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 .1מבוא
מדד מניות הוא מדד המחשב את רמת המחירים של קבוצת מניות מסויימת ,בדרך כלל על ידי חישוב ערכם
המשוקלל .המדד משמש כבסיס להערכת ביצועים של קבוצת המניות הנמדדת ולהשוואה של ביצועים אלו
בתקופות זמן שונות ואל מול אפיקי השקעה שונים.
לדוגמה ,מדד  S&P 500מודד את רמת המחירים של  500חברות ציבוריות גדולות הנסחרות בבורסות
האמריקאיות הראשיות ונחשב כאינדיקטור חשוב עבור הכלכלה האמריקאית.
מדד מניות אינו מכשיר פיננסי סחיר ועל מנת להשיג תשואה קרובה ככל האפשר לתשואת המדד ניתן
לרכוש את נכסי הבסיס (המניות) המרכיבים את המדד ,על פי המשקלים בהם משתמש עורך המדד ביחס
לכל מניה ומניה המרכיבה את המדד .פעילות זו ,מטבע הדברים ,מורכבת מאוד לביצוע ועל כן הדרך
הרווחת יותר למעקב אחר תשואות מדדים היא באמצעות שימוש במכשירים פיננסים עוקבי מדדים כגון
תעודות סל ,אופציות וחוזים עתידיים.
חוזה עתידי הוא מכשיר פיננסי הנסחר בבורסה ובבסיסו התחייבות לקנות או למכור נכס בסיס (למשל
מניה ,אג"ח או סחורה) במועד עתידי כאשר המחיר נקבע מראש והתשלום מתבצע במועד ביצוע העסקה.
חוזה עתידי על מדד הוא מכשיר פיננסי הנסחר בבורסה ,אשר נכס הבסיס שלו הוא מחיר מדד מניות
ספציפי .למשל נכס הבסיס של חוזה עתידי  E-Mini S&Pהוא מחיר המדד .S&P 500
מכיוון שחוזה עתידי הוא התחייבות לקנות או למכור במחיר עתידי ולעומת זאת מדד המניות מייצג את
המחיר הנוכחי ( )cashשל המניות המרכיבות את המדד  ,ייתכן כי מחיר החוזה העתידי ומחיר המדד יהיו
שונים זה מזה וזאת בשל גורמים שונים העלולים להשפיע על כדאיות המסחר בחוזה עתידי אל מול רכישת
נכסי הבסיס המרכיבים את המדד .גורמים אלו הם חלוקת דיבידנדים במניות מהן מורכב המדד ,שערי
ריבית ומשך הזמן שנותר עד לפקיעת החוזה העתידי.
 FXCMטריידינג בע"מ ("החברה") סוחרת עם לקוחותיה במכשירים פיננסים שערכם נגזר מנכסי בסיס
סינטטים אשר הינם חוזי הפרשים שערכם נגזר ממחיר חוזים עתידיים על מדדי מניות זרים ובנטרול אותם
גורמים שונים המשפיעים על מחיר החוזה העתידי לעומת מחיר נכס הבסיס של החוזה העתידי .באופן זה
נוצר מכשיר פיננסי המייצג את מחיר המדד ( )cashהסחיר ממנו נגזר מחיר החוזה העתידי (מדד סינטטי).

 .2קריטריונים לבחירת נכסי הבסיס סינטטים
א .כללי.
החברה מציעה ללקוחותיה מכשירים פיננסים הנגזרים מנכסי בסיס סינטטים אשר הינם חוזי הפרשים
שערכם נגזר ממחיר חוזים עתידיים על מדדי מניות זרים.
ב .תנאי סף.
 .1הגורם העורך ומחשב את נכס הבסיס הסינטטי הוא חברה המפוקחת כחברת השקעה על ידי ה-
 FCAאו על ידי ה CFTC -בלבד.
 .2החוזה העתידי נסחר באחת מקבוצות הבורסות הבאותCME Group , EUREX , ICE :
 , EURONEXT , Japan Exchange Group , Singapore ExchangeוLondon Stock Exchange -
 .3במידה ואינו נסחר באחת מהבורסות הנ"ל ,החוזה העתידי הוא אחד מהחוזים העתידיים הבאים:
 Hang Seng Index Futuresאו .ASX SPI 200 Index Futures
 .4פרק הזמן בין יצירת החוזה העתידי לפקיעתו אינו עולה על ארבעה חודשים.
 .5החוזה העתידי נסחר לפחות במשך שנה.
 .6מחיר החוזה העתידי מתפרסם בתדירות תוך יומית באתר הבורסה הרלבנטית ללא עלות .בנוסף
מחיר החוזה העתידי מתפרסם בתדירות תוך יומית ,בממשקי הנתונים של חברת רויטרס או חברת
בלומברג.
אפ.אקס.סי.אם טריידינג בע"מ ,רח' יחזקאל קויפמן  ,2תל-אביב 6801294
טל' ,03-5101317 :פקס ,03-5101319 :דוא"לinfo@fxcm.co.il :
תאריך עדכון אחרון 30/03/2017

3

. פירוט נכסי בסיס.ג
הגוף
המפקח
על עורך
נכס
הבסיס
FCA
FCA
FCA
FCA
FCA

FCA
FCA
FCA
FCA
FCA

עורך נכס
הבסיס
הסינטטי

בורסה בה
נסחר
החוזה
העתידי

פרק זמן
עד
הפקיעה

נסחר
מעל
שנה

סימול החוזה העתידי

שם החוזה העתידי

מכשיר
פיננסי

FXCM
LTD
FXCM
LTD
FXCM
LTD
FXCM
LTD
FXCM
LTD

ASX

חודש

כן

AP (Month, Year)

ASX SPI 200 Index Future

AUS200

Eurex

רבעון

כן

FESX (Month, Year)

Euro STOXX 50 Index Future

EUSTX50

Euronext

חודש

כן

FCE (Month, Year)

CAC 40 Index Future

FRA40

Eurex

רבעון

כן

FDAX (Month, Year)

DAX Index Future

GER30

Hong
Kong
Futures
Exchange
CME

חודש

כן

MHI (Month, Year)

Mini - Hang Seng Index Future

HKG33

רבעון

כן

ENY (Month, Year)

E-Mini Nikkei 225 Index Future

JPN225

CME

רבעון

כן

NQ (Month, Year)

E-Mini NASDAQ 100 Index Future

NAS100

CME

רבעון

כן

ES (Month, Year)

E-Mini S&P Index Future

SPX500

ICE

רבעון

כן

Z (Month, Year)

FTSE 100 Index Future

UK100

CME

רבעון

כן

YM (Month, Year)

E-Mini Dow Index Future

US30

FXCM
LTD
FXCM
LTD
FXCM
LTD
FXCM
LTD
FXCM
LTD

. מקורות מידע אודות מחירי חוזים עתידיים.ד
)מקור מידע למחיר מושהה (חינם
http://www.asx.com.au/prices/asx-futures.htm

http://www.eurexchange.com/exchangeen/products/idx/stx/blc/EURO-STOXX-50--IndexFutures/18954
https://derivatives.euronext.com/en/products/in
dex-futures/FCE-DPAR

http://www.eurexchange.com/exchangeen/products/idx/dax/17206/
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)מקור מידע למחיר בזמן אמת (כרוך בתשלום

שם החוזה
העתידי

מכשיר
פיננסי

http://financial.thomsonreuters.com/en/pro
ducts/tools-applications/trading-investmenttools/eikon-trading-software/marketanalysis-content-features.html
http://financial.thomsonreuters.com/en/pro
ducts/tools-applications/trading-investmenttools/eikon-trading-software/marketanalysis-content-features.html
http://financial.thomsonreuters.com/en/pro
ducts/tools-applications/trading-investmenttools/eikon-trading-software/marketanalysis-content-features.html
http://financial.thomsonreuters.com/en/pro
ducts/tools-applications/trading-investmenttools/eikon-trading-software/marketanalysis-content-features.html

ASX SPI 200
Index
Future

AUS20
0

Euro STOXX
50 Index
Future

EUSTX
50

CAC 40
Index
Future

FRA40

DAX Index
Future

GER30

6801294 אביב- תל,2  רח' יחזקאל קויפמן,אם טריידינג בע"מ.סי.אקס.אפ
info@fxcm.co.il : דוא"ל,03-5101319 : פקס,03-5101317 :'טל
30/03/2017 תאריך עדכון אחרון

https://www.hkex.com.hk/eng/prod/drprod/mhsi
fo/minif.htm

http://www.cmegroup.com/trading/equityindex/international-index/emini-nikkei-225yen_contract_specifications.html
http://www.cmegroup.com/trading/equityindex/us-index/e-mini-nasdaq-100.html

http://www.cmegroup.com/trading/equityindex/us-index/e-mini-sandp500.html

https://www.theice.com/products/38716764/FTS
E-100-Index-Future/data

http://www.cmegroup.com/trading/equityindex/us-index/e-mini-dow.html

http://financial.thomsonreuters.com/en/pro
ducts/tools-applications/trading-investmenttools/eikon-trading-software/marketanalysis-content-features.html
http://financial.thomsonreuters.com/en/pro
ducts/tools-applications/trading-investmenttools/eikon-trading-software/marketanalysis-content-features.html
http://financial.thomsonreuters.com/en/pro
ducts/tools-applications/trading-investmenttools/eikon-trading-software/marketanalysis-content-features.html
http://financial.thomsonreuters.com/en/pro
ducts/tools-applications/trading-investmenttools/eikon-trading-software/marketanalysis-content-features.html
http://financial.thomsonreuters.com/en/pro
ducts/tools-applications/trading-investmenttools/eikon-trading-software/marketanalysis-content-features.html
http://financial.thomsonreuters.com/en/pro
ducts/tools-applications/trading-investmenttools/eikon-trading-software/marketanalysis-content-features.html

Hang Seng
Index
Future

HKG33

E-Mini
Nikkei 225
Index
Future
E-Mini
NASDAQ
100 Index
Future
E-Mini S&P
Index
Future

JPN22
5

NAS10
0

SPX50
0

FTSE 100
Index
Future

UK100

E-Mini Dow
Index
Future

US30

. חישוב ערך נכסי הבסיס הסינטטים.3
. חישוב מחירי נכסי הבסיס הסינטטים.א
. נוסחת נכס הבסיס.1
:מחיר נכס הבסיס הסינטטי אשר מחירו נגזר מחוזה עתידי על מדד מחושב באמצעות הנוסחה הבאה
𝑭𝒖𝒕𝒖𝒓𝒆 𝑷𝒓𝒊𝒄𝒆 − 𝑭𝑽 = 𝑪𝑭𝑫 𝑷𝒓𝒊𝒄𝒆
:כאשר
.= מחיר החוזה העתידי הספציפיFuture Price
. רכיב שווי הוגן כמפורט בהמשך,Fair Value =FV
.= מחיר נכס בסיס סינטטיCFD Price
.)Mark Up( מחירי הקנייה והמכירה המוצגים במערכת המסחר כוללים תוספת מרווח ציטוט
)Fair Value(  רכיב שווי הוגן.2
"שווי הוגן" הינו חישוב תיאורטי שמשקלל מספר רכיבים המשפיעים על מחיר החוזה העתידי ביחס
.למדד המניות אחריו הם עוקבים
:הנוסחה התיאורטית לחישוב רכיב שווי הוגן היא
𝒙
{𝒄𝒂𝒔𝒉 [𝟏 + 𝒓 (
)] − 𝑫𝒊𝒗𝒊𝒅𝒆𝒏𝒅𝒔} − 𝒄𝒂𝒔𝒉 − 𝑴𝑩𝑺 = 𝑭𝑽
𝟑𝟔𝟎
5

6801294 אביב- תל,2  רח' יחזקאל קויפמן,אם טריידינג בע"מ.סי.אקס.אפ
info@fxcm.co.il : דוא"ל,03-5101319 : פקס,03-5101317 :'טל
30/03/2017 תאריך עדכון אחרון

כאשר:
 =Cashמחיר מדד המניות הנעקב באמצעות החוזה העתידי.
 =rשער הריבית הרלוונטית.
 =xמספר ימים עד לפקיעת החוזה העתידי.
 =Dividendsדיבידנדים צפויים ,מומרים לנקודות מדד ,Market Base Point=MBS .התאמה ידנית
של נקודות בסיס.
 =FVרכיב שווי הוגן .רכיב זה מעוגל לנקודה הקרובה ובמכשיר  spx500לעשירית הנקודה הקרובה.
 .3מידע נוסף אודות הרכיבים הנדרשים לחישוב שווי הוגן.
 -Cashמחיר מדד המניות הנעקב באמצעות החוזה העתידי על פי הטבלה הבאה:
מכשיר
פיננסי

חוזה עתידי

מדד

AUS200

ASX SPI 200 Index Future

S&P/ASX 200

EUSTX50

Euro STOXX 50 Index
Future
CAC 40 Index Future

Euro STOXX 50
CAC 40

GER30

DAX Index Future

DAX 30

HKG33

Hang Seng Index Future

Hang Seng

FRA40

JPN225
NAS100
SPX500
UK100

E-Mini Nikkei 225 Index
Future
E-Mini NASDAQ 100
Index Future
E-Mini S&P Index Future
FTSE 100 Index Future
E-Mini Dow Index Future

US30

מחיר המדד (מידע מושהה)
https://finance.yahoo.com/quote/%5EAXJO/history?p=%5EAXJO
http://finance.yahoo.com/quote/%5ESTOXX50E/history?p=%5ESTOXX50E
http://finance.yahoo.com/quote/%5EFCHI/history?p=^FCHI
http://finance.yahoo.com/quote/%5EGDAXI/history?p=^GDAXI
http://finance.yahoo.com/quote/%5EHSI/history?p=^HSI
http://finance.yahoo.com/quote/%5EN225/history?p=^N225

Nikkei 225
https://finance.yahoo.com/quote/%5ENDX/history?p=%5ENDX
NASDAQ 100
S&P 500
FTSE 100
Dow Jones
Industrial Average

https://finance.yahoo.com/quote/%5EGSPC/history?p=%5EGSPC
https://finance.yahoo.com/quote/%5EFTSE?ltr=1
https://finance.yahoo.com/quote/%5EDJI/history?p=%5EDJI

 =rשער הריבית.
שער ריבית ה libor-לתקופה שנותרה עד לפקיעת החוזה העתידי .שער ריבית ה libor-מפורסם
לתקופות מוגדרות מראש כגון יום ,שבוע ,חודש ,רבעון וכדו' ולכן על מנת לחשב שער ריבית לתקופת
ביניים מתבצעת אינטרפוטלציה בין שני מועדי ריבית ידועים .כך למשך במידה ונותרו עשרים ימים
עד לפקיעת החוזה העתידי ניתן לבצע אינטרפולציה בין שער ריבית ה  libor-לשבוע ושער ריבית ה-
 liborל -30יום.
 =Dividendsדיבידנדים צפויים ,מומרים לנקודות מדד.
חברות שמניותיהן מרכיבות מדד מחלקות לעיתים דיבידנד לבעלי המניות מתוך הרווחים שנוצרים
מפעילותיהן .תשלום דיבידנד מקטין את הון החברה ומשפיע על מחיר המנייה של החברה (מחיר
אקס דיבידנד) ועל כן עלול להשפיע גם על מחיר המדד.
בקביעת שווי הוגן נלקחים בחשבון הדיבדנדים הצפויים במניות המרכיבות את המדד ודיבידנדים
אלו מומרים לנקודות מדד באמצעות הנוסחה הבאה:
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𝒅𝒏𝒆𝒅𝒊𝒗𝒊𝑫 = )𝒓𝒐𝒔𝒊𝒗𝒊𝑫 ((𝑫𝑨 ∗ 𝑰𝑸)/

כאשר:
 =DAסך הדיבידנד למניה לאורך התקופה עד למועד פקיעת החוזה העתידי.
 =IQכמות המניות במדד.
 =Divisorנתון מתמטי המשמש את עורך המדד לחשב את ערך המדד.
 =Dividendסך דיבידנד צפוי למניה ,מומר לנקודות מדד.
כאשר יותר ממניה אחת במדד צפויה לבצע חישוב זה לכל מניה בנפרד ולסכום את התוצאות על מנת
לקבל את סך הדיבידנים הצפוים בנקודות מדד.
לצורך קביעת רכיב שווי הוגן ,עורך נכס הבסיס הסינטטי עושה שימוש ברכיב שווי הוגן המתפרסם על
ידי ספקית המידע הפיננסי  ,Bloombergמידע עדכני על מרכיבי השווי ההוגן כפי שמחושב על ידי
 Bloombergמופיע באתר החברה (לחץ כאן).
לצורך כניסה לעמוד יש להזין סיסמה – "שוויהוגן."2016
 =MBSהתאמה ידנית של נקודות בסיס.
כאמור ,שווי הוגן הינו חישוב תיאורטי .ביקוש והיצע בטווח הקצר עלולים ליצור מצב שבו ההפרש בין
מחיר החוזה העתידי לבין מחיר המדד אחריו הוא עוקב שונה במעט מתוצאת רכיב שווי הוגן .שוני זה
יוצר ארביטראז' ועל כן עורך נכס הבסיס הסינטטי מבצע בקרה וניטור של מחיר נכס הבסיס הסינטטי
ביחס למחיר החוזה העתידי על המדד ,מחיר מדד המניות הנעקב ,ומחירי חוזי הפרשים העוקבים אחר
מכשירים פיננסים אלו .במידת הצורך ובהתאם לבקרות ונהלי החברה עורך נכס הבסיס הסינטטי מבצע
התאמה של רכיב שווי הוגן.
ההתאמה תעמוד בכללים הבאים:
 בדיקת הצורך בהתאמה תבוצע לכל הפחות פעמיים בכל יום מסחר ולכל מכשיר פיננסי.
 אחת מהבדיקות תבוצע בפתיחת המסחר במכשיר הפיננסי.
 שווי ההתאמה לא יעלה על  5%ממחיר נכס הבסיס הסינטטי.
 במידה ונדרשת התאמה ששוויה גבוה מ 5%ממחיר נכס הבסיס הסינטטי הגורם המאשר את
ההתאמה יהיה דילר ראשי לחוזי הפרשים.
 כל ההתאמות לרכיב שווי ההוגן יתועדו ויישמרו על ידי מחלקת ה Dealing -של עורך נכס
הבסיס הסינטטי.
ב .חישוב עלות המימון.
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 23:59:59שעון ישראל).
הלקוח יחויב או יזוכה בימים א' – ו' בשעה 00:00:00 – 01:00:00:בגין היום הקודם ישירות מחשבונו
בזירה ,בהתאם לנוסחה שלהלן:

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :)Buy

𝐭𝐬𝐨𝐂 𝐠𝐧𝐢𝐜𝐧𝐚𝐧𝐢𝐅 =

𝒆𝒕𝒂𝑹 𝒆𝒈𝒏𝒂𝒉𝒄𝒙𝑬×𝒔𝒚𝒂𝑫×)𝒑𝑼 𝒌𝒓𝒂𝑴𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝒑𝒓𝒊𝒄𝒆×𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆×𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭 𝐒𝐢𝐳𝐞×(𝑰𝒏𝒕𝒓𝒆𝒔𝒕+
𝟎𝟔𝟑
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עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :)Sell
𝐭𝐬𝐨𝐂 𝐠𝐧𝐢𝐜𝐧𝐚𝐧𝐢𝐅 =

𝒆𝒕𝒂𝑹 𝒆𝒈𝒏𝒂𝒉𝒄𝒙𝑬×𝒔𝒚𝒂𝑫×)𝒕𝒔𝒆𝒓𝒕𝒏𝑰𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝒑𝒓𝒊𝒄𝒆×𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆×𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭 𝐒𝐢𝐳𝐞×(𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑−
𝟎𝟔𝟑

כאשר:
 = Close Priceמחיר הסגירה היומי של המדד יום לפני מועד החיוב.
 = Trade Sizeגודל העסקה (כמות חוזים).
 = Contract Sizeגודל חוזה בודד ,ע"פ הטבלה הבאה:
Symbol

Contract Size

AUS200

0.1

EUSTX50

0.1

FRA40

0.1

GER30

0.1

HKG33

0.1

JPN225

0.1

NAS100

0.1

SPX500

1

UK100

0.1

US30

0.1

 = Interestריבית לשלושה חודשים של מטבע הציטוט.
 = Mark Upתוספת הייקור בגין החזקת העסקה  3%בקנייה  2%במכירה.
 = Daysמכפיל הימים (ככלל ,בימי שישי המכפיל הוא  3עבור ימי שבת וראשון וביום שלפני חגים
ומועדים החיוב יהיה גם עבור ימי החג).
 = Exchange Rateשער ההמרה של מטבע הציטוט (משני) למטבע הבסיס בחשבון המסחר על בסיס
שער האמצע.
 = Financing Costסך החיוב/הזיכוי היומי בגין החזקת העסקה.
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע ()Mid
של צמד המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר של החברה על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי
במועד החישוב.
במידה ותוצאת חישוב (  ) Financing Costהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב עלויות המימון,
במידה ותוצאת חישוב (  ) Financing Costהיא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה בעלויות
המימון.
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ישנם מצבים בהם תחויב בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מעלות מימון אחת.
למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום שישי (ללא חג נלווה) בשעה ( 23:59:59שעון ישראל) ,תחויב  3פעמים
בגין החזקת העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה
 00:00:01בראשון.
ג .מקורות מידע.
א .זהות החוזה העתידי הספציפי ושווי רכיב שווי הוגן מפורסמים בזמן אמת באתר החברה (לחץ כאן).
לצורך כניסה לעמוד יש להזין סיסמה – "שוויהוגן."2016
ב .מקורות מידע אודות חישוב עלויות מימון:
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מחיר סגירה מדד

מכפיל הימים

ריבית לשלושה
חודשים

עלות מימון

מכשיר
פיננסי

https://finance.yahoo.com/q
uote/%5EAXJO/history?p=%5
EAXJO
http://finance.yahoo.com/qu
ote/%5ESTOXX50E/history?p=
%5ESTOXX50E

https://www.fxc
m.co.il/rollover-calendar/
https://www.fxc
m.co.il/rollover-calendar/

http://www.afma.c
om.au/data/BBSW

https://www.fxcm.c
o.il/real-time-rollover/
https://www.fxcm.c
o.il/real-time-rollover/

AUS200

http://finance.yahoo.com/qu
ote/%5EFCHI/history?p=^FCH
I

https://www.fxc
m.co.il/rollover-calendar/

http://finance.yahoo.com/qu
ote/%5EGDAXI/history?p=^G
DAXI

https://www.fxc
m.co.il/rollover-calendar/

http://finance.yahoo.com/qu
ote/%5EHSI/history?p=^HSI

https://www.fxc
m.co.il/rollover-calendar/

http://finance.yahoo.com/qu
ote/%5EN225/history?p=^N2
25

https://www.fxc
m.co.il/rollover-calendar/

https://finance.yahoo.com/q
uote/%5ENDX/history?p=%5E
NDX

https://www.fxc
m.co.il/rollover-calendar/

https://finance.yahoo.com/q
uote/%5EGSPC/history?p=%5
EGSPC

https://www.fxc
m.co.il/rollover-calendar/

https://finance.yahoo.com/q
uote/%5EFTSE?ltr=1

https://www.fxc
m.co.il/rollover-calendar/

https://finance.yahoo.com/q
uote/%5EDJI/history?p=%5ED
JI

https://www.fxc
m.co.il/rollover-calendar/
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http://www.globalrates.com/interestrates/euribor/eurib
or-interest-3months.aspx
http://www.globalrates.com/interestrates/euribor/eurib
or-interest-3months.aspx
http://www.globalrates.com/interestrates/euribor/eurib
or-interest-3months.aspx
https://www.hkab.
org.hk/DisplayInter
estSettlementRates
Action.do?lang=en
http://www.globalrates.com/interestrates/libor
/japanese-yen/jpylibor-interest-rate3-months.aspx
http://www.globalrates.com/interestrates/libor/america
n-dollar/usd-liborinterest-rate-3months.aspx
http://www.globalrates.com/interestrates/libor/america
n-dollar/usd-liborinterest-rate-3months.aspx
http://www.globalrates.com/interestrates/libor/britishpound-sterling/gbplibor-interest-rate3-months.aspx
http://www.globalrates.com/interestrates/libor/america
n-dollar/usd-liborinterest-rate-3months.aspx

EUSTX50

https://www.fxcm.c
o.il/real-time-rollover/

FRA40

https://www.fxcm.c
o.il/real-time-rollover/

GER30

https://www.fxcm.c
o.il/real-time-rollover/

HKG33

https://www.fxcm.c
o.il/real-time-rollover/

JPN225

https://www.fxcm.c
o.il/real-time-rollover/

NAS100

https://www.fxcm.c
o.il/real-time-rollover/

SPX500

https://www.fxcm.c
o.il/real-time-rollover/

UK100

https://www.fxcm.c
o.il/real-time-rollover/

US30
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 .4דיבידנדים.
א .מדדי השקעה ומדדי מחיר.
חברות שמניותיהן מרכיבות מדד מחלקות לעיתים דיבידנד לבעלי המניות מתוך הרווחים שנוצרים
מפעילותיהן .תשלום דיבידנד מקטין את הון החברה ומשפיע על מחיר המנייה של החברה (מחיר
אקס דיבידנד) ועל כן עלול להשפיע גם על מחיר המדד.
מבחינה זו ,ישנה אבחנה בין שני סוגי מדדים:
מדד מחיר -בעת חלוקת דיבידנד ,יורד ערכן של אחת או יותר מהמניות המרכיבות את המדד ועל כן
שער המדד יורד בהתאמה.
מדד השקעה -בעת חלוקת דיבידנד שער המדד אינו יורד בהתאם למחיר נכסי הבסיס שכן הוא "מניח"
כי הדיבידנד המחולק הושקע בחזרה בנייר הערך שחילק את הדיבידנד.
ב .סיווג נכסי הבסיס הסינטטים.
מכשיר פיננסי

סוג מדד

AUS200

מדד מחיר

EUSTX50

מדד מחיר

FRA40

מדד מחיר

GER30

מדד השקעה

HKG33

מדד מחיר

JPN225

מדד מחיר

NAS100

מדד מחיר

SPX500

מדד מחיר

UK100

מדד מחיר

US30

מדד מחיר

ג .מועד חיוב/זיכוי בחשבון המסחר.
מספר ימים לפני מועד תשלום הדיבידנד בפועל ,נייר הערך של החברה כבר ייסחר ללא הזכות לקבל
דיבידנד זה ושער נייר הערך יבצע תיקון טכני אשר יפחית את גובה הדיבידנד נטו משער נייר הערך.
היום הראשון בו נייר הערך נסחר ללא הזכות בדיבידנד מכונה "יום האקס דיבידנד".
ביום האקס-דיבידנד ,החזקה של עסקה פתוחה במכשירים פיננסים העוקבים אחר מדדי מחיר תיצור
זכות (בעסקאות קנייה) או חובה (בעסקאות מכירה) עבור החלק היחסי של הדיבידנד נטו במחיר
המדד.
ד .נוסחת חיוב/זיכוי דיבידנד.
חיוב בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בסוף יום ביום האקס דיבידנד :
𝒕𝒓𝒐𝒉𝑺 𝒔𝒅𝒏𝒆𝒅𝒊𝒗𝒊𝑫 = )𝟏𝑫𝒓𝒐𝒑 𝑷𝒐𝒊𝒏𝒕𝒔 ∗ 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 ∗ 𝑴𝒊𝒏 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄𝒕 𝑺𝒊𝒛𝒆 ∗ (−

חיוב בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בסוף יום ביום האקס דיבידנד:
𝒈𝒏𝒐𝑳 𝒔𝒅𝒏𝒆𝒅𝒊𝒗𝒊𝑫 = )𝟓𝟕 𝑫𝒓𝒐𝒑 𝑷𝒐𝒊𝒏𝒕𝒔 ∗ 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 ∗ 𝑴𝒊𝒏 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄𝒕 𝑺𝒊𝒛𝒆 ∗ (𝟎.
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כאשר:
 = Drop Pointsשווי הדיבידנד בנקודות מדד כפי שמתקבל מספק מידע פיננסי בלתי תלוי (.)Markit
למידע נוסף אודות אופן חישוב דיבידנד בנקודות מדד ראה סעיף (3א)( )3לעיל.
 = Exchange Rateשער המרה ממטבע הציטוט של המדד למטבע הפעילות בחשבון.
 = Min Contract Sizeגודל חוזה מימימלי ,על פי הטבלה הבאה:
מכשיר פיננסי

גודל חוזה מינימלי

AUS200

0.1

EUSTX50

0.1

FRA40

0.1

GER30

0.1

HKG33

1

JPN225

1

NAS100

0.1

SPX500

1

UK100

0.1

US30

0.1

 = Dividends Shortחיוב/זיכוי עבור החזקת עסקה מינימלית במכשיר פיננסי.
 = Dividends Longחיוב/זיכוי עבור החזקת עסקה מינימלית במכשיר פיננסי.
ה .מקורות מידע.
 .1סך עלות החזקת עסקה במהלך הלילה הקרוב בכל מכשיר פיננסי (דיבידנד ועלות מימון) מוצגת
בחלון ציטוטי המחיר במערכת המסחר של החברה ובאתר החברה בלינק הבא:
/https://www.fxcm.co.il/real-time-roll-over
 .2החברה מפרסמת צפי כללי לדיבדנדים בנכסים הפיננסים השונים באתר החברה בלינק הבא:
/https://www.fxcm.co.il/upcoming-dividends

 .5תנאי המדדים הסינטטים.
א .דף מוצר .AUS200
תאריך עדכון אחרון 31/01/2017 -
מכשיר פיננסי

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס

פקיעה של המכשיר
הפיננסי

חוזה הפרשים
()CFD

S&P/ASX 200 Future

חוזה עתידי
על מדד

המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה
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בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה

הבטוחה
המינימלית
הנדרשת
מפורסמת
12

נכס הבסיס הוא החוזה העתידי
שמועד פקיעתו מצוין בקישור
הבא (לחץ כאן)

באתר החברה
(לחץ כאן)
ואינה תפחת
מ 2.5%

המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
חוזה
הפרשים מחיר חוזה הפרשים שערכו נגזר מחוזה עתידי על מדד מחושב באמצעות הנוסחה הבאה:
()CFD
𝒆𝒄𝒊𝒓𝑷 𝑫𝑭𝑪 = 𝒆𝒖𝒍𝒂𝑽 𝒓𝒊𝒂𝑭 𝑼𝒏𝒅𝒆𝒓𝒍𝒊𝒏𝒆 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕 −
מקרא:
 =Underline Assetמחיר נכס הבסיס.
 =Fair Valueרכיב שווי הוגן הינו חישוב הכולל בתוכו משתנים שנוטים להשפיע על מחיר החוזה העתידי
ביחס למחיר המדד (מחיר ה ,)cash-למשל שערי ריבית ודיבידנדים.
זהות החוזה הספציפי וערך רכיב השווי הוגן מתעדכנים בזמן אמת באתר החברה (לחץ כאן ,הסיסמה
לכניסה לעמוד  -שוויהוגן.)2016
מחירי הקנייה והמכירה המוצגים במערכת המסחר כוללים תוספת מרווח ציטוט (.)Mark Up
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מינוף
ומסחר מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
בחוזה הפרשים
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
פקיעת למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה .העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר
מועד
המכשיר הפיננסי החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות כפול  0.1כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר
הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח
את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע
יתרת החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).

חישוב
הרווח/הפסד
במכשיר פיננסי הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
(כולל עמלת מרווח כמות יחידות כפול  0.1כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר
ציטוט
ולמעט הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את חוזה
)
נוספות
עמלות
ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה
למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי :AUS200
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𝑳(𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 × 𝟎. 𝟏) × (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑩𝒊𝒅 – 𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑨𝒔𝒌) × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 = 𝑷/
נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי : AUS200
𝑳(𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 × 𝟎. 𝟏) × (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑨𝒔𝒌 – 𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑩𝒊𝒅) × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 = 𝑷/
מקרא:
 = Trade Sizeגודל העסקה ביחידות חוזה
 = Open Bidשער הפתיחה בעסקת מכירה ()Sell
 = Close Bidשער הסגירה בעסקת קנייה ()Buy
 = Open Askשער הפתיחה בעסקת קנייה ()Buy
 = Close Askשער הסגירה בעסקת מכירה ()Sell
 = Exchange Rateשער ההמרה של מטבע הציטוט (משני) למטבע הבסיס בחשבון המסחר על בסיס שער
האמצע.
 = P/Lרווח/הפסד
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע ()Mid
של צמד המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד סגירת
העסקה.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 23:59:59שעון ישראל) .הלקוח
יחויב או יזוכה בימים א' – ו' בשעה 00:00:00 – 01:00:00:בגין היום הקודם ישירות מחשבונו בזירה ,בהתאם
לנוסחה שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה : AUS200 )Buy
𝒆𝒕𝒂𝑹 𝒆𝒈𝒏𝒂𝒉𝒄𝒙𝑬 × 𝒔𝒚𝒂𝑫 × )𝒑𝑼 𝒌𝒓𝒂𝑴 𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝒑𝒓𝒊𝒄𝒆 × 𝟎. 𝟏 × 𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 × (𝑰𝒏𝒕𝒓𝒆𝒔𝒕 𝑴𝒂𝒊𝒏 +
𝐭𝐬𝐨𝐂 𝐠𝐧𝐢𝐜𝐧𝐚𝐧𝐢𝐅 =
𝟎𝟔𝟑

ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת רכישה פתוחה בגובה יחידת חוזה אחת (הנתונים מחושבים על בסיס
הרבעון האחרון)$ 0.07:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה : AUS200 )Sell
𝒆𝒕𝒂𝑹 𝒆𝒈𝒏𝒂𝒉𝒄𝒙𝑬 × 𝒔𝒚𝒂𝑫 × )𝒆𝒕𝒐𝒖𝑸 𝒕𝒔𝒆𝒓𝒕𝒏𝑰 𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝒑𝒓𝒊𝒄𝒆 × 𝟎. 𝟏 × 𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 × (𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑 −
𝐭𝐬𝐨𝐂 𝐠𝐧𝐢𝐜𝐧𝐚𝐧𝐢𝐅 =
𝟎𝟔𝟑

עמלה בגין החזקת
עסקה פתוחה

ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה יחידת חוזה אחת (הנתונים מחושבים על בסיס
הרבעון האחרון)$0 :
במידה ותוצאת חישוב (  ) Financing Costהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב ,במידה ותוצאת חישוב
(  ) Financing Costהיא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה.

לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מעלות
מימון אחת .למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום שישי (ללא חג נלווה) בשעה ( 23:59:59שעון ישראל),
תחויב  3פעמים בגין החזקת העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר
לאחר השעה  00:00:01בראשון לפירוט מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה
פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב/https://www.fxcm.co.il/roll-over-calendar :
מקרא:
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 = Close Priceמחיר הסגירה היומי של המדד יום לפני מועד החיוב.
 = Trade Sizeגודל העסקה (כמות חוזים) LOT .אחד שווה למאה חוזים.
 = Interest Quoteריבית הלייבור לשלושה חודשים של מטבע הציטוט (.)AUD
 = Mark Upתוספת הייקור של ספקית הנזילות בגין החזקת העסקה  3%בקנייה  2%במכירה.
 = Daysמכפיל הימים (ככלל ,בימי שישי המכפיל הוא  3עבור ימי שבת וראשון וביום שלפני חגים
ומועדים החיוב יהיה גם עבור ימי החג)
 = Exchange Rateשער ההמרה של מטבע הציטוט (משני) למטבע הבסיס בחשבון המסחר על בסיס שער
האמצע.
 = Financing Costסך החיוב/הזיכוי היומי בגין החזקת העסקה.
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע ()Mid
של צמד המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד החישוב.
דוגמה*:
AUS200 Buy 100
%1.25 = AUD Interest
3% = Mark Up
10 =Trade Size
0.7 = Exchange Rate
5250 =Close Price
1 =Days
𝟕 𝟓𝟐𝟓𝟎 × 𝟎. 𝟏 × 𝟏𝟎𝟎 × (𝟎. 𝟎𝟏𝟐𝟓 + 𝟎. 𝟎𝟑) × 𝟏 × 𝟎.
𝟑𝟑 = 𝟒.
𝟎𝟔𝟑

לצפייה בסכום החיוב או הזיכוי הקרוב פר יחידה אחת בגין החזקת עסקה פתוחה
לחץ על הקישור הבאhttps://www.fxcm.co.il/real-time-roll-over :
המרת אין עמלת המרה בגין המרת מטבע הציטוט למטבע הבסיס בחשבון

עמלת
מטבע
גלגול המכשיר לא רלוונטי
הפיננסי
המכשיר הפיננסי מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.
סוג התקבולים :תקבולים מהחזקת מדד.
החברה תעביר תקבולים מהחזקת מדד לחשבון הלקוח (כחלק מעלויות החזקת עסקה פתוחה בנוסף
לעלות המימון) ,בסוף יום המסחר אשר מוגדר כ"יום האקס" לעניין חלוקת דיבידנד ,באחת או יותר
מהמניות המרכיבות את המדד בין השעות 24:00:00-01:00:00
תקבולים נוספים לקוחות אשר נמצאים בעסקת קניה ( )Buyיזוכו ב 75%מתקבול החזקת המדד.
מהחזקת המכשיר
לקוחות אשר נמצאים בעסקת מכירה ( )Sellיחויבו  100%מתקבול החזקת המדד.
הפיננסי
לצפייה בסכום החיוב או הזיכוי הקרוב פר יחידה אחת בגין החזקת עסקה פתוחה
לחץ על הקישור הבאhttps://www.fxcm.co.il/real-time-roll-over :
לצפייה בטווח התקבולים העתידי הצפוי בגין החזקת המדד לחץ על הקישור הבא:
/https://www.fxcm.co.il/upcoming-dividends
נוספות ללא עמלות נוספות
למכשיר

עמלות
בקשר
הפיננסי
מסחר שעון ישראל (שעון קיץ) :שעות מסחר – יום ב' עד יום ו' בין השעות ( 02:50:00-24:00:00ביום ו' עד
שעות
במכשיר הפיננסי  )23:45:00עם הפסקת מסחר מדי יום בין השעות 09:30:00-10:10:00
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ומועדי חופשות מועדי חופשותhttps://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-:
במכשיר הפיננסי
Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
דולר אוסטרלי (.)AUD
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלא:נכס הבסיס הוא החוזה העתידי  S&P/ASX 200 Futureשמועד פקיעתו מופיע בקישור הבא:
(לחץ כאן ,הסיסמה לכניסה לעמוד  -שוויהוגן.)2016
תיאור נכס הבסיס :חוזה עתידי על מדד האס אנד פי אוסטרליה  ,200מדד המכיל כ  200מניות בדירוג
גבוה הנסחרות בבורסת סידני ומהוות כ 80%משוק המניות האוסטרלי במונחי שווי שוק ,שהתקופה
שנותרה עד לפקיעתו הינה הקצרה ביותר מבין כל סדרות החוזים העתידיים הנסחרים באותה בורסה.
שם מלא ותיאור מדד אס אנד פי  /איי אס אקס  200הינו מדד מחיר ()Cash Index
תמציתי
מדד השקעה ( )Total Return Indexהוא מדד העוקב אחר המניות המרכיבות אותו ומניח כי הדיבידנדים
המחולקים בו הושקעו מחדש במניות המדד .כתוצאה מכך המדד אינו יורד כאשר ישנה חלוקה של
דיבידנד .וזאת בשונה ממדד מחיר אשר מתעדכן מטה בהתאם לחלוקת הדיבידנד.
למידע נוסף אודות נכס הבסיס:
http://www.asx.com.au/products/index-derivatives/asx-index-futures-contractspecifications.htm
מקום מסחר

 - ASXבורסת ניירות הערך של אוסטרליה

סימול נכס הבסיס

סימול בבורסה בו נסחר AP
S&P Dow Jones Indices
למידע נוסף אודות המדד:
http://us.spindices.com/indices/equity/sp-asx-200

עורך נכס הבסיס
עורך נכס הבסיס הסינטטי הוא FXCM LTD
למידע נוסף אודות מתודולגיית נכס הבסיס הסינטטי
https://www.fxcm.co.il/indices-methodology/
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום -
http://www.bloomberg.com/quote/XP1:IND

מחיר

בלומברג( XP1:IND /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס
סטיית תקן יומית
הבסיס
נכס
ברבעון האחרון
תוך
תנודתיות
יומית של נכס
הבסיס (על בסיס
)HIGH - LOW

( )AUDדולר אוסטרלי
 – 0.67%מייצג את סטיית התקן היומית (באחוזים) של מחיר נכס הבסיס ברבעון השני בשנת .2016
תאריך09/11/2016 :

אחוז שינוי% 5.87 :

תאריך07/11/2016 :

אחוז שינוי% 2.55 :

תאריך10/11/2016 :

אחוז שינוי% 1.89 :
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אופן החישוב :שער נכס הבסיס הגבוה ביותר ( )HIGHשנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך
ביותר ( )LOWשנמדד באותו יום המסחר .התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך ( )LOWביותר שנמדד באותו
יום המסחר.

המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMeta Trader 4 / Trading Station 2 :

מערכת מסחר
הבסיס
סימול נכס
AUS200
במערכות המסחר
חוזה הפרשים אחד
כמות
מינימלית

מסחר

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

מערכת המסחר
Trading Station 2
Meta Trader 4

סימול לכמות המינימלית
1
1

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

Trade Size* 0.10*1
רווח/הפסד בגין  = Trade Sizeגודל העסקה ביחידות חוזה
תזוזה מינימלית לדוגמה :התזוזה בקנייה/מכירה בהיקף חוזה הפרשים ( 1ההיקף המינימלי) שווה ל 0.1 AUD
במחיר
1*0.1*1 = 0.10AUD
ספק הציטוטים
מתודולוגיות
הציטוטים

למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
פרטים נוספים

דיווחים

ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx

ב .דף מוצר .EUSTX50
תאריך עדכון אחרון 31/01/2016 -
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מכשיר פיננסי

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס

פקיעה של המכשיר
הפיננסי

חוזה הפרשים
()CFD

Euro STOXX 50 Future
נכס הבסיס הוא החוזה העתידי
שמועד פקיעתו מצוין בקישור
הבא (לחץ כאן)

חוזה עתידי
על מדד

המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה

הבטוחה
המינימלית
הנדרשת
מפורסמת
באתר החברה
(לחץ כאן)
ואינה תפחת
מ 5%

המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
חוזה
הפרשים מחיר חוזה הפרשים שערכו נגזר מחוזה עתידי על מדד מחושב באמצעות הנוסחה הבאה:
()CFD
𝒆𝒄𝒊𝒓𝑷 𝑫𝑭𝑪 = 𝒆𝒖𝒍𝒂𝑽 𝒓𝒊𝒂𝑭 𝑼𝒏𝒅𝒆𝒓𝒍𝒊𝒏𝒆 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕 −
מקרא:
 =Underline Assetמחיר נכס הבסיס.
 =Fair Valueרכיב שווי הוגן הינו חישוב הכולל בתוכו משתנים שנוטים להשפיע על מחיר החוזה העתידי
ביחס למחיר המדד (מחיר ה ,)cash-למשל שערי ריבית ודיבידנדים.
זהות החוזה הספציפי וערך רכיב השווי הוגן מתעדכנים בזמן אמת באתר החברה (לחץ כאן ,הסיסמה
לכניסה לעמוד  -שוויהוגן.)2016
מחירי הקנייה והמכירה המוצגים במערכת המסחר כוללים תוספת מרווח ציטוט (.)Mark Up
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מינוף
ומסחר מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
בחוזה הפרשים
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
פקיעת למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה .העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר
מועד
המכשיר הפיננסי החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
יתרת

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

הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות כפול  0.1כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר
הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח
את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע
החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
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הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות כפול  0.1כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר
הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את חוזה
ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה
למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי :EUSTX50
𝑳(𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 × 𝟎. 𝟏) × (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑩𝒊𝒅 – 𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑨𝒔𝒌) × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 = 𝑷/
נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :EUSTX50
𝑳(𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 × 𝟎. 𝟏) × (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑨𝒔𝒌 – 𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑩𝒊𝒅) × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 = 𝑷/
מקרא:
 = Trade Sizeגודל העסקה ביחידות חוזה
 = Open Bidשער הפתיחה בעסקת מכירה ()Sell
 = Close Bidשער הסגירה בעסקת קנייה ()Buy
 = Open Askשער הפתיחה בעסקת קנייה ()Buy
 = Close Askשער הסגירה בעסקת מכירה ()Sell
 = Exchange Rateשער ההמרה של מטבע הציטוט (משני) למטבע הבסיס בחשבון המסחר על בסיס שער
האמצע.
 = P/Lרווח/הפסד
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע ()Mid
של צמד המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד סגירת
העסקה.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 23:59:59שעון ישראל) .הלקוח
יחויב או יזוכה בימים א' – ו' בשעה 00:00:00 – 01:00:00:בגין היום הקודם ישירות מחשבונו בזירה ,בהתאם
לנוסחה שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :EUSTX50 )Buy
𝒆𝒕𝒂𝑹 𝒆𝒈𝒏𝒂𝒉𝒄𝒙𝑬 × 𝒔𝒚𝒂𝑫 × )𝒑𝑼 𝒌𝒓𝒂𝑴 𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝒑𝒓𝒊𝒄𝒆 × 𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 × 𝟎. 𝟏 × (𝑰𝒏𝒕𝒓𝒆𝒔𝒕 𝑴𝒂𝒊𝒏 +
𝐭𝐬𝐨𝐂 𝐠𝐧𝐢𝐜𝐧𝐚𝐧𝐢𝐅 =
𝟎𝟔𝟑

עמלה בגין החזקת
עסקה פתוחה

ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת רכישה פתוחה בגובה יחידת חוזה אחת (הנתונים מחושבים על בסיס
הרבעון האחרון)$ 0.02:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :EUSTX50 )Sell
𝒆𝒕𝒂𝑹 𝒆𝒈𝒏𝒂𝒉𝒄𝒙𝑬 × 𝒔𝒚𝒂𝑫 × )𝒆𝒕𝒐𝒖𝑸 𝒕𝒔𝒆𝒓𝒕𝒏𝑰 𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝒑𝒓𝒊𝒄𝒆 × 𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 × 𝟎. 𝟏 × (𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑 −
𝐭𝐬𝐨𝐂 𝐠𝐧𝐢𝐜𝐧𝐚𝐧𝐢𝐅 =
𝟎𝟔𝟑

ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה יחידת חוזה אחת (הנתונים מחושבים על בסיס
הרבעון האחרון)$0.01 :
במידה ותוצאת חישוב (  ) Financing Costהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב ,במידה ותוצאת חישוב
(  ) Financing Costהיא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה.
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לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מעלות מימון
אחת .למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום שישי (ללא חג נלווה) בשעה ( 23:59:59שעון ישראל) ,תחויב  3פעמים בגין
החזקת העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בראשון
לפירוט מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
/https://www.fxcm.co.il/roll-over-calendar

מקרא:
 = Close Priceמחיר הסגירה היומי של המדד יום לפני מועד החיוב.
 = Trade Sizeגודל העסקה (כמות חוזים) LOT .אחד שווה למאה חוזים.
 = Interest Quoteריבית הלייבור לשלושה חודשים של מטבע הציטוט (.)USD
 = Mark Upתוספת הייקור של ספקית הנזילות בגין החזקת העסקה  3%בקנייה  2%במכירה.
 = Daysמכפיל הימים (ככלל ,בימי שישי המכפיל הוא  3עבור ימי שבת וראשון וביום שלפני חגים
ומועדים החיוב יהיה גם עבור ימי החג)
 = Exchange Rateשער ההמרה של מטבע הציטוט (משני) למטבע הבסיס בחשבון המסחר על בסיס שער
האמצע.
 = Financing Costסך החיוב/הזיכוי היומי בגין החזקת העסקה.
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע ()Mid
של צמד המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד החישוב.
דוגמה*:
EUSTX50 Buy 100
%0.29 = EUR Interest
3% = Mark Up
100 =Trade Size
1.12 = Exchange Rate
2990 =Close Price
1 =Days
𝟐𝟏 𝟐𝟗𝟗𝟎 × 𝟎. 𝟏 × 𝟏𝟎𝟎 × (𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟗 + 𝟎. 𝟎𝟑) × 𝟏 × 𝟏.
𝟔𝟎 = 𝟑.
𝟎𝟔𝟑

לצפייה בסכום החיוב או הזיכוי הקרוב פר יחידה אחת בגין החזקת עסקה פתוחה
לחץ על הקישור הבאhttps://www.fxcm.co.il/real-time-roll-over :
המרת אין עמלת המרה בגין המרת מטבע הציטוט למטבע הבסיס בחשבון

עמלת
מטבע
גלגול המכשיר לא רלוונטי
הפיננסי
המכשיר הפיננסי מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.
סוג התקבולים :תקבולים מהחזקת מדד.
החברה תעביר תקבולים מהחזקת מדד לחשבון הלקוח (כחלק מעלויות החזקת עסקה פתוחה בנוסף
לעלות המימון) ,בסוף יום המסחר אשר מוגדר כ"יום האקס" לעניין חלוקת דיבידנד ,באחת או יותר
מהמניות המרכיבות את המדד בין השעות .24:00:00-01:00:00
תקבולים נוספים
מהחזקת המכשיר
לקוחות אשר נמצאים בעסקת קניה ( )Buyיזוכו ב 75%מתקבול החזקת המדד.
הפיננסי
לקוחות אשר נמצאים בעסקת מכירה ( )Sellיחויבו  100%מתקבול החזקת המדד.
לצפייה בסכום החיוב או הזיכוי הקרוב פר יחידה אחת בגין החזקת עסקה פתוחה
לחץ על הקישור הבאhttps://www.fxcm.co.il/real-time-roll-over :
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לצפייה בטווח התקבולים העתידי הצפוי בגין החזקת המדד לחץ על הקישור הבא:
/https://www.fxcm.co.il/upcoming-dividends
נוספות ללא עמלות נוספות
למכשיר

עמלות
בקשר
הפיננסי
מסחר שעון ישראל (שעון קיץ) :שעות מסחר – יום ב' עד יום ו' בין השעות 09:00:00-23:00:00
שעות
הפיננסי
במכשיר
מועדי חופשותhttps://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-:
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
אירו (.)EUR
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלא :נכס הבסיס הוא החוזה העתידי  Euro STOXX 50 Futureשמועד פקיעתו מופיע בקישור
הבא:
(לחץ כאן ,הסיסמה לכניסה לעמוד  -שוויהוגן.)2016
תיאור נכס הבסיס :חוזה עתידי על מדד המכיל  50מניות אירופאיות בדירוג גבוה מ 12מדינות אירפאיות
שונות שהתקופה שנותרה עד לפקיעתו הינה הקצרה ביותר מבין כל סדרות החוזים העתידיים הנסחרים
באותה בורסה.
שם מלא ותיאור מדד היורו סטוקס  50הינו מדד מחיר ()Cash Index
תמציתי
מדד השקעה ( )Total Return Indexהוא מדד העוקב אחר המניות המרכיבות אותו ומניח כי הדיבידנדים
המחולקים בו הושקעו מחדש במניות המדד .כתוצאה מכך המדד אינו יורד כאשר ישנה חלוקה של
דיבידנד .וזאת בשונה ממדד מחיר ( )Cash Indexאשר מתעדכן מטה בהתאם לחלוקת הדיבידנד.
למידע נוסף אודות נכס הבסיס:
http://www.eurexchange.com/exchange-en/products/idx/stx/blc/EURO-STOXX-50-Index-Futures/18954
מקום מסחר

 - Eurexבורסת הנגזרים האירופית

סימול נכס הבסיס

סימול בבורסה בו נסחר FESX
STOXX Limited
למידע נוסף אודות המדד:
https://www.stoxx.com/index-details?symbol=SX5E

עורך נכס הבסיס
עורך נכס הבסיס הסינטטי הוא FXCM LTD
למידע נוסף אודות מתודולגיית נכס הבסיס הסינטטי
https://www.fxcm.co.il/indices-methodology/
מחיר

בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום -
http://www.bloomberg.com/quote/VG1:IND
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בלומברג( VG1:IND /בלומברג)

קוד
רויטרס
( )EURאירו
מטבע הנכס
סטיית תקן יומית  – 0.85%מייצג את סטיית התקן היומית (באחוזים) של מחיר נכס הבסיס ברבעון השני בשנת .2016
הבסיס
נכס
ברבעון האחרון
אחוז שינוי% 6.44 :
תאריך09/11/2016 :
אחוז שינוי% 3.28 :

תוך תאריך05/12/2016 :
תנודתיות
נכס
של
יומית
אחוז שינוי% 2.66 :
תאריך07/11/2016 :
הבסיס (על בסיס
אופן החישוב :שער נכס הבסיס הגבוה ביותר ( )HIGHשנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך
)HIGH - LOW
ביותר ( )LOWשנמדד באותו יום המסחר .התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך ( )LOWביותר שנמדד באותו
יום המסחר.

המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMeta Trader 4 / Trading Station 2 :

מערכת מסחר
הבסיס
סימול נכס
EUSTX50
במערכות המסחר
חוזה הפרשים אחד
כמות
מינימלית

מסחר

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

מערכת המסחר
Trading Station 2
Meta Trader 4

סימול לכמות המינימלית
1
1

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 5% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
XXXX.XX
החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
0.05 EUR

Trade Size*0.1* 0.5
רווח/הפסד בגין  = Trade Sizeגודל העסקה ביחידות חוזה
תזוזה
במחיר מינימלית לדוגמה :התזוזה בקנייה/מכירה בהיקף חוזה הפרשים ( 1ההיקף המינימלי) שווה ל EUR 0.05
1*0.1*0.5= 0.05
ספק הציטוטים
מתודולוגיות
הציטוטים

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

ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx

המוצר.

לינק

לאתר

הדיווחים:

ג .דף מוצר .FRA40
תאריך עדכון אחרון 31/01/2017 -
מכשיר פיננסי

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס

חוזה הפרשים
()CFD

CAC 40 Future
נכס הבסיס הוא החוזה העתידי
שמועד פקיעתו מצוין בקישור
הבא (לחץ כאן)

חוזה עתידי
על מדד

פקיעה של המכשיר
הפיננסי

המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה

הבטוחה
המינימלית
הנדרשת
מפורסמת
באתר החברה
(לחץ כאן)
ואינה תפחת
מ 2.5%

המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
חוזה
הפרשים מחיר חוזה הפרשים שערכו נגזר מחוזה עתידי על מדד מחושב באמצעות הנוסחה הבאה:
()CFD
𝒆𝒄𝒊𝒓𝑷 𝑫𝑭𝑪 = 𝒆𝒖𝒍𝒂𝑽 𝒓𝒊𝒂𝑭 𝑼𝒏𝒅𝒆𝒓𝒍𝒊𝒏𝒆 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕 −
מקרא:
 =Underline Assetמחיר נכס הבסיס.
 =Fair Valueרכיב שווי הוגן הינו חישוב הכולל בתוכו משתנים שנוטים להשפיע על מחיר החוזה העתידי
ביחס למחיר המדד (מחיר ה ,)cash-למשל שערי ריבית ודיבידנדים.
זהות החוזה הספציפי וערך רכיב השווי הוגן מתעדכנים בזמן אמת באתר החברה (לחץ כאן ,הסיסמה
לכניסה לעמוד  -שוויהוגן.)2016
מחירי הקנייה והמכירה המוצגים במערכת המסחר כוללים תוספת מרווח ציטוט (.)Mark Up
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מינוף
ומסחר מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
בחוזה הפרשים
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
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פקיעת למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה .העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר
מועד
המכשיר הפיננסי החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות כפול  0.1כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר
הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח
את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע
החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות כפול  0.1כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר
הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את חוזה
ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה
למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי :FRA40
𝑳(𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 × 𝟎. 𝟏) × (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑩𝒊𝒅 – 𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑨𝒔𝒌) × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 = 𝑷/
יתרת

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

נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :FRA40
𝑳(𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 × 𝟎. 𝟏) × (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑨𝒔𝒌 – 𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑩𝒊𝒅) × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 = 𝑷/
מקרא:
 = Trade Sizeגודל העסקה ביחידות חוזה
 = Open Bidשער הפתיחה בעסקת מכירה ()Sell
 = Close Bidשער הסגירה בעסקת קנייה ()Buy
 = Open Askשער הפתיחה בעסקת קנייה ()Buy
 = Close Askשער הסגירה בעסקת מכירה ()Sell
 = Exchange Rateשער ההמרה של מטבע הציטוט (משני) למטבע הבסיס בחשבון המסחר על בסיס שער
האמצע.
 = P/Lרווח/הפסד
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע ()Mid
של צמד המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד סגירת
העסקה.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 23:59:59שעון ישראל) .הלקוח
יחויב או יזוכה בימים א' – ו' בשעה 00:00:00 – 01:00:00:בגין היום הקודם ישירות מחשבונו בזירה ,בהתאם
לנוסחה שלהן:

עמלה בגין החזקת
עסקה פתוחה

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :FRA40 )Buy
𝒆𝒕𝒂𝑹 𝒆𝒈𝒏𝒂𝒉𝒄𝒙𝑬 × 𝒔𝒚𝒂𝑫 × )𝒑𝑼 𝒌𝒓𝒂𝑴 𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝒑𝒓𝒊𝒄𝒆 × 𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 × 𝟎. 𝟏 × (𝑰𝒏𝒕𝒓𝒆𝒔𝒕 𝑴𝒂𝒊𝒏 +
𝐭𝐬𝐨𝐂 𝐠𝐧𝐢𝐜𝐧𝐚𝐧𝐢𝐅 =
𝟎𝟔𝟑

ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת רכישה פתוחה בגובה יחידת חוזה אחת (הנתונים מחושבים על בסיס
הרבעון האחרון)$0.03:
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עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :FRA40 )Sell
𝒆𝒕𝒂𝑹 𝒆𝒈𝒏𝒂𝒉𝒄𝒙𝑬 × 𝒔𝒚𝒂𝑫 × )𝒆𝒕𝒐𝒖𝑸 𝒕𝒔𝒆𝒓𝒕𝒏𝑰 𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝒑𝒓𝒊𝒄𝒆 × 𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 × 𝟎. 𝟏 × (𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑 −
𝐭𝐬𝐨𝐂 𝐠𝐧𝐢𝐜𝐧𝐚𝐧𝐢𝐅 =
𝟎𝟔𝟑

ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה יחידת חוזה אחת (הנתונים מחושבים על בסיס
הרבעון האחרון)$0.01 :
במידה ותוצאת חישוב (  ) Financing Costהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב ,במידה ותוצאת חישוב
(  ) Financing Costהיא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מעלות מימון
אחת .למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום שישי (ללא חג נלווה) בשעה ( 23:59:59שעