הימים

 .יהיה גם עבור ימי החג(
Rollover סך החיוב/הזיכוי היומי בגין החזקת העסקה =. 

 
של צמד  (Mid) אופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע

 החישוב.המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד 

https://www.fxcm.co.il/roll-over-calendar/
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 :דוגמה

GBP/NZD Buy 100,000  
Interest  =0.3 

Exchange Rate  =0.7 
=  Mark Up0.1 

Days = 1 

[(𝟎. 𝟑 × 𝟎. 𝟕) + 𝟎. 𝟏] ×
𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝟏 = 𝟑. 𝟏$ 

 
 אחת בגין החזקת עסקה פתוחה  Lotיחידת פר הקרוב לצפייה בסכום החיוב או הזיכוי 

 over-roll-time-https://www.fxcm.co.il/real לחץ על הקישור הבא:
 

המרת  עמלת
 מטבע 

  אין עמלת המרה בגין המרת מטבע הציטוט למטבע הבסיס בחשבון

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי

נוספים  תקבולים
מהחזקת המכשיר 

 הפיננסי  

 המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו. 

נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 :לקוחות הסוחרים במודל מרווח בין בנקאי + עמלה יחוייבו בעמלה בגין פתיחת וסגירת עסקה. לתעריפון המלא
Card.pdf-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Rate 

 

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר
 חופשות ומועדי

 הפיננסי במכשיר

  23:59יום ו'  – 00:00' ביום  –שעון ישראל )שעון קיץ(: שעות מסחר 
 of-Schedule-Vacation-and-hours-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-מועדי חופשות: 

instruments2016.pdf-financial 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 דולר ניו זילנדי
להפסיד כתוצאה משינוי /כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה, הנך עלול להרוויח

 י החליפין. בשער
 נכס הבסיס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

  GBP/NZD Spot Exchange Rate: שם מלא
 הדולר הניו זילנדי.מול פאונד הבריטי :  שער החליפין של התיאור נכס הבסיס

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 GBP/NZD הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום 

http://www.bloomberg.com/quote/GBPNZD:CUR 
 /בלומברג קוד

 רויטרס
GBPNZD:CUR )בלומברג( 

 דולר ניו זילנדי הנכס מטבע

נתונים 
סטטיסטים של 

 הבסיסנכס 

סעיף א לתקנון זה ובאתר   13נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של  נכס הבסיס מפורטים בפרק 

 החברה בלינק הבא:

https://www.fxcm.co.il/stdv-stats/ 

 בזירה המסחר

 Meta Trader 4 / Trading Station 2 שם מערכת המסחר:   מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 המסחר במערכות

GBP/NZD 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 (GBPיחידות מטבע הראשי )אירו /  1000
 

 סימול לכמות המינימלית מערכת המסחר

Trading Station 2 1K 

Meta Trader 4 0.01 Lot 
 
 

  בטוחות

https://www.fxcm.co.il/real-time-roll-over/
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Rate-Card.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
http://www.bloomberg.com/quote/GBPNZD:CUR
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Margin  

הבסיס(, אלא נדרש הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס 
 להפקיד )כבטוחה( רק אחוז מערכן.

 מגובה הפוזיציה. 1%בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה: 
 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Marginלאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת )

 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9)המפורט בסעיף כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים 
 בחשבונו, תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה 

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים )המפורט בסעיף 
 בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Stop Outלמידע נוסף אודות סגירת עסקה )

 מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

X.XXXXX 
נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו נסחר נכס את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו  החברה אינה מעגלת 

 הבסיס.

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

0.00001 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה
 במחיר

Trade Size * 0.00001 
Trade Size גודל העסקה במונחי המטבע הראשי = 

 דולר ניו זילנדי 0.01)ההיקף המינימלי( שווה ל  יחידות מטבע 1000לדוגמה:  התזוזה בקנייה/מכירה בהיקף 
1000 * 0.00001 = 0.01 

 ספק הציטוטים

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 לתקנון.  10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 פרטים נוספים

 דיווחים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו 

 https://www.magna.isa.gov.il/default.aspxבתקנון ובדף המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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 מוצר דף - תקנון
 FXCM Israelפרופיל מכשיר פיננסי | 

 16/07/2018   -עדכון אחרון  תאריך

 בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר
פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 מינימלית נדרשת בטוחה

 עסקה לפתיחת

 הפרשים חוזה

(CFD) 
GBP/USD  

 

שער חליפין של צמד 

 מטבעות

בעל  המכשיר אינו
 מועד פקיעה

 המינימליתהבטוחה 
מפורסמת הנדרשת 

 (לחץ כאן) באתר החברה
 1%אינה תפחת מ ו

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

, משמע, אינו OTC - Over The Counterחוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק )
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 

הבסיס )גודל העסקה( במועד פתיחתה. מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות העסקה לבין ערכו במונחי נכס 
שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה. ההתחשבנות 

 צמו.( וללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עcash settlementשל החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית בלבד )

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

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 

כדי שהחברה תסגור באופן יזום את העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד  יה,נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיצ
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 

ציות נוספות. כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים לפתוח פוזי
לתקנון. העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר  9בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה כמפורט בסעיף 

 הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא שוויה של העסקה )הפוזיציה במונחי נכס בסיס(. 

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

כאשר החברה תבצע  למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה. העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או
 לתקנון.  9סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

: כמות יחידות וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע מקניית המכשיר הפיננסיהרווח 
כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה 

ההפרשים מהזירה במועד פתיחת )או מועד החישוב(, ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את חוזה 
 העסקה. תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה )או במועד החישוב(.

 
: כמות יחידות הרווח וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי

מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה, כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו 
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(.
 

 :GBP/USD ( מכשיר פיננסיBuy) שתנוסחת רווח/הפסד מרכי
 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑩𝒊𝒅 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑨𝒔𝒌)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :GBP/USD( מכשיר פיננסי Sellנוסחת רווח/הפסד ממכירת )
 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑨𝒔𝒌 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑩𝒊𝒅)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 

https://www.fxcm.co.il/markets/forex/margin-requirements/
https://www.fxcm.co.il/markets/forex/margin-requirements/
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 :מקרא

Trade Size לדוגמה: במערכת ה = גודל העסקה במונחי המטבע הראשי(mt4  100,000  יחידות נרשמות בלוטים
 ( k100יחידות נרשמות באלפים כ  TS2 100,000במערכת ה   1lotכ

Open Bid ( שער הפתיחה בעסקת מכירה =Sell) 
Close Bid ( שער הסגירה בעסקת קנייה =Buy) 
Open Ask ( שער הפתיחה בעסקת קנייה =Buy) 
Close Ask ( שער הסגירה בעסקת מכירה =Sell ) 

Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 
P/L רווח/הפסד = 
 

של צמד  (Mid) אופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע
 .המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד סגירת העסקה

 
 .Bid-וה Ask-עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

)שעון ישראל(. הלקוח  23:59:59 החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה 
בגין היום הקודם ישירות מחשבונו בזירה, בהתאם  01:00:00 – 00:00:00ו' בשעה: –יחויב או יזוכה בימים א' 

 לנוסחה שלהן:
 

 : GBP/USD (Buyעמלה בגין החזקת עסקה פתוחה )עסקת רכישה 
 

[(𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆) + 𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑] ×
 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐳𝐞

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
 × 𝐃𝐚𝐲𝐬 = 𝐑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 

 
 

 :GBP/USD (Sellעמלה בגין החזקת עסקה פתוחה )עסקת מכירה 
 

[(𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆) + 𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑] ×
 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐳𝐞

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝐃𝐚𝐲𝐬 = 𝐑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 

 
אחת מפורטים בפרק  LOTנתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת 

 סעיף ב לתקנון זה, ובאתר החברה בלינק הבא:  13

https://www.fxcm.co.il/roll-stats/ 

 
( Rolloverמשמעות הדבר כי הלקוח יחויב, במידה ותוצאת חישוב ) שלילית( היא Rolloverבמידה ותוצאת חישוב )

 משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה. חיוביתהיא 
 

ביותר מריבית  00:00:00בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  תזוכה/לתשומת ליבך, ישנם מצבים בהם תחויב
 3 תזוכה/)שעון ישראל(, תחויב 23:59:59. למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי )ללא חג נלווה( בשעה אחת

 00:00:01גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה פעמים בגין החזקת העסקה עבור יום רביעי, שבת וראשון 
תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור  בכל זיכויים/. לפירוט מלא אודות מספר החיוביםבחמישי

 /calendar-over-https://www.fxcm.co.il/roll המצ"ב:
 
 

 :מקרא
Interest  הפרש הריביות הבין בנקאיות היומיות של המטבע הראשי ומטבע הציטוט כפי שמתקבל מספקית =

 הנזילות לקנייה או מכירה בנקודות.
 Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 

Mark Up בנקודות.בגין החזקת העסקה  ספקית הנזילותשל  ייקור= תוספת ה 
Trade Size לדוגמה: במערכת ה .= גודל העסקה במונחי המטבע הראשי(mt4  100,000  יחידות נרשמות בלוטים

 ( k100יחידות נרשמות באלפים כ  TS2 100,000במערכת ה   1lotכ
Days ( עבור ימי שבת וראשון וביום שלפני חגים ומועדים החיוב  3בימי רביעי המכפיל הוא ככלל, = מכפיל הימים

 .יהיה גם עבור ימי החג(
Rollover סך החיוב/הזיכוי היומי בגין החזקת העסקה =. 

 
של צמד  (Mid) אופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע

 החישוב.המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד 
 

 :דוגמה
GBP/USD Buy 100,000  

https://www.fxcm.co.il/roll-over-calendar/
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Interest  =0.3 
Exchange Rate  =1 

=  Mark Up0.1 
Days = 1 

[(𝟎. 𝟑 × 𝟏) + 𝟎. 𝟏] ×
𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝟏 = 𝟒$ 

 
 אחת בגין החזקת עסקה פתוחה  Lotיחידת פר הקרוב לצפייה בסכום החיוב או הזיכוי 

 over-roll-time-https://www.fxcm.co.il/real לחץ על הקישור הבא:
 

המרת  עמלת
 מטבע 

  אין עמלת המרה בגין המרת מטבע הציטוט למטבע הבסיס בחשבון

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי

נוספים  תקבולים
מהחזקת המכשיר 

 הפיננסי  

 המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו. 

נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 :לקוחות הסוחרים במודל מרווח בין בנקאי + עמלה יחוייבו בעמלה בגין פתיחת וסגירת עסקה. לתעריפון המלא
Card.pdf-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Rate 

 

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר
 חופשות ומועדי

 הפיננסי במכשיר

  23:59יום ו'  – 00:00' ביום  –שעון ישראל )שעון קיץ(: שעות מסחר 
 of-Schedule-Vacation-and-hours-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-מועדי חופשות: 

instruments2016.pdf-financial 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 דולר ארצות הברית )$(.
להפסיד כתוצאה משינוי /כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה, הנך עלול להרוויח

 בשערי החליפין. 
 נכס הבסיס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

  GBP/USD Spot Exchange Rate: שם מלא
 .מול דולר ארה"ב פאונד הבריטי:  שער החליפין של התיאור נכס הבסיס

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 GBP/USD הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום 

http://www.bloomberg.com/quote/GBPUSD:CUR 
 /בלומברג קוד

 רויטרס
GBPUSD:CUR )בלומברג( 

 ( דולר ארה"בUSD) הנכס מטבע

נתונים 
סטטיסטים של 

 הבסיסנכס 

סעיף א לתקנון זה ובאתר   13נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של  נכס הבסיס מפורטים בפרק 

 החברה בלינק הבא:

https://www.fxcm.co.il/stdv-stats/ 

 בזירה המסחר

 Meta Trader 4 / Trading Station 2 שם מערכת המסחר:   מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 המסחר במערכות

GBP/USD 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 (GBP/  פאונד בריטייחידות מטבע הראשי ) 1000
 

 סימול לכמות המינימלית מערכת המסחר

Trading Station 2 1K 

Meta Trader 4 0.01 Lot 
 
 

  בטוחות

Margin  

נכס הבסיס(, אלא נדרש הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי 
 להפקיד )כבטוחה( רק אחוז מערכן.

 מגובה הפוזיציה. 1%בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה: 

https://www.fxcm.co.il/real-time-roll-over/
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Rate-Card.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
http://www.bloomberg.com/quote/GBPUSD:CUR
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 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Marginלאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת )
 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9מסוים )המפורט בסעיף כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור 
 בחשבונו, תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה 

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9ף כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים )המפורט בסעי
 בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Stop Outלמידע נוסף אודות סגירת עסקה )

 מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

X.XXXXX 
בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו נסחר נכס את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר  החברה אינה מעגלת 

 הבסיס.

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

0.00001 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה
 במחיר

Trade Size * 0.00001 
Trade Size גודל העסקה במונחי המטבע הראשי = 

 $0.01)ההיקף המינימלי( שווה ל  יחידות מטבע 1000לדוגמה:  התזוזה בקנייה/מכירה בהיקף 
1000 * 0.00001 = 0.01 

 ספק הציטוטים

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 לתקנון.  10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 פרטים נוספים

 דיווחים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו 

 https://www.magna.isa.gov.il/default.aspxבתקנון ובדף המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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 מוצר דף - תקנון
 FXCM Israelפרופיל מכשיר פיננסי | 

 16/07/2018   -עדכון אחרון  תאריך

 בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר
פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 מינימלית נדרשת בטוחה

 עסקה לפתיחת

 הפרשים חוזה

(CFD) 
NZD/CAD 

 

שער חליפין של צמד 

 מטבעות

בעל  המכשיר אינו
 מועד פקיעה

 המינימליתהבטוחה 
מפורסמת הנדרשת 

 (לחץ כאן) באתר החברה
 1%אינה תפחת מ ו

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

, משמע, אינו OTC - Over The Counterחוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק )
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 

הבסיס )גודל העסקה( במועד פתיחתה. מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות העסקה לבין ערכו במונחי נכס 
שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה. ההתחשבנות 

 צמו.( וללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עcash settlementשל החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית בלבד )

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

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 

כדי שהחברה תסגור באופן יזום את העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד  יה,נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיצ
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 

ציות נוספות. כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים לפתוח פוזי
לתקנון. העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר  9בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה כמפורט בסעיף 

 הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא שוויה של העסקה )הפוזיציה במונחי נכס בסיס(. 

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

כאשר החברה תבצע  למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה. העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או
 לתקנון.  9סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

: כמות יחידות וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע מקניית המכשיר הפיננסיהרווח 
כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה 

ההפרשים מהזירה במועד פתיחת )או מועד החישוב(, ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את חוזה 
 העסקה. תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה )או במועד החישוב(.

 
: כמות יחידות הרווח וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי

מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה, כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו 
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(.
 

 :NZD/CAD ( מכשיר פיננסיBuy) שתנוסחת רווח/הפסד מרכי
 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑩𝒊𝒅 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑨𝒔𝒌)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 : NAD/CAD ( מכשיר פיננסיSellנוסחת רווח/הפסד ממכירת )
 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑨𝒔𝒌 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑩𝒊𝒅)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :מקרא

https://www.fxcm.co.il/markets/forex/margin-requirements/
https://www.fxcm.co.il/markets/forex/margin-requirements/
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Trade Size  לדוגמה: במערכת ה)= גודל העסקה במונחי המטבע הראשיmt4  100,000  יחידות נרשמות בלוטים
 ( k100יחידות נרשמות באלפים כ  TS2 100,000במערכת ה   1lotכ

Open Bid ( שער הפתיחה בעסקת מכירה =Sell) 
Close Bid ( שער הסגירה בעסקת קנייה =Buy) 
Open Ask ( שער הפתיחה בעסקת קנייה =Buy) 
Close Ask ( שער הסגירה בעסקת מכירה =Sell ) 

Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 
P/L רווח/הפסד = 
 

של צמד  (Mid) אופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע
 .המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד סגירת העסקה

 
 .Bid-וה Ask-עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

)שעון ישראל(. הלקוח  23:59:59 החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה 
בגין היום הקודם ישירות מחשבונו בזירה, בהתאם  01:00:00 – 00:00:00ו' בשעה: –יחויב או יזוכה בימים א' 

 לנוסחה שלהן:
 

 : NZD/CAD (Buyעמלה בגין החזקת עסקה פתוחה )עסקת רכישה 
 

[(𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆) + 𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑] ×
 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐳𝐞

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
 × 𝐃𝐚𝐲𝐬 = 𝐑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 

 
 

 :NZD/CAD (Sellעמלה בגין החזקת עסקה פתוחה )עסקת מכירה 
 

[(𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆) + 𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑] ×
 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐳𝐞

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝐃𝐚𝐲𝐬 = 𝐑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 

 
אחת מפורטים בפרק  LOTנתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת 

 סעיף ב לתקנון זה, ובאתר החברה בלינק הבא:  13

https://www.fxcm.co.il/roll-stats/ 

 
( Rolloverמשמעות הדבר כי הלקוח יחויב, במידה ותוצאת חישוב ) שלילית( היא Rolloverבמידה ותוצאת חישוב )

 משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה. חיוביתהיא 
 

ביותר מריבית  00:00:00בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  תזוכה/לתשומת ליבך, ישנם מצבים בהם תחויב
 3 תזוכה/)שעון ישראל(, תחויב 23:59:59. למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי )ללא חג נלווה( בשעה אחת

 00:00:01גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה פעמים בגין החזקת העסקה עבור יום רביעי, שבת וראשון 
תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור  בכל זיכויים/. לפירוט מלא אודות מספר החיוביםבחמישי

 /calendar-over-https://www.fxcm.co.il/roll המצ"ב:
 
 

 :מקרא
Interest  הפרש הריביות הבין בנקאיות היומיות של המטבע הראשי ומטבע הציטוט כפי שמתקבל מספקית =

 הנזילות לקנייה או מכירה בנקודות.
 Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 

Mark Up בנקודות.בגין החזקת העסקה  ספקית הנזילותשל  ייקור= תוספת ה 
Trade Size לדוגמה: במערכת ה). = גודל העסקה במונחי המטבע הראשיmt4  100,000  יחידות נרשמות בלוטים

 ( k100יחידות נרשמות באלפים כ  TS2 100,000במערכת ה   1lotכ
Days ( עבור ימי שבת וראשון וביום שלפני חגים ומועדים החיוב  3בימי רביעי המכפיל הוא ככלל, = מכפיל הימים

 .יהיה גם עבור ימי החג(
Rollover סך החיוב/הזיכוי היומי בגין החזקת העסקה =. 

 
של צמד  (Mid) אופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע

 החישוב.המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד 
 

 :דוגמה
NZD/CAD Buy 100,000  

Interest  =0.3 
Exchange Rate  =0.9 

https://www.fxcm.co.il/roll-over-calendar/


 אפ.אקס.סי.אם טריידינג בע"מ                          
 info@fxcm.co.il, דוא"ל: 03-5101317טל':                                 
 20/04/2023תאריך עדכון אחרון                                 

161 

=  Mark Up0.1 
Days = 1 

[(𝟎. 𝟑 × 𝟎. 𝟗) + 𝟎. 𝟏] ×
𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝟏 = 𝟑. 𝟕$ 

 
 אחת בגין החזקת עסקה פתוחה  Lotיחידת פר הקרוב לצפייה בסכום החיוב או הזיכוי 

 over-roll-time-https://www.fxcm.co.il/real לחץ על הקישור הבא:
 

המרת  עמלת
 מטבע 

  אין עמלת המרה בגין המרת מטבע הציטוט למטבע הבסיס בחשבון

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי

נוספים  תקבולים
מהחזקת המכשיר 

 הפיננסי  

 המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו. 

נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 :לקוחות הסוחרים במודל מרווח בין בנקאי + עמלה יחוייבו בעמלה בגין פתיחת וסגירת עסקה. לתעריפון המלא
Card.pdf-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Rate 

 

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר
 חופשות ומועדי

 הפיננסי במכשיר

  23:59יום ו'  – 00:00' ביום  –שעון ישראל )שעון קיץ(: שעות מסחר 
 of-Schedule-Vacation-and-hours-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-מועדי חופשות: 

instruments2016.pdf-financial 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 קנדי.דולר 
להפסיד כתוצאה משינוי /כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה, הנך עלול להרוויח

 בשערי החליפין. 
 נכס הבסיס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

  Spot Exchange Rate CAD/NZD: שם מלא
 הדולר הניו זילנדי מול הדולר הקנדי.:  שער החליפין של תיאור נכס הבסיס

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 NZD/CAD הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום 

http://www.bloomberg.com/quote/NZDCAD:CUR 
 

 /בלומברג קוד
 רויטרס

NZDCAD:CUR )בלומברג( 

 קנדי( דולר CAD) הנכס מטבע

נתונים 
סטטיסטים של 

 נכס הבסיס

סעיף א לתקנון זה ובאתר   13נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של  נכס הבסיס מפורטים בפרק 

 החברה בלינק הבא:

https://www.fxcm.co.il/stdv-stats/ 

 בזירה המסחר

 Meta Trader 4 / Trading Station 2 שם מערכת המסחר:   מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 המסחר במערכות

NZD/CAD 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 (NZDדולר ניו זילנדי יחידות מטבע הראשי ) 1000
 

 סימול לכמות המינימלית מערכת המסחר

Trading Station 2 1K 

Meta Trader 4 0.01 Lot 
 
 

  בטוחות

Margin  

)הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח 
 להפקיד )כבטוחה( רק אחוז מערכן.

 מגובה הפוזיציה. 1%בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה: 
 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Marginלאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת )

https://www.fxcm.co.il/real-time-roll-over/
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Rate-Card.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
http://www.bloomberg.com/quote/NZDCAD:CUR
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 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9שפתח מגיע לשיעור מסוים )המפורט בסעיף כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות 
 בחשבונו, תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה 

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9סוים )המפורט בסעיף כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מ
 בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Stop Outלמידע נוסף אודות סגירת עסקה )

 מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

X.XXXXX 
מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו נסחר נכס את המחיר שהיא  החברה אינה מעגלת 

 הבסיס.

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

0.00001 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה
 במחיר

Trade Size * 0.00001 
Trade Size גודל העסקה במונחי המטבע הראשי = 

 דולר קנדי 0.01)ההיקף המינימלי( שווה ל  מטבעיחידות  1000לדוגמה:  התזוזה בקנייה/מכירה בהיקף 
1000 * 0.00001 = 0.01 

 ספק הציטוטים

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 לתקנון.  10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 פרטים נוספים

 דיווחים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו 

 https://www.magna.isa.gov.il/default.aspxבתקנון ובדף המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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 מוצר דף - תקנון
 FXCM Israelפרופיל מכשיר פיננסי | 

 16/07/2018   -עדכון אחרון  תאריך

 בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר
פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 מינימלית נדרשת בטוחה

 עסקה לפתיחת

 הפרשים חוזה

(CFD) 
NZD/CHF 

 

שער חליפין של צמד 

 מטבעות

בעל  המכשיר אינו
 מועד פקיעה

 המינימליתהבטוחה 
מפורסמת הנדרשת 

 (לחץ כאן) באתר החברה
 1%אינה תפחת מ ו

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

, משמע, אינו OTC - Over The Counterחוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק )
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 

הבסיס )גודל העסקה( במועד פתיחתה. מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות העסקה לבין ערכו במונחי נכס 
שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה. ההתחשבנות 

 צמו.( וללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עcash settlementשל החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית בלבד )

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

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 

כדי שהחברה תסגור באופן יזום את העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד  יה,נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיצ
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 

ציות נוספות. כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים לפתוח פוזי
לתקנון. העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר  9בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה כמפורט בסעיף 

 הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא שוויה של העסקה )הפוזיציה במונחי נכס בסיס(. 

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

כאשר החברה תבצע  למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה. העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או
 לתקנון.  9סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

: כמות יחידות וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע מקניית המכשיר הפיננסיהרווח 
כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה 

ההפרשים מהזירה במועד פתיחת )או מועד החישוב(, ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את חוזה 
 העסקה. תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה )או במועד החישוב(.

 
: כמות יחידות הרווח וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי

מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה, כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו 
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(.
 

 :NZD/CHF ( מכשיר פיננסיBuy) שתנוסחת רווח/הפסד מרכי
 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑩𝒊𝒅 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑨𝒔𝒌)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :NZD/CHF( מכשיר פיננסי Sellנוסחת רווח/הפסד ממכירת )
 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑨𝒔𝒌 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑩𝒊𝒅)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :מקרא
Trade Size לדוגמה: במערכת ה) = גודל העסקה במונחי המטבע הראשיmt4  100,000  יחידות נרשמות בלוטים

 ( k100יחידות נרשמות באלפים כ  TS2 100,000במערכת ה   1lotכ
Open Bid ( שער הפתיחה בעסקת מכירה =Sell) 

https://www.fxcm.co.il/markets/forex/margin-requirements/
https://www.fxcm.co.il/markets/forex/margin-requirements/
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Close Bid ( שער הסגירה בעסקת קנייה =Buy) 
Open Ask ( שער הפתיחה בעסקת קנייה =Buy) 
Close Ask ( שער הסגירה בעסקת מכירה =Sell ) 

Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 
P/L רווח/הפסד = 
 

של צמד  (Mid) אופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע
 .המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד סגירת העסקה

 
 .Bid-וה Ask-עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

)שעון ישראל(. הלקוח  23:59:59 החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה 
בגין היום הקודם ישירות מחשבונו בזירה, בהתאם  01:00:00 – 00:00:00ו' בשעה: –יחויב או יזוכה בימים א' 

 לנוסחה שלהן:
 

 : NZD/CHF (Buyעמלה בגין החזקת עסקה פתוחה )עסקת רכישה 
 

[(𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆) + 𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑] ×
 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐳𝐞

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
 × 𝐃𝐚𝐲𝐬 = 𝐑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 

 
 

 :NZD/CHF (Sellעמלה בגין החזקת עסקה פתוחה )עסקת מכירה 
 

[(𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆) + 𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑] ×
 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐳𝐞

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝐃𝐚𝐲𝐬 = 𝐑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 

 
אחת מפורטים בפרק  LOTנתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת 

 סעיף ב לתקנון זה, ובאתר החברה בלינק הבא:  13

https://www.fxcm.co.il/roll-stats/ 

 
( Rolloverמשמעות הדבר כי הלקוח יחויב, במידה ותוצאת חישוב ) שלילית( היא Rolloverבמידה ותוצאת חישוב )

 משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה. חיוביתהיא 
 

ביותר מריבית  00:00:00בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  תזוכה/לתשומת ליבך, ישנם מצבים בהם תחויב
 3 תזוכה/)שעון ישראל(, תחויב 23:59:59. למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי )ללא חג נלווה( בשעה אחת

 00:00:01גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה פעמים בגין החזקת העסקה עבור יום רביעי, שבת וראשון 
תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור  בכל זיכויים/. לפירוט מלא אודות מספר החיוביםבחמישי

 /calendar-over-https://www.fxcm.co.il/roll המצ"ב:
 
 

 :מקרא
Interest  הפרש הריביות הבין בנקאיות היומיות של המטבע הראשי ומטבע הציטוט כפי שמתקבל מספקית =

 הנזילות לקנייה או מכירה בנקודות.
 Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 

Mark Up בנקודות.בגין החזקת העסקה  ספקית הנזילותשל  ייקור= תוספת ה 
Trade Size לדוגמה: במערכת ה) .= גודל העסקה במונחי המטבע הראשיmt4  100,000  יחידות נרשמות בלוטים

 ( k100יחידות נרשמות באלפים כ  TS2 100,000במערכת ה   1lotכ
Days ( עבור ימי שבת וראשון וביום שלפני חגים ומועדים החיוב  3בימי רביעי המכפיל הוא ככלל, = מכפיל הימים

 .יהיה גם עבור ימי החג(
Rollover סך החיוב/הזיכוי היומי בגין החזקת העסקה =. 

 
של צמד  (Mid) אופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע

 החישוב.המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד 
 

 :דוגמה
NZD/CHF Buy 100,000  

Interest  =0.3 
Exchange Rate  =1 

=  Mark Up0.1 
Days = 1 

https://www.fxcm.co.il/roll-over-calendar/


 אפ.אקס.סי.אם טריידינג בע"מ                          
 info@fxcm.co.il, דוא"ל: 03-5101317טל':                                 
 20/04/2023תאריך עדכון אחרון                                 

165 

[(𝟎. 𝟑 × 𝟏) + 𝟎. 𝟏] ×
𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝟏 = 𝟒$ 

 
 אחת בגין החזקת עסקה פתוחה  Lotיחידת פר הקרוב לצפייה בסכום החיוב או הזיכוי 

 over-roll-time-https://www.fxcm.co.il/real לחץ על הקישור הבא:
 

המרת  עמלת
 מטבע 

  אין עמלת המרה בגין המרת מטבע הציטוט למטבע הבסיס בחשבון

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי

נוספים  תקבולים
מהחזקת המכשיר 

 הפיננסי  

 המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו. 

נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 :לקוחות הסוחרים במודל מרווח בין בנקאי + עמלה יחוייבו בעמלה בגין פתיחת וסגירת עסקה. לתעריפון המלא
Card.pdf-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Rate 

 

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר
 חופשות ומועדי

 הפיננסי במכשיר

  23:59יום ו'  – 00:00' ביום  –שעון ישראל )שעון קיץ(: שעות מסחר 
 of-Schedule-Vacation-and-hours-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-מועדי חופשות: 

instruments2016.pdf-financial 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 פרנק שוויצרי.
להפסיד כתוצאה משינוי /כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה, הנך עלול להרוויח

 בשערי החליפין. 
 נכס הבסיס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

  CHF Spot Exchange Rate/NZD: שם מלא
 הדולר הניו זילנדי מול הפרנק השוויצרי.:  שער החליפין של תיאור נכס הבסיס

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 NZD/CHF הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום 

http://www.bloomberg.com/quote/NZDCHF:CUR 
 

 /בלומברג קוד
 רויטרס

NZDCHF:CUR )בלומברג( 

 פרנק שוויצרי( CHF) הנכס מטבע

נתונים 
של  סטטיסטים
 נכס הבסיס

סעיף א לתקנון זה ובאתר   13נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של  נכס הבסיס מפורטים בפרק 

 החברה בלינק הבא:

https://www.fxcm.co.il/stdv-stats/ 

 בזירה המסחר

 Meta Trader 4 / Trading Station 2 שם מערכת המסחר:   מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 המסחר במערכות

NZD/CHF 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 (NZDדולר ניו זילנדי יחידות מטבע הראשי ) 1000
 

 סימול לכמות המינימלית מערכת המסחר

Trading Station 2 1K 

Meta Trader 4 0.01 Lot 
 
 

  בטוחות

Margin  

)הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח 
 להפקיד )כבטוחה( רק אחוז מערכן.

 מגובה הפוזיציה. 1%בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה: 
 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Marginלאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת )

https://www.fxcm.co.il/real-time-roll-over/
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Rate-Card.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
http://www.bloomberg.com/quote/NZDCHF:CUR
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 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9שפתח מגיע לשיעור מסוים )המפורט בסעיף כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות 
 בחשבונו, תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה 

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9סוים )המפורט בסעיף כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מ
 בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Stop Outלמידע נוסף אודות סגירת עסקה )

 מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

X.XXXXX 
מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו נסחר נכס את המחיר שהיא  החברה אינה מעגלת 

 הבסיס.

