
 

 דרישת הבטחונות
 בין מועד נעילת השווקים ועד פתיחתם)השינוי ברמת הבטחונות יחולו במהלך סוף השבוע הקרוב 

 (.27/05/22-29/05/22 מחדש ביום שני

 

 נכס
דרישת הבטחונות לפני 

 השינוי
דרישת הבטחונות 

 השינוילאחר 

NGAS $54.72 $69.84 

UKOil $72.32 $80.00 

USOil $69.76 $78.08 

XAG/USD $1.59 $1.59 

XAU/USD $20.90 $20.40 

Copper $26.50 $25.44 

Bund $47.58 $46.80 

SOYF $103.40 $102.30 

WHEATF $64.35 $72.60 

CORNF $51.04 $50.46 

NAS100F $38.74 $34.58 

SPX500F $122.98 $113.88 

US30F $97.24 $91.26 

US2000F $113.95 $104.94 

AUD/CAD $8.00 $8.00 

AUD/CHF $16.00 $16.00 

AUD/JPY $8.00 $8.00 

AUD/NZD $8.00 $8.00 

AUD/USD $8.00 $8.00 

CAD/CHF $18.00 $18.00 

CAD/JPY $9.00 $9.00 

CHF/JPY $24.00 $24.00 

EUR/AUD $12.00 $12.00 

EUR/CAD $12.00 $12.00 

EUR/CHF $24.00 $24.00 

EUR/GBP $12.00 $12.00 

EUR/JPY $12.00 $12.00 

  



EUR/NOK $60.00 $60.00 

EUR/NZD $12.00 $12.00 

EUR/SEK $60.00 $60.00 

EUR/USD $12.00 $12.00 

GBP/AUD $15.00 $14.00 

GBP/CAD $15.00 $14.00 

GBP/CHF $30.00 $28.00 

GBP/JPY $15.00 $14.00 

GBP/NZD $15.00 $14.00 

GBP/USD $15.00 $14.00 

NZD/CAD $8.00 $8.00 

NZD/CHF $16.00 $16.00 

NZD/JPY $8.00 $8.00 

NZD/USD $8.00 $8.00 

USD/CAD $10.00 $10.00 

USD/CHF $20.00 $20.00 

USD/CNH $50.00 $50.00 

USD/ILS $40.00 $40.00 

USD/JPY $10.00 $10.00 

USD/MXN $50.00 $50.00 

USD/NOK $50.00 $50.00 

USD/SEK $50.00 $50.00 

USD/ZAR $120.00 $120.00 

ZAR/JPY $12.00 $12.00 

  

 מקרא:

 בטחונות הקודמתהביחס לדרישת  ירדהבטחונות הדרישת          

 ונות הקודמתחטהבת שלדרי סביח עלתהדרישת הבטחונות          

 

 
 לדוגמה, דרישת הבטחונות  .כדי לשקף את השינויים בתנודתיות בשוק המטבעות דרישות בטחונות עשויות להשתנות באופן תקופתי וזאת

((MMR ככל ששער החליפין עבור כל צמד מטבעות מסוים משתנה  .על צמד מטבעות מסוים מחושב כאחוז מתוך הערך היחסי של הצמד

ר האירו מתחזק למול שער הדולר האמריקני , יהיה לדוגמה, אם שע .כלפי מטה או מעלה, יש להתאים את דרישות הבטחונות עבור אותו צמד

אינה צופה יותר מעדכון  FXCM .דולר בחשבונות מסחר הנקובים בדולרים-צורך להקצות בטחונות גבוהים יותר כדי לפתוח פוזיציה על האירו

דרישות הבטחונות העדכניות  .ן המנייןעם זאת, תנועות שוק קיצוניות או אירועי סיכון עשויים לחייב עדכון שאינו מ .בטחונות אחד בחודש

למידע נוסף אודות אופן מנגנון דרישת הבטחונות ראה פרק "בטוחות מסחר" . FXCMמוצגות החלון הציטוטים הפשוטים בתחנת המסחר של 

 .בתקנון החברה

  


