
שינויים בשעות המסחר – חודש מרץ 2022 
*GMTהשעות המופיעות בטבלה הן לפי שעון 

יש לציין כי שעות המסחר בחגים הינן משוערות ועשויות להשתנות בהתאם לנזילות הזמינה בשוק . 

Instrument 
Name 

Trading hours Break Time Previous Session 
Times 

Previous Break Times 

USOil   
Sun 22.00 - Fri 20.45 Daily from 21.00 until 22.00 Sun 23.00 - Fri 21.45 Daily from 22.00 until 23.00 

UKOil   
Mon 00.00 – Fri 20.45 Daily from 21.00 until 00.00 Mon 01.00 – Fri 21.45 Daily from 22.00 until 01.00 

NGAS   
Sun 22.00 – Fri 20.45 Daily from 21.00 until 22.00 Sun 23.00 – Fri 21.45 Daily from 22.00 until 23.00 

XAU/USD 
Sun 22.00 – Fri 20.45 Daily 21.00 until 22.00 Sun 23.00 – Fri 21.45 Daily 22.00 until 23.00 

XAG/USD 
Sun 22.00 – Fri 20.45 Daily 21.00 until 22.00 Sun 23.00 – Fri 21.45 Daily 22.00 until 23.00 

Copper 
Sun 22.00 – Fri 20.45 Daily 21.00 until 22.00 Sun 23.00 – Fri 21.45 Daily 22.00 until 23.00 

SOYF  
Daily 00.00 – 18.20 Daily from 12.45 - 13.30 Daily 01.00 – 19.20 Daily from 13.45 - 14.30 

WHEAT 
Daily 00.00 – 18.20 Daily from 12.45 - 13.30 Daily 01.00 – 19.20 Daily from 13.45 - 14.30 

CORNF 
Daily 00.00 – 18.20 Daily from 12.45 - 13.30 Daily 01.00 – 19.20 Daily from 13.45 - 14.30 

US30F   
Sun 22.00 - Fri 20.15 Daily 20.15 - 20.30 

and 21.00 - 22.00 
Sun 23.00 - Fri 21.15 Daily 21.15 - 21.30 

and 22.00 - 23.00 

SPX500F   
Sun 22.00 - Fri 20.15 Daily 20.15 - 20.30 

and 21.00 - 22.00 
Sun 23.00 - Fri 21.15 Daily 21.15 - 21.30 

and 22.00 - 23.00 

NAS100F  
Sun 22.00 - Fri 20.15 Daily 20.15 - 20.30 

and 21.00 - 22.00 
Sun 23.00 - Fri 21.15 Daily 21.15 - 21.30 

and 22.00 - 23.00 

US2000F  
Sun 22.00 - Fri 20.15 Daily 20.15 - 20.30 

and 21.00 - 22.00 
Sun 23.00 - Fri 21.15 Daily 21.15 - 21.30 

 and 22.00 - 23.00 



 שימו לב: מאחר שהמעבר בין שעון חורף לשעון קיץ, ולהיפך, מתבצע במדינות שונות בתאריכים שונים, סביב תקופות חילופי השעונים עשויים להיות *
שינויים בשעות המסחר )לפי שעון ישראל( של נכסים פיננסיים מסוימים, זאת בשל שינויים בפער השעות בין ישראל לבין המדינה שבה מתנהל המסחר 

באותו נכס. 

לדוגמה, כאשר השעונים של ישראל וניו-יורק )שעון החוף המזרחי - ET( מסונכרנים, פער השעות בין ישראל לניו-יורק הוא 7 שעות קדימה. ואולם, בישראל 

המעבר לשעון קיץ מתבצע ב-25 במרץ )נכון ל-2022(, ואילו בארצות הברית המעבר לשעון קיץ מתבצע ב-13 במרץ )נכון ל-2022(. בתקופת הביניים הזו 

שבין ה-13 במרץ, 2022, ל-25 במרץ, 2022, פער השעות בין ישראל לניו-יורק צפוי להצטמצם ל-6 שעות קדימה, ולחזור שוב ל-7 שעות קדימה עם המעבר 

בישראל לשעון קיץ.  

שינויים מעין אלה בפערי השעות עשויים להתרחש בתקופות המעבר בין השעונים בין ישראל לבין מדינות אחרות בעולם, והדבר עשוי להשליך על שעות 

המסחר של נכסים מסוימים. FXCM ישראל מקפידה ליידע את לקוחותיה בכך בעדכוניה החודשיים, אך על הסוחר להביא זאת בחשבון באופן עצמאי.  

** FXCM שואפת לפתוח ולסגור את השווקים בסמוך ככל שניתן לשעות המסחר המפורסמות. עם זאת, מחסור בנזילות בסמיכות לפתיחה ולסגירה של השוק
עבור כל נכס CFD עשוי לפגוע ביכולת הביצוע ובקבלת המחיר. FXCM עשויה לעכב את פתיחת השוק או להקדים את סגירת השוק על נכס מסוים וזאת במטרה 
להגן על הלקוח מציטוטי מחירי או ביצועי עסקאות אשר אינם משקפים את המחירים האמיתיים בשוק. למידע נוסף אודות חריגה אפשרית בשעות המסחר 

במכשירים פיננסים ראה פרק "דפי מוצר" בתקנון החברה. 