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

0.00001 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה
 במחיר

Trade Size * 0.00001 
Trade Size גודל העסקה במונחי המטבע הראשי = 

 פרנק שוויצרי 0.01)ההיקף המינימלי( שווה ל  מטבעיחידות  1000לדוגמה:  התזוזה בקנייה/מכירה בהיקף 
1000 * 0.00001 = 0.01 

 ספק הציטוטים

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 לתקנון.  10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 פרטים נוספים

 דיווחים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו 

 https://www.magna.isa.gov.il/default.aspxבתקנון ובדף המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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 מוצר דף - תקנון
 FXCM Israelפרופיל מכשיר פיננסי | 

 16/07/2018   -עדכון אחרון  תאריך

 בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר
פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 מינימלית נדרשת בטוחה

 עסקה לפתיחת

 הפרשים חוזה

(CFD) 
NZD/JPY  

 

שער חליפין של צמד 

 מטבעות

בעל  המכשיר אינו
 מועד פקיעה

 המינימליתהבטוחה 
מפורסמת הנדרשת 

 (לחץ כאן) באתר החברה
 1%אינה תפחת מ ו

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

, משמע, אינו OTC - Over The Counterחוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק )
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 

הבסיס )גודל העסקה( במועד פתיחתה. מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות העסקה לבין ערכו במונחי נכס 
שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה. ההתחשבנות 

 צמו.( וללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עcash settlementשל החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית בלבד )

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

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 

כדי שהחברה תסגור באופן יזום את העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד  יה,נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיצ
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 

ציות נוספות. כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים לפתוח פוזי
לתקנון. העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר  9בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה כמפורט בסעיף 

 הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא שוויה של העסקה )הפוזיציה במונחי נכס בסיס(. 

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

כאשר החברה תבצע  למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה. העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או
 לתקנון.  9סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

: כמות יחידות וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע מקניית המכשיר הפיננסיהרווח 
כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה 

ההפרשים מהזירה במועד פתיחת )או מועד החישוב(, ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את חוזה 
 העסקה. תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה )או במועד החישוב(.

 
: כמות יחידות הרווח וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי

מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה, כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו 
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(.
 

 :JPY/NZD ( מכשיר פיננסיBuy) שתנוסחת רווח/הפסד מרכי
 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑩𝒊𝒅 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑨𝒔𝒌)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :NZD/JPY( מכשיר פיננסי Sellנוסחת רווח/הפסד ממכירת )
 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑨𝒔𝒌 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑩𝒊𝒅)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :מקרא
Trade Size לדוגמה: במערכת ה) = גודל העסקה במונחי המטבע הראשיmt4  100,000  יחידות נרשמות בלוטים

 ( k100יחידות נרשמות באלפים כ  TS2 100,000במערכת ה   1lotכ

https://www.fxcm.co.il/markets/forex/margin-requirements/
https://www.fxcm.co.il/markets/forex/margin-requirements/
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Open Bid ( שער הפתיחה בעסקת מכירה =Sell) 
Close Bid ( שער הסגירה בעסקת קנייה =Buy) 
Open Ask ( שער הפתיחה בעסקת קנייה =Buy) 
Close Ask ( שער הסגירה בעסקת מכירה =Sell ) 

Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 
P/L רווח/הפסד = 
 

של צמד  (Mid) אופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע
 .המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד סגירת העסקה

 
 .Bid-וה Ask-עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

)שעון ישראל(. הלקוח  23:59:59 החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה 
בגין היום הקודם ישירות מחשבונו בזירה, בהתאם  01:00:00 – 00:00:00ו' בשעה: –יחויב או יזוכה בימים א' 

 לנוסחה שלהן:
 

 : NZD/JPY (Buyעמלה בגין החזקת עסקה פתוחה )עסקת רכישה 
 

[(𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆) + 𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑] ×
 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐳𝐞

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
 × 𝐃𝐚𝐲𝐬 = 𝐑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 

 
 

 :NZD/JPY (Sellעמלה בגין החזקת עסקה פתוחה )עסקת מכירה 
 

[(𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆) + 𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑] ×
 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐳𝐞

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝐃𝐚𝐲𝐬 = 𝐑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 

 
אחת מפורטים בפרק  LOTנתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת 

 סעיף ב לתקנון זה, ובאתר החברה בלינק הבא:  13

https://www.fxcm.co.il/roll-stats/ 

 
( Rolloverמשמעות הדבר כי הלקוח יחויב, במידה ותוצאת חישוב ) שלילית( היא Rolloverבמידה ותוצאת חישוב )

 משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה. חיוביתהיא 
 

ביותר מריבית  00:00:00בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  תזוכה/לתשומת ליבך, ישנם מצבים בהם תחויב
 3 תזוכה/)שעון ישראל(, תחויב 23:59:59. למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי )ללא חג נלווה( בשעה אחת

 00:00:01גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה פעמים בגין החזקת העסקה עבור יום רביעי, שבת וראשון 
תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור  בכל זיכויים/. לפירוט מלא אודות מספר החיוביםבחמישי

 /calendar-over-https://www.fxcm.co.il/roll המצ"ב:
 
 

 :מקרא
Interest  הפרש הריביות הבין בנקאיות היומיות של המטבע הראשי ומטבע הציטוט כפי שמתקבל מספקית =

 הנזילות לקנייה או מכירה בנקודות.
 Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 

Mark Up בנקודות.בגין החזקת העסקה  ספקית הנזילותשל  ייקור= תוספת ה 
Trade Size לדוגמה: במערכת ה) .= גודל העסקה במונחי המטבע הראשיmt4  100,000  יחידות נרשמות בלוטים

 ( k100יחידות נרשמות באלפים כ  TS2 100,000במערכת ה   1lotכ
Days ( עבור ימי שבת וראשון וביום שלפני חגים ומועדים החיוב  3בימי רביעי המכפיל הוא ככלל, = מכפיל הימים

 .יהיה גם עבור ימי החג(
Rollover סך החיוב/הזיכוי היומי בגין החזקת העסקה =. 

 
של צמד  (Mid) אופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע

 החישוב.המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד 
 

 :דוגמה
NZD/JPY Buy 100,000  

Interest  =0.3 
Exchange Rate  =0.9 

=  Mark Up0.1 
Days = 1 

https://www.fxcm.co.il/roll-over-calendar/
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[(𝟎. 𝟑 × 𝟎. 𝟗) + 𝟎. 𝟏] ×
𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝟏 = 𝟑. 𝟕$ 

 
 אחת בגין החזקת עסקה פתוחה  Lotיחידת פר הקרוב לצפייה בסכום החיוב או הזיכוי 

 over-roll-time-https://www.fxcm.co.il/real לחץ על הקישור הבא:
 

המרת  עמלת
 מטבע 

  אין עמלת המרה בגין המרת מטבע הציטוט למטבע הבסיס בחשבון

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי

נוספים  תקבולים
מהחזקת המכשיר 

 הפיננסי  

 המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו. 

נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 :לקוחות הסוחרים במודל מרווח בין בנקאי + עמלה יחוייבו בעמלה בגין פתיחת וסגירת עסקה. לתעריפון המלא
Card.pdf-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Rate 

 

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר
 חופשות ומועדי

 הפיננסי במכשיר

  23:59יום ו'  – 00:00' ביום  –שעון ישראל )שעון קיץ(: שעות מסחר 
 of-Schedule-Vacation-and-hours-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-מועדי חופשות: 

instruments2016.pdf-financial 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 יין יפני.
להפסיד כתוצאה משינוי /כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה, הנך עלול להרוויח

 בשערי החליפין. 
 נכס הבסיס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

  NZD/JPY Spot Exchange Rate: שם מלא
 הדולר הניו זילנדי מול היין היפני.:  שער החליפין של תיאור נכס הבסיס

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 NZD/JPY הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום 

http://www.bloomberg.com/quote/NZDJPY:CUR 
 /בלומברג קוד

 רויטרס
NZDJPY:CUR )בלומברג( 

 יין יפני( JPY) הנכס מטבע

נתונים 
סטטיסטים של 

 נכס הבסיס

סעיף א לתקנון זה ובאתר   13נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של  נכס הבסיס מפורטים בפרק 

 החברה בלינק הבא:

https://www.fxcm.co.il/stdv-stats/ 

 בזירה המסחר

 Meta Trader 4 / Trading Station 2 שם מערכת המסחר:   מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 המסחר במערכות

NZD/JPY 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 (NZD /דולר ניו זילנדי יחידות מטבע הראשי ) 1000
 

 סימול לכמות המינימלית מערכת המסחר

Trading Station 2 1K 

Meta Trader 4 0.01 Lot 
 
 

  בטוחות

Margin  

)הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח 
 להפקיד )כבטוחה( רק אחוז מערכן.

 מגובה הפוזיציה. 1%בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה: 
 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Marginלאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת )

 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9שפתח מגיע לשיעור מסוים )המפורט בסעיף כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות 
 בחשבונו, תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה 

https://www.fxcm.co.il/real-time-roll-over/
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Rate-Card.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
http://www.bloomberg.com/quote/NZDJPY:CUR
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 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9סוים )המפורט בסעיף כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מ
 בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Stop Outלמידע נוסף אודות סגירת עסקה )

 מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

X.XXX 
מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו נסחר נכס את המחיר שהיא  החברה אינה מעגלת 

 הבסיס.

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

0.001 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה
 במחיר

Trade Size * 0.001 
Trade Size גודל העסקה במונחי המטבע הראשי = 

 יין יפני 1)ההיקף המינימלי( שווה ל יחידות מטבע 1000לדוגמה:  התזוזה בקנייה/מכירה בהיקף 
1000 * 0.001 = 1 

 ספק הציטוטים

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 לתקנון.  10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 פרטים נוספים

 דיווחים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו 

 https://www.magna.isa.gov.il/default.aspxבתקנון ובדף המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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 מוצר דף - תקנון
 FXCM Israelפרופיל מכשיר פיננסי | 

 16/07/2018   -עדכון אחרון  תאריך

 בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר
פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 מינימלית נדרשת בטוחה

 עסקה לפתיחת

 הפרשים חוזה

(CFD) 
NZD/USD  

 

שער חליפין של צמד 

 מטבעות

בעל  המכשיר אינו
 מועד פקיעה

 המינימליתהבטוחה 
מפורסמת הנדרשת 

 (לחץ כאן) באתר החברה
 1%אינה תפחת מ ו

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

, משמע, אינו OTC - Over The Counterחוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק )
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 

הבסיס )גודל העסקה( במועד פתיחתה. מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות העסקה לבין ערכו במונחי נכס 
שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה. ההתחשבנות 

 צמו.( וללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עcash settlementשל החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית בלבד )

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

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 

כדי שהחברה תסגור באופן יזום את העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד  יה,נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיצ
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 

ציות נוספות. כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים לפתוח פוזי
לתקנון. העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר  9בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה כמפורט בסעיף 

 הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא שוויה של העסקה )הפוזיציה במונחי נכס בסיס(. 

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

כאשר החברה תבצע  למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה. העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או
 לתקנון.  9סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

: כמות יחידות וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע מקניית המכשיר הפיננסיהרווח 
כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה 

ההפרשים מהזירה במועד פתיחת )או מועד החישוב(, ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את חוזה 
 העסקה. תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה )או במועד החישוב(.

 
: כמות יחידות הרווח וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי

מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה, כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו 
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(.
 

 :NZD/USD ( מכשיר פיננסיBuy) שתנוסחת רווח/הפסד מרכי
 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑩𝒊𝒅 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑨𝒔𝒌)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :NZD/USD( מכשיר פיננסי Sellנוסחת רווח/הפסד ממכירת )
 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑨𝒔𝒌 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑩𝒊𝒅)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :מקרא
Trade Size לדוגמה: במערכת ה) = גודל העסקה במונחי המטבע הראשיmt4  100,000  יחידות נרשמות בלוטים

 ( k100יחידות נרשמות באלפים כ  TS2 100,000במערכת ה   1lotכ
Open Bid ( שער הפתיחה בעסקת מכירה =Sell) 
Close Bid ( שער הסגירה בעסקת קנייה =Buy) 
Open Ask ( שער הפתיחה בעסקת קנייה =Buy) 
Close Ask ( שער הסגירה בעסקת מכירה =Sell ) 

https://www.fxcm.co.il/markets/forex/margin-requirements/
https://www.fxcm.co.il/markets/forex/margin-requirements/
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Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 
P/L רווח/הפסד = 
 

של צמד  (Mid) אופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע
 .המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד סגירת העסקה

 
 .Bid-וה Ask-עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

)שעון ישראל(. הלקוח  23:59:59 החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה 
בגין היום הקודם ישירות מחשבונו בזירה, בהתאם  01:00:00 – 00:00:00ו' בשעה: –יחויב או יזוכה בימים א' 

 לנוסחה שלהן:
 

 : NZD/USD (Buyעמלה בגין החזקת עסקה פתוחה )עסקת רכישה 
 

[(𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆) + 𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑] ×
 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐳𝐞

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
 × 𝐃𝐚𝐲𝐬 = 𝐑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 

 
 :NZD/USD (Sellעמלה בגין החזקת עסקה פתוחה )עסקת מכירה 

 

[(𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆) + 𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑] ×
 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐳𝐞

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝐃𝐚𝐲𝐬 = 𝐑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 

 
אחת מפורטים בפרק  LOTנתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת 

 סעיף ב לתקנון זה, ובאתר החברה בלינק הבא:  13

https://www.fxcm.co.il/roll-stats/ 

 
( Rolloverמשמעות הדבר כי הלקוח יחויב, במידה ותוצאת חישוב ) שלילית( היא Rolloverבמידה ותוצאת חישוב )

 משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה. חיוביתהיא 
 

ביותר מריבית  00:00:00בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  תזוכה/לתשומת ליבך, ישנם מצבים בהם תחויב
 3 תזוכה/)שעון ישראל(, תחויב 23:59:59. למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי )ללא חג נלווה( בשעה אחת

 00:00:01גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה פעמים בגין החזקת העסקה עבור יום רביעי, שבת וראשון 
בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור  זיכויים/לפירוט מלא אודות מספר החיובים. בחמישי

 /calendar-over-https://www.fxcm.co.il/roll המצ"ב:
 
 

 :מקרא
Interest בע הראשי ומטבע הציטוט כפי שמתקבל מספקית = הפרש הריביות הבין בנקאיות היומיות של המט

 הנזילות לקנייה או מכירה בנקודות.
 Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 

Mark Up בנקודות.בגין החזקת העסקה  ספקית הנזילותשל  ייקור= תוספת ה 
Trade Size לדוגמה: במערכת ה) .= גודל העסקה במונחי המטבע הראשיmt4  100,000  יחידות נרשמות בלוטים

 ( k100יחידות נרשמות באלפים כ  TS2 100,000במערכת ה   1lotכ
Days ( עבור ימי שבת וראשון וביום שלפני חגים ומועדים החיוב  3בימי רביעי המכפיל הוא ככלל, = מכפיל הימים

 .ימי החג( יהיה גם עבור
Rollover סך החיוב/הזיכוי היומי בגין החזקת העסקה =. 

 
של צמד  (Mid) אופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע

 החישוב.המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד 
 

 :דוגמה
NZD/USD Buy 100,000  

Interest  =0.3 
Exchange Rate  =1 

=  Mark Up0.1 
Days = 1 

[(𝟎. 𝟑 × 𝟏) + 𝟎. 𝟏] ×
𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝟏 = 𝟒$ 

 
 אחת בגין החזקת עסקה פתוחה  Lotיחידת פר הקרוב לצפייה בסכום החיוב או הזיכוי 

 over-roll-time-https://www.fxcm.co.il/real לחץ על הקישור הבא:

https://www.fxcm.co.il/roll-over-calendar/
https://www.fxcm.co.il/real-time-roll-over/
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המרת  עמלת
 מטבע 

  אין עמלת המרה בגין המרת מטבע הציטוט למטבע הבסיס בחשבון

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי

נוספים  תקבולים
מהחזקת המכשיר 

 הפיננסי  

 המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו. 

נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 :לקוחות הסוחרים במודל מרווח בין בנקאי + עמלה יחוייבו בעמלה בגין פתיחת וסגירת עסקה. לתעריפון המלא
Card.pdf-://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Ratehttps 

 

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר
 חופשות ומועדי

 הפיננסי במכשיר

  23:59יום ו'  – 00:00' ביום  –שעון ישראל )שעון קיץ(: שעות מסחר 
 of-Schedule-Vacation-and-hours-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-מועדי חופשות: 

instruments2016.pdf-financial 

 נקוב בו המטבע
 יננסיהפ המכשיר

 דולר ארצות הברית )$(.
להפסיד כתוצאה משינוי /כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה, הנך עלול להרוויח

 בשערי החליפין. 
 נכס הבסיס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

  NZD/USD Spot Exchange Rate: שם מלא
 .מול דולר ארה"ב זילנדידולר הניו :  שער החליפין של התיאור נכס הבסיס

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 NZD/USD הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום 

http://www.bloomberg.com/quote/NZDUSD:CUR 
 /בלומברג קוד

 רויטרס
NZDUSD:CUR )בלומברג( 

 ( דולר ארה"בUSD) הנכס מטבע

נתונים 
סטטיסטים של 

 נכס הבסיס

סעיף א לתקנון זה ובאתר   13נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של  נכס הבסיס מפורטים בפרק 

 החברה בלינק הבא:

https://www.fxcm.co.il/stdv-stats/ 

 בזירה המסחר

 Meta Trader 4 / Trading Station 2 שם מערכת המסחר:   מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 המסחר במערכות

NZD/USD 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 (NZD/  דולר ניו זילנדייחידות מטבע הראשי ) 1000
 

 סימול לכמות המינימלית מערכת המסחר

Trading Station 2 1K 

Meta Trader 4 0.01 Lot 
 
 

  בטוחות

Margin  

הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש 
 להפקיד )כבטוחה( רק אחוז מערכן.

 מגובה הפוזיציה. 1%בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה: 
 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Marginלאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת )

 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים )המפורט בסעיף 
 בחשבונו, תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה 

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים )המפורט בסעיף 
 בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Stop Outלמידע נוסף אודות סגירת עסקה )

 מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי

https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Rate-Card.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
http://www.bloomberg.com/quote/NZDUSD:CUR
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 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

X.XXXXX 
את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו נסחר נכס  החברה אינה מעגלת 

 הבסיס.

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

0.00001 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה
 במחיר

Trade Size * 0.00001 
Trade Size גודל העסקה במונחי המטבע הראשי = 

 $0.01)ההיקף המינימלי( שווה ל  יחידות מטבע 1000לדוגמה:  התזוזה בקנייה/מכירה בהיקף 
1000 * 0.00001 = 0.01 

 ספק הציטוטים

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 לתקנון.  10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 פרטים נוספים

 דיווחים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו 

 https://www.magna.isa.gov.il/default.aspxבתקנון ובדף המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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 מוצר דף - תקנון
 FXCM Israelפרופיל מכשיר פיננסי | 

 16/07/2018   -עדכון אחרון  תאריך

 בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר
פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 מינימלית נדרשת בטוחה

 עסקה לפתיחת

 הפרשים חוזה

(CFD) 
USD/CAD 

 

שער חליפין של צמד 

 מטבעות

בעל  המכשיר אינו
 מועד פקיעה

 המינימליתהבטוחה 
מפורסמת הנדרשת 

 (לחץ כאן) באתר החברה
 1%אינה תפחת מ ו

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

, משמע, אינו OTC - Over The Counterחוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק )
נסחר במסחר בבורסה( ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס. הלקוח מרוויח/מפסיד )בהתאם לכיוון העסקה, רכישה 

נכס בסיס )גודל העסקה( במועד סגירת או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס( את ההפרש בין ערך החוזה במונחי 
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 

 ( וללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.cash settlementספית בלבד )של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כ

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס 
כך נדרשות תנודות קטנות בשער  הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק אחוז מערכן. ככל שהמינוף גבוה יותר

כדי שהחברה תסגור באופן יזום את העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד  נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה,
את השקעתו. הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי מערכה הנקוב של עסקה, אותו נדרש לקוח 

, מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו להקצות לטובת העסקה. הקצאת הבטוחה הנדרשת
לפתוח פוזיציות נוספות. כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים 

לתקנון. העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר  9בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה כמפורט בסעיף 
 לוא שוויה של העסקה )הפוזיציה במונחי נכס בסיס(. הפיננסי מחושבות על בסיס מ

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

כאשר החברה תבצע  למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה. העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או
 לתקנון.  9סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

: כמות יחידות הרווח וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע מקניית המכשיר הפיננסי
כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה 

מועד החישוב(, ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת )או 
 העסקה. תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה )או במועד החישוב(.

 
: כמות יחידות הפיננסיהרווח וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע ממכירת המכשיר 

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 

 החשבון במועד סגירת העסקה )או במועד החישוב(.החישוב(. תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע 
 

 :CAD/USD ( מכשיר פיננסיBuy) נוסחת רווח/הפסד מרכישת
 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑩𝒊𝒅 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑨𝒔𝒌)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :USD/CAD( מכשיר פיננסי Sellנוסחת רווח/הפסד ממכירת )
 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑨𝒔𝒌 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑩𝒊𝒅)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :מקרא
Trade Size לדוגמה: במערכת ה) = גודל העסקה במונחי המטבע הראשיmt4  100,000  יחידות נרשמות בלוטים

 ( k100יחידות נרשמות באלפים כ  TS2 100,000במערכת ה   1lotכ
Open Bid ( שער הפתיחה בעסקת מכירה =Sell) 
Close Bid ( שער הסגירה בעסקת קנייה =Buy) 
Open Ask ( שער הפתיחה בעסקת קנייה =Buy) 
Close Ask ( שער הסגירה בעסקת מכירה =Sell ) 

Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 
P/L רווח/הפסד = 

https://www.fxcm.co.il/markets/forex/margin-requirements/
https://www.fxcm.co.il/markets/forex/margin-requirements/
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של צמד  (Mid) אופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע

 .המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד סגירת העסקה
 

 .Bid-וה Ask-עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

)שעון ישראל(. הלקוח  23:59:59 החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה 
בגין היום הקודם ישירות מחשבונו בזירה, בהתאם  01:00:00 – 00:00:00ו' בשעה: –יחויב או יזוכה בימים א' 

 לנוסחה שלהן:
 

 : USD/CAD (Buyעמלה בגין החזקת עסקה פתוחה )עסקת רכישה 
 

[(𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆) + 𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑] ×
 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐳𝐞

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
 × 𝐃𝐚𝐲𝐬 = 𝐑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 

 
 

 :USD/CAD (Sellעמלה בגין החזקת עסקה פתוחה )עסקת מכירה 
 

[(𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆) + 𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑] ×
 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐳𝐞

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝐃𝐚𝐲𝐬 = 𝐑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 

 
אחת מפורטים בפרק  LOTנתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת 

 סעיף ב לתקנון זה, ובאתר החברה בלינק הבא:  13

https://www.fxcm.co.il/roll-stats/ 

 
( Rolloverמשמעות הדבר כי הלקוח יחויב, במידה ותוצאת חישוב ) שלילית( היא Rolloverבמידה ותוצאת חישוב )

 משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה. חיוביתהיא 
 

ביותר מריבית  00:00:00בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  תזוכה/לתשומת ליבך, ישנם מצבים בהם תחויב
 3 תזוכה/)שעון ישראל(, תחויב 23:59:59. למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי )ללא חג נלווה( בשעה אחת

 00:00:01גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה פעמים בגין החזקת העסקה עבור יום רביעי, שבת וראשון 
תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור  בכל זיכויים/. לפירוט מלא אודות מספר החיוביםבחמישי

 /calendar-over-https://www.fxcm.co.il/roll המצ"ב:
 

 :מקרא
Interest  הפרש הריביות הבין בנקאיות היומיות של המטבע הראשי ומטבע הציטוט כפי שמתקבל מספקית =

 הנזילות לקנייה או מכירה בנקודות.
 Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 

Mark Up בנקודות.בגין החזקת העסקה  ספקית הנזילותשל  ייקור= תוספת ה 
Trade Size לדוגמה: במערכת ה) .= גודל העסקה במונחי המטבע הראשיmt4  100,000  יחידות נרשמות בלוטים

 ( k100יחידות נרשמות באלפים כ  TS2 100,000במערכת ה   1lotכ
Days ( עבור ימי שבת וראשון וביום שלפני חגים ומועדים החיוב  3בימי רביעי המכפיל הוא ככלל, = מכפיל הימים

 .יהיה גם עבור ימי החג(
Rollover סך החיוב/הזיכוי היומי בגין החזקת העסקה =. 

 
של צמד  (Mid) אופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע

 החישוב.המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד 
 

 :דוגמה
USD/CAD Buy 100,000  

Interest  =0.3 
Exchange Rate  =0.9 

=  Mark Up0.1 
Days = 1 

[(𝟎. 𝟑 × 𝟎. 𝟗) + 𝟎. 𝟏] ×
𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝟏 = 𝟑. 𝟕$ 

 
 אחת בגין החזקת עסקה פתוחה  Lotיחידת פר הקרוב לצפייה בסכום החיוב או הזיכוי 

 over-roll-time-https://www.fxcm.co.il/real לחץ על הקישור הבא:
 

https://www.fxcm.co.il/roll-over-calendar/
https://www.fxcm.co.il/real-time-roll-over/
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המרת  עמלת
 מטבע 

  אין עמלת המרה בגין המרת מטבע הציטוט למטבע הבסיס בחשבון

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי

נוספים  תקבולים
מהחזקת המכשיר 

 הפיננסי  

 המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו. 

נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 :לקוחות הסוחרים במודל מרווח בין בנקאי + עמלה יחוייבו בעמלה בגין פתיחת וסגירת עסקה. לתעריפון המלא
Card.pdf-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Rate 

 

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר
 חופשות ומועדי

 הפיננסי במכשיר

  23:59יום ו'  – 00:00' ביום  –שעון ישראל )שעון קיץ(: שעות מסחר 
 of-Schedule-Vacation-and-hours-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-מועדי חופשות: 

instruments2016.pdf-financial 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 קנדי.דולר 
להפסיד כתוצאה משינוי /כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה, הנך עלול להרוויח

 בשערי החליפין. 
 נכס הבסיס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

  Spot Exchange Rate CAD/USD: שם מלא
 דולר ארה"ב מול הדולר הקנדי.:  שער החליפין של תיאור נכס הבסיס

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 USD/CAD הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום 

http://www.bloomberg.com/quote/USDCAD:CUR 
 

 /בלומברג קוד
 רויטרס

USDCAD:CUR )בלומברג( 

 קנדי( דולר CAD) הנכס מטבע

נתונים 
סטטיסטים של 

 הבסיסנכס 

סעיף א לתקנון זה ובאתר   13נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של  נכס הבסיס מפורטים בפרק 

 החברה בלינק הבא:

https://www.fxcm.co.il/stdv-stats/ 

 בזירה המסחר

 Meta Trader 4 / Trading Station 2 שם מערכת המסחר:   מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 המסחר במערכות

USD/CAD 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 (USDדולר ארה"ב יחידות מטבע הראשי ) 1000
 

 סימול לכמות המינימלית מערכת המסחר

Trading Station 2 1K 

Meta Trader 4 0.01 Lot 
 
 

  בטוחות

Margin  

הבסיס(, אלא נדרש  הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס
 להפקיד )כבטוחה( רק אחוז מערכן.

 מגובה הפוזיציה. 1%בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה: 
 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Marginלאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת )

 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9)המפורט בסעיף כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים 
 בחשבונו, תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה 

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

קנון( מתוך סך הכספים לת 9כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים )המפורט בסעיף 
 בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Stop Outלמידע נוסף אודות סגירת עסקה )

 מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי

https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Rate-Card.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
http://www.bloomberg.com/quote/USDCAD:CUR
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 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

X.XXXXX 
הנכס במקום המסחר המרכזי בו נסחר נכס  את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר החברה אינה מעגלת 

 הבסיס.

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

0.00001 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה
 במחיר

Trade Size * 0.00001 
Trade Size גודל העסקה במונחי המטבע הראשי = 

 דולר קנדי 0.01)ההיקף המינימלי( שווה ל  יחידות מטבע 1000לדוגמה:  התזוזה בקנייה/מכירה בהיקף 
1000 * 0.00001 = 0.01 

 ספק הציטוטים

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 לתקנון.  10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 פרטים נוספים

 דיווחים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו 

 https://www.magna.isa.gov.il/default.aspxבתקנון ובדף המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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 מוצר דף - תקנון
 FXCM Israelפרופיל מכשיר פיננסי | 

 16/07/2018    -עדכון אחרון  תאריך

 בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר
פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 מינימלית נדרשת בטוחה

 עסקה לפתיחת

 הפרשים חוזה

(CFD) 
USD/CHF 

 

שער חליפין של צמד 

 מטבעות

בעל  המכשיר אינו
 מועד פקיעה

 המינימליתהבטוחה 
מפורסמת הנדרשת 

 (לחץ כאן) באתר החברה
 1%אינה תפחת מ ו

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

, משמע, אינו OTC - Over The Counterחוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק )
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 

הבסיס )גודל העסקה( במועד פתיחתה. מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות העסקה לבין ערכו במונחי נכס 
שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה. ההתחשבנות 

 צמו.( וללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עcash settlementשל החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית בלבד )

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

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 

כדי שהחברה תסגור באופן יזום את העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד  יה,נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיצ
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 

ציות נוספות. כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים לפתוח פוזי
לתקנון. העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר  9בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה כמפורט בסעיף 

 הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא שוויה של העסקה )הפוזיציה במונחי נכס בסיס(. 

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

כאשר החברה תבצע  למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה. העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או
 לתקנון.  9סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

: כמות יחידות וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע מקניית המכשיר הפיננסיהרווח 
כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה 

ההפרשים מהזירה במועד פתיחת )או מועד החישוב(, ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את חוזה 
 העסקה. תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה )או במועד החישוב(.

 
: כמות יחידות הרווח וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי

מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה, כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו 
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(.
 

 :USD/CHF ( מכשיר פיננסיBuy) שתנוסחת רווח/הפסד מרכי
 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑩𝒊𝒅 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑨𝒔𝒌)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :USD/CHF( מכשיר פיננסי Sellנוסחת רווח/הפסד ממכירת )
 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑨𝒔𝒌 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑩𝒊𝒅)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :מקרא
Trade Size לדוגמה: במערכת ה) = גודל העסקה במונחי המטבע הראשיmt4  100,000  יחידות נרשמות בלוטים

 ( k100יחידות נרשמות באלפים כ  TS2 100,000במערכת ה   1lotכ
Open Bid ( שער הפתיחה בעסקת מכירה =Sell) 
Close Bid ( שער הסגירה בעסקת קנייה =Buy) 
Open Ask ( שער הפתיחה בעסקת קנייה =Buy) 
Close Ask ( שער הסגירה בעסקת מכירה =Sell ) 

Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 
P/L רווח/הפסד = 

https://www.fxcm.co.il/markets/forex/margin-requirements/
https://www.fxcm.co.il/markets/forex/margin-requirements/
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של צמד  (Mid) אופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע

 .המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד סגירת העסקה
 

 .Bid-וה Ask-עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

)שעון ישראל(. הלקוח  23:59:59 החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה 
בגין היום הקודם ישירות מחשבונו בזירה, בהתאם  01:00:00 – 00:00:00ו' בשעה: –יחויב או יזוכה בימים א' 

 לנוסחה שלהן:
 

 : USD/CHF (Buyעמלה בגין החזקת עסקה פתוחה )עסקת רכישה 
 

[(𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆) + 𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑] ×
 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐳𝐞

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
 × 𝐃𝐚𝐲𝐬 = 𝐑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 

 
 

 :USD/CHF (Sellעמלה בגין החזקת עסקה פתוחה )עסקת מכירה 
 

[(𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆) + 𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑] ×
 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐳𝐞

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝐃𝐚𝐲𝐬 = 𝐑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 

 
אחת מפורטים בפרק  LOTנתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת 

 סעיף ב לתקנון זה, ובאתר החברה בלינק הבא:  13

https://www.fxcm.co.il/roll-stats/ 

 
( Rolloverמשמעות הדבר כי הלקוח יחויב, במידה ותוצאת חישוב ) שלילית( היא Rolloverבמידה ותוצאת חישוב )

 משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה. חיוביתהיא 
 

ביותר מריבית  00:00:00בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  תזוכה/לתשומת ליבך, ישנם מצבים בהם תחויב
 3 תזוכה/)שעון ישראל(, תחויב 23:59:59. למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי )ללא חג נלווה( בשעה אחת

 00:00:01גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה פעמים בגין החזקת העסקה עבור יום רביעי, שבת וראשון 
תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור  בכל זיכויים/. לפירוט מלא אודות מספר החיוביםבחמישי

 /calendar-over-https://www.fxcm.co.il/roll המצ"ב:
 
 

 :מקרא
Interest  הפרש הריביות הבין בנקאיות היומיות של המטבע הראשי ומטבע הציטוט כפי שמתקבל מספקית =

 הנזילות לקנייה או מכירה בנקודות.
 Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 

Mark Up בנקודות.בגין החזקת העסקה  ספקית הנזילותשל  ייקור= תוספת ה 
Trade Size לדוגמה: במערכת ה) .= גודל העסקה במונחי המטבע הראשיmt4  100,000  יחידות נרשמות בלוטים

 ( k100יחידות נרשמות באלפים כ  TS2 100,000במערכת ה   1lotכ
Days ( עבור ימי שבת וראשון וביום שלפני חגים ומועדים החיוב  3בימי רביעי המכפיל הוא ככלל, = מכפיל הימים

 .יהיה גם עבור ימי החג(
Rollover סך החיוב/הזיכוי היומי בגין החזקת העסקה =. 

 
של צמד  (Mid) אופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע

 החישוב.המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד 
 

 :דוגמה
USD/CHF Buy 100,000  

Interest  =0.3 
Exchange Rate  =1 

=  Mark Up0.1 
Days = 1 

[(𝟎. 𝟑 × 𝟏) + 𝟎. 𝟏] ×
𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝟏 = 𝟒$ 

 
 אחת בגין החזקת עסקה פתוחה  Lotיחידת פר הקרוב לצפייה בסכום החיוב או הזיכוי 

 over-roll-time-https://www.fxcm.co.il/real לחץ על הקישור הבא:
 

https://www.fxcm.co.il/roll-over-calendar/
https://www.fxcm.co.il/real-time-roll-over/
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המרת  עמלת
 מטבע 

  אין עמלת המרה בגין המרת מטבע הציטוט למטבע הבסיס בחשבון

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי

נוספים  תקבולים
מהחזקת המכשיר 

 הפיננסי  

 המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו. 

נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 :לקוחות הסוחרים במודל מרווח בין בנקאי + עמלה יחוייבו בעמלה בגין פתיחת וסגירת עסקה. לתעריפון המלא
Card.pdf-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Rate 

 

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר
 חופשות ומועדי

 הפיננסי במכשיר

  23:59יום ו'  – 00:00' ביום  –שעון ישראל )שעון קיץ(: שעות מסחר 
 of-Schedule-Vacation-and-hours-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-מועדי חופשות: 

instruments2016.pdf-financial 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 פרנק שוויצרי.
להפסיד כתוצאה משינוי /כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה, הנך עלול להרוויח

 בשערי החליפין. 
 נכס הבסיס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

  CHF Spot Exchange Rate/USD: שם מלא
 דולר ארה"ב מול הפרנק השוויצרי.:  שער החליפין של תיאור נכס הבסיס

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 USD/CHF הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום 

http://www.bloomberg.com/quote/USDCHF:CUR 
 

 /בלומברג קוד
 רויטרס

USDCHF:CUR )בלומברג( 

 פרנק שוויצרי( CHF) הנכס מטבע

נתונים 
סטטיסטים של 

 הבסיס נכס

סעיף א לתקנון זה ובאתר   13נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של  נכס הבסיס מפורטים בפרק 

 החברה בלינק הבא:

https://www.fxcm.co.il/stdv-stats/ 

 בזירה המסחר

 Meta Trader 4 / Trading Station 2 שם מערכת המסחר:   מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 המסחר במערכות

USD/CHF 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 (USDדולר ארה"ב יחידות מטבע הראשי ) 1000
 

 סימול לכמות המינימלית מערכת המסחר

Trading Station 2 1K 

Meta Trader 4 0.01 Lot 
 
 

  בטוחות

Margin  

נכס הבסיס(, אלא נדרש הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי 
 להפקיד )כבטוחה( רק אחוז מערכן.

 מגובה הפוזיציה. 1%בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה: 
 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Marginלאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת )

 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9מסוים )המפורט בסעיף כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור 
 בחשבונו, תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה 

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9ף כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים )המפורט בסעי
 בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Stop Outלמידע נוסף אודות סגירת עסקה )

 מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי

https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Rate-Card.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
http://www.bloomberg.com/quote/USDCHF:CUR
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 מוצר דף - תקנון

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

X.XXXXX 
בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו נסחר נכס את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר  החברה אינה מעגלת 

 הבסיס.

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

0.00001 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה
 במחיר

Trade Size * 0.00001 
Trade Size גודל העסקה במונחי המטבע הראשי = 

 פרנק שוויצרי 0.01)ההיקף המינימלי( שווה ל  יחידות מטבע 1000לדוגמה:  התזוזה בקנייה/מכירה בהיקף 
1000 * 0.00001 = 0.01 

 ספק הציטוטים

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 לתקנון.  10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 פרטים נוספים

 דיווחים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו 

 https://www.magna.isa.gov.il/default.aspxבתקנון ובדף המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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 FXCM Israelפרופיל מכשיר פיננסי | 

 16/07/2018   -עדכון אחרון  תאריך

 בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר
פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 מינימלית נדרשת בטוחה

 עסקה לפתיחת

 הפרשים חוזה

(CFD) 
USD/CNH 

 

שער חליפין של צמד 

 מטבעות

בעל  המכשיר אינו
 מועד פקיעה

 המינימליתהבטוחה 
מפורסמת הנדרשת 

 (לחץ כאן) באתר החברה
 1%אינה תפחת מ ו

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

, משמע, אינו OTC - Over The Counterחוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק )
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 

הבסיס )גודל העסקה( במועד פתיחתה. מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות העסקה לבין ערכו במונחי נכס 
שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה. ההתחשבנות 

 צמו.( וללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עcash settlementשל החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית בלבד )

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

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 

כדי שהחברה תסגור באופן יזום את העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד  יה,נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיצ
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 

ציות נוספות. כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים לפתוח פוזי
לתקנון. העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר  9בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה כמפורט בסעיף 

 הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא שוויה של העסקה )הפוזיציה במונחי נכס בסיס(. 

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

כאשר החברה תבצע  למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה. העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או
 לתקנון.  9סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

: כמות יחידות וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע מקניית המכשיר הפיננסיהרווח 
כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה 

ההפרשים מהזירה במועד פתיחת )או מועד החישוב(, ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את חוזה 
 העסקה. תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה )או במועד החישוב(.

 
: כמות יחידות הרווח וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי

מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה, כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו 
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(.
 

 :CNH/USD ( מכשיר פיננסיBuy) שתנוסחת רווח/הפסד מרכי
 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑩𝒊𝒅 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑨𝒔𝒌)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :USD/CNH( מכשיר פיננסי Sellנוסחת רווח/הפסד ממכירת )
 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑨𝒔𝒌 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑩𝒊𝒅)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :מקרא
Trade Size לדוגמה: במערכת ה) = גודל העסקה במונחי המטבע הראשיmt4  100,000  יחידות נרשמות בלוטים

 ( k100יחידות נרשמות באלפים כ  TS2 100,000במערכת ה   1lotכ
Open Bid ( שער הפתיחה בעסקת מכירה =Sell) 
Close Bid ( שער הסגירה בעסקת קנייה =Buy) 
Open Ask ( שער הפתיחה בעסקת קנייה =Buy) 
Close Ask ( שער הסגירה בעסקת מכירה =Sell ) 

Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 
P/L רווח/הפסד = 
 

של צמד  (Mid) אופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע
 .המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד סגירת העסקה

 

https://www.fxcm.co.il/markets/forex/margin-requirements/
https://www.fxcm.co.il/markets/forex/margin-requirements/
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 .Bid-וה Ask-עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

)שעון ישראל(. הלקוח  23:59:59 החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה 
בגין היום הקודם ישירות מחשבונו בזירה, בהתאם  01:00:00 – 00:00:00ו' בשעה: –יחויב או יזוכה בימים א' 

 לנוסחה שלהן:
 

 : USD/CNH (Buyעמלה בגין החזקת עסקה פתוחה )עסקת רכישה 
 

[(𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆) + 𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑] ×
 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐳𝐞

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
 × 𝐃𝐚𝐲𝐬 = 𝐑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 

 
 

 :USD/CNH (Sellעמלה בגין החזקת עסקה פתוחה )עסקת מכירה 
 

[(𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆) + 𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑] ×
 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐳𝐞

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝐃𝐚𝐲𝐬 = 𝐑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 

 
אחת מפורטים בפרק  LOTנתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת 

 סעיף ב לתקנון זה, ובאתר החברה בלינק הבא:  13

https://www.fxcm.co.il/roll-stats/ 

 
( Rolloverמשמעות הדבר כי הלקוח יחויב, במידה ותוצאת חישוב ) שלילית( היא Rolloverבמידה ותוצאת חישוב )

 משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה. חיוביתהיא 
 

ביותר מריבית  00:00:00בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  תזוכה/לתשומת ליבך, ישנם מצבים בהם תחויב
 3 תזוכה/)שעון ישראל(, תחויב 23:59:59. למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי )ללא חג נלווה( בשעה אחת

 00:00:01גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה פעמים בגין החזקת העסקה עבור יום רביעי, שבת וראשון 
תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור  בכל זיכויים/. לפירוט מלא אודות מספר החיוביםבחמישי

 /calendar-over-https://www.fxcm.co.il/roll המצ"ב:
 
 

 :מקרא
Interest  הפרש הריביות הבין בנקאיות היומיות של המטבע הראשי ומטבע הציטוט כפי שמתקבל מספקית =

 הנזילות לקנייה או מכירה בנקודות.
 Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 

Mark Up בנקודות.בגין החזקת העסקה  ספקית הנזילותשל  ייקור= תוספת ה 
Trade Size לדוגמה: במערכת ה) .= גודל העסקה במונחי המטבע הראשיmt4  100,000  יחידות נרשמות בלוטים

 ( k100יחידות נרשמות באלפים כ  TS2 100,000במערכת ה   1lotכ
Days ( עבור ימי שבת וראשון וביום שלפני חגים ומועדים החיוב  3בימי רביעי המכפיל הוא ככלל, = מכפיל הימים

 .יהיה גם עבור ימי החג(
Rollover סך החיוב/הזיכוי היומי בגין החזקת העסקה =. 

 
של צמד  (Mid) אופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע

 החישוב.המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד 
 

 :דוגמה
USD/CNH Buy 100,000  

Interest  =0.3 
Exchange Rate  =0.2 

=  Mark Up0.1 
Days = 1 

[(𝟎. 𝟑 × 𝟎. 𝟐) + 𝟎. 𝟏] ×
𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝟏 = 𝟏. 𝟔$ 

 
 אחת בגין החזקת עסקה פתוחה  Lotיחידת פר הקרוב לצפייה בסכום החיוב או הזיכוי 

 over-roll-time-https://www.fxcm.co.il/real לחץ על הקישור הבא:
 

המרת  עמלת
 מטבע 

  אין עמלת המרה בגין המרת מטבע הציטוט למטבע הבסיס בחשבון

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי

https://www.fxcm.co.il/roll-over-calendar/
https://www.fxcm.co.il/real-time-roll-over/
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נוספים  תקבולים
מהחזקת המכשיר 

 הפיננסי  

 המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו. 

נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 :לקוחות הסוחרים במודל מרווח בין בנקאי + עמלה יחוייבו בעמלה בגין פתיחת וסגירת עסקה. לתעריפון המלא
Card.pdf-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Rate 

 

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר
 חופשות ומועדי

 הפיננסי במכשיר

  23:59יום ו'  – 00:00' ביום  –שעון ישראל )שעון קיץ(: שעות מסחר 
 of-Schedule-Vacation-and-hours-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-מועדי חופשות: 

instruments2016.pdf-financial 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 יואן סיני
להפסיד כתוצאה משינוי /כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה, הנך עלול להרוויח

 בשערי החליפין. 
 נכס הבסיס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

  CNH Spot Exchange Rate/USD: שם מלא
 דולר ארה"ב מול היואן הסיני.:  שער החליפין של תיאור נכס הבסיס

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 USD/CNH הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום 

http://www.bloomberg.com/quote/USDCNH:CUR 
 

 /בלומברג קוד
 רויטרס

USDCNH:CUR )בלומברג( 

 יואן סיני( CNH) הנכס מטבע

נתונים 
סטטיסטים של 

 הבסיסנכס 

סעיף א לתקנון זה ובאתר   13נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של  נכס הבסיס מפורטים בפרק 

 החברה בלינק הבא:

https://www.fxcm.co.il/stdv-stats/ 

 בזירה המסחר

 Meta Trader 4 / Trading Station 2 שם מערכת המסחר:   מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 המסחר במערכות

USD/CNH 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 (USDדולר ארה"ב יחידות מטבע הראשי ) 1000
 

 סימול לכמות המינימלית מערכת המסחר

Trading Station 2 1K 

Meta Trader 4 0.01 Lot 
 
 

  בטוחות

Margin  

הבסיס(, אלא נדרש  הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס
 להפקיד )כבטוחה( רק אחוז מערכן.

 מגובה הפוזיציה. 1%בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה: 
 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Marginלאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת )

 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9)המפורט בסעיף כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים 
 בחשבונו, תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה 

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

קנון( מתוך סך הכספים לת 9כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים )המפורט בסעיף 
 בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Stop Outלמידע נוסף אודות סגירת עסקה )

 מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

X.XXXXX 
הנכס במקום המסחר המרכזי בו נסחר נכס  את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר החברה אינה מעגלת 

 הבסיס.

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

0.00001 

https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Rate-Card.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
http://www.bloomberg.com/quote/USDCNH:CUR
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 מוצר דף - תקנון

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה
 במחיר

Trade Size * 0.00001 
Trade Size גודל העסקה במונחי המטבע הראשי = 

 יואן סיני 0.01)ההיקף המינימלי( שווה ל  יחידות מטבע 1000לדוגמה:  התזוזה בקנייה/מכירה בהיקף 
1000 * 0.00001 = 0.01 

 ספק הציטוטים

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 לתקנון.  10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 פרטים נוספים

 דיווחים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו 

 https://www.magna.isa.gov.il/default.aspxבתקנון ובדף המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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 FXCM Israelפרופיל מכשיר פיננסי | 

 16/07/2018   -עדכון אחרון  תאריך

 בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר
פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 מינימלית נדרשת בטוחה

 עסקה לפתיחת

 הפרשים חוזה

(CFD) 
USD/ILS 

 

שער חליפין של צמד 

 מטבעות

בעל  המכשיר אינו
 מועד פקיעה

 המינימליתהבטוחה 
מפורסמת הנדרשת 

 (לחץ כאן) באתר החברה
 1%אינה תפחת מ ו

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

, משמע, אינו OTC - Over The Counterחוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק )
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 

הבסיס )גודל העסקה( במועד פתיחתה. מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות העסקה לבין ערכו במונחי נכס 
שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה. ההתחשבנות 

 צמו.( וללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עcash settlementשל החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית בלבד )

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

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 

כדי שהחברה תסגור באופן יזום את העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד  יה,נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיצ
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 

ציות נוספות. כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים לפתוח פוזי
לתקנון. העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר  9בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה כמפורט בסעיף 

 הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא שוויה של העסקה )הפוזיציה במונחי נכס בסיס(. 

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

כאשר החברה תבצע  למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה. העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או
 לתקנון.  9סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

: כמות יחידות וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע מקניית המכשיר הפיננסיהרווח 
כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה 

ההפרשים מהזירה במועד פתיחת )או מועד החישוב(, ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את חוזה 
 העסקה. תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה )או במועד החישוב(.

 
: כמות יחידות הרווח וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי

מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה, כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו 
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(.
 

 :USD/ILSי ( מכשיר פיננסBuy) שתנוסחת רווח/הפסד מרכי
 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑩𝒊𝒅 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑨𝒔𝒌)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :USD/ILS( מכשיר פיננסי Sellנוסחת רווח/הפסד ממכירת )
 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑨𝒔𝒌 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑩𝒊𝒅)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :מקרא
Trade Size לדוגמה: במערכת ה) = גודל העסקה במונחי המטבע הראשיmt4  100,000  יחידות נרשמות בלוטים

 ( k100יחידות נרשמות באלפים כ  TS2 100,000במערכת ה   1lotכ
Open Bid ( שער הפתיחה בעסקת מכירה =Sell) 
Close Bid ( שער הסגירה בעסקת קנייה =Buy) 
Open Ask ( שער הפתיחה בעסקת קנייה =Buy) 
Close Ask ( שער הסגירה בעסקת מכירה =Sell ) 

Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 
P/L רווח/הפסד = 
 

של צמד  (Mid) אופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע
 .המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד סגירת העסקה

 

https://www.fxcm.co.il/markets/forex/margin-requirements/
https://www.fxcm.co.il/markets/forex/margin-requirements/
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 .Bid-וה Ask-עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

)שעון ישראל(. הלקוח  23:59:59 החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה 
בגין היום הקודם ישירות מחשבונו בזירה, בהתאם  01:00:00 – 00:00:00ו' בשעה: –יחויב או יזוכה בימים א' 

 לנוסחה שלהן:
 

 : USD/ILS (Buyעמלה בגין החזקת עסקה פתוחה )עסקת רכישה 
 

[(𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆) + 𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑] ×
 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐳𝐞

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
 × 𝐃𝐚𝐲𝐬 = 𝐑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 

 
 

 :USD/ILS (Sellעמלה בגין החזקת עסקה פתוחה )עסקת מכירה 
 

[(𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆) + 𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑] ×
 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐳𝐞

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝐃𝐚𝐲𝐬 = 𝐑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 

 
אחת מפורטים בפרק  LOTנתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת 

 סעיף ב לתקנון זה, ובאתר החברה בלינק הבא:  13

https://www.fxcm.co.il/roll-stats/ 

 
( Rolloverמשמעות הדבר כי הלקוח יחויב, במידה ותוצאת חישוב ) שלילית( היא Rolloverבמידה ותוצאת חישוב )

 משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה. חיוביתהיא 
 

ביותר מריבית  00:00:00בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  תזוכה/לתשומת ליבך, ישנם מצבים בהם תחויב
 3 תזוכה/)שעון ישראל(, תחויב 23:59:59. למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי )ללא חג נלווה( בשעה אחת

 00:00:01גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה פעמים בגין החזקת העסקה עבור יום רביעי, שבת וראשון 
תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור  בכל זיכויים/. לפירוט מלא אודות מספר החיוביםבחמישי

 /calendar-over-https://www.fxcm.co.il/roll המצ"ב:
 

 :מקרא
Close Price  מחיר הסגירה היומי של הנכס )בעסקת קנייה מחיר המכירה האחרון ובעסקת מכירה מחיר הקנייה =

 האחרון(
Trade Size גודל העסקה במונחי המטבע הראשי = 

Interest Main הריבית הבין בנקאית של המטבע הראשי = 
Interest Quote הריבית הבין בנקאית של מטבע הציטוט = 

Mark Up בגין החזקת העסקה  ספקית הנזילותשל  ייקור= תוספת ה 
Days ( עבור ימי שבת וראשון וביום שלפני חגים ומועדים החיוב  3בימי רביעי המכפיל הוא ככלל, = מכפיל הימים

 יהיה גם עבור ימי החג(
Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 

Rollover סך החיוב/הזיכוי היומי בגין החזקת העסקה = 
 

של צמד  (Mid) אופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע
 החישוב.המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד 

 
 *:דוגמה

USD/ILS Buy 100,000 
  USD Interest 3% 

  ILS Interest 2% 
  Mark Up 0.5% 

 

𝟎. 𝟗𝟗𝟓𝟎 × 𝟏𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎 × (𝟎. 𝟎𝟐 − 𝟎. 𝟎𝟑 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟓) × 𝟏 × 𝟏

𝟑𝟔𝟎
= −𝟏. 𝟑𝟖 

 
ותוספת הייקור מתקבלים מספקית  הבין בנקאיות הדוגמה להמחשה בלבד, החישוב הינו תיאורטי, שערי הריביות*

 הנזילות ותלויים בתנאי השוק.
 
 

 אחת בגין החזקת עסקה פתוחה  Lotיחידת פר הקרוב ייה בסכום החיוב או הזיכוי לצפ
 over-roll-time-https://www.fxcm.co.il/real לחץ על הקישור הבא:

 

https://www.fxcm.co.il/roll-over-calendar/
https://www.fxcm.co.il/real-time-roll-over/
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המרת  עמלת
 מטבע 

  הבסיס בחשבוןאין עמלת המרה בגין המרת מטבע הציטוט למטבע 

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי

נוספים  תקבולים
מהחזקת המכשיר 

 הפיננסי  

 המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו. 

נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 :לתעריפון המלאלקוחות הסוחרים במודל מרווח בין בנקאי + עמלה יחוייבו בעמלה בגין פתיחת וסגירת עסקה. 
Card.pdf-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Rate 

 

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר
 חופשות ומועדי

 הפיננסי במכשיר

  23:59יום ו'  – 00:00' ביום  –שעון ישראל )שעון קיץ(: שעות מסחר 
 of-Schedule-Vacation-and-hours-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-מועדי חופשות: 

instruments2016.pdf-financial 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 שקל ישראל חדש
להפסיד כתוצאה משינוי /כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה, הנך עלול להרוויח

 בשערי החליפין. 
 נכס הבסיס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

  ILS Spot Exchange Rate/USD: שם מלא
 דולר ארה"ב מול השקל הישראלי.:  שער החליפין של תיאור נכס הבסיס

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 USD/ILS הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום 

http://www.bloomberg.com/quote/USDILS:CUR 
 

 /בלומברג קוד
 רויטרס

USDILS:CUR )בלומברג( 

 שקל ישראלי חדש( ILS) הנכס מטבע

נתונים 
סטטיסטים של 

 נכס הבסיס

סעיף א לתקנון זה ובאתר   13נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של  נכס הבסיס מפורטים בפרק 

 הבא:החברה בלינק 

https://www.fxcm.co.il/stdv-stats/ 

 בזירה המסחר

 Meta Trader 4 / Trading Station 2 שם מערכת המסחר:   מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 המסחר במערכות

USD/ILS 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 (USDדולר ארה"ב יחידות מטבע הראשי ) 1000
 

 סימול לכמות המינימלית מערכת המסחר

Trading Station 2 1K 

Meta Trader 4 0.01 Lot 
 
 

  בטוחות

Margin  

הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש 
 להפקיד )כבטוחה( רק אחוז מערכן.

 מגובה הפוזיציה. 1%בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה: 
 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Marginלאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת )

 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים )המפורט בסעיף 
 בחשבונו, תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –וסף אודות קריאה לבטוחה למידע נ

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים )המפורט בסעיף 
 בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.

 לתקנון. 9סעיף ראה  –( Stop Outלמידע נוסף אודות סגירת עסקה )

 מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי

https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Rate-Card.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
http://www.bloomberg.com/quote/USDILS:CUR
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 מוצר דף - תקנון
 FXCM Israelפרופיל מכשיר פיננסי | 

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

X.XXXXX 
את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו נסחר נכס  החברה אינה מעגלת 

 הבסיס.

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

0.00001 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה
 במחיר

Trade Size * 0.00001 
Trade Size גודל העסקה במונחי המטבע הראשי = 

 שקל ישראלי 0.01)ההיקף המינימלי( שווה ל  יחידות מטבע 1000לדוגמה:  התזוזה בקנייה/מכירה בהיקף 
1000 * 0.00001 = 0.01 

 ספק הציטוטים

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 לתקנון.  10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 פרטים נוספים

 דיווחים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו 

 https://www.magna.isa.gov.il/default.aspxבתקנון ובדף המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

 16/07/2018  -עדכון אחרון  תאריך

 בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר
פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 מינימלית נדרשת בטוחה

 עסקה לפתיחת

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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 הפרשים חוזה

(CFD) 
USD/JPY 

 

שער חליפין של צמד 

 מטבעות

בעל  המכשיר אינו
 מועד פקיעה

 המינימליתהבטוחה 
מפורסמת הנדרשת 

 (לחץ כאן) באתר החברה
 1%תפחת מ אינה ו

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

, משמע, אינו OTC - Over The Counterחוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק )
נסחר במסחר בבורסה( ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס. הלקוח מרוויח/מפסיד )בהתאם לכיוון העסקה, רכישה 

תנועת נכס הבסיס( את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס )גודל העסקה( במועד סגירת או מכירה וכיוון 
העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס )גודל העסקה( במועד פתיחתה. מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות 

זה. ההתחשבנות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר 
 ( וללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.cash settlementשל החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית בלבד )

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס 
ד )כבטוחה( רק אחוז מערכן. ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות תנודות קטנות בשער הבסיס(, אלא נדרש להפקי

כדי שהחברה תסגור באופן יזום את העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד  נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה,
רש לקוח את השקעתו. הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי מערכה הנקוב של עסקה, אותו נד

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 

הנגבות בקשר עם המכשיר לתקנון. העמלות  9בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה כמפורט בסעיף 
 הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא שוויה של העסקה )הפוזיציה במונחי נכס בסיס(. 

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

כאשר החברה תבצע  למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה. העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או
 לתקנון.  9סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

: כמות יחידות הרווח וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע מקניית המכשיר הפיננסי
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 

 סקה )או במועד החישוב(.העסקה. תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת הע
 

: כמות יחידות הרווח וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי
כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה, 

לקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה )או מועד ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה ה
 החישוב(. תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה )או במועד החישוב(.

 
 :USD/JPY ( מכשיר פיננסיBuy) נוסחת רווח/הפסד מרכישת

 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑩𝒊𝒅 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑨𝒔𝒌)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :USD/JPY( מכשיר פיננסי Sellנוסחת רווח/הפסד ממכירת )
 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑨𝒔𝒌 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑩𝒊𝒅)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :מקרא
Trade Size לדוגמה: במערכת ה) = גודל העסקה במונחי המטבע הראשיmt4  100,000  יחידות נרשמות בלוטים

 ( k100יחידות נרשמות באלפים כ  TS2 100,000במערכת ה   1lotכ
Open Bid ( שער הפתיחה בעסקת מכירה =Sell) 
Close Bid ( שער הסגירה בעסקת קנייה =Buy) 
Open Ask ( שער הפתיחה בעסקת קנייה =Buy) 
Close Ask ( שער הסגירה בעסקת מכירה =Sell ) 

Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 
P/L רווח/הפסד = 
 

של צמד  (Mid) אופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע
 .בלתי תלוי במועד סגירת העסקההמטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים ה

 
 .Bid-וה Ask-עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

)שעון ישראל(. הלקוח  23:59:59 החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה 
בגין היום הקודם ישירות מחשבונו בזירה, בהתאם  01:00:00 – 00:00:00ו' בשעה: –יחויב או יזוכה בימים א' 

 לנוסחה שלהן:
 

 : USD/JPY (Buyעמלה בגין החזקת עסקה פתוחה )עסקת רכישה 
 

https://www.fxcm.co.il/markets/forex/margin-requirements/
https://www.fxcm.co.il/markets/forex/margin-requirements/


 אפ.אקס.סי.אם טריידינג בע"מ                          
 info@fxcm.co.il, דוא"ל: 03-5101317טל':                                 
 20/04/2023תאריך עדכון אחרון                                 

192 

[(𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆) + 𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑] ×
 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐳𝐞

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
 × 𝐃𝐚𝐲𝐬 = 𝐑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 

 
 

 :USD/JPY (Sellעמלה בגין החזקת עסקה פתוחה )עסקת מכירה 
 

[(𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆) + 𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑] ×
 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐳𝐞

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝐃𝐚𝐲𝐬 = 𝐑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 

 
אחת מפורטים בפרק  LOTנתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת 

 סעיף ב לתקנון זה, ובאתר החברה בלינק הבא:  13

https://www.fxcm.co.il/roll-stats/ 

 
( Rolloverמשמעות הדבר כי הלקוח יחויב, במידה ותוצאת חישוב ) שלילית( היא Rolloverבמידה ותוצאת חישוב )

 משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה. חיוביתהיא 
 

ביותר מריבית  00:00:00בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  תזוכה/מצבים בהם תחויבלתשומת ליבך, ישנם 
 3 תזוכה/)שעון ישראל(, תחויב 23:59:59. למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי )ללא חג נלווה( בשעה אחת

 00:00:01שעה גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר הפעמים בגין החזקת העסקה עבור יום רביעי, שבת וראשון 
בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור  זיכויים/. לפירוט מלא אודות מספר החיוביםבחמישי

 /calendar-over-https://www.fxcm.co.il/roll המצ"ב:
 
 

 :מקרא
Interest  בנקאיות היומיות של המטבע הראשי ומטבע הציטוט כפי שמתקבל מספקית = הפרש הריביות הבין

 הנזילות לקנייה או מכירה בנקודות.
 Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 

Mark Up בנקודות.בגין החזקת העסקה  ספקית הנזילותשל  ייקור= תוספת ה 
Trade Size לדוגמה: במערכת ה) .= גודל העסקה במונחי המטבע הראשיmt4  100,000  יחידות נרשמות בלוטים

 ( k100יחידות נרשמות באלפים כ  TS2 100,000במערכת ה   1lotכ
Days ( עבור ימי שבת וראשון וביום שלפני חגים ומועדים החיוב  3בימי רביעי המכפיל הוא ככלל, = מכפיל הימים

 .יהיה גם עבור ימי החג(
Rollover סך החיוב/הזיכוי היומי בגין החזקת העסקה =. 

 
של צמד  (Mid) אופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע

 החישוב.המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד 
 

 :דוגמה
USD/JPY Buy 100,000  

Interest  =0.3 
Exchange Rate  =0.9 

=  Mark Up0.1 
Days = 1 

[(𝟎. 𝟑 × 𝟎. 𝟗) + 𝟎. 𝟏] ×
𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝟏 = 𝟑. 𝟕$ 

 
 אחת בגין החזקת עסקה פתוחה  Lotיחידת פר הקרוב לצפייה בסכום החיוב או הזיכוי 

 over-roll-time-https://www.fxcm.co.il/real לחץ על הקישור הבא:
 

המרת  עמלת
 מטבע 

  אין עמלת המרה בגין המרת מטבע הציטוט למטבע הבסיס בחשבון

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי

נוספים  תקבולים
מהחזקת המכשיר 

 הפיננסי  

 המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו. 

נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 :לקוחות הסוחרים במודל מרווח בין בנקאי + עמלה יחוייבו בעמלה בגין פתיחת וסגירת עסקה. לתעריפון המלא
Card.pdf-://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Ratehttps 

 

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר

  23:59יום ו'  – 00:00' ביום  –שעון ישראל )שעון קיץ(: שעות מסחר 

https://www.fxcm.co.il/roll-over-calendar/
https://www.fxcm.co.il/real-time-roll-over/
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Rate-Card.pdf
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 חופשות ומועדי
 הפיננסי במכשיר

 of-Schedule-Vacation-and-hours-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-מועדי חופשות: 
instruments2016.pdf-financial 

 נקוב בו המטבע
 יננסיהפ המכשיר

 יין יפני.
להפסיד כתוצאה משינוי /כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה, הנך עלול להרוויח

 בשערי החליפין. 
 נכס הבסיס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

  JPY Spot Exchange Rate/USD: שם מלא
 היפני.דולר ארה"ב מול היין :  שער החליפין של תיאור נכס הבסיס

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 USD/JPY הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום 

http://www.bloomberg.com/quote/USDJPY:CUR 
 

 /בלומברג קוד
 רויטרס

USDJPY:CUR )בלומברג( 

 יין יפני( JPY) הנכס מטבע

נתונים 
סטטיסטים של 

 נכס הבסיס

סעיף א לתקנון זה ובאתר   13נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של  נכס הבסיס מפורטים בפרק 

 החברה בלינק הבא:

https://www.fxcm.co.il/stdv-stats/ 

 בזירה המסחר

 Meta Trader 4 / Trading Station 2 שם מערכת המסחר:   מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 המסחר במערכות

USD/JPY 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 (USDדולר ארה"ב יחידות מטבע הראשי ) 1000
 

 סימול לכמות המינימלית מערכת המסחר

Trading Station 2 1K 

Meta Trader 4 0.01 Lot 
 
 

  בטוחות

Margin  

הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש 
 להפקיד )כבטוחה( רק אחוז מערכן.

 מגובה הפוזיציה. 1%בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה: 
 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Marginלאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת )

 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים )המפורט בסעיף 
 בחשבונו, תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה 

 קהעס סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים )המפורט בסעיף 
 בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Stop Outלמידע נוסף אודות סגירת עסקה )

 מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

XXX.XXX 
את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו נסחר נכס  החברה אינה מעגלת 

 הבסיס.

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

0.001 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה
 במחיר

Trade Size * 0.001 
Trade Size גודל העסקה במונחי המטבע הראשי = 

 יין יפני 1)ההיקף המינימלי( שווה ל  יחידות מטבע 1000לדוגמה:  התזוזה בקנייה/מכירה בהיקף 
1000 * 0.001 = 1 

 ספק הציטוטים

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 לתקנון.  10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
http://www.bloomberg.com/quote/USDJPY:CUR
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 מוצר דף - תקנון
 FXCM Israelפרופיל מכשיר פיננסי | 

 פרטים נוספים

 דיווחים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו 

 https://www.magna.isa.gov.il/default.aspxבתקנון ובדף המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

 16/07/2018 -עדכון אחרון  תאריך

 בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר
פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 מינימלית נדרשת בטוחה

 עסקה לפתיחת

 הפרשים חוזה

(CFD) 
USD/MXN 

 

שער חליפין של צמד 

 מטבעות

בעל  המכשיר אינו
 מועד פקיעה

 המינימליתהבטוחה 
מפורסמת הנדרשת 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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 (לחץ כאן) באתר החברה
 1%אינה תפחת מ ו

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

, משמע, אינו OTC - Over The Counterחוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק )
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 

הבסיס )גודל העסקה( במועד פתיחתה. מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות העסקה לבין ערכו במונחי נכס 
שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה. ההתחשבנות 

 צמו.( וללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עcash settlementשל החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית בלבד )

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

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 

כדי שהחברה תסגור באופן יזום את העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד  יה,נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיצ
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 

ציות נוספות. כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים לפתוח פוזי
לתקנון. העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר  9בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה כמפורט בסעיף 

 הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא שוויה של העסקה )הפוזיציה במונחי נכס בסיס(. 

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

כאשר החברה תבצע  למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה. העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או
 לתקנון.  9סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

: כמות יחידות וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע מקניית המכשיר הפיננסיהרווח 
כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה 

ההפרשים מהזירה במועד פתיחת )או מועד החישוב(, ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את חוזה 
 העסקה. תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה )או במועד החישוב(.

 
: כמות יחידות הרווח וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי

מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה, כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו 
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(.
 

 :MXN/USD ( מכשיר פיננסיBuy) שתנוסחת רווח/הפסד מרכי
 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑩𝒊𝒅 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑨𝒔𝒌)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :USD/MXN( מכשיר פיננסי Sellנוסחת רווח/הפסד ממכירת )
 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑨𝒔𝒌 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑩𝒊𝒅)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :מקרא
Trade Size לדוגמה: במערכת ה) = גודל העסקה במונחי המטבע הראשיmt4  100,000  יחידות נרשמות בלוטים

 ( k100יחידות נרשמות באלפים כ  TS2 100,000במערכת ה   1lotכ
Open Bid ( שער הפתיחה בעסקת מכירה =Sell) 
Close Bid ( שער הסגירה בעסקת קנייה =Buy) 
Open Ask ( שער הפתיחה בעסקת קנייה =Buy) 
Close Ask ( שער הסגירה בעסקת מכירה =Sell ) 

Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 
P/L רווח/הפסד = 
 

של צמד  (Mid) אופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע
 .המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד סגירת העסקה

 
 .Bid-וה Ask-עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

)שעון ישראל(. הלקוח  23:59:59 החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה 
בגין היום הקודם ישירות מחשבונו בזירה, בהתאם  01:00:00 – 00:00:00ו' בשעה: –יחויב או יזוכה בימים א' 

 לנוסחה שלהן:
 

 : USD/MXN (Buyעמלה בגין החזקת עסקה פתוחה )עסקת רכישה 
 

[(𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆) + 𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑] ×
 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐳𝐞

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
 × 𝐃𝐚𝐲𝐬 = 𝐑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 

https://www.fxcm.co.il/markets/forex/margin-requirements/
https://www.fxcm.co.il/markets/forex/margin-requirements/
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 :USD/MXN (Sellעמלה בגין החזקת עסקה פתוחה )עסקת מכירה 
 

[(𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆) + 𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑] ×
 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐳𝐞

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝐃𝐚𝐲𝐬 = 𝐑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 

 
אחת מפורטים בפרק  LOTנתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת 

 סעיף ב לתקנון זה, ובאתר החברה בלינק הבא:  13

https://www.fxcm.co.il/roll-stats/ 

 
( Rolloverמשמעות הדבר כי הלקוח יחויב, במידה ותוצאת חישוב ) שלילית( היא Rolloverבמידה ותוצאת חישוב )

 משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה. חיוביתהיא 
 

ביותר מריבית  00:00:00בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  תזוכה/לתשומת ליבך, ישנם מצבים בהם תחויב
 3 תזוכה/)שעון ישראל(, תחויב 23:59:59. למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי )ללא חג נלווה( בשעה אחת

 00:00:01גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה פעמים בגין החזקת העסקה עבור יום רביעי, שבת וראשון 
תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור  בכל זיכויים/. לפירוט מלא אודות מספר החיוביםבחמישי

 /calendar-over-https://www.fxcm.co.il/roll המצ"ב:
 
 

 :מקרא
Interest  הפרש הריביות הבין בנקאיות היומיות של המטבע הראשי ומטבע הציטוט כפי שמתקבל מספקית =

 הנזילות לקנייה או מכירה בנקודות.
 Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 

Mark Up בנקודות.בגין החזקת העסקה  ספקית הנזילותשל  ייקור= תוספת ה 
Trade Size לדוגמה: במערכת ה) .= גודל העסקה במונחי המטבע הראשיmt4  100,000  יחידות נרשמות בלוטים

 ( k100יחידות נרשמות באלפים כ  TS2 100,000במערכת ה   1lotכ
Days ( עבור ימי שבת וראשון וביום שלפני חגים ומועדים החיוב  3בימי רביעי המכפיל הוא ככלל, = מכפיל הימים

 .יהיה גם עבור ימי החג(
Rollover סך החיוב/הזיכוי היומי בגין החזקת העסקה =. 

 
של צמד  (Mid) אופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע

 החישוב.המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד 
 

 :דוגמה
USD/MXN Buy 100,000  

Interest  =0.3 
Exchange Rate  =0.05 

=  Mark Up0.1 
Days = 1 

[(𝟎. 𝟑 × 𝟎. 𝟎𝟓) + 𝟎. 𝟏] ×
𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝟏 = 𝟏. 𝟏𝟓$ 

 
 אחת בגין החזקת עסקה פתוחה  Lotיחידת פר הקרוב לצפייה בסכום החיוב או הזיכוי 

 over-roll-time-https://www.fxcm.co.il/real לחץ על הקישור הבא:
 

המרת  עמלת
 מטבע 

  אין עמלת המרה בגין המרת מטבע הציטוט למטבע הבסיס בחשבון

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי

נוספים  תקבולים
מהחזקת המכשיר 

 הפיננסי  

 המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו. 

נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 :לקוחות הסוחרים במודל מרווח בין בנקאי + עמלה יחוייבו בעמלה בגין פתיחת וסגירת עסקה. לתעריפון המלא
Card.pdf-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Rate 

 

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר
 חופשות ומועדי

 הפיננסי במכשיר

  23:59יום ו'  – 00:00' ביום  –שעון ישראל )שעון קיץ(: שעות מסחר 
 of-Schedule-Vacation-and-hours-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-מועדי חופשות: 

instruments2016.pdf-financial 

https://www.fxcm.co.il/roll-over-calendar/
https://www.fxcm.co.il/real-time-roll-over/
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Rate-Card.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
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 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 פזו מקסיקני
להפסיד כתוצאה משינוי /כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה, הנך עלול להרוויח

 בשערי החליפין. 
 נכס הבסיס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

  MXN Spot Exchange Rate/USD: שם מלא
 דולר ארה"ב מול הפזו המקסיקני:  שער החליפין של תיאור נכס הבסיס

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 USD/MXN הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום 

http://www.bloomberg.com/quote/USDMXN:CUR 
 

 /בלומברג קוד
 רויטרס

USDMXN:CUR )בלומברג( 

 פזו מקסיקני( MXN) הנכס מטבע

נתונים 
סטטיסטים של 

 הבסיסנכס 

סעיף א לתקנון זה ובאתר   13נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של  נכס הבסיס מפורטים בפרק 

 החברה בלינק הבא:

https://www.fxcm.co.il/stdv-stats/ 

 בזירה המסחר

 Meta Trader 4 / Trading Station 2 שם מערכת המסחר:   מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 המסחר במערכות

USD/MXN 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 (USDדולר ארה"ב יחידות מטבע הראשי ) 1000
 

 סימול לכמות המינימלית מערכת המסחר

Trading Station 2 1K 

Meta Trader 4 0.01 Lot 
 
 

  בטוחות

Margin  

הבסיס(, אלא נדרש  הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס
 להפקיד )כבטוחה( רק אחוז מערכן.

 מגובה הפוזיציה. 1%בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה: 
 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Marginלאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת )

 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9)המפורט בסעיף כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים 
 בחשבונו, תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה 

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

קנון( מתוך סך הכספים לת 9כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים )המפורט בסעיף 
 בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Stop Outלמידע נוסף אודות סגירת עסקה )

 מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

XX.XXXXX 
נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו נסחר נכס את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו  החברה אינה מעגלת 

 הבסיס.

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

0.00001 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה
 במחיר

Trade Size * 0.00001 
Trade Size גודל העסקה במונחי המטבע הראשי = 

 פזו מקסיקני 0.01)ההיקף המינימלי( שווה ל  יחידות מטבע 1000לדוגמה:  התזוזה בקנייה/מכירה בהיקף 
1000 * 0.00001 = 0.01 

 ספק הציטוטים

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 לתקנון.  10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 פרטים נוספים

http://www.bloomberg.com/quote/USDMXN:CUR
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 מוצר דף - תקנון
 FXCM Israelפרופיל מכשיר פיננסי | 

 דיווחים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו 

 https://www.magna.isa.gov.il/default.aspxבתקנון ובדף המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

 16/07/2018   -עדכון אחרון  תאריך

 בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר
פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 מינימלית נדרשת בטוחה

 עסקה לפתיחת

 הפרשים חוזה

(CFD) 
USD/NOK 

 

שער חליפין של צמד 

 מטבעות

בעל  המכשיר אינו
 מועד פקיעה

 המינימליתהבטוחה 
מפורסמת הנדרשת 

 (לחץ כאן) באתר החברה
 1%אינה תפחת מ ו

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
https://www.fxcm.co.il/markets/forex/margin-requirements/
https://www.fxcm.co.il/markets/forex/margin-requirements/


 אפ.אקס.סי.אם טריידינג בע"מ                          
 info@fxcm.co.il, דוא"ל: 03-5101317טל':                                 
 20/04/2023תאריך עדכון אחרון                                 

199 

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

, משמע, אינו OTC - Over The Counterחוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק )
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 

הבסיס )גודל העסקה( במועד פתיחתה. מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות העסקה לבין ערכו במונחי נכס 
שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה. ההתחשבנות 

 צמו.( וללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עcash settlementשל החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית בלבד )

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

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 

כדי שהחברה תסגור באופן יזום את העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד  יה,נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיצ
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 

ציות נוספות. כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים לפתוח פוזי
לתקנון. העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר  9בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה כמפורט בסעיף 

 הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא שוויה של העסקה )הפוזיציה במונחי נכס בסיס(. 

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

כאשר החברה תבצע  למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה. העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או
 לתקנון.  9סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

: כמות יחידות וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע מקניית המכשיר הפיננסיהרווח 
כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה 

ההפרשים מהזירה במועד פתיחת )או מועד החישוב(, ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את חוזה 
 העסקה. תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה )או במועד החישוב(.

 
: כמות יחידות הרווח וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי

מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה, כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו 
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(.
 

 :NOK/USD ( מכשיר פיננסיBuy) שתנוסחת רווח/הפסד מרכי
 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑩𝒊𝒅 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑨𝒔𝒌)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :USD/NOK( מכשיר פיננסי Sellנוסחת רווח/הפסד ממכירת )
 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑨𝒔𝒌 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑩𝒊𝒅)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :מקרא
Trade Size לדוגמה: במערכת ה) = גודל העסקה במונחי המטבע הראשיmt4  100,000  יחידות נרשמות בלוטים

 ( k100יחידות נרשמות באלפים כ  TS2 100,000במערכת ה   1lotכ
Open Bid ( שער הפתיחה בעסקת מכירה =Sell) 
Close Bid ( שער הסגירה בעסקת קנייה =Buy) 
Open Ask ( שער הפתיחה בעסקת קנייה =Buy) 
Close Ask ( שער הסגירה בעסקת מכירה =Sell ) 

Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 
P/L רווח/הפסד = 
 

של צמד  (Mid) אופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע
 .המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד סגירת העסקה

 
 .Bid-וה Ask-עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

)שעון ישראל(. הלקוח  23:59:59 החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה 
בגין היום הקודם ישירות מחשבונו בזירה, בהתאם  01:00:00 – 00:00:00ו' בשעה: –יחויב או יזוכה בימים א' 

 לנוסחה שלהן:
 

 : USD/NOK (Buyעמלה בגין החזקת עסקה פתוחה )עסקת רכישה 
 

[(𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆) + 𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑] ×
 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐳𝐞

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
 × 𝐃𝐚𝐲𝐬 = 𝐑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 
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 :USD/NOK (Sellעמלה בגין החזקת עסקה פתוחה )עסקת מכירה 
 

[(𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆) + 𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑] ×
 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐳𝐞

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝐃𝐚𝐲𝐬 = 𝐑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 

 
אחת מפורטים בפרק  LOTנתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת 

 סעיף ב לתקנון זה, ובאתר החברה בלינק הבא:  13

https://www.fxcm.co.il/roll-stats/ 

 
( Rolloverמשמעות הדבר כי הלקוח יחויב, במידה ותוצאת חישוב ) שלילית( היא Rolloverבמידה ותוצאת חישוב )

 משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה. חיוביתהיא 
 

ביותר מריבית  00:00:00בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  תזוכה/לתשומת ליבך, ישנם מצבים בהם תחויב
 3 תזוכה/)שעון ישראל(, תחויב 23:59:59. למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי )ללא חג נלווה( בשעה אחת

 00:00:01גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה פעמים בגין החזקת העסקה עבור יום רביעי, שבת וראשון 
תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור  בכל זיכויים/. לפירוט מלא אודות מספר החיוביםבחמישי

 /calendar-over-https://www.fxcm.co.il/roll המצ"ב:
 
 

 :מקרא
Interest  הפרש הריביות הבין בנקאיות היומיות של המטבע הראשי ומטבע הציטוט כפי שמתקבל מספקית =

 הנזילות לקנייה או מכירה בנקודות.
 Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 

Mark Up בנקודות.בגין החזקת העסקה  ספקית הנזילותשל  ייקור= תוספת ה 
Trade Size לדוגמה: במערכת ה) .= גודל העסקה במונחי המטבע הראשיmt4  100,000  יחידות נרשמות בלוטים

 ( k100יחידות נרשמות באלפים כ  TS2 100,000במערכת ה   1lotכ
Days ( עבור ימי שבת וראשון וביום שלפני חגים ומועדים החיוב  3בימי רביעי המכפיל הוא ככלל, = מכפיל הימים

 .יהיה גם עבור ימי החג(
Rollover סך החיוב/הזיכוי היומי בגין החזקת העסקה =. 

 
של צמד  (Mid) אופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע

 החישוב.המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד 
 

 :דוגמה
USD/NOK Buy 100,000  

Interest  =0.3 
Exchange Rate  =0.1 

=  Mark Up0.1 
Days = 1 

[(𝟎. 𝟑 × 𝟎. 𝟏) + 𝟎. 𝟏] ×
𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝟏 = 𝟏. 𝟑$ 

 
 אחת בגין החזקת עסקה פתוחה  Lotיחידת פר הקרוב לצפייה בסכום החיוב או הזיכוי 

 over-roll-time-https://www.fxcm.co.il/real לחץ על הקישור הבא:
 

המרת  עמלת
 מטבע 

  אין עמלת המרה בגין המרת מטבע הציטוט למטבע הבסיס בחשבון

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי

נוספים  תקבולים
מהחזקת המכשיר 

 הפיננסי  

 המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו. 

נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 :לקוחות הסוחרים במודל מרווח בין בנקאי + עמלה יחוייבו בעמלה בגין פתיחת וסגירת עסקה. לתעריפון המלא
Card.pdf-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Rate 

 

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר
 חופשות ומועדי

 הפיננסי במכשיר

  23:59יום ו'  – 00:00' ביום  –שעון ישראל )שעון קיץ(: שעות מסחר 
 of-Schedule-Vacation-and-hours-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-מועדי חופשות: 

instruments2016.pdf-financial 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 קורונה נורבגית

https://www.fxcm.co.il/roll-over-calendar/
https://www.fxcm.co.il/real-time-roll-over/
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Rate-Card.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
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להפסיד כתוצאה משינוי /כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה, הנך עלול להרוויח
 בשערי החליפין. 

 נכס הבסיס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

  NOK Spot Exchange Rate/USD: שם מלא
 דולר ארה"ב מול הקורונה הנורבגית:  שער החליפין של תיאור נכס הבסיס

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 USD/NOK הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום 

http://www.bloomberg.com/quote/USDNOK:CUR 
 

 /בלומברג קוד
 רויטרס

USDNOK:CUR )בלומברג( 

 קורונה נורבגית( NOK) הנכס מטבע

נתונים 
סטטיסטים של 

 נכס הבסיס

סעיף א לתקנון זה ובאתר   13נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של  נכס הבסיס מפורטים בפרק 

 החברה בלינק הבא:

https://www.fxcm.co.il/stdv-stats/ 

 בזירה המסחר

 Meta Trader 4 / Trading Station 2 שם מערכת המסחר:   מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 המסחר במערכות

USD/NOK 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 (USDדולר ארה"ב יחידות מטבע הראשי ) 1000
 

 סימול לכמות המינימלית מערכת המסחר

Trading Station 2 1K 

Meta Trader 4 0.01 Lot 
 
 

  בטוחות

Margin  

במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה 
 להפקיד )כבטוחה( רק אחוז מערכן.

 מגובה הפוזיציה. 1%בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה: 
 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Marginלאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת )

 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9לשיעור מסוים )המפורט בסעיף כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע 
 בחשבונו, תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה 

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9רט בסעיף כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים )המפו
 בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Stop Outלמידע נוסף אודות סגירת עסקה )

 מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

X.XXXXX 
למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו נסחר נכס את המחיר שהיא מצטטת ביחס  החברה אינה מעגלת 

 הבסיס.

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

0.00001 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה
 במחיר

Trade Size * 0.00001 
Trade Size גודל העסקה במונחי המטבע הראשי = 

 קורונה נורבגית 0.01)ההיקף המינימלי( שווה ל  יחידות מטבע 1000לדוגמה:  התזוזה בקנייה/מכירה בהיקף 
1000 * 0.00001 = 0.01 

 ספק הציטוטים

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 לתקנון.  10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 פרטים נוספים

http://www.bloomberg.com/quote/USDNOK:CUR
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 מוצר דף - תקנון
 FXCM Israelפרופיל מכשיר פיננסי | 

 דיווחים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו 

 https://www.magna.isa.gov.il/default.aspxבתקנון ובדף המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

 16/07/2018  -עדכון אחרון  תאריך

 בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר
פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 מינימלית נדרשת בטוחה

 עסקה לפתיחת

 הפרשים חוזה

(CFD) 
USD/SEK 

 

שער חליפין של צמד 

 מטבעות

בעל  המכשיר אינו
 מועד פקיעה

 המינימליתהבטוחה 
מפורסמת הנדרשת 

 (לחץ כאן) באתר החברה
 1%אינה תפחת מ ו

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
https://www.fxcm.co.il/markets/forex/margin-requirements/
https://www.fxcm.co.il/markets/forex/margin-requirements/
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 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

, משמע, אינו OTC - Over The Counterחוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק )
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 

הבסיס )גודל העסקה( במועד פתיחתה. מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות העסקה לבין ערכו במונחי נכס 
שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה. ההתחשבנות 

 צמו.( וללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עcash settlementשל החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית בלבד )

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

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 

כדי שהחברה תסגור באופן יזום את העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד  יה,נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיצ
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 

ציות נוספות. כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים לפתוח פוזי
לתקנון. העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר  9בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה כמפורט בסעיף 

 הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא שוויה של העסקה )הפוזיציה במונחי נכס בסיס(. 

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

כאשר החברה תבצע  למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה. העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או
 לתקנון.  9סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

: כמות יחידות וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע מקניית המכשיר הפיננסיהרווח 
כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה 

ההפרשים מהזירה במועד פתיחת )או מועד החישוב(, ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את חוזה 
 העסקה. תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה )או במועד החישוב(.

 
: כמות יחידות הרווח וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי

מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה, כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו 
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(.
 

 :SEK/USD ( מכשיר פיננסיBuy) שתנוסחת רווח/הפסד מרכי
 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑩𝒊𝒅 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑨𝒔𝒌)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :USD/SEK( מכשיר פיננסי Sellנוסחת רווח/הפסד ממכירת )
 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑨𝒔𝒌 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑩𝒊𝒅)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :מקרא
Trade Size לדוגמה: במערכת ה) = גודל העסקה במונחי המטבע הראשיmt4  100,000  יחידות נרשמות בלוטים

 ( k100יחידות נרשמות באלפים כ  TS2 100,000במערכת ה   1lotכ
Open Bid ( שער הפתיחה בעסקת מכירה =Sell) 
Close Bid ( שער הסגירה בעסקת קנייה =Buy) 
Open Ask ( שער הפתיחה בעסקת קנייה =Buy) 
Close Ask ( שער הסגירה בעסקת מכירה =Sell ) 

Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 
P/L רווח/הפסד = 
 

של צמד  (Mid) אופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע
 .המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד סגירת העסקה

 
 .Bid-וה Ask-עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

)שעון ישראל(. הלקוח  23:59:59 החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה 
בגין היום הקודם ישירות מחשבונו בזירה, בהתאם  01:00:00 – 00:00:00ו' בשעה: –יחויב או יזוכה בימים א' 

 לנוסחה שלהן:
 

 : USD/SEK (Buyעמלה בגין החזקת עסקה פתוחה )עסקת רכישה 
 

[(𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆) + 𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑] ×
 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐳𝐞

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
 × 𝐃𝐚𝐲𝐬 = 𝐑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 
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 :USD/SEK (Sellעמלה בגין החזקת עסקה פתוחה )עסקת מכירה 
 

[(𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆) + 𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑] ×
 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐳𝐞

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝐃𝐚𝐲𝐬 = 𝐑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 

 
אחת מפורטים בפרק  LOTנתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת 

 סעיף ב לתקנון זה, ובאתר החברה בלינק הבא:  13

https://www.fxcm.co.il/roll-stats/ 

 
( Rolloverמשמעות הדבר כי הלקוח יחויב, במידה ותוצאת חישוב ) שלילית( היא Rolloverבמידה ותוצאת חישוב )

 משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה. חיוביתהיא 
 

ביותר מריבית  00:00:00בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  תזוכה/לתשומת ליבך, ישנם מצבים בהם תחויב
 3 תזוכה/)שעון ישראל(, תחויב 23:59:59. למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי )ללא חג נלווה( בשעה אחת

 00:00:01גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה פעמים בגין החזקת העסקה עבור יום רביעי, שבת וראשון 
תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור  בכל זיכויים/. לפירוט מלא אודות מספר החיוביםבחמישי

 /calendar-over-https://www.fxcm.co.il/roll המצ"ב:
 
 

 :מקרא
Interest  הפרש הריביות הבין בנקאיות היומיות של המטבע הראשי ומטבע הציטוט כפי שמתקבל מספקית =

 הנזילות לקנייה או מכירה בנקודות.
 Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 

Mark Up בנקודות.בגין החזקת העסקה  ספקית הנזילותשל  ייקור= תוספת ה 
Trade Size לדוגמה: במערכת ה) .= גודל העסקה במונחי המטבע הראשיmt4  100,000  יחידות נרשמות בלוטים

 ( k100יחידות נרשמות באלפים כ  TS2 100,000במערכת ה   1lotכ
Days ( עבור ימי שבת וראשון וביום שלפני חגים ומועדים החיוב  3בימי רביעי המכפיל הוא ככלל, = מכפיל הימים

 .יהיה גם עבור ימי החג(
Rollover סך החיוב/הזיכוי היומי בגין החזקת העסקה =. 

 
של צמד  (Mid) אופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע

 החישוב.המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד 
 

 :דוגמה
USD/SEK Buy 100,000  

Interest  =0.3 
Exchange Rate  =0.1 

=  Mark Up0.1 
Days = 1 

[(𝟎. 𝟑 × 𝟎. 𝟏) + 𝟎. 𝟏] ×
𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝟏 = 𝟏. 𝟑$ 

 
 אחת בגין החזקת עסקה פתוחה  Lotיחידת פר הקרוב לצפייה בסכום החיוב או הזיכוי 

 over-roll-time-https://www.fxcm.co.il/real לחץ על הקישור הבא:
 

המרת  עמלת
 מטבע 

  אין עמלת המרה בגין המרת מטבע הציטוט למטבע הבסיס בחשבון

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי

נוספים  תקבולים
מהחזקת המכשיר 

 הפיננסי  

 המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו. 

נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 :לקוחות הסוחרים במודל מרווח בין בנקאי + עמלה יחוייבו בעמלה בגין פתיחת וסגירת עסקה. לתעריפון המלא
Card.pdf-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Rate 

 

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר
 חופשות ומועדי

 הפיננסי במכשיר

  23:59יום ו'  – 00:00' ביום  –שעון ישראל )שעון קיץ(: שעות מסחר 
 of-Schedule-Vacation-and-hours-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-מועדי חופשות: 

instruments2016.pdf-financial 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 קורונה שבדית

https://www.fxcm.co.il/roll-over-calendar/
https://www.fxcm.co.il/real-time-roll-over/
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Rate-Card.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
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להפסיד כתוצאה משינוי /כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה, הנך עלול להרוויח
 בשערי החליפין. 

 נכס הבסיס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

  SEK Spot Exchange Rate/USD: שם מלא
 דולר ארה"ב מול הקורונה השבדית:  שער החליפין של תיאור נכס הבסיס

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 USD/SEK הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום 

http://www.bloomberg.com/quote/USDSEK:CUR 
 

 /בלומברג קוד
 רויטרס

USDSEK:CUR )בלומברג( 

 קורונה שבדית( SEK) הנכס מטבע

נתונים 
סטטיסטים של 

 הבסיס נכס

סעיף א לתקנון זה ובאתר   13נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של  נכס הבסיס מפורטים בפרק 

 החברה בלינק הבא:

https://www.fxcm.co.il/stdv-stats/ 

 בזירה המסחר

 Meta Trader 4 / Trading Station 2 שם מערכת המסחר:   מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 המסחר במערכות

USD/SEK 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 (USDדולר ארה"ב יחידות מטבע הראשי ) 1000
 

 סימול לכמות המינימלית מערכת המסחר

Trading Station 2 1K 

Meta Trader 4 0.01 Lot 
 
 

  בטוחות

Margin  

נכס הבסיס(, אלא נדרש הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי 
 להפקיד )כבטוחה( רק אחוז מערכן.

 מגובה הפוזיציה. 1%בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה: 
 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Marginלאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת )

 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9מסוים )המפורט בסעיף כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור 
 בחשבונו, תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה 

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9ף כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים )המפורט בסעי
 בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Stop Outלמידע נוסף אודות סגירת עסקה )

 מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

X.XXXXX 
בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו נסחר נכס את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר  החברה אינה מעגלת 

 הבסיס.

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

0.00001 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה
 במחיר

Trade Size * 0.00001 
Trade Size גודל העסקה במונחי המטבע הראשי = 

 קורונה שבדית 0.01)ההיקף המינימלי( שווה ל  יחידות מטבע 1000לדוגמה:  התזוזה בקנייה/מכירה בהיקף 
1000 * 0.00001 = 0.01 

 ספק הציטוטים

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 לתקנון.  10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 פרטים נוספים

http://www.bloomberg.com/quote/USDSEK:CUR
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 מוצר דף - תקנון
 FXCM Israelפרופיל מכשיר פיננסי | 

 דיווחים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו 

 https://www.magna.isa.gov.il/default.aspxבתקנון ובדף המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

 16/07/2018   -עדכון אחרון  תאריך

 בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר
פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 מינימלית נדרשת בטוחה

 עסקה לפתיחת

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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 הפרשים חוזה

(CFD) 
USD/ZAR 

 

שער חליפין של צמד 

 מטבעות

בעל  המכשיר אינו
 מועד פקיעה

 המינימליתהבטוחה 
מפורסמת הנדרשת 

 (לחץ כאן) באתר החברה
 1%אינה תפחת מ ו

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

, משמע, אינו OTC - Over The Counterחוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק )
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 

הבסיס )גודל העסקה( במועד פתיחתה. מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות העסקה לבין ערכו במונחי נכס 
שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה. ההתחשבנות 

 צמו.( וללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עcash settlementשל החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית בלבד )

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

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 

כדי שהחברה תסגור באופן יזום את העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד  יה,נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיצ
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 

ציות נוספות. כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים לפתוח פוזי
לתקנון. העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר  9בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה כמפורט בסעיף 

 הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא שוויה של העסקה )הפוזיציה במונחי נכס בסיס(. 

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

כאשר החברה תבצע  למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה. העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או
 לתקנון.  9סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

: כמות יחידות וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע מקניית המכשיר הפיננסיהרווח 
כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה 

ההפרשים מהזירה במועד פתיחת )או מועד החישוב(, ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את חוזה 
 העסקה. תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה )או במועד החישוב(.

 
: כמות יחידות הרווח וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי

מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה, כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו 
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(.
 

 :USD/ZAR ( מכשיר פיננסיBuy) שתנוסחת רווח/הפסד מרכי
 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑩𝒊𝒅 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑨𝒔𝒌)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :USD/ZAR( מכשיר פיננסי Sellנוסחת רווח/הפסד ממכירת )
 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑨𝒔𝒌 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑩𝒊𝒅)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :מקרא
Trade Size לדוגמה: במערכת ה) = גודל העסקה במונחי המטבע הראשיmt4  100,000  יחידות נרשמות בלוטים

 ( k100יחידות נרשמות באלפים כ  TS2 100,000במערכת ה   1lotכ
Open Bid ( שער הפתיחה בעסקת מכירה =Sell) 
Close Bid ( שער הסגירה בעסקת קנייה =Buy) 
Open Ask ( שער הפתיחה בעסקת קנייה =Buy) 
Close Ask ( שער הסגירה בעסקת מכירה =Sell ) 

Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 
P/L רווח/הפסד = 
 

של צמד  (Mid) אופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע
 .המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד סגירת העסקה

 
 .Bid-וה Ask-עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

)שעון ישראל(. הלקוח  23:59:59 החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה 
בגין היום הקודם ישירות מחשבונו בזירה, בהתאם  01:00:00 – 00:00:00ו' בשעה: –יחויב או יזוכה בימים א' 

 לנוסחה שלהן:
 

 : USD/ZAR (Buyעמלה בגין החזקת עסקה פתוחה )עסקת רכישה 
 

https://www.fxcm.co.il/markets/forex/margin-requirements/
https://www.fxcm.co.il/markets/forex/margin-requirements/
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[(𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆) + 𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑] ×
 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐳𝐞

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
 × 𝐃𝐚𝐲𝐬 = 𝐑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 

 
 

 :USD/ZAR (Sellעמלה בגין החזקת עסקה פתוחה )עסקת מכירה 
 

[(𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆) + 𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑] ×
 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐳𝐞

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝐃𝐚𝐲𝐬 = 𝐑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 

 
אחת מפורטים בפרק  LOTנתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת 

 סעיף ב לתקנון זה, ובאתר החברה בלינק הבא:  13

https://www.fxcm.co.il/roll-stats/ 

 
( Rolloverמשמעות הדבר כי הלקוח יחויב, במידה ותוצאת חישוב ) שלילית( היא Rolloverבמידה ותוצאת חישוב )

 משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה. חיוביתהיא 
 

ביותר מריבית  00:00:00בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  תזוכה/לתשומת ליבך, ישנם מצבים בהם תחויב
 3 תזוכה/)שעון ישראל(, תחויב 23:59:59. למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי )ללא חג נלווה( בשעה אחת

 00:00:01גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה פעמים בגין החזקת העסקה עבור יום רביעי, שבת וראשון 
תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור  בכל זיכויים/. לפירוט מלא אודות מספר החיוביםבחמישי

 /calendar-over-https://www.fxcm.co.il/roll המצ"ב:
 
 

 :מקרא
Interest  הפרש הריביות הבין בנקאיות היומיות של המטבע הראשי ומטבע הציטוט כפי שמתקבל מספקית =

 הנזילות לקנייה או מכירה בנקודות.
 Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 

Mark Up בנקודות.בגין החזקת העסקה  ספקית הנזילותשל  ייקור= תוספת ה 
Trade Size לדוגמה: במערכת ה) .= גודל העסקה במונחי המטבע הראשיmt4  100,000  יחידות נרשמות בלוטים

 ( k100יחידות נרשמות באלפים כ  TS2 100,000במערכת ה   1lotכ
Days ( עבור ימי שבת וראשון וביום שלפני חגים ומועדים החיוב  3בימי רביעי המכפיל הוא ככלל, = מכפיל הימים

 .יהיה גם עבור ימי החג(
Rollover סך החיוב/הזיכוי היומי בגין החזקת העסקה =. 

 
של צמד  (Mid) אופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע

 החישוב.המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד 
 

 :דוגמה
USD/ZAR Buy 100,000  

Interest  =0.3 
Exchange Rate  =0.1 

=  Mark Up0.1 
Days = 1 

[(𝟎. 𝟑 × 𝟎. 𝟏) + 𝟎. 𝟏] ×
𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝟏 = 𝟏. 𝟑$ 

 
 אחת בגין החזקת עסקה פתוחה  Lotיחידת פר הקרוב לצפייה בסכום החיוב או הזיכוי 

 over-roll-time-https://www.fxcm.co.il/real לחץ על הקישור הבא:
 

המרת  עמלת
 מטבע 

  אין עמלת המרה בגין המרת מטבע הציטוט למטבע הבסיס בחשבון

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי

נוספים  תקבולים
מהחזקת המכשיר 

 הפיננסי  

 המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו. 

נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 :לקוחות הסוחרים במודל מרווח בין בנקאי + עמלה יחוייבו בעמלה בגין פתיחת וסגירת עסקה. לתעריפון המלא
Card.pdf-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Rate 

 

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר

  23:59יום ו'  – 00:00יום א'  –שעון ישראל )שעון קיץ(: שעות מסחר 

https://www.fxcm.co.il/roll-over-calendar/
https://www.fxcm.co.il/real-time-roll-over/
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Rate-Card.pdf
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 חופשות ומועדי
 הפיננסי במכשיר

 of-Schedule-Vacation-and-hours-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-מועדי חופשות: 
instruments2016.pdf-financial 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 ראנד דרום אפריקאי
להפסיד כתוצאה משינוי /כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה, הנך עלול להרוויח

 בשערי החליפין. 
 נכס הבסיס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

  ZAR Spot Exchange Rate/USD: שם מלא
 דולר ארה"ב מול הראנד הדרום אפריקאי:  שער החליפין של תיאור נכס הבסיס

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 USD/ZAR הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום 

http://www.bloomberg.com/quote/USDZAR:CUR 
 

 /בלומברג קוד
 רויטרס

USDZAR:CUR )בלומברג( 

 ראנד הדרום אפריקאי ( ZAR) הנכס מטבע

נתונים 
סטטיסטים של 

 נכס הבסיס

סעיף א לתקנון זה ובאתר   13נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של  נכס הבסיס מפורטים בפרק 

 החברה בלינק הבא:

https://www.fxcm.co.il/stdv-stats/ 

 בזירה המסחר

 Meta Trader 4 / Trading Station 2 שם מערכת המסחר:   מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 המסחר במערכות

USD/ZAR 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 (USDדולר ארה"ב יחידות מטבע הראשי ) 1000
 

 סימול לכמות המינימלית מערכת המסחר

Trading Station 2 1K 

Meta Trader 4 0.01 Lot 
 
 

  בטוחות

Margin  

)הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח 
 להפקיד )כבטוחה( רק אחוז מערכן.

 מגובה הפוזיציה. 1%בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה: 
 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Marginלאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת )

 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9שפתח מגיע לשיעור מסוים )המפורט בסעיף כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות 
 בחשבונו, תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה 

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9סוים )המפורט בסעיף כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מ
 בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Stop Outלמידע נוסף אודות סגירת עסקה )

 מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

X.XXXXX 
מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו נסחר נכס את המחיר שהיא  החברה אינה מעגלת 

 הבסיס.

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

0.00001 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה
 במחיר

Trade Size * 0.00001 
Trade Size גודל העסקה במונחי המטבע הראשי = 

 ראנד דרום אפריקאי 0.01)ההיקף המינימלי( שווה ל  מטבעיחידות  1000לדוגמה:  התזוזה בקנייה/מכירה בהיקף 
1000 * 0.00001 = 0.01 

 ספק הציטוטים

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 לתקנון.  10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
http://www.bloomberg.com/quote/USDZAR:CUR
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 מוצר דף - תקנון
 FXCM Israelפרופיל מכשיר פיננסי | 

 פרטים נוספים

 דיווחים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו 

 https://www.magna.isa.gov.il/default.aspxבתקנון ובדף המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

 16/07/2018   -עדכון אחרון  תאריך

 בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר
פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 מינימלית נדרשת בטוחה

 עסקה לפתיחת

 הפרשים חוזה

(CFD) 
ZAR/JPY  

 

שער חליפין של צמד 

 מטבעות

בעל  המכשיר אינו
 מועד פקיעה

 המינימליתהבטוחה 
מפורסמת הנדרשת 

 (לחץ כאן) באתר החברה
 1%אינה תפחת מ ו

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
https://www.fxcm.co.il/markets/forex/margin-requirements/
https://www.fxcm.co.il/markets/forex/margin-requirements/
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 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

, משמע, אינו OTC - Over The Counterחוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק )
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 

הבסיס )גודל העסקה( במועד פתיחתה. מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות העסקה לבין ערכו במונחי נכס 
שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה. ההתחשבנות 

 צמו.( וללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עcash settlementשל החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית בלבד )

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

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 

כדי שהחברה תסגור באופן יזום את העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד  יה,נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיצ
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 

ציות נוספות. כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים לפתוח פוזי
לתקנון. העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר  9בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה כמפורט בסעיף 

 הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא שוויה של העסקה )הפוזיציה במונחי נכס בסיס(. 

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

כאשר החברה תבצע  למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה. העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או
 לתקנון.  9סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

: כמות יחידות וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע מקניית המכשיר הפיננסיהרווח 
כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה 

ההפרשים מהזירה במועד פתיחת )או מועד החישוב(, ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את חוזה 
 העסקה. תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה )או במועד החישוב(.

 
: כמות יחידות הרווח וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי

מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה, כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו 
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(.
 

 :ZAR/JPY ( מכשיר פיננסיBuy) שתנוסחת רווח/הפסד מרכי
 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑩𝒊𝒅 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑨𝒔𝒌)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :ZAR/JPY( מכשיר פיננסי Sellנוסחת רווח/הפסד ממכירת )
 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 ×  (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑨𝒔𝒌 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑩𝒊𝒅)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :מקרא
Trade Size לדוגמה: במערכת ה)  = גודל העסקה במונחי המטבע הראשיmt4  100,000  יחידות נרשמות בלוטים

 ( k100יחידות נרשמות באלפים כ  TS2 100,000במערכת ה   1lotכ
Open Bid ( שער הפתיחה בעסקת מכירה =Sell) 
Close Bid ( שער הסגירה בעסקת קנייה =Buy) 
Open Ask ( שער הפתיחה בעסקת קנייה =Buy) 
Close Ask ( שער הסגירה בעסקת מכירה =Sell ) 

Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 
P/L רווח/הפסד = 
 

של צמד  (Mid) אופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע
 .המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד סגירת העסקה

 
 .Bid-וה Ask-עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה

 החזקת בגין העמל
  פתוחה עסקה

)שעון ישראל(. הלקוח  23:59:59 החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה 
בגין היום הקודם ישירות מחשבונו בזירה, בהתאם  01:00:00 – 00:00:00ו' בשעה: –יחויב או יזוכה בימים א' 

 לנוסחה שלהן:
 

 : ZAR/JPY (Buyעמלה בגין החזקת עסקה פתוחה )עסקת רכישה 
 

[(𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆) + 𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑] ×
 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐳𝐞

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
 × 𝐃𝐚𝐲𝐬 = 𝐑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 
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 :ZAR/JPY (Sellעמלה בגין החזקת עסקה פתוחה )עסקת מכירה 
 

[(𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆) + 𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑] ×
 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐳𝐞

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝐃𝐚𝐲𝐬 = 𝐑𝒐𝒍𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 

 
אחת מפורטים בפרק  LOTנתונים אודות ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקאות קנייה ומכירה בגובה יחידת 

 סעיף ב לתקנון זה, ובאתר החברה בלינק הבא:  13

https://www.fxcm.co.il/roll-stats/ 

 
( Rolloverמשמעות הדבר כי הלקוח יחויב, במידה ותוצאת חישוב ) שלילית( היא Rolloverבמידה ותוצאת חישוב )

 משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה. חיוביתהיא 
 

ביותר מריבית  00:00:00בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  תזוכה/לתשומת ליבך, ישנם מצבים בהם תחויב
 3 תזוכה/)שעון ישראל(, תחויב 23:59:59. למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום רביעי )ללא חג נלווה( בשעה אחת

 00:00:01גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה פעמים בגין החזקת העסקה עבור יום רביעי, שבת וראשון 
תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור  בכל זיכויים/. לפירוט מלא אודות מספר החיוביםבחמישי

 /calendar-over-https://www.fxcm.co.il/roll המצ"ב:
 
 

 :מקרא
Interest  הפרש הריביות הבין בנקאיות היומיות של המטבע הראשי ומטבע הציטוט כפי שמתקבל מספקית =

 הנזילות לקנייה או מכירה בנקודות
 Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 

Mark Up עבור בנקודותבגין החזקת העסקה  ספקית הנזילותשל  ייקור= תוספת ה 
Trade Size לדוגמה: במערכת ה)  = גודל העסקה במונחי המטבע הראשיmt4  100,000  יחידות נרשמות בלוטים

 ( k100יחידות נרשמות באלפים כ  TS2 100,000במערכת ה   1lotכ
Days ( עבור ימי שבת וראשון וביום שלפני חגים ומועדים החיוב  3בימי רביעי המכפיל הוא ככלל, = מכפיל הימים

 יהיה גם עבור ימי החג(
Rollover סך החיוב/הזיכוי היומי בגין החזקת העסקה = 

 
של צמד  (Mid) אופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע

 החישוב.המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד 
 

 :דוגמה
ZAR/JPY Buy 100,000  

Interest  =0.3 
Exchange Rate  =0.9 

=  Mark Up0.1 
Days = 1 

[(𝟎. 𝟑 × 𝟎. 𝟗) + 𝟎. 𝟏] ×
𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝟏 = 𝟑. 𝟕$ 

 
 אחת בגין החזקת עסקה פתוחה  Lotיחידת פר הקרוב לצפייה בסכום החיוב או הזיכוי 

 over-roll-time-https://www.fxcm.co.il/real לחץ על הקישור הבא:
 

המרת  עמלת
 מטבע 

  אין עמלת המרה בגין המרת מטבע הציטוט למטבע הבסיס בחשבון

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי

נוספים  תקבולים
מהחזקת המכשיר 

 הפיננסי  

 המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו. 

נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 :לקוחות הסוחרים במודל מרווח בין בנקאי + עמלה יחוייבו בעמלה בגין פתיחת וסגירת עסקה. לתעריפון המלא
Card.pdf-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Rate 

 

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר
 חופשות ומועדי

 הפיננסי במכשיר

  23:59יום ו'  – 00:00' ביום  –שעון ישראל )שעון קיץ(: שעות מסחר 
 of-Schedule-Vacation-and-hours-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-מועדי חופשות: 

instruments2016.pdf-financial 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 יין יפני.

https://www.fxcm.co.il/roll-over-calendar/
https://www.fxcm.co.il/real-time-roll-over/
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Rate-Card.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
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להפסיד כתוצאה משינוי /כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה, הנך עלול להרוויח
 בשערי החליפין. 

 נכס הבסיס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

  ZAR/JPY Spot Exchange Rate: שם מלא
 הראנד הדרום אפריקאי מול היין היפני.:  שער החליפין של תיאור נכס הבסיס

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 ZAR/JPY הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום 

http://www.bloomberg.com/quote/ZARJPY:CUR 
 /בלומברג קוד

 רויטרס
ZARJPY:CUR )בלומברג( 

 יין יפני( JPY) הנכס מטבע

נתונים 
סטטיסטים של 

 נכס הבסיס

סעיף א לתקנון זה ובאתר   13נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של  נכס הבסיס מפורטים בפרק 

 החברה בלינק הבא:

https://www.fxcm.co.il/stdv-stats/ 

 בזירה המסחר

 Meta Trader 4 / Trading Station 2 שם מערכת המסחר:   מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 המסחר במערכות

ZAR/JPY 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 (ZAR /ראנד דרום אפריקאי יחידות מטבע הראשי ) 1000
 

 סימול לכמות המינימלית מערכת המסחר

Trading Station 2 1K 

Meta Trader 4 0.01 Lot 
 
 

  בטוחות

Margin  

)הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח 
 להפקיד )כבטוחה( רק אחוז מערכן.

 מגובה הפוזיציה. 1%בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה: 
 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Marginלאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת )

 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9שפתח מגיע לשיעור מסוים )המפורט בסעיף כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות 
 בחשבונו, תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה 

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9סוים )המפורט בסעיף כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מ
 בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Stop Outלמידע נוסף אודות סגירת עסקה )

 מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

X.XXX 
מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו נסחר נכס את המחיר שהיא  החברה אינה מעגלת 

 הבסיס.

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

0.001 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה
 במחיר

Trade Size * 0.001 
Trade Size גודל העסקה במונחי המטבע הראשי = 

 יין יפני 1)ההיקף המינימלי( שווה ל יחידות מטבע 1000לדוגמה:  התזוזה בקנייה/מכירה בהיקף 
1000 * 0.001 = 1 

 ספק הציטוטים

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 לתקנון.  10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 פרטים נוספים

 דיווחים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו 

 https://www.magna.isa.gov.il/default.aspxבתקנון ובדף המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

http://www.bloomberg.com/quote/ZARJPY:CUR
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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 מוצר דף - תקנון
 FXCM Israelפרופיל מכשיר פיננסי | 

 05/06/2019 –עדכון אחרון  תאריך

 בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר
פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 מינימלית

 עסקה לפתיחת

 הפרשים חוזה

(CFD) 
Soybean Futures contract 
 )נכס הבסיס הוא החוזה העתידי 

Soybean Futures contract   שמועד
. לחץ כאןפקיעתו מצוין לינק הבא: 

 עתידי חוזה

 סחורה על

 מועד בעל)המכשיר 
בהתאם  -  פקיעה

לתנאים המפורטים 

הבטוחה 
 המינימלית
הנדרשת 
מפורסמת 

באתר החברה 

https://www.fxcm.co.il/agricultural-commodities/
https://www.fxcm.co.il/agricultural-commodities/
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שיר הפיננסי פוקע לפני נכס הבסיס, אזי בתקופה שבין פקיעת המכשיר הפיננסי לפקיעת נכס הבסיס, נכס כאשר המכ 8

 הבסיס יהיה החוזה העתידי הבא לאחר החוזה העתידי הקרוב ביותר.

נכס הבסיס המזוהה בשם ובמועד 
הפקיעה המופיע בלינק הנ"ל, אינו 
משתנה מהרגע בו המכשיר הפיננסי 
זמין למסיר בזירה ועד למועד פקיעתו. 

הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה  נכס
תמיד החוזה העתידי הנ"ל הקרוב 
  8ביותר או החוזה העתידי הבא אחריו
למעט החוזים העתידיים לחודשים 

. מועד הפקיעה של אוגוסט וספטמבר
המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד 

 פקיעת המכשיר הפיננסי.(

 
 

 פקיעת מועד" בסעיף
 (הפיננסי" המכשיר

)לחץ כאן( 
אינה תפחת ו

%5מ   

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

, משמע, אינו OTC - Over The Counterשניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק )חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי 
נסחר במסחר בבורסה( ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס. הלקוח מרוויח/מפסיד )בהתאם לכיוון העסקה, רכישה 

סגירת או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס( את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס )גודל העסקה( במועד 
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 

 וללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.( cash settlementשל החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית בלבד )

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

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

כדי שהחברה תסגור באופן יזום את העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד  נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה,
את השקעתו. הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי מערכה הנקוב של עסקה, אותו נדרש לקוח 

ים של הלקוח ואת יכולתו להקצות לטובת העסקה. הקצאת הבטוחה הנדרשת, מצמצמת את ביטחונותיו הפנוי
לפתוח פוזיציות נוספות. כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים 

לתקנון. העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר  9בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה כמפורט בסעיף 
 במונחי נכס בסיס(.  הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא שוויה של העסקה )הפוזיציה

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

  .יש תאריך ושעת פקיעה הפיננסי למכשיר
העסקה תסתיים במועד הפקיעה, כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות 

 לתקנון. 9יזומה בשך העדר בטוחות ובהתאם לסעיף 
 

   מדויקת( זמין בלינק הבא: מועד פקיעת המכשיר הפיננסי )יום ושעה

commodities-https://www.fxcm.co.il/agricultural 
מועד הפקיעה המוצג בלינק הנ"ל, אינו משתנה מהרגע בו המכשיר בעל אותו מועד פקיעה המופיע בלינק הנ"ל זמין 

 מועד פקיעתו.למסחר בזירה ועד ל
 

שער הפקיעה הינו: בעסקת קנייה מחיר המכירה האחרון ובעסקת מכירה מחיר הקנייה האחרון בסמוך לתאריך 
 .ושעת הפקיעה

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

: כמות יחידות הנובע מקניית המכשיר הפיננסי הרווח וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות(
ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה ל כפו

)או מועד החישוב(, ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת 
 כפל בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה )או במועד החישוב(.העסקה. תוצאת החישוב תו

 
: כמות יחידות הרווח וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי

העסקה, כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת 
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(.
 

 :SOYF ( מכשיר פיננסיBuy) נוסחת רווח/הפסד מרכישת
 

(𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆) × (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑩𝒊𝒅 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑨𝒔𝒌) ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 : SOYF ( מכשיר פיננסי Sellנוסחת רווח/הפסד ממכירת )
 

(𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆)  ×  (𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑩𝒊𝒅 −  𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑨𝒔𝒌)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 

https://www.fxcm.co.il/agricultural-commodities/
https://www.fxcm.co.il/agricultural-commodities/
https://www.fxcm.co.il/agricultural-commodities


 אפ.אקס.סי.אם טריידינג בע"מ                          
 info@fxcm.co.il, דוא"ל: 03-5101317טל':                                 
 20/04/2023תאריך עדכון אחרון                                 

216 

                                                           
כאשר המכשיר הפיננסי פוקע לפני נכס הבסיס, אזי בתקופה שבין פקיעת המכשיר הפיננסי לפקיעת נכס הבסיס, נכס  9

 יס יהיה החוזה העתידי הבא לאחר החוזה העתידי הקרוב ביותר.הבס

  
 :מקרא

Trade Size בושל(  100מכיל  1יחידות חוזה )חוזה = גודל העסקה ב 
Open Bid בזירה   = שער הפתיחה ( בעסקת מכירהSell) בושל( 1-)מחיר החוזה מציין סך סנטים ל 
Close Bid בזירה   = שער הסגירה ( בעסקת קנייהBuy) בושל ( 1-)מחיר החוזה מציין סך סנטים  ל 
Open Ask  בזירה  = שער הפתיחה( בעסקת קנייהBuy) בושל ( 1-)מחיר החוזה מציין סך סנטים  ל 
Close Ask  בזירה  = שער הסגירה( בעסקת מכירהSell )בושל ( 1-)מחיר החוזה מציין סך סנטים  ל 

Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 
P/L רווח/הפסד = 
 
של צמד  (Mid) פן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצעאו

 .המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד סגירת העסקה
 

 .Bid-וה Ask-עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

 (. ישראל שעון) 23:59:59 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח אתמחייבת ואינה אינה מזכה  החברה

המרת  עמלת
 מטבע 

  אין עמלת המרה בגין המרת מטבע הציטוט למטבע הבסיס בחשבון

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי

נוספים  תקבולים
מהחזקת המכשיר 

 הפיננסי  

 המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו. 
 

נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 ללא עמלות נוספות

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר
 חופשות ומועדי

 הפיננסי במכשיר

 03:00-21:20ו' בין השעות -ימים ב'   –שעון ישראל )שעון קיץ(: שעות מסחר 
 .15:45-16:30הפסקת מסחר בכל יום בין השעות 

 of-Schedule-Vacation-and-hours-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-מועדי חופשות:

.pdfinstruments2016-financial  
לתקנון זה, תיתכן חריגה בשעות המסחר של חוזה ההפרשים ביחס לשעות המסחר  8מבלי לגרוע מהוראות סעיף 

 של נכס הבסיס וזאת בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:

  או יותר בין מחיר נכס הבסיס לבין מחיר חוזה ההפרשים המתקבל מספקית הנזילות. 30%קיים הבדל בשיעור של 

  שבו במשך שעתיים או יותר לא מתקבל אצל ספקית הנזילות ציטוט ביחס לנכס פיננסי.במקרה 

  או יותר בין מחיר הסגירה של נכס הבסיס ביום המסחר החולף לבין  50%במקרים בהם קיים הבדל בשיעור של
 מחיר הפתיחה שלו ביום המסחר הנפתח.

 דות בכיוונן )קנייה או מכירה( למשך שעתיים במקרים בהם כלל הפקודות המתקבלות אצל ספקית הנזילות אחי
 או יותר.

 .במקרים של תקלות ובעיות מהותיות וידועות בנכס הבסיס או בבורסה שבו הוא נסחר 

 .במקרה של כוח עליון 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 )$(. הברית ארצות דולר
להפסיד כתוצאה משינויי /נך עלול להרוויחכאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה, ה

 בשערי החליפין. 
 הבסיס נכס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

מועד פקיעתו מצוין בלינק ש Soybean Futures contract נכס הבסיס הוא החוזה העתידי: מלא שם :מלא שם

  commodities-https://www.fxcm.co.il/agricultural הבא:
נכס הבסיס המזוהה בשם ובמועד הפקיעה מופיע 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 

למעט החוזים העתידיים לחודשים אוגוסט וספטמבר. מועד הפקיעה של המכשיר הפיננסי  9בא אחריוהעתידי ה
 מופיע בסעיף מועד פקיעת המכשיר הפיננסי

 
 בושל פולי סויה. 5000חוזה עתידי המייצג  : הבסיס נכס תיאור
   :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

oilseed/soybean.html-and-https://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain 
 

https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
https://www.fxcm.co.il/agricultural-commodities
https://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/soybean.html
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 Chicago Mercantile Exchangeבורסת שיקגו  -CME  מסחר מקום

   ZS(Month,Year) סימול בבורסה בו נסחר: הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר

  -בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום 

https://www.bloomberg.com/quote/S%201:COM 

 

 /בלומברג קוד
 רויטרס

S 1:COM  )בלומברג( 

 ( דולר ארה"בUSD) הנכס מטבע

נתונים 
סטטיסטים של 

 נכס הבסיס

סעיף א לתקנון זה ובאתר   13נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של  נכס הבסיס מפורטים בפרק 

 החברה בלינק הבא:

stats-https://www.fxcm.co.il/stdv/ 

 בזירה המסחר
 Meta Trader 4 / Trading Station 2 מערכת המסחר:  שם  מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 המסחר במערכות

SOYF 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 בושל 100חוזה הפרשים אחד מכיל 
 

 סימול לכמות המינימלית מערכת המסחר

Trading Station 2 1 

Meta Trader 4 1  
  בטוחות

Margin  

מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש הלקוח אינו נדרש להפקיד את 
 להפקיד )כבטוחה( רק אחוז מערכן.

 מגובה הפוזיציה. 5%בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה: 
 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Marginלאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת )

 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

הכספים  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות החברה תתריעבחשבונו, 

 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים )המפורט בסעיף כאשר ההפסד של 
 בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Stop Outלמידע נוסף אודות סגירת עסקה )
 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

XXX.XX 
את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו נסחר נכס  החברה לא מעגלת

 הבסיס.

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

0.01 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה
 במחיר

Trade Size * 0.01 
Trade Size יחידות חוזה= גודל העסקה ב 

 $0.01)ההיקף המינימלי( שווה ל  1חוזה הפרשים לדוגמה:  התזוזה בקנייה/מכירה בהיקף 
1 * 0.01 = 0.01 

 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו 

 https://www.magna.isa.gov.il/default.aspxבתקנון ובדף המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

https://www.bloomberg.com/quote/S%201:COM
https://www.fxcm.co.il/stdv-stats/
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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 מוצר דף - תקנון
 FXCM Israelפרופיל מכשיר פיננסי | 

 06/01/2019 –עדכון אחרון  תאריך

 בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר
פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 מינימלית

 עסקה לפתיחת

 הפרשים חוזה

(CFD) 
Chicago SRW Wheat 

Futures  
  )נכס הבסיס הוא החוזה העתידי 

Chicago SRW Wheat Futures 

לחץ שמועד פקיעתו מצוין לינק הבא: 
. נכס הבסיס המזוהה בשם ובמועד כאן

הפקיעה המופיע בלינק הנ"ל, אינו 

 עתידי חוזה

 סחורה על

 מועד בעל)המכשיר 
בהתאם  -  פקיעה

לתנאים המפורטים 
 פקיעת מועד" בסעיף

 (הפיננסי" המכשיר

הבטוחה 
 המינימלית
הנדרשת 
מפורסמת 

באתר החברה 
)לחץ כאן( 

אינה תפחת ו
%5מ   

https://www.fxcm.co.il/agricultural-commodities/
https://www.fxcm.co.il/agricultural-commodities/
https://www.fxcm.co.il/agricultural-commodities/
https://www.fxcm.co.il/agricultural-commodities/
https://www.fxcm.co.il/agricultural-commodities/
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כאשר המכשיר הפיננסי פוקע לפני נכס הבסיס, אזי בתקופה שבין פקיעת המכשיר הפיננסי לפקיעת נכס הבסיס,  10

 נכס הבסיס יהיה החוזה העתידי הבא לאחר החוזה העתידי הקרוב ביותר.

משתנה מהרגע בו המכשיר הפיננסי 
יר בזירה ועד למועד פקיעתו. זמין למס

נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה 
תמיד החוזה העתידי הנ"ל הקרוב 
. 10ביותר או החוזה העתידי הבא אחריו
מועד הפקיעה של המכשיר הפיננסי 
מופיע בסעיף מועד פקיעת המכשיר 

 הפיננסי.(

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

, משמע, אינו OTC - Over The Counterשניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק )חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי 
נסחר במסחר בבורסה( ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס. הלקוח מרוויח/מפסיד )בהתאם לכיוון העסקה, רכישה 

ירת או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס( את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס )גודל העסקה( במועד סג
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 

 לקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.( ולcash settlementשל החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית בלבד )

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

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 

כדי שהחברה תסגור באופן יזום את העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד  כס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה,נ
את השקעתו. הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי מערכה הנקוב של עסקה, אותו נדרש לקוח 

של הלקוח ואת יכולתו  להקצות לטובת העסקה. הקצאת הבטוחה הנדרשת, מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים
לפתוח פוזיציות נוספות. כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים 

לתקנון. העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר  9בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה כמפורט בסעיף 
 מונחי נכס בסיס(. הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא שוויה של העסקה )הפוזיציה ב

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

  .יש תאריך ושעת פקיעה הפיננסי למכשיר
העסקה תסתיים במועד הפקיעה, כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות 

 לתקנון. 9יזומה בשך העדר בטוחות ובהתאם לסעיף 
 

   מדויקת( זמין בלינק הבא:מועד פקיעת המכשיר הפיננסי )יום ושעה 

commodities-https://www.fxcm.co.il/agricultural/ 
מועד הפקיעה המוצג בלינק הנ"ל, אינו משתנה מהרגע בו המכשיר בעל אותו מועד פקיעה המופיע בלינק הנ"ל זמין 

 למועד פקיעתו.למסחר בזירה ועד 
 

שער הפקיעה הינו: בעסקת קנייה מחיר המכירה האחרון ובעסקת מכירה מחיר הקנייה האחרון בסמוך לתאריך 
 .ושעת הפקיעה

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

: כמות יחידות נוספות( הנובע מקניית המכשיר הפיננסיהרווח וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות 
ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה ל כפו

)או מועד החישוב(, ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת 
 ישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה )או במועד החישוב(.העסקה. תוצאת הח

 
: כמות יחידות הרווח וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי

יחת העסקה, כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פת
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(.
 

 :WHEATF ( מכשיר פיננסיBuy) נוסחת רווח/הפסד מרכישת
 

(𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆) × (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑩𝒊𝒅 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑨𝒔𝒌) ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 : WHEATF ( מכשיר פיננסי Sellנוסחת רווח/הפסד ממכירת )
 

(𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆)  ×  (𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑩𝒊𝒅 −  𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑨𝒔𝒌)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :מקרא
Trade Size בושל(  100מכיל  1יחידות חוזה )חוזה = גודל העסקה ב 

Open Bid  בזירה = שער הפתיחה( בעסקת מכירהSell) בושל( 1-)מחיר החוזה מציין סך סנטים ל 
Close Bid בזירה   = שער הסגירה ( בעסקת קנייהBuy) בושל ( 1-)מחיר החוזה מציין סך סנטים  ל 
Open Ask בזירה   = שער הפתיחה ( בעסקת קנייהBuy) בושל ( 1-)מחיר החוזה מציין סך סנטים  ל 

https://www.fxcm.co.il/agricultural-commodities/
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יס, אזי בתקופה שבין פקיעת המכשיר הפיננסי לפקיעת נכס הבסיס, כאשר המכשיר הפיננסי פוקע לפני נכס הבס 11

 נכס הבסיס יהיה החוזה העתידי הבא לאחר החוזה העתידי הקרוב ביותר.

Close Ask בזירה   = שער הסגירה ( בעסקת מכירהSell )בושל ( 1-)מחיר החוזה מציין סך סנטים  ל 
Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 

P/L רווח/הפסד = 
 

של צמד  (Mid) אופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע
 .המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד סגירת העסקה

 
 .Bid-וה Ask-עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

 (. ישראל שעון) 23:59:59 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח אתמחייבת ואינה אינה מזכה  החברה

המרת  עמלת
 מטבע 

  אין עמלת המרה בגין המרת מטבע הציטוט למטבע הבסיס בחשבון

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי

נוספים  תקבולים
מהחזקת המכשיר 

 הפיננסי  

 המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו. 
 

נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 ללא עמלות נוספות

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר
 חופשות ומועדי

 הפיננסי במכשיר

 03:00-21:20ו' בין השעות -ימים ב'   –שעון ישראל )שעון קיץ(: שעות מסחר 
 .15:45-16:30הפסקת מסחר בכל יום בין השעות 

 of-Schedule-Vacation-and-hours-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-מועדי חופשות:

.pdfinstruments2016-financial  
לתקנון זה, תיתכן חריגה בשעות המסחר של חוזה ההפרשים ביחס לשעות המסחר  8מבלי לגרוע מהוראות סעיף 

 של נכס הבסיס וזאת בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:

  או יותר בין מחיר נכס הבסיס לבין מחיר חוזה ההפרשים המתקבל מספקית הנזילות. 30%קיים הבדל בשיעור של 

  שבו במשך שעתיים או יותר לא מתקבל אצל ספקית הנזילות ציטוט ביחס לנכס פיננסי.במקרה 

  או יותר בין מחיר הסגירה של נכס הבסיס ביום המסחר החולף לבין  50%במקרים בהם קיים הבדל בשיעור של
 מחיר הפתיחה שלו ביום המסחר הנפתח.

 דות בכיוונן )קנייה או מכירה( למשך שעתיים במקרים בהם כלל הפקודות המתקבלות אצל ספקית הנזילות אחי
 או יותר.

 .במקרים של תקלות ובעיות מהותיות וידועות בנכס הבסיס או בבורסה שבו הוא נסחר 

 .במקרה של כוח עליון 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 )$(. הברית ארצות דולר
להפסיד כתוצאה משינויי /נך עלול להרוויחכאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה, ה

 בשערי החליפין. 
 הבסיס נכס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

מועד פקיעתו מצוין ש  Chicago SRW Wheat Futures  נכס הבסיס הוא החוזה העתידי: מלא שם :מלא שם

   commodities-https://www.fxcm.co.il/agricultural/ בלינק הבא:
נכס הבסיס המזוהה בשם ובמועד הפקיעה מופיע 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 

 . מועד הפקיעה של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד פקיעת המכשיר הפיננסי11הבא אחריו העתידי
 

 בושל חיטה. 5000חוזה עתידי המייצג  : הבסיס נכס תיאור
   :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

oilseed/wheat.html-and-ttps://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grainh 

 
 Chicago Mercantile Exchangeבורסת שיקגו  -CME  מסחר מקום

  ZW סימול בבורסה בו נסחר: הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום 

https://www.bloomberg.com/quote/W%201:COM 

https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
https://www.fxcm.co.il/agricultural-commodities/
https://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat.html
https://www.bloomberg.com/quote/W%201:COM
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 /בלומברג קוד
 רויטרס

W 1:COM  )בלומברג( 

 ( דולר ארה"בUSD) הנכס מטבע

נתונים 
סטטיסטים של 

 הבסיסנכס 

סעיף א לתקנון זה ובאתר   13נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של  נכס הבסיס מפורטים בפרק 

 החברה בלינק הבא:

stats-https://www.fxcm.co.il/stdv/ 

 בזירה המסחר
 Meta Trader 4 / Trading Station 2 מערכת המסחר:  שם  מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 המסחר במערכות

WHEATF 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 בושל 100חוזה הפרשים אחד מכיל 
 

 סימול לכמות המינימלית מערכת המסחר

Trading Station 2 1 

Meta Trader 4 1  
  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין 
 להפקיד )כבטוחה( רק אחוז מערכן.

 מגובה הפוזיציה. 5%בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה: 
 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Marginלאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת )

 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

הכספים  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות החברה תתריעבחשבונו, 

 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים )המפורט בסעיף כאשר ההפסד של הלקוח 
 בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Stop Outלמידע נוסף אודות סגירת עסקה )
 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

XXX.XX 
את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו נסחר נכס  מעגלת החברה לא
 הבסיס.

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

0.01 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה
 במחיר

Trade Size * 0.01 
Trade Size יחידות חוזה= גודל העסקה ב 

 $0.01)ההיקף המינימלי( שווה ל  1הפרשים חוזה לדוגמה:  התזוזה בקנייה/מכירה בהיקף 
1 * 0.01 = 0.01 

 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו 

 https://www.magna.isa.gov.il/default.aspxבתקנון ובדף המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

https://www.fxcm.co.il/stdv-stats/
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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 מוצר דף - תקנון

 FXCM Israelפרופיל מכשיר פיננסי | 

                                                           
כאשר המכשיר הפיננסי פוקע לפני נכס הבסיס, אזי בתקופה שבין פקיעת המכשיר הפיננסי לפקיעת נכס הבסיס,  12

 החוזה העתידי הקרוב ביותר. נכס הבסיס יהיה החוזה העתידי הבא לאחר

 03/12/2018 –עדכון אחרון  תאריך

 בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר
פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 מינימלית

 עסקה לפתיחת

 הפרשים חוזה

(CFD) 
Corn Futures contract 
 )נכס הבסיס הוא החוזה העתידי 

Corn Futures contract    שמועד
. לחץ כאןפקיעתו מצוין לינק הבא: 

נכס הבסיס המזוהה בשם ובמועד 
הפקיעה המופיע בלינק הנ"ל, אינו 
משתנה מהרגע בו המכשיר הפיננסי 

בזירה ועד למועד פקיעתו. זמין למסיר 
נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה 
תמיד החוזה העתידי הנ"ל הקרוב 
. 12ביותר או החוזה העתידי הבא אחריו
מועד הפקיעה של המכשיר הפיננסי 

 עתידי חוזה

 סחורה על

 מועד בעל)המכשיר 
בהתאם  -  פקיעה

טים לתנאים המפור
 פקיעת מועד" בסעיף

 (הפיננסי" המכשיר

הבטוחה 
 המינימלית
הנדרשת 
מפורסמת 

באתר החברה 
)לחץ כאן( 

אינה תפחת ו
%5מ   

https://www.fxcm.co.il/agricultural-commodities/
https://www.fxcm.co.il/agricultural-commodities/
https://www.fxcm.co.il/agricultural-commodities/
https://www.fxcm.co.il/agricultural-commodities/


 אפ.אקס.סי.אם טריידינג בע"מ                          
 info@fxcm.co.il, דוא"ל: 03-5101317טל':                                 
 20/04/2023תאריך עדכון אחרון                                 

223 

מופיע בסעיף מועד פקיעת המכשיר 
 הפיננסי.(

 
 

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

, משמע, אינו OTC - Over The Counterמעבר לדלפק )חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר 
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 

במונחי נכס הבסיס )גודל העסקה( במועד פתיחתה. מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות  העסקה לבין ערכו
שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה. ההתחשבנות 

 בנכס הבסיס עצמו.( וללקוח אין כל זכויות cash settlementשל החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית בלבד )

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

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 

כדי שהחברה תסגור באופן יזום את העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד  כיוון הפוזיציה,נכס הבסיס המנוגדות ל
את השקעתו. הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי מערכה הנקוב של עסקה, אותו נדרש לקוח 
ו להקצות לטובת העסקה. הקצאת הבטוחה הנדרשת, מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולת
לפתוח פוזיציות נוספות. כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים 

לתקנון. העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר  9בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה כמפורט בסעיף 
 הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא שוויה של העסקה )הפוזיציה במונחי נכס בסיס(. 

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

  .יש תאריך ושעת פקיעה הפיננסי למכשיר
העסקה תסתיים במועד הפקיעה, כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות 

 לתקנון. 9יזומה בשך העדר בטוחות ובהתאם לסעיף 
 

   הבא:מועד פקיעת המכשיר הפיננסי )יום ושעה מדויקת( זמין בלינק 

commodities-https://www.fxcm.co.il/agricultural/ 
מועד הפקיעה המוצג בלינק הנ"ל, אינו משתנה מהרגע בו המכשיר בעל אותו מועד פקיעה המופיע בלינק הנ"ל זמין 

 למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו.
 

הפקיעה הינו: בעסקת קנייה מחיר המכירה האחרון ובעסקת מכירה מחיר הקנייה האחרון בסמוך לתאריך שער 
 .ושעת הפקיעה

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

: כמות יחידות המכשיר הפיננסיהרווח וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע מקניית 
ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה ל כפו

)או מועד החישוב(, ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת 
 למטבע החשבון במועד סגירת העסקה )או במועד החישוב(. העסקה. תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה

 
: כמות יחידות הרווח וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי

כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה, 
המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה )או מועד ובין שער 

 החישוב(. תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה )או במועד החישוב(.
 

 :CORNF ( מכשיר פיננסיBuy) נוסחת רווח/הפסד מרכישת
 

(𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆) × (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑩𝒊𝒅 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑨𝒔𝒌) ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 : CORNF ( מכשיר פיננסי Sellנוסחת רווח/הפסד ממכירת )
 

(𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆)  ×  (𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑩𝒊𝒅 −  𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑨𝒔𝒌)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :מקרא
Trade Size בושל(  100מכיל  1יחידות חוזה )חוזה = גודל העסקה ב 

Open Bid בזירה  = שער הפתיחה ( בעסקת מכירהSell) בושל( 1-)מחיר החוזה מציין סך סנטים ל 
Close Bid בזירה  = שער הסגירה ( בעסקת קנייהBuy) בושל ( 1-)מחיר החוזה מציין סך סנטים  ל 
Open Ask בזירה  = שער הפתיחה ( בעסקת קנייהBuy) בושל ( 1-)מחיר החוזה מציין סך סנטים  ל 
Close Ask בזירה  = שער הסגירה ( בעסקת מכירהSell )בושל ( 1-)מחיר החוזה מציין סך סנטים  ל 

Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 
P/L רווח/הפסד = 
 

של צמד  (Mid) ה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצעאופן קביעת שער ההמר
 .המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד סגירת העסקה

https://www.fxcm.co.il/agricultural-commodities/
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כאשר המכשיר הפיננסי פוקע לפני נכס הבסיס, אזי בתקופה שבין פקיעת המכשיר הפיננסי לפקיעת נכס הבסיס,  13

 נכס הבסיס יהיה החוזה העתידי הבא לאחר החוזה העתידי הקרוב ביותר.

 
 .Bid-וה Ask-עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

 (. ישראל שעון) 23:59:59 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח אתמחייבת ואינה אינה מזכה  החברה

המרת  עמלת
 מטבע 

  אין עמלת המרה בגין המרת מטבע הציטוט למטבע הבסיס בחשבון

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי

נוספים  תקבולים
מהחזקת המכשיר 

 הפיננסי  

 המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו. 
 

נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 ללא עמלות נוספות

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר
 חופשות ומועדי

 הפיננסי במכשיר

 03:00-21:20ו' בין השעות -ימים ב'   –שעון ישראל )שעון קיץ(: שעות מסחר 
 .15:45-16:30הפסקת מסחר בכל יום בין השעות 

 of-Schedule-Vacation-and-hours-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-מועדי חופשות:

.pdfinstruments2016-financial  
לתקנון זה, תיתכן חריגה בשעות המסחר של חוזה ההפרשים ביחס לשעות המסחר  8מבלי לגרוע מהוראות סעיף 

 של נכס הבסיס וזאת בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:

  או יותר בין מחיר נכס הבסיס לבין מחיר חוזה ההפרשים המתקבל מספקית הנזילות. 30%קיים הבדל בשיעור של 

  שבו במשך שעתיים או יותר לא מתקבל אצל ספקית הנזילות ציטוט ביחס לנכס פיננסי.במקרה 

  או יותר בין מחיר הסגירה של נכס הבסיס ביום המסחר החולף לבין  50%במקרים בהם קיים הבדל בשיעור של
 מחיר הפתיחה שלו ביום המסחר הנפתח.

 דות בכיוונן )קנייה או מכירה( למשך שעתיים במקרים בהם כלל הפקודות המתקבלות אצל ספקית הנזילות אחי
 או יותר.

 .במקרים של תקלות ובעיות מהותיות וידועות בנכס הבסיס או בבורסה שבו הוא נסחר 

 .במקרה של כוח עליון 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 )$(. הברית ארצות דולר
להפסיד כתוצאה משינויי /נך עלול להרוויחכאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה, ה

 בשערי החליפין. 
 הבסיס נכס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

 מועד פקיעתו מצוין בלינק הבא:ש Corn Futures contract נכס הבסיס הוא החוזה העתידי: מלא שם :מלא שם

/commodities-https://www.fxcm.co.il/agricultural   
נכס הבסיס המזוהה בשם ובמועד הפקיעה מופיע 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 

 . מועד הפקיעה של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד פקיעת המכשיר הפיננסי13הבא אחריו העתידי
 

 בושל תירס. 5000חוזה עתידי המייצג  : הבסיס נכס תיאור
   :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

oilseed/corn.html-and-tps://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grainht 
  

 Chicago Mercantile Exchangeבורסת שיקגו  -CME  מסחר מקום

  ZC סימול בבורסה בו נסחר: הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר

  -בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום 

https://www.bloomberg.com/quote/C%201:COM 

 

 /בלומברג קוד
 רויטרס

C 1:COM  )בלומברג( 

 ( דולר ארה"בUSD) הנכס מטבע

https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
https://www.fxcm.co.il/agricultural-commodities/
https://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/corn.html
https://www.bloomberg.com/quote/C%201:COM
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נתונים 
סטטיסטים של 

 הבסיסנכס 

סעיף א לתקנון זה ובאתר   13נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של  נכס הבסיס מפורטים בפרק 

 החברה בלינק הבא:

stats-https://www.fxcm.co.il/stdv/ 

 בזירה המסחר
 Meta Trader 4 / Trading Station 2 מערכת המסחר:  שם  מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 המסחר במערכות

CORNF 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 בושל 100חוזה הפרשים אחד מכיל 
 

 סימול לכמות המינימלית מערכת המסחר

Trading Station 2 1 

Meta Trader 4 1  
  בטוחות

Margin  

העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש  הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של
 להפקיד )כבטוחה( רק אחוז מערכן.

 מגובה הפוזיציה. 5%בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה: 
 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Marginלאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת )

 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

הכספים  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות החברה תתריעבחשבונו, 

 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9סקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים )המפורט בסעיף כאשר ההפסד של הלקוח בע
 בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Stop Outלמידע נוסף אודות סגירת עסקה )
 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

XXX.XX 
את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו נסחר נכס  מעגלתהחברה לא 

 הבסיס.

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

0.01 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה
 במחיר

Trade Size * 0.01 
Trade Size יחידות חוזה= גודל העסקה ב 

 $0.01)ההיקף המינימלי( שווה ל  1הפרשים חוזה לדוגמה:  התזוזה בקנייה/מכירה בהיקף 
1 * 0.01 = 0.01 

 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו 

 https://www.magna.isa.gov.il/default.aspxבתקנון ובדף המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

https://www.fxcm.co.il/stdv-stats/
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

                                                           
המכשיר הפיננסי לפקיעת נכס הבסיס, כאשר המכשיר הפיננסי פוקע לפני נכס הבסיס, אזי בתקופה שבין פקיעת  14

 נכס הבסיס יהיה החוזה העתידי הבא לאחר החוזה העתידי הקרוב ביותר.

 04/02/2020 –עדכון אחרון  תאריך

 בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר
פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 מינימלית

 עסקה לפתיחת

 הפרשים חוזה

(CFD) 
E-mini NASDAQ 100 

Future  
   )נכס הבסיס הוא החוזה העתידי 

NASDAQ 100 Future  E-mini 
לחץ שמועד פקיעתו מצוין לינק הבא: 

. נכס הבסיס המזוהה בשם ובמועד כאן
הפקיעה המופיע בלינק הנ"ל, אינו 
משתנה מהרגע בו המכשיר הפיננסי 
זמין למסיר בזירה ועד למועד פקיעתו. 
נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה 

החוזה העתידי הנ"ל הקרוב תמיד 
. 14ביותר או החוזה העתידי הבא אחריו
מועד הפקיעה של המכשיר הפיננסי 

 עתידי חוזה

 מדד על

 מועד בעל)המכשיר 
בהתאם  -  פקיעה

לתנאים המפורטים 
 פקיעת מועד" בסעיף

 (הפיננסי" המכשיר

הבטוחה 
 המינימלית
הנדרשת 
מפורסמת 

באתר החברה 
)לחץ כאן( 

אינה תפחת ו
%2.5מ   

https://www.fxcm.co.il/indices/
https://www.fxcm.co.il/indices/
https://www.fxcm.co.il/indices/
https://www.fxcm.co.il/agricultural-commodities/
https://www.fxcm.co.il/agricultural-commodities/
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מופיע בסעיף מועד פקיעת המכשיר 
 הפיננסי.(

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

, משמע, אינו OTC - Over The Counterחוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק )
בבורסה( ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס. הלקוח מרוויח/מפסיד )בהתאם לכיוון העסקה, רכישה נסחר במסחר 

או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס( את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס )גודל העסקה( במועד סגירת 
מנוכות עמלות ותוספות העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס )גודל העסקה( במועד פתיחתה. מהרווח/ההפסד 

שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה. ההתחשבנות 
 ( וללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.cash settlementשל החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית בלבד )

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס משמעות המינוף 
הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק אחוז מערכן. ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות תנודות קטנות בשער 

הלקוח והלקוח יפסיד  כדי שהחברה תסגור באופן יזום את העסקאות של נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה,
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 

מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים  לפתוח פוזיציות נוספות. כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח
לתקנון. העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר  9בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה כמפורט בסעיף 

 הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא שוויה של העסקה )הפוזיציה במונחי נכס בסיס(. 

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

  .קיעהיש תאריך ושעת פ הפיננסי למכשיר
העסקה תסתיים במועד הפקיעה, כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות 

 לתקנון. 9יזומה בשך העדר בטוחות ובהתאם לסעיף 
 

   מועד פקיעת המכשיר הפיננסי )יום ושעה מדויקת( זמין בלינק הבא:

/https://www.fxcm.co.il/indices  
המוצג בלינק הנ"ל, אינו משתנה מהרגע בו המכשיר בעל אותו מועד פקיעה המופיע בלינק הנ"ל זמין מועד הפקיעה 

 למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו.
 

שער הפקיעה הינו: בעסקת קנייה מחיר המכירה האחרון ובעסקת מכירה מחיר הקנייה האחרון בסמוך לתאריך 
 .ושעת הפקיעה

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 יננסיפ במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

: כמות יחידות הרווח וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע מקניית המכשיר הפיננסי
ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה ל כפו

החישוב(, ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת )או מועד 
 העסקה. תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה )או במועד החישוב(.

 
: כמות יחידות סיהרווח וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע ממכירת המכשיר הפיננ

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 

 ן במועד סגירת העסקה )או במועד החישוב(.החישוב(. תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבו
 

 :NAS100F ( מכשיר פיננסיBuy) נוסחת רווח/הפסד מרכישת
 

(𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆) ×  𝟎. 𝟏 × (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑩𝒊𝒅 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑨𝒔𝒌) ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 : NAS100F( מכשיר פיננסי Sellנוסחת רווח/הפסד ממכירת )
 

(𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆) ×  𝟎. 𝟏 ×  (𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑩𝒊𝒅 −  𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑨𝒔𝒌)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :מקרא
Trade Size כמות חוזי ההפרשים לקנייה/מכירה במערכת המסחר =. 

Open Bid  בזירה = שער הפתיחה( בעסקת מכירהSell)  
Close Bid בעסקת ק בזירה   = שער הסגירה( נייהBuy)  
Open Ask בזירה   = שער הפתיחה ( בעסקת קנייהBuy)  
Close Ask בזירה   = שער הסגירה ( בעסקת מכירהSell) 

Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 
P/L רווח/הפסד = 
 

של צמד  (Mid) ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצעאופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה 
 .המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד סגירת העסקה

 
 .Bid-וה Ask-עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה

https://fxgw-a.fxcorporate.com/owa/,DanaInfo=owa.usa.fxcorp.prv,SSL+redir.aspx?C=ScS8q3kFvfgnoTnIstWbrX22psNM4s4AdyBKKc-FiyBlBtynZiHXCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.fxcm.co.il%2findices%2f
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כאשר המכשיר הפיננסי פוקע לפני נכס הבסיס, אזי בתקופה שבין פקיעת המכשיר הפיננסי לפקיעת נכס הבסיס,  15

 נכס הבסיס יהיה החוזה העתידי הבא לאחר החוזה העתידי הקרוב ביותר.

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

 (. ישראל שעון) 23:59:59 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח אתמחייבת ואינה אינה מזכה  החברה

המרת  עמלת
 מטבע 

  אין עמלת המרה בגין המרת מטבע הציטוט למטבע הבסיס בחשבון

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי

נוספים  תקבולים
מהחזקת המכשיר 

 הפיננסי  

 המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו. 
 

נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 ללא עמלות נוספות

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר
 חופשות ומועדי

 הפיננסי במכשיר

 .23:59:59יום ו'  -01:00:00ימים ב'    –שעון ישראל )שעון קיץ(: שעות מסחר 

 .00:00-01:00ו   23:15-23:30הפסקת מסחר בכל יום בין השעות 

 of-Schedule-cationVa-and-hours-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-מועדי חופשות:

instruments2016.pdf-financial  
לתקנון זה, תיתכן חריגה בשעות המסחר של חוזה ההפרשים בזמנים בהם קיים  8מבלי לגרוע מהוראות סעיף 

 מסחר בנכס הבסיס  וזאת בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:

  מחיר חוזה ההפרשים המתקבל מספקית הנזילות.או יותר בין מחיר נכס הבסיס לבין  30%קיים הבדל בשיעור של 

 .במקרה שבו במשך שעתיים או יותר לא מתקבל אצל ספקית הנזילות ציטוט ביחס לנכס פיננסי 

  או יותר בין מחיר הסגירה של נכס הבסיס ביום המסחר החולף לבין  50%במקרים בהם קיים הבדל בשיעור של
 מחיר הפתיחה שלו ביום המסחר הנפתח.

 בהם כלל הפקודות המתקבלות אצל ספקית הנזילות אחידות בכיוונן )קנייה או מכירה( למשך שעתיים  במקרים
 או יותר.

 טכניות ובעיות טכנולוגיות מהותיות וידועות בנכס הבסיס או בבורסה שבו הוא נסחר.  במקרים של תקלות 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 )$(. הברית ארצות דולר
להפסיד כתוצאה משינויי /נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה, הנך עלול להרוויחכאשר המטבע בו 
 בשערי החליפין. 

 הבסיס נכס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

פקיעתו מצוין בלינק   mini NASDAQ 100 Future -E נכס הבסיס הוא החוזה העתידי: מלא שם :מלא שם

  https://www.fxcm.co.il/indices/  הבא:
  
המזוהה בשם ובמועד הפקיעה מופיע בלינק הנ"ל, אינו משתנה מהרגע בו המכשיר הפיננסי זמין למסחר נכס הבסיס 

בזירה ועד למועד פקיעתו.נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה העתידי הנ"ל הקרוב ביותר או החוזה 
 קיעת המכשיר הפיננסי. מועד הפקיעה של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד פ15העתידי הבא אחריו

 
החברות הלא פיננסיות  100, מדד זה מכיל מניות של 100על מדד הנאסד"ק חוזה עתידי   : הבסיס נכס תיאור

 הגדולות הרשומות למסחר בנאסד"ק.
  

   :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

100_quotes_globex.html-nasdaq-mini-index/e-index/us-https://www.cmegroup.com/trading/equity 
 Chicago Mercantile Exchangeבורסת שיקגו  -CME  מסחר מקום

  NQ:סימול בבורסה בו נסחר הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום 

https://www.bloomberg.com/quote/NQ1:IND 

 /בלומברג קוד
 רויטרס

NQ1:IND   )בלומברג( 

 ( דולר ארה"בUSD) הנכס מטבע

נתונים 
סטטיסטים של 

 נכס הבסיס

סעיף א לתקנון זה ובאתר   13נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של  נכס הבסיס מפורטים בפרק 

 החברה בלינק הבא:

stats-https://www.fxcm.co.il/stdv/ 

https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
https://fxgw-a.fxcorporate.com/owa/,DanaInfo=owa.usa.fxcorp.prv,SSL+redir.aspx?C=ScS8q3kFvfgnoTnIstWbrX22psNM4s4AdyBKKc-FiyBlBtynZiHXCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.fxcm.co.il%2findices%2f
https://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-nasdaq-100_quotes_globex.html
https://www.bloomberg.com/quote/NQ1:IND
https://www.fxcm.co.il/stdv-stats/
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 בזירה המסחר
 Meta Trader 4 / Trading Station 2 מערכת המסחר:  שם  מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 המסחר במערכות

NAS100F 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 חוזה הפרשים אחד.
 

 לכמות המינימלית סימול מערכת המסחר

Trading Station 2 1 

Meta Trader 4 1 
 

 שווה בערכו לעשירית מהמחיר המצוטט במערכת המסחר. NAS100Fחוזה הפרשים אחד במכשיר 
 להלן נוסחה לחישוב שווי העסקה בדולרים:

 

(𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄𝒕𝒔) ×  (𝑷𝒓𝒊𝒄𝒆) ×  𝟎. 𝟏 = 𝑵𝒐𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝑽𝒂𝒍𝒖𝒆 
  

 :מקרא
Contracts  =לקנייה/מכירה. כמות חוזי ההפרשים 

Price  = מחירNAS100F .המצוטט במערכת המסחר 

Notional Value.שווי העסקה בדולר ארה"ב = 
 

 דוגמה:

 X 15  X 0.1  =11775.75 7850.5חוזי הפרשים, שווי העסקה הוא  15, לקוח קנה 7850.5עומד על  NAS100Fמחיר 

USD. 

 
  בטוחות

Margin  

הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש 
 להפקיד )כבטוחה( רק אחוז מערכן.

 מגובה הפוזיציה. 2.5%בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה: 
 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Marginלאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת )

 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

הכספים  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות החברה תתריעבחשבונו, 

 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים )המפורט בסעיף 
 בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Stop Outלמידע נוסף אודות סגירת עסקה )
 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

XXXX.XX 
את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו נסחר נכס  החברה לא מעגלת

 הבסיס.

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

0.01 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה
 במחיר

Trade Size * 0.001 
Trade Size חוזהיחידות = גודל העסקה ב 

 $0.001)ההיקף המינימלי( שווה ל  1חוזה הפרשים לדוגמה:  התזוזה בקנייה/מכירה בהיקף 
1 * 0.001 = 0.001 

 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו 

 https://www.magna.isa.gov.il/default.aspxבתקנון ובדף המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

                                                           
כאשר המכשיר הפיננסי פוקע לפני נכס הבסיס, אזי בתקופה שבין פקיעת המכשיר הפיננסי לפקיעת נכס הבסיס,  16

 נכס הבסיס יהיה החוזה העתידי הבא לאחר החוזה העתידי הקרוב ביותר.

 04/02/2020 –עדכון אחרון  תאריך

 בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר
פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 מינימלית

 עסקה לפתיחת

 הפרשים חוזה

(CFD) 
S&P 500 Future  E-mini 

   )נכס הבסיס הוא החוזה העתידי 
S&P 500 Future  E-mini 

לחץ שמועד פקיעתו מצוין לינק הבא: 
. נכס הבסיס המזוהה בשם ובמועד כאן

הפקיעה המופיע בלינק הנ"ל, אינו 
משתנה מהרגע בו המכשיר הפיננסי 
זמין למסיר בזירה ועד למועד פקיעתו. 
נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה 

זה העתידי הנ"ל הקרוב תמיד החו
. 16ביותר או החוזה העתידי הבא אחריו
מועד הפקיעה של המכשיר הפיננסי 
מופיע בסעיף מועד פקיעת המכשיר 

 הפיננסי.(

 עתידי חוזה

 מדד על

 מועד בעל)המכשיר 
בהתאם  -  פקיעה

לתנאים המפורטים 
 פקיעת מועד" בסעיף

 (הפיננסי" המכשיר

הבטוחה 
 המינימלית
הנדרשת 
מפורסמת 

באתר החברה 
)לחץ כאן( 

אינה תפחת ו
%2.5מ   

 הפיננסי המכשיר

https://www.fxcm.co.il/indices/
https://www.fxcm.co.il/indices/
https://www.fxcm.co.il/indices/
https://www.fxcm.co.il/agricultural-commodities/
https://www.fxcm.co.il/agricultural-commodities/
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 הפרשים חוזה
(CFD) 

, משמע, אינו OTC - Over The Counterחוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק )
בבורסה( ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס. הלקוח מרוויח/מפסיד )בהתאם לכיוון העסקה, רכישה נסחר במסחר 

או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס( את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס )גודל העסקה( במועד סגירת 
מנוכות עמלות ותוספות העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס )גודל העסקה( במועד פתיחתה. מהרווח/ההפסד 

שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה. ההתחשבנות 
 ( וללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.cash settlementשל החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית בלבד )

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

יא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס משמעות המינוף ה
הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק אחוז מערכן. ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות תנודות קטנות בשער 

הלקוח והלקוח יפסיד כדי שהחברה תסגור באופן יזום את העסקאות של  נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה,
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 

מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים לפתוח פוזיציות נוספות. כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח 
לתקנון. העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר  9בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה כמפורט בסעיף 

 הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא שוויה של העסקה )הפוזיציה במונחי נכס בסיס(. 

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

  .פקיעהיש תאריך ושעת  הפיננסי למכשיר
העסקה תסתיים במועד הפקיעה, כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות 

 לתקנון. 9יזומה בשך העדר בטוחות ובהתאם לסעיף 
 

   מועד פקיעת המכשיר הפיננסי )יום ושעה מדויקת( זמין בלינק הבא:

/https://www.fxcm.co.il/indices  
מוצג בלינק הנ"ל, אינו משתנה מהרגע בו המכשיר בעל אותו מועד פקיעה המופיע בלינק הנ"ל זמין מועד הפקיעה ה

 למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו.
 

שער הפקיעה הינו: בעסקת קנייה מחיר המכירה האחרון ובעסקת מכירה מחיר הקנייה האחרון בסמוך לתאריך 
 .ושעת הפקיעה

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

: כמות יחידות הרווח וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע מקניית המכשיר הפיננסי
ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה ל כפו

שוב(, ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת )או מועד החי
 העסקה. תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה )או במועד החישוב(.

 
כמות יחידות  :הרווח וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי

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 

 מועד סגירת העסקה )או במועד החישוב(.החישוב(. תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע החשבון ב
 

 :SPX500F ( מכשיר פיננסיBuy) נוסחת רווח/הפסד מרכישת
 

(𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆) × (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑩𝒊𝒅 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑨𝒔𝒌) ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 : SPX500F( מכשיר פיננסי Sellנוסחת רווח/הפסד ממכירת )
 

(𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆)  ×  (𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑩𝒊𝒅 −  𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑨𝒔𝒌)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :מקרא
Trade Size = כמות חוזי ההפרשים לקנייה/מכירה במערכת המסחר 

Open Bid  בזירה = שער הפתיחה( בעסקת מכירהSell)  
Close Bid בזירה   = שער הסגירה ( בעסקת קנייהBuy)  
Open Ask בזירה   = שער הפתיחה ( בעסקת קנייהBuy)  
Close Ask בזירה   = שער הסגירה ( בעסקת מכירהSell) 

Exchange Rate על בסיס שער האמצע = שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר. 
P/L רווח/הפסד = 
 

של צמד  (Mid) וט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצעאופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציט
 .המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד סגירת העסקה

 
 .Bid-וה Ask-עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

 (. ישראל שעון) 23:59:59 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח אתמחייבת ואינה אינה מזכה  החברה

המרת  עמלת
 מטבע 

  אין עמלת המרה בגין המרת מטבע הציטוט למטבע הבסיס בחשבון

https://fxgw-a.fxcorporate.com/owa/,DanaInfo=owa.usa.fxcorp.prv,SSL+redir.aspx?C=ScS8q3kFvfgnoTnIstWbrX22psNM4s4AdyBKKc-FiyBlBtynZiHXCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.fxcm.co.il%2findices%2f
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יס, כאשר המכשיר הפיננסי פוקע לפני נכס הבסיס, אזי בתקופה שבין פקיעת המכשיר הפיננסי לפקיעת נכס הבס 17

 נכס הבסיס יהיה החוזה העתידי הבא לאחר החוזה העתידי הקרוב ביותר.

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי

נוספים  תקבולים
מהחזקת המכשיר 

 הפיננסי  

 המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו. 
 

נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 ללא עמלות נוספות

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר
 חופשות ומועדי

 הפיננסי במכשיר

 .23:59:59יום ו'  -01:00:00ימים ב'    –שעון ישראל )שעון קיץ(: שעות מסחר 

 .00:00-01:00ו   23:15-23:30הפסקת מסחר בכל יום בין השעות 

 of-Schedule-Vacation-and-hours-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-מועדי חופשות:

instruments2016.pdf-financial  
לתקנון זה, תיתכן חריגה בשעות המסחר של חוזה ההפרשים בזמנים בהם קיים  8 מבלי לגרוע מהוראות סעיף

 מסחר בנכס הבסיס  וזאת בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:

  או יותר בין מחיר נכס הבסיס לבין מחיר חוזה ההפרשים המתקבל מספקית הנזילות. 30%קיים הבדל בשיעור של 

 מתקבל אצל ספקית הנזילות ציטוט ביחס לנכס פיננסי. במקרה שבו במשך שעתיים או יותר לא 

  או יותר בין מחיר הסגירה של נכס הבסיס ביום המסחר החולף לבין  50%במקרים בהם קיים הבדל בשיעור של
 מחיר הפתיחה שלו ביום המסחר הנפתח.

 ה( למשך שעתיים במקרים בהם כלל הפקודות המתקבלות אצל ספקית הנזילות אחידות בכיוונן )קנייה או מכיר
 או יותר.

 טכניות ובעיות טכנולוגיות מהותיות וידועות בנכס הבסיס או בבורסה שבו הוא נסחר.  במקרים של תקלות 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 )$(. הברית ארצות דולר
להפסיד כתוצאה משינויי /כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה, הנך עלול להרוויח

 בשערי החליפין. 
 הבסיס נכס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

  פקיעתו מצוין בלינק הבא:   mini S&P 500 Future -E נכס הבסיס הוא החוזה העתידי: מלא שם :מלא שם

 /https://www.fxcm.co.il/indices 
  

מזוהה בשם ובמועד הפקיעה מופיע בלינק הנ"ל, אינו משתנה מהרגע בו המכשיר הפיננסי זמין למסחר נכס הבסיס ה
בזירה ועד למועד פקיעתו.נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה העתידי הנ"ל הקרוב ביותר או החוזה 

 יעת המכשיר הפיננסי. מועד הפקיעה של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד פק17העתידי הבא אחריו
 

מניות בדירוג גבוה מארה"ב המהוות  500, מדד זה מכיל 500על מדד האס אנד פי חוזה עתידי   : הבסיס נכס תיאור
אחוז משוק המניות האמריקאי במונחי שווי שוק, נחשב כאינדיקטור פופלארי למדידת ביצועי הכלכלה  75כ

 הייחוס להשוואת ביצועי השקעות. האמריקאית בין המדדים הנצפים בעולם והינו מדד
 

   :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

-mini-index/e-index/us-https://www.cmegroup.com/trading/equity

sandp500_contract_specifications.html 
 Chicago Mercantile Exchangeבורסת שיקגו  -CME  מסחר מקום

  ES סימול בבורסה בו נסחר: הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום 

1:INDEShttp://www.bloomberg.com/quote/ 

 /בלומברג קוד
 רויטרס

ES1:IND   )בלומברג( 

 ( דולר ארה"בUSD) הנכס מטבע

נתונים 
סטטיסטים של 

 נכס הבסיס

סעיף א לתקנון זה ובאתר   13נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של  נכס הבסיס מפורטים בפרק 

 החברה בלינק הבא:

stats-https://www.fxcm.co.il/stdv/ 

 בזירה המסחר
 Meta Trader 4 / Trading Station 2 מערכת המסחר:  שם  מסחר מערכת

https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
https://fxgw-a.fxcorporate.com/owa/,DanaInfo=owa.usa.fxcorp.prv,SSL+redir.aspx?C=ScS8q3kFvfgnoTnIstWbrX22psNM4s4AdyBKKc-FiyBlBtynZiHXCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.fxcm.co.il%2findices%2f
https://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-sandp500_contract_specifications.html
https://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-sandp500_contract_specifications.html
http://www.bloomberg.com/quote/ES1:IND
https://www.fxcm.co.il/stdv-stats/
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 הבסיס נכס סימול
 המסחר במערכות

SPX500F 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 .חוזה הפרשים אחד
 

 סימול לכמות המינימלית מערכת המסחר

Trading Station 2 1 

Meta Trader 4 1 

 

 

 
  בטוחות

Margin  

שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות 
 להפקיד )כבטוחה( רק אחוז מערכן.

 מגובה הפוזיציה. 2.5%בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה: 
 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Marginלאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת )

 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

הכספים  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות החברה תתריעבחשבונו, 

 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים )המפורט בסעיף כאשר ההפסד של הלקוח 
 בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Stop Outלמידע נוסף אודות סגירת עסקה )
 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

XXXX.XX 
את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו נסחר נכס  לא מעגלתהחברה 
 הבסיס.

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

0.01 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה
 במחיר

Trade Size * 0.01 
Trade Size יחידות חוזה= גודל העסקה ב 

 $0.01)ההיקף המינימלי( שווה ל  1הפרשים  חוזהלדוגמה:  התזוזה בקנייה/מכירה בהיקף 
1 * 0.01 = 0.01 

 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו 

 https://www.magna.isa.gov.il/default.aspxבתקנון ובדף המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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 דף מוצר -תקנון 
 פרופיל מכשיר פיננסי

                                                           
כאשר המכשיר הפיננסי פוקע לפני נכס הבסיס, אזי בתקופה שבין פקיעת המכשיר הפיננסי לפקיעת נכס הבסיס,  18

 נכס הבסיס יהיה החוזה העתידי הבא לאחר החוזה העתידי הקרוב ביותר.

 04/02/2020 –תאריך עדכון אחרון 

 סיווג נכס בסיס נכס בסיס מכשיר פיננסי
פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

בטוחה נדרשת 

מינימלית 

 לפתיחת עסקה

חוזה הפרשים 

(CFD) 
DOW ($5) Future  E-mini 

   )נכס הבסיס הוא החוזה העתידי 
DOW ($5) Future  E-mini 

לחץ שמועד פקיעתו מצוין לינק הבא: 
. נכס הבסיס המזוהה בשם ובמועד כאן

הפקיעה המופיע בלינק הנ"ל, אינו 
משתנה מהרגע בו המכשיר הפיננסי 
זמין למסיר בזירה ועד למועד פקיעתו. 
נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה 

חוזה העתידי הנ"ל הקרוב תמיד ה
. 18ביותר או החוזה העתידי הבא אחריו
מועד הפקיעה של המכשיר הפיננסי 
מופיע בסעיף מועד פקיעת המכשיר 

 הפיננסי.(

חוזה עתידי 

 על מדד

)המכשיר בעל מועד 
בהתאם  -פקיעה  

לתנאים המפורטים 
בסעיף "מועד פקיעת 
 המכשיר הפיננסי"(

הבטוחה 
המינימלית 
הנדרשת 
מפורסמת 

באתר החברה 
)לחץ כאן( 

ואינה תפחת 
2.5%מ   

 המכשיר הפיננסי

חוזה הפרשים 
(CFD) 

, משמע, אינו OTC - Over The Counterחוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק )
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 

עד פתיחתה. מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס )גודל העסקה( במו

https://www.fxcm.co.il/indices/
https://www.fxcm.co.il/indices/
https://www.fxcm.co.il/indices/
https://www.fxcm.co.il/agricultural-commodities/
https://www.fxcm.co.il/agricultural-commodities/
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שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה. ההתחשבנות 
 ( וללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.cash settlementשל החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית בלבד )

ה מינוף ומסחר בחוז
 הפרשים

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 

אופן יזום את העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד כדי שהחברה תסגור ב נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה,
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 

ד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים לפתוח פוזיציות נוספות. כאשר ההפס
לתקנון. העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר  9בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה כמפורט בסעיף 

 הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא שוויה של העסקה )הפוזיציה במונחי נכס בסיס(. 

מועד פקיעת 
 המכשיר הפיננסי

 

 . הפיננסי יש תאריך ושעת פקיעהלמכשיר 
העסקה תסתיים במועד הפקיעה, כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות 

 לתקנון. 9יזומה בשך העדר בטוחות ובהתאם לסעיף 
 

  מועד פקיעת המכשיר הפיננסי )יום ושעה מדויקת( זמין בלינק הבא: 

/https://www.fxcm.co.il/indices  
מוצג בלינק הנ"ל, אינו משתנה מהרגע בו המכשיר בעל אותו מועד פקיעה המופיע בלינק הנ"ל זמין מועד הפקיעה ה

 למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו.
 

שער הפקיעה הינו: בעסקת קנייה מחיר המכירה האחרון ובעסקת מכירה מחיר הקנייה האחרון בסמוך לתאריך 
 .ושעת הפקיעה

חישוב יתרת 
הרווח/הפסד 

במכשיר פיננסי 
)כולל עמלת מרווח 
ציטוט ולמעט עמלות 

  נוספות(

: כמות יחידות הרווח וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע מקניית המכשיר הפיננסי
מועד סגירת העסקה כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה ב

)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(.

 
: כמות יחידות הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי הרווח וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות(

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 

 כפל בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה )או במועד החישוב(.החישוב(. תוצאת החישוב תו
 

 :US30F ( מכשיר פיננסיBuy) נוסחת רווח/הפסד מרכישת
 

(𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆) ×  𝟎. 𝟏 × (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑩𝒊𝒅 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑨𝒔𝒌) ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 : US30F( מכשיר פיננסי Sellנוסחת רווח/הפסד ממכירת )
 

(𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆) ×  𝟎. 𝟏 ×  (𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑩𝒊𝒅 −  𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑨𝒔𝒌)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :מקרא
Trade Size כמות חוזי ההפרשים לקנייה/מכירה במערכת המסחר =. 

Open Bid ( שער הפתיחה בזירה בעסקת מכירה =Sell ) 
Close Bid ( שער הסגירה  בזירה  בעסקת קנייה =Buy ) 
Open Ask ( שער הפתיחה  בזירה  בעסקת קנייה =Buy ) 
Close Ask ( שער הסגירה  בזירה  בעסקת מכירה =Sell) 

Exchange Rate .שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר על בסיס שער האמצע = 
P/L רווח/הפסד = 
 

( של צמד Midיעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע )אופן קב
 המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד סגירת העסקה.

 
 .Bid-וה Ask-עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה

עמלה בגין החזקת 
 עסקה פתוחה 

 )שעון ישראל(.  23:59:59החברה אינה מזכה ואינה מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה 

  אין עמלת המרה בגין המרת מטבע הציטוט למטבע הבסיס בחשבון עמלת המרת מטבע 
גלגול המכשיר 

 הפיננסי
 לא רלוונטי

תקבולים נוספים 
מהחזקת המכשיר 

 הפיננסי  

 המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו. 
 

https://fxgw-a.fxcorporate.com/owa/,DanaInfo=owa.usa.fxcorp.prv,SSL+redir.aspx?C=ScS8q3kFvfgnoTnIstWbrX22psNM4s4AdyBKKc-FiyBlBtynZiHXCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.fxcm.co.il%2findices%2f
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פני נכס הבסיס, אזי בתקופה שבין פקיעת המכשיר הפיננסי לפקיעת נכס הבסיס, כאשר המכשיר הפיננסי פוקע ל 19

 נכס הבסיס יהיה החוזה העתידי הבא לאחר החוזה העתידי הקרוב ביותר.

עמלות נוספות 
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 ללא עמלות נוספות

שעות מסחר 
 במכשיר הפיננסי

ומועדי חופשות 
 במכשיר הפיננסי

 .23:59:59יום ו'  -01:00:00ימים ב'    –שעון ישראל )שעון קיץ(: שעות מסחר 

 .00:00-01:00ו   23:15-23:30הפסקת מסחר בכל יום בין השעות 

 of-Schedule-cationVa-and-hours-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-מועדי חופשות:

instruments2016.pdf-financial  
לתקנון זה, תיתכן חריגה בשעות המסחר של חוזה ההפרשים בזמנים בהם קיים  8מבלי לגרוע מהוראות סעיף 

 מסחר בנכס הבסיס  וזאת בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:

  מחיר חוזה ההפרשים המתקבל מספקית הנזילות.או יותר בין מחיר נכס הבסיס לבין  30%קיים הבדל בשיעור של 

 .במקרה שבו במשך שעתיים או יותר לא מתקבל אצל ספקית הנזילות ציטוט ביחס לנכס פיננסי 

  או יותר בין מחיר הסגירה של נכס הבסיס ביום המסחר החולף לבין  50%במקרים בהם קיים הבדל בשיעור של
 מחיר הפתיחה שלו ביום המסחר הנפתח.

 בהם כלל הפקודות המתקבלות אצל ספקית הנזילות אחידות בכיוונן )קנייה או מכירה( למשך שעתיים  במקרים
 או יותר.

 טכניות ובעיות טכנולוגיות מהותיות וידועות בנכס הבסיס או בבורסה שבו הוא נסחר.  במקרים של תקלות 

המטבע בו נקוב 
 המכשיר הפיננסי

 דולר ארצות הברית )$(.
להפסיד כתוצאה משינויי /נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה, הנך עלול להרוויחכאשר המטבע בו 
 בשערי החליפין. 

 נכס הבסיס

שם מלא ותיאור 

 תמציתי

  פקיעתו מצוין בלינק הבא:  mini DOW ($5) Future -Eנכס הבסיס הוא החוזה העתידי : שם מלא :שם מלא

 /https://www.fxcm.co.il/indices 
  

מזוהה בשם ובמועד הפקיעה מופיע בלינק הנ"ל, אינו משתנה מהרגע בו המכשיר הפיננסי זמין למסחר נכס הבסיס ה
בזירה ועד למועד פקיעתו.נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה העתידי הנ"ל הקרוב ביותר או החוזה 

 יעת המכשיר הפיננסי. מועד הפקיעה של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד פק19העתידי הבא אחריו
 

חברות ענק אמריקאיות  30, מדד זה מכיל מניות של 30חוזה עתידי על מדד הדאו ג'ונס   : תיאור נכס הבסיס
 הרשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בניו יורק.

  
  : למידע נוסף אודות נכס הבסיס

dow_contract_specifications.html-mini-index/e-index/us-https://www.cmegroup.com/trading/equity 
 Chicago Mercantile Exchangeבורסת שיקגו  -CME  מקום מסחר

  YM:סימול בבורסה בו נסחר סימול נכס הבסיס

 לא רלוונטי עורך נכס הבסיס 

 מחיר 
  -בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום 

https://www.bloomberg.com/quote/DM1:IND 

קוד בלומברג/ 
 רויטרס

DM1:IND   )בלומברג( 

 ארה"ב( דולר USD) מטבע הנכס

נתונים סטטיסטים 
 של נכס הבסיס

סעיף א לתקנון זה ובאתר   13נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של  נכס הבסיס מפורטים בפרק 

 החברה בלינק הבא:

stats-https://www.fxcm.co.il/stdv/ 

 בזירה המסחר
 Meta Trader 4 / Trading Station 2 שם מערכת המסחר:   מסחרמערכת 

סימול נכס הבסיס 
 במערכות המסחר

US30F 

כמות מסחר 
 מינימלית 

 .חוזה הפרשים אחד
 

 סימול לכמות המינימלית מערכת המסחר

Trading Station 2 1 

https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
https://fxgw-a.fxcorporate.com/owa/,DanaInfo=owa.usa.fxcorp.prv,SSL+redir.aspx?C=ScS8q3kFvfgnoTnIstWbrX22psNM4s4AdyBKKc-FiyBlBtynZiHXCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.fxcm.co.il%2findices%2f
https://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-dow_contract_specifications.html
https://www.bloomberg.com/quote/DM1:IND
https://www.fxcm.co.il/stdv-stats/
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Meta Trader 4 1 
 שווה בערכו לעשירית מהמחיר המצוטט במערכת המסחר. US30Fחוזה הפרשים אחד במכשיר 

 להלן נוסחה לחישוב שווי העסקה בדולרים:
 

(𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄𝒕𝒔) ×  (𝑷𝒓𝒊𝒄𝒆) ×  𝟎. 𝟏 = 𝑵𝒐𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝑽𝒂𝒍𝒖𝒆 
  

 :מקרא
Contracts לקנייה/מכירה. = כמות חוזי ההפרשים 

Price  מחיר =US30F .המצוטט במערכת המסחר 

Notional Value.שווי העסקה בדולר ארה"ב = 
 

 דוגמה:

 X 15  X 0.1  =38607.3 25738.2חוזי הפרשים, שווי העסקה הוא  15, לקוח קנה 25738.2עומד על  US30Fמחיר 

USD. 

 
  בטוחות

Margin  

נדרש הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא 
 להפקיד )כבטוחה( רק אחוז מערכן.

 מגובה הפוזיציה. 2.5%בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה: 
 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Marginלאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת )

קריאה  -התראה 
 Marginלבטוחה )

Call ) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9יף כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים )המפורט בסע
 בחשבונו, תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה 
סגירת עסקה 
ביוזמת החברה 

(Stop Out) 

סך הכספים לתקנון( מתוך  9כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים )המפורט בסעיף 
 בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Stop Outלמידע נוסף אודות סגירת עסקה )
 מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי

מבנה ציטוט מחיר 
 המכשיר הפיננסי

XXXXX.XX 
המסחר המרכזי בו נסחר נכס את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום  החברה לא מעגלת

 הבסיס.

תנודת הציטוט 
 המינימלי בזירה

0.01 

רווח/הפסד בגין 
תזוזה מינימלית 

 במחיר

Trade Size * 0.001 
Trade Size גודל העסקה ביחידות חוזה = 

 0.001)ההיקף המינימלי( שווה ל $ 1לדוגמה:  התזוזה בקנייה/מכירה בהיקף חוזה הפרשים 
1 * 0.001 = 0. 001 

 ספק הציטוטים

מתודולוגיות 
 הציטוטים

 לתקנון.  10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 פרטים נוספים

 דיווחים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו 

 https://www.magna.isa.gov.il/default.aspxבתקנון ובדף המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx


 אפ.אקס.סי.אם טריידינג בע"מ                          
 info@fxcm.co.il, דוא"ל: 03-5101317טל':                                 
 20/04/2023תאריך עדכון אחרון                                 

238 

 

 

 

 

 

 

 דף מוצר -תקנון 
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 די הבא לאחר החוזה העתידי הקרוב ביותר.נכס הבסיס יהיה החוזה העתי

 04/02/2020 –תאריך עדכון אחרון 

 סיווג נכס בסיס נכס בסיס מכשיר פיננסי
פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

בטוחה נדרשת 

מינימלית 

 לפתיחת עסקה

חוזה הפרשים 

(CFD) 
E-mini Russell 2000 Index 

Futures  
    E-)נכס הבסיס הוא החוזה העתידי 

mini Russell 2000 Index Futures 
לחץ שמועד פקיעתו מצוין לינק הבא: 

. נכס הבסיס המזוהה בשם ובמועד כאן
הפקיעה המופיע בלינק הנ"ל, אינו 
משתנה מהרגע בו המכשיר הפיננסי 
זמין למסיר בזירה ועד למועד פקיעתו. 
נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה 
תמיד החוזה העתידי הנ"ל הקרוב 
. 20ביותר או החוזה העתידי הבא אחריו
מועד הפקיעה של המכשיר הפיננסי 
מופיע בסעיף מועד פקיעת המכשיר 

 נסי.(הפינ

חוזה עתידי 

 על מדד

)המכשיר בעל מועד 
בהתאם  -פקיעה  

לתנאים המפורטים 
בסעיף "מועד פקיעת 
 המכשיר הפיננסי"(

הבטוחה 
המינימלית 
הנדרשת 
מפורסמת 

באתר החברה 
)לחץ כאן( 

ואינה תפחת 
5%מ   

 המכשיר הפיננסי

חוזה הפרשים 
(CFD) 

, משמע, אינו OTC - Over The Counterחוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק )
נסחר במסחר בבורסה( ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס. הלקוח מרוויח/מפסיד )בהתאם לכיוון העסקה, רכישה 

ן ערך החוזה במונחי נכס בסיס )גודל העסקה( במועד סגירת או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס( את ההפרש בי
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 

 ( וללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.cash settlementלקוח היא התחשבנות כספית בלבד )של החברה מול ה

מינוף ומסחר בחוזה 
 הפרשים

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 

https://www.fxcm.co.il/indices/
https://www.fxcm.co.il/indices/
https://www.fxcm.co.il/indices/
https://www.fxcm.co.il/agricultural-commodities/
https://www.fxcm.co.il/agricultural-commodities/
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את העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד  כדי שהחברה תסגור באופן יזום נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה,
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 

ח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים לפתוח פוזיציות נוספות. כאשר ההפסד של הלקו
לתקנון. העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר  9בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה כמפורט בסעיף 

 הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא שוויה של העסקה )הפוזיציה במונחי נכס בסיס(. 

מועד פקיעת 
 המכשיר הפיננסי

 

 . ש תאריך ושעת פקיעהלמכשיר הפיננסי י
העסקה תסתיים במועד הפקיעה, כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות 

 לתקנון. 9יזומה בשך העדר בטוחות ובהתאם לסעיף 
 

  מועד פקיעת המכשיר הפיננסי )יום ושעה מדויקת( זמין בלינק הבא: 

/https://www.fxcm.co.il/indices  
מוצג בלינק הנ"ל, אינו משתנה מהרגע בו המכשיר בעל אותו מועד פקיעה המופיע בלינק הנ"ל זמין מועד הפקיעה ה

 למסחר בזירה ועד למועד פקיעתו.
 

שער הפקיעה הינו: בעסקת קנייה מחיר המכירה האחרון ובעסקת מכירה מחיר הקנייה האחרון בסמוך לתאריך 
 .ושעת הפקיעה

חישוב יתרת 
הרווח/הפסד 

במכשיר פיננסי 
)כולל עמלת מרווח 
ציטוט ולמעט עמלות 

  נוספות(

: כמות יחידות הרווח וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות( הנובע מקניית המכשיר הפיננסי
מועד סגירת העסקה כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר הפיננסי לזירה ב

)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(.

 
: כמות יחידות הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי הרווח וההפסד )כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות(

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 

 כפל בשער ההמרה למטבע החשבון במועד סגירת העסקה )או במועד החישוב(.החישוב(. תוצאת החישוב תו
 

 :US2000F ( מכשיר פיננסיBuy) נוסחת רווח/הפסד מרכישת
 

(𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆) × (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑩𝒊𝒅 –  𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑨𝒔𝒌) ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 : US2000F( מכשיר פיננסי Sellנוסחת רווח/הפסד ממכירת )
 

(𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆)  ×  (𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑩𝒊𝒅 −  𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑨𝒔𝒌)  ×  𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 =  𝑷/𝑳 
  

 :מקרא
Trade Size כמות חוזי ההפרשים לקנייה/מכירה במערכת המסחר =. 

Open Bid ( שער הפתיחה בזירה בעסקת מכירה =Sell ) 
Close Bid ( שער הסגירה  בזירה  בעסקת קנייה =Buy ) 
Open Ask ( שער הפתיחה  בזירה  בעסקת קנייה =Buy ) 
Close Ask ( שער הסגירה  בזירה  בעסקת מכירה =Sell) 

Exchange Rate .שער ההמרה של מטבע הציטוט )משני( למטבע הבסיס בחשבון המסחר על בסיס שער האמצע = 
P/L רווח/הפסד = 
 

( של צמד Midיעת שער ההמרה: שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע )אופן קב
 המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד סגירת העסקה.

 
 .Bid-וה Ask-עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה

עמלה בגין החזקת 
 עסקה פתוחה 

 )שעון ישראל(.  23:59:59חברה אינה מזכה ואינה מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ה

  אין עמלת המרה בגין המרת מטבע הציטוט למטבע הבסיס בחשבון עמלת המרת מטבע 
גלגול המכשיר 

 הפיננסי
 לא רלוונטי

תקבולים נוספים 
מהחזקת המכשיר 

 הפיננסי  

 המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו. 
 

עמלות נוספות 
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 ללא עמלות נוספות

שעות מסחר 
 במכשיר הפיננסי

 .23:59:59יום ו'  -01:00:00ימים ב'    –שעון ישראל )שעון קיץ(: שעות מסחר 

 .00:00-01:00ו   23:15-23:30הפסקת מסחר בכל יום בין השעות 

https://fxgw-a.fxcorporate.com/owa/,DanaInfo=owa.usa.fxcorp.prv,SSL+redir.aspx?C=ScS8q3kFvfgnoTnIstWbrX22psNM4s4AdyBKKc-FiyBlBtynZiHXCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.fxcm.co.il%2findices%2f
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 נכס הבסיס יהיה החוזה העתידי הבא לאחר החוזה העתידי הקרוב ביותר.

ומועדי חופשות 
 במכשיר הפיננסי

 of-Schedule-cationVa-and-hours-https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-מועדי חופשות:

instruments2016.pdf-financial  
לתקנון זה, תיתכן חריגה בשעות המסחר של חוזה ההפרשים בזמנים בהם קיים  8מבלי לגרוע מהוראות סעיף 

 מסחר בנכס הבסיס  וזאת בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:

  מחיר חוזה ההפרשים המתקבל מספקית הנזילות.או יותר בין מחיר נכס הבסיס לבין  30%קיים הבדל בשיעור של 

 .במקרה שבו במשך שעתיים או יותר לא מתקבל אצל ספקית הנזילות ציטוט ביחס לנכס פיננסי 

  או יותר בין מחיר הסגירה של נכס הבסיס ביום המסחר החולף לבין  50%במקרים בהם קיים הבדל בשיעור של
 מחיר הפתיחה שלו ביום המסחר הנפתח.

 בהם כלל הפקודות המתקבלות אצל ספקית הנזילות אחידות בכיוונן )קנייה או מכירה( למשך שעתיים  במקרים
 או יותר.

 טכניות ובעיות טכנולוגיות מהותיות וידועות בנכס הבסיס או בבורסה שבו הוא נסחר.  במקרים של תקלות 

המטבע בו נקוב 
 המכשיר הפיננסי

 דולר ארצות הברית )$(.
להפסיד כתוצאה משינויי /נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה, הנך עלול להרוויחכאשר המטבע בו 
 בשערי החליפין. 

 נכס הבסיס

שם מלא ותיאור 

 תמציתי

פקיעתו מצוין בלינק    mini Russell 2000 Index Futures-Eנכס הבסיס הוא החוזה העתידי : שם מלא :שם מלא

  https://www.fxcm.co.il/indices/  הבא:
  

מזוהה בשם ובמועד הפקיעה מופיע בלינק הנ"ל, אינו משתנה מהרגע בו המכשיר הפיננסי זמין למסחר נכס הבסיס ה
בזירה ועד למועד פקיעתו.נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה העתידי הנ"ל הקרוב ביותר או החוזה 

 יעת המכשיר הפיננסי. מועד הפקיעה של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד פק21העתידי הבא אחריו
 

החברות בעלות שווי השוק  2000, מדד זה מכיל מניות של 2000חוזה עתידי על מדד ראסל   : תיאור נכס הבסיס
החברות הגדולות ביותר  3000מכיל מניות של  3000. מדד ראסל 3000הנמוך ביותר מבין המניות במדד ראסל 

 בארצות הברית.
  

  : למידע נוסף אודות נכס הבסיס

-russell-mini-index/e-index/us-https://www.cmegroup.com/trading/equity

contract_specifications.html_2000 
 Chicago Mercantile Exchangeבורסת שיקגו  -CME  מקום מסחר

  RTY:סימול בבורסה בו נסחר סימול נכס הבסיס

 לא רלוונטי עורך נכס הבסיס 

 מחיר 
  -בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום 

2000.html-russell-mini-index/e-index/us-https://www.cmegroup.com/trading/equity 

קוד בלומברג/ 
 רויטרס

RTYA :IND   )בלומברג( 

 ( דולר ארה"בUSD) מטבע הנכס

סטטיסטים נתונים 
 של נכס הבסיס

סעיף א לתקנון זה ובאתר   13נתוני סטיית תקן יומית ותנודתיות תוך יומית של  נכס הבסיס מפורטים בפרק 

 החברה בלינק הבא:

stats-https://www.fxcm.co.il/stdv/ 

 בזירה המסחר
 Meta Trader 4 / Trading Station 2 שם מערכת המסחר:   מערכת מסחר

סימול נכס הבסיס 
 במערכות המסחר

US2000F 

כמות מסחר 
 מינימלית 

 חוזה הפרשים אחד.
 

 סימול לכמות המינימלית מערכת המסחר

Trading Station 2 1 

Meta Trader 4 1 
 

  בטוחות

https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
https://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
https://fxgw-a.fxcorporate.com/owa/,DanaInfo=owa.usa.fxcorp.prv,SSL+redir.aspx?C=ScS8q3kFvfgnoTnIstWbrX22psNM4s4AdyBKKc-FiyBlBtynZiHXCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.fxcm.co.il%2findices%2f
https://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-russell-2000_contract_specifications.html
https://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-russell-2000_contract_specifications.html
https://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-russell-2000.html
https://www.fxcm.co.il/stdv-stats/
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Margin  

שוויין של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא 
 להפקיד )כבטוחה( רק אחוז מערכן.

 מגובה הפוזיציה. 5%בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה: 
 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Marginלאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת )

קריאה  -התראה 
 Marginלבטוחה )

Call ) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים )המפורט בסעיף 
 בחשבונו, תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה 
סגירת עסקה 
ביוזמת החברה 

(Stop Out) 

לתקנון( מתוך סך הכספים  9ח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים )המפורט בסעיף כאשר ההפסד של הלקו
 בחשבונו, תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Stop Outלמידע נוסף אודות סגירת עסקה )
 מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי

מבנה ציטוט מחיר 
 המכשיר הפיננסי

XXXX.XX 
את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו נסחר נכס  לא מעגלת החברה
 הבסיס.

תנודת הציטוט 
 המינימלי בזירה

0.01 

רווח/הפסד בגין 
תזוזה מינימלית 

 במחיר

Trade Size * 0.01 
Trade Size גודל העסקה ביחידות חוזה = 

 $0.01)ההיקף המינימלי( שווה ל  1חוזה הפרשים לדוגמה:  התזוזה בקנייה/מכירה בהיקף 
1 * 0.01 = 0.01 

 ספק הציטוטים

מתודולוגיות 
 הציטוטים

 לתקנון.  10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 פרטים נוספים

 דיווחים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו 

 https://www.magna.isa.gov.il/default.aspxבתקנון ובדף המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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  sraelFXCM I : |2023לשנת  1נתונים סטטיסטים אודות המכשירים הפיננסים רבעון  .13

  sraelFXCM I : |2023לשנת  1סטיות תקן ותנודתיות תוך יומית רבעון  .א

 סימול

מכשיר 

 פיננסי

 סטיית

 תקן

 יומית

 נכס

 הבסיס

Q1 

2023  

 2023 Q1( HIGH - LOWתנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס )על בסיס 

( שנמדד ביום מסחר מסוים חלקי שער נכס הבסיס הנמוך HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

( ביותר שנמדד LOWשנמדד באותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך ) (LOWביותר )

 באותו יום המסחר.

תאריך          

#1  
 #3תנודתיות  3 תאריך      # 2 # תנודתיות 2 תאריך      # 1 תנודתיות #

AUD/CAD 0.49% 03/02/2023 1.78% 04/01/2023 1.74% 03/01/2023 1.49% 

AUD/CHF 0.60% 21/03/2023 1.95% 18/01/2023 1.87% 20/01/2023 1.58% 

AUD/JPY 0.75% 15/03/2023 3.26% 04/01/2023 3.23% 18/01/2023 2.89% 

AUD/NZD 0.39% 25/01/2023 1.31% 04/01/2023 1.21% 07/03/2023 1.18% 

AUD/USD 0.71% 07/03/2023 2.55% 04/01/2023 2.53% 06/01/2023 2.45% 

Bund 0.74% 15/03/2023 3.48% 13/03/2023 2.78% 14/03/2023 2.40% 

CAD/CHF 0.52% 15/03/2023 1.77% 18/01/2023 1.76% 03/01/2023 1.60% 

CAD/JPY 0.76% 04/01/2023 3.08% 18/01/2023 3.06% 15/03/2023 2.85% 

CHF/JPY 0.74% 15/03/2023 3.45% 18/01/2023 2.62% 12/01/2023 2.33% 

CORNF 1.04% 12/01/2023 3.70% 09/03/2023 3.16% 04/01/2023 2.92% 

Copper 1.41% 15/03/2023 4.89% 13/03/2023 3.98% 23/02/2023 3.69% 

EUR/AUD 0.47% 04/01/2023 1.82% 21/03/2023 1.60% 15/03/2023 1.55% 

EUR/CAD 0.44% 15/03/2023 1.52% 10/02/2023 1.46% 03/01/2023 1.23% 

EUR/CHF 0.37% 15/03/2023 1.74% 11/01/2023 1.30% 13/03/2023 1.25% 

EUR/GBP 0.36% 01/03/2023 1.45% 15/03/2023 1.44% 21/03/2023 1.31% 

EUR/JPY 0.68% 15/03/2023 3.93% 18/01/2023 2.54% 13/03/2023 2.14% 

EUR/NOK 0.53% 07/03/2023 1.87% 06/01/2023 1.85% 01/03/2023 1.81% 

EUR/NZD 0.47% 15/03/2023 1.98% 21/03/2023 1.89% 13/03/2023 1.68% 

EUR/SEK 0.50% 09/02/2023 2.37% 07/03/2023 1.78% 14/03/2023 1.54% 

EUR/USD 0.51% 15/03/2023 2.32% 06/01/2023 1.58% 03/01/2023 1.56% 

GBP/AUD 0.46% 04/01/2023 1.78% 21/02/2023 1.60% 18/01/2023 1.53% 

GBP/CAD 0.51% 03/02/2023 1.54% 18/01/2023 1.50% 10/03/2023 1.48% 

GBP/CHF 0.45% 21/03/2023 1.63% 15/03/2023 1.52% 31/01/2023 1.50% 

GBP/JPY 0.67% 15/03/2023 3.10% 18/01/2023 2.71% 04/01/2023 2.30% 

GBP/NZD 0.50% 01/03/2023 1.63% 21/02/2023 1.52% 03/01/2023 1.38% 

GBP/USD 0.57% 06/01/2023 2.18% 07/03/2023 2.06% 03/02/2023 1.85% 

NAS100F 1.30% 01/02/2023 3.88% 06/01/2023 3.85% 02/02/2023 3.57% 
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NGAS 5.36% 22/02/2023 16.85% 05/01/2023 14.26% 01/02/2023 12.85% 

NZD/CAD 0.53% 03/02/2023 2.20% 03/01/2023 1.93% 04/01/2023 1.76% 

NZD/CHF 0.61% 21/03/2023 2.06% 20/01/2023 1.95% 15/03/2023 1.84% 

NZD/JPY 0.72% 18/01/2023 3.11% 15/03/2023 2.64% 03/01/2023 2.48% 

NZD/USD 0.65% 06/01/2023 2.72% 03/01/2023 2.61% 03/02/2023 2.51% 

SOYF 0.93% 31/03/2023 3.03% 23/03/2023 2.75% 18/01/2023 2.45% 

SPX500F 0.97% 13/03/2023 3.41% 06/01/2023 2.87% 01/02/2023 2.83% 

UKOil 2.04% 15/03/2023 9.84% 13/03/2023 6.39% 04/01/2023 6.38% 

US2000F 1.31% 13/03/2023 5.11% 10/03/2023 4.79% 15/03/2023 4.19% 

US30F 0.87% 20/03/2023 2.69% 13/03/2023 2.66% 09/03/2023 2.52% 

USD/CAD 0.42% 06/01/2023 1.72% 04/01/2023 1.52% 31/01/2023 1.30% 

USD/CHF 0.57% 15/03/2023 2.37% 03/01/2023 1.86% 18/01/2023 1.77% 

USD/CNH 0.40% 01/03/2023 1.43% 13/03/2023 1.36% 03/02/2023 1.20% 

USD/ILS 0.71% 27/03/2023 3.38% 23/03/2023 3.02% 21/02/2023 2.61% 

USD/JPY 0.71% 18/01/2023 3.14% 12/01/2023 2.81% 03/02/2023 2.24% 

USD/MXN 0.78% 13/03/2023 5.17% 14/03/2023 3.23% 09/03/2023 3.03% 

USD/NOK 0.89% 15/03/2023 3.20% 06/01/2023 3.08% 07/03/2023 2.96% 

USD/SEK 0.80% 07/03/2023 3.13% 09/02/2023 2.94% 15/03/2023 2.53% 

USD/ZAR 0.87% 05/01/2023 2.73% 03/02/2023 2.72% 01/02/2023 2.53% 

USOil 2.21% 15/03/2023 10.47% 13/03/2023 7.14% 17/03/2023 6.80% 

WHEATF 1.67% 24/03/2023 6.75% 24/02/2023 5.04% 04/01/2023 4.86% 

XAG/USD 1.77% 13/03/2023 8.09% 23/01/2023 6.16% 03/02/2023 5.92% 

XAU/USD 0.99% 17/03/2023 3.65% 03/02/2023 3.08% 15/03/2023 2.74% 

ZAR/JPY 0.86% 15/03/2023 3.62% 20/03/2023 3.00% 20/01/2023 2.81% 
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לשנת  1( רבעון SHORTׂ (  או מכירה )LONG) ממוצע עמלה יומית בגין החזקת עסקת קנייה .ב

2023 | : sraelFXCM I  

 

 (SHORTאו מכירה )ׂ (  LONGעסקת קנייה )נתונים אודות ממוצע עמלה יומית בגין החזקת 

 חיובית( היא Rolloverמשמעות הדבר כי הלקוח יחויב, במידה ותוצאת חישוב ) שלילית( היא Rolloverבמידה ותוצאת חישוב )

 .משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה

. למשל בהחזקת ביותר מריבית אחת 00:00:00לתשומת ליבך, ישנם מצבים בהם תחויב בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה 
פעמים בגין החזקת העסקה עבור יום רביעי,  3)שעון ישראל(, תחויב  23:59:59עסקה פתוחה ביום רביעי )ללא חג נלווה( בשעה 

. לפירוט מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחמישי 00:00:01גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה שבת וראשון 

 /calendar-over-https://www.fxcm.co.il/roll תר החברה בקישור המצ"ב:בחודש הקרוב ראה פירוט בא

 מכשיר פיננסי סימול

עמלה בגין ממוצע 

 החזקת עסקת 

 (LONGקנייה )

2023 Q1 )$( 

עמלה בגין ממוצע 

מכירה  החזקת עסקת 

(SHORT  ׂ2023 Q1 

)$( 

גודל עסקה 

MT4 

גודל עסקה 

TSII 

פרטים נוספים 

 בתקנון

AUD/CAD -3.19 1.21 1Lot 100K 75 עמוד 

AUD/CHF 2.88 -6.69 1Lot 100K 79 עמוד 

AUD/JPY 4.13 -8.95 1Lot 100K 83 עמוד 

AUD/NZD -3.31 1.25 1Lot 100K 87 עמוד 

AUD/USD -3.46 1.58 1Lot 100K 91 עמוד 

CAD/CHF 4.51 -10.51 1Lot 100K 95 עמוד 

CAD/JPY 5.85 -12.89 1Lot 100K 99 עמוד 

CHF/JPY 1.61 -4.51 1Lot 100K 103 עמוד 

EUR/AUD -4.04 1.69 1Lot 100K 107 עמוד 

EUR/CAD -8.75 3.72 1Lot 100K 111 עמוד 

EUR/CHF 2.71 -6.74 1Lot 100K 115 עמוד 

EUR/GBP -6.35 2.73 1Lot 100K 119 עמוד 

EUR/JPY 4.71 -10.26 1Lot 100K 123 עמוד 

EUR/NOK -2.87 0.21 1Lot 100K 127 עמוד 

EUR/NZD -8.87 3.79 1Lot 100K 131 עמוד 

EUR/SEK -1.72 0.16 1Lot 100K 135 עמוד 

https://www.fxcm.co.il/roll-over-calendar/
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EUR/USD -9.24 4.24 1Lot 100K 139 עמוד 

GBP/AUD 1.03 -2.91 1Lot 100K 143 עמוד 

GBP/CAD -3.09 0.94 1Lot 100K 147 עמוד 

GBP/CHF 6.31 -14.53 1Lot 100K 151 עמוד 

GBP/JPY 8.49 -18.52 1Lot 100K 155 עמוד 

GBP/NZD -3.38 1.03 1Lot 100K 159 עמוד 

GBP/USD -3.73 1.53 1Lot 100K 163 עמוד 

NZD/CAD -0.37 -0.60 1Lot 100K 167 עמוד 

NZD/CHF 3.20 -7.51 1Lot 100K 171 עמוד 

NZD/JPY 5.03 -11.11 1Lot 100K 175 עמוד 

NZD/USD -0.72 -0.13 1Lot 100K 179 עמוד 

USD/CAD 0.12 -1.19 1Lot 100K 183 עמוד 

USD/CHF 6.78 -14.68 1Lot 100K 187 עמוד 

USD/CNH 3.24 -11.26 1Lot 100K 191 עמוד 

USD/ILS 0.00 -6.39 1Lot 100K 195 עמוד 

USD/JPY 8.42 -17.84 1Lot 100K 199 עמוד 

USD/MXN -27.23 11.49 1Lot 100K 203 עמוד 

USD/NOK 2.17 -8.36 1Lot 100K 207 עמוד 

USD/SEK 2.58 -8.64 1Lot 100K 211 עמוד 

USD/ZAR -13.00 4.97 1Lot 100K 215 עמוד 

ZAR/JPY 0.77 -1.66 1Lot 100K 219 עמוד 

NGAS 0.00 0.00 1 Contract 1 Contract  56עמוד 

UKOil 0.00 0.00 1 Contract 1 Contract  52עמוד 

USOil 0.00 0.00 1 Contract 1 Contract  60עמוד 
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Copper 0.00 0.00 1 Contract 1 Contract  64עמוד 

Bund 0.00 0.00 1 Contract 1 Contract  49עמוד 

XAG/USD 
0.00 0.00 

1 Troy 

Ounce 

1 Troy 

Ounce 
 71עמוד 

XAU/USD -0.34 0.15 
1 Troy 

Ounce 

1 Troy 

Ounce 
 67עמוד 

SOYF 0.00 0.00 1 Contract 1 Contract 215עמוד  

CORNF 0.00 0.00 1 Contract 1 Contract  223 עמוד 

WHEATF 0.00 0.00 1 Contract 1 Contract 219 עמוד  

NAS100F 0.00 0.00 1 Contract 1 Contract 
  227 עמוד 

SPX500F 0.00 0.00 1 Contract 1 Contract 
 232 עמוד 

US2000F 0.00 0.00 1 Contract 1 Contract 
 240עמוד 

US30F 
0.00 0.00 1 Contract 1 Contract  236עמוד 
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 :ההוספה או התיקון ומהות האחרון התקנון עדכון תאריך .14

מספר 
 עדכון

תאריך 
 העדכון

 מהות העדכון נושא סעיפים עמודים

  1 10.11.2016 3 

37 

5 

11 

הפקדת 
ומשיכת 
כספים 
לחשבון 
 המסחר.

מכשירים 
 פיננסים

 שינוי פרטי חשבון נאמנות לקוחות.

פירוט מכשירים פיננסים ללא דף מוצר 
 שאושר על ידי הרשות לניירות ערך.

הפקדת  5,6 3-6 09.01.2017 2
ומשיכת 
כספים 
לחשבון 
 המסחר.

מדיניות ניגוד 
 עניינים.

הוספת אפשרות להמרת כספים לצרכי 
 מסחר ע"י החברה.

 

עדכון דפי  12 36-210  3
 מוצר

 עדכון רבעוני בדפי המוצר: 

ממוצע יומי של עמלה בגין עסקה 
 פתוחה.

סטיות תקן יומיות ותנודתיות תוך 
 יומית של נכס הבסיס.

 

עדכון דפי  12 36-210 31.10.2017 4
 מוצר

 עדכון רבעוני בדפי המוצר: 

ממוצע יומי של עמלה בגין עסקה 
 פתוחה.

סטיות תקן יומיות ותנודתיות תוך 
 יומית של נכס הבסיס.

הסרת מכשירים פיננסים שאינם 
נסחרים בזירה מטבלת המכשירים 

 הפיננסים.

 

עדכון דפי  12 36-210 24.01.2018 5
 מוצר

 עדכון רבעוני בדפי המוצר: 

של עמלה בגין עסקה ממוצע יומי 
 פתוחה.

סטיות תקן יומיות ותנודתיות תוך 
 יומית של נכס הבסיס.

 

עדכון דפי  12 36-210 28.05.2018 6
 מוצר

 עדכון רבעוני בדפי המוצר: 

ממוצע יומי של עמלה בגין עסקה 
 פתוחה.

סטיות תקן יומיות ותנודתיות תוך 
 יומית של נכס הבסיס.

 

 12 הסוף - 36 04.07.2018 7

13 

נתונים 
סטטיסטים 

של מכשירים 
 פיננסים.

שינוי אופן התצוגה של נתונים 
 סטטיסיטים של מכשירים פיננסים.
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8 20/11/2018 3-5 

12-14 

213-218 

5 

6 

13 

הפקדה 
ומשיכה של 

 כספים.

מדיניות ניגוד 
 עניינים.

 

הוספת מידע אודות אמצעים ועלויות 
הכרוכים בהפקדה ומשיכה של כספים 

 המסחר.מחשבון 

המתייחס  11הוספת ניגוד עניינים מס' 
להפקדה חוזרת מינימלית בחשבון 

 המסחר.

 עדכון רבעוני של נתונים סטטיסטים: 

ממוצע יומי של עמלה בגין עסקה 
 פתוחה.

סטיות תקן יומיות ותנודתיות תוך 
 יומית של נכס הבסיס.

 

 12 הסוף-213 06/01/2019 9

 

 

 

13 

עדכון דפי 
 מוצר

 

נתונים 
סטטיסטים 

של מכשירים 
 פיננסים

הוספת שלושה מכשירים פיננסים 
 -חדשים אשר יחלו להסחר החל מ

14/01/2019. 

 

 תיקון מספר הרבעון בכותרות.

שינויים  24/02/2019 10
בכלל 
 התקנון

4 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

11 

 

 

 

 

12 

 

 

 

13 

 

 

14 

 

 

 

19 

 

 עמלות

 

 

הפקדות 
 ומשיכות

 

 

מדיניות ניגוד 
 עניינים

 

 

 

פקודות מסחר 
 וכללי ביצוע

 

 

תנאים 
לשינוי/ביטול 

 עסקה

 

 

בטוחות 
 למסחר

 

 

מנגנון מחירים 
 בלתי תלוי

 

 

טבלת 
מכשירים 
 פיננסים

הוספת קישור לדף ריכוז העמלות 
ללקוחות הסוחרים במערכת 

Real Forex. 

 

הוספת פירוט עמלות ללקוחות 
 .Real Forexהסוחרים במערכת 

 

סעיפים במדיניות הרחבת מספר 
 ניגוד עניינים.

 הוספת סעיף ניגוד עניינים חדש.

 

 

הוספת פקודות מסחר וכללי ביצוע 
ללקוחות הסוחרים במערכת 

Real Forex. 

 

 

תנאים לשינוי עסקה או פורטו 
ללקוחות הסוחרים  ביטול עסקה

 Real Forexבמערכת 
 

 פירוט אודות בטוחות למסחר
ללקוחות הסוחרים במערכת 

Real Forex. 

 

 

פירוט אודות מנגנון הציטוטים 
ללקוחות הסוחרים  המוצגים
 .Real Forexבמערכת 
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20 

 

 

 דפי מוצר

 

המכשירים הפיננסיים פירוט 
המוצעים ללקוחות הסוחרים 

 .Real Forexבמערכת 

 

 

המכשירים הפיננסיים )"דפי תנאי 
המוצעים ללקוחות  מוצר"(

 .Real Forexהסוחרים במערכת 

 19 הסוף-234 16/05/2019 11

 

 

13 

20 

עדכון דפי 
 מוצר

 

נתונים 
סטטיסטים 

של מכשירים 
 פיננסים

עדכון גודל עסקה מינימלי במכשיר 
 XAG/USDפיננסי  

 

 עדכון רבעוני של נתונים סטטיסטים: 

ממוצע יומי של עמלה בגין עסקה 
 פתוחה.

סטיות תקן יומיות ותנודתיות תוך 
 יומית של נכס הבסיס.

 

 הסוף-234 05/06/2019 12

 

 

 

 

 

 

 

223 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

עדכון דפי 
 מוצר

 

 

 

 

 

 

 

 עדכון דף מוצר

שינוי נוסח "עמלה בגין החזקת עסקה 
 Realפתוחה" בדפי המוצר ללקוחות 

Forex. 

 

עדכון שעות מסחר במכשירים פיננסים 
XAU/USD  ו-XAG/USD. 

 

 

עדכון מועדי פקיעת נכס הבסיס 
 Soybeanבמכשיר 

שינויים  08/09/2019 13
בכלל 
 התקנון

4 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

11 

 

 

 

 

12 

 

 

 עמלות

 

 

הפקדות 
 ומשיכות

 

 

מדיניות ניגוד 
 עניינים

 

 

 

פקודות מסחר 
 וכללי ביצוע

 

 

תנאים 
לשינוי/ביטול 

 עסקה

 

הסרת קישור לדף ריכוז העמלות 
ללקוחות הסוחרים במערכת 

Real Forex. 

 

הסרת פירוט עמלות ללקוחות 
 .Real Forexהסוחרים במערכת 

 

צמצום מספר סעיפים במדיניות 
 ניגוד עניינים.

 הסרת סעיף ניגוד עניינים חדש.

 

 

הסרת פקודות מסחר וכללי ביצוע 
ללקוחות הסוחרים במערכת 

Real Forex. 
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13 

 

 

14 

 

 

 

19 

 

 

 

20 

 

בטוחות 
 למסחר

 

 

מנגנון מחירים 
 בלתי תלוי

 

 

טבלת 
מכשירים 
 פיננסים

 

 

 דפי מוצר

תנאים לשינוי עסקה או הסרת 
ללקוחות הסוחרים  ביטול עסקה

 Real Forexבמערכת 
 

הסרת פירוט אודות בטוחות 
ללקוחות הסוחרים  למסחר

 .Real Forexבמערכת 

 

 

הסרת פירוט אודות מנגנון 
ללקוחות  הציטוטים המוצגים
 .Real Forexהסוחרים במערכת 

 

 

המכשירים פירוט הסרת  
ללקוחות המוצעים הפיננסיים 

 .Real Forexהסוחרים במערכת 

 

 

המכשירים הפיננסיים הסרת תנאי 
המוצעים ללקוחות  )"דפי מוצר"(

 .Real Forexהסוחרים במערכת 

נתונים  13 הסוף -220 22/12/19 14
סטטיסטים 

של מכשירים 
 פיננסים

 עדכון רבעוני של נתונים סטטיסטים: 

ממוצע יומי של עמלה בגין עסקה 
 פתוחה.

סטיות תקן יומיות ותנודתיות תוך 
 יומית של נכס הבסיס.

 

 הסוף -220 08/01/2020 15

 

 

 

 

 

 

3 

13 

 

 

 

 

 

 

5 

נתונים 
סטטיסטים 

של מכשירים 
 פיננסים

 

 

 

הפקדה 
ומשיכה של 

כספים 
לחשבון 
 המסחר

 עדכון רבעוני של נתונים סטטיסטים: 

ממוצע יומי של עמלה בגין עסקה 
 פתוחה.

ותנודתיות תוך סטיות תקן יומיות 
 יומית של נכס הבסיס.

 

 

הוספת פרטי חשבון בנק להפקדה 
 במטבע דולר ארה"ב.

 

עדכון הכלל לפקיעת המכשיר הפיננסי  דפי מוצר 12 42-53 22/04/2020 16
 בדפי המוצר של מוצרי הנפט

17 13/05/2020 224- 
 הסוף

נתונים  13
סטטיסטים 

של מכשירים 
 פיננסים

 

 עדכון רבעוני של נתונים סטטיסטים: 

ממוצע יומי של עמלה בגין עסקה 
 פתוחה.

סטיות תקן יומיות ותנודתיות תוך 
 יומית של נכס הבסיס.

18 11/08/2020 224- 
 הסוף

נתונים  13
סטטיסטים 

 עדכון רבעוני של נתונים סטטיסטים: 
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של מכשירים 
 פיננסים

 

ממוצע יומי של עמלה בגין עסקה 
 פתוחה.

סטיות תקן יומיות ותנודתיות תוך 
 יומית של נכס הבסיס.

19 12/10/2020 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

226-241 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

מנגנון 
 הציטוטים
 המוצגים
 ללקוח

 והמחירים
 בהם

 מתבצעות
  העסקאות

 

 

 

 

 דפי מוצר

עדכון מנגנון המחירים הבלתי תלוי 
הנגזר מנתונים שאינם בשליטת 

 החברה.

 

 

 

 

 

 

 

 ,US30Fהוספת ארבע דפי מוצר: 

US2000F, SPX500F ו- 
NAS100F. 

20 29/11/2020 224- 
 הסוף

נתונים  13
סטטיסטים 

של מכשירים 
 פיננסים

 

 עדכון רבעוני של נתונים סטטיסטים: 

ממוצע יומי של עמלה בגין עסקה 
 פתוחה.

סטיות תקן יומיות ותנודתיות תוך 
 יומית של נכס הבסיס.

21 14/01/2021 6 

 

 

 

 

 

36 

6 

 

 

 

 

 

10 

 

מדיניות ניגוד 
 עניינים

 

 

 

 

מנגנון 
 הציטוטים
 המוצגים
 ללקוח

 והמחירים
 בהם

 מתבצעות
  העסקאות

 

שינוי במספר סעיפים במדיניות 
 ניגוד עניינים.

הוספת סעיף למדיניות ניגוד 
 עניינים בנושא הפסקות מסחר.

 

 

 

 

 

עדכון מנגנון המחירים הבלתי תלוי 
שאינם בשליטת הנגזר מנתונים 

 החברה.

 

22 26/04/2021 243- 
 הסוף

נתונים  13
סטטיסטים 

של מכשירים 
 פיננסים

 

 עדכון רבעוני של נתונים סטטיסטים: 

ממוצע יומי של עמלה בגין עסקה 
 פתוחה.

סטיות תקן יומיות ותנודתיות תוך 
 יומית של נכס הבסיס.

23 09/08/2021 243- 
 הסוף

נתונים  13
סטטיסטים 

מכשירים של 
 פיננסים

 

 עדכון רבעוני של נתונים סטטיסטים: 

ממוצע יומי של עמלה בגין עסקה 
 פתוחה.

סטיות תקן יומיות ותנודתיות תוך 
 יומית של נכס הבסיס.

 

שירות  2 2  
 לקוחות

 בקשר האחראי שם של פרטים שינוי
  בתקנון המובא למידע
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24 04/11/2021 243- 
 הסוף

נתונים  13
סטטיסטים 

מכשירים של 
 פיננסים

 

 עדכון רבעוני של נתונים סטטיסטים: 

ממוצע יומי של עמלה בגין עסקה 
 פתוחה.

סטיות תקן יומיות ותנודתיות תוך 
 יומית של נכס הבסיס.

25 01/02/2022 243- 
 הסוף

נתונים  13
סטטיסטים 

של מכשירים 
 פיננסים

 

 עדכון רבעוני של נתונים סטטיסטים: 

בגין עסקה ממוצע יומי של עמלה 
 פתוחה.

סטיות תקן יומיות ותנודתיות תוך 
 יומית של נכס הבסיס.

26 

 

עדכון גודל עסקה מינימלי במכשיר  עדכון דף מוצר 19  30/04/2022
 XAG/USDפיננסי  

  243- 
 הסוף

נתונים  13
סטטיסטים 

של מכשירים 
 פיננסים

 

 עדכון רבעוני של נתונים סטטיסטים: 

בגין עסקה ממוצע יומי של עמלה 
 פתוחה.

סטיות תקן יומיות ותנודתיות תוך 
 יומית של נכס הבסיס.

שירות  2 2 01/06/2022 27
 לקוחות

 עדכון שעות פעילות משרדי החברה

28 18/08/2022 243- 
 הסוף

נתונים  13
סטטיסטים 

של מכשירים 
 פיננסים

 

 עדכון רבעוני של נתונים סטטיסטים: 

 ממוצע יומי של עמלה בגין עסקה
 פתוחה.

סטיות תקן יומיות ותנודתיות תוך 
 יומית של נכס הבסיס.

29 02/11/2022 243- 
 הסוף

נתונים  13
סטטיסטים 

של מכשירים 
 פיננסים

 

 עדכון רבעוני של נתונים סטטיסטים: 

ממוצע יומי של עמלה בגין עסקה 
 פתוחה.

סטיות תקן יומיות ותנודתיות תוך 
 יומית של נכס הבסיס.

30 19/02/2023 243- 
 הסוף

נתונים  13
סטטיסטים 

של מכשירים 
 פיננסים

 

 עדכון רבעוני של נתונים סטטיסטים: 

ממוצע יומי של עמלה בגין עסקה 
 פתוחה.

סטיות תקן יומיות ותנודתיות תוך 
 יומית של נכס הבסיס.

31 20/04/2023 243- 
 הסוף

נתונים  13
סטטיסטים 

של מכשירים 
 פיננסים

 

 עדכון רבעוני של נתונים סטטיסטים: 

ממוצע יומי של עמלה בגין עסקה 
 פתוחה.

סטיות תקן יומיות ותנודתיות תוך 
 יומית של נכס הבסיס.
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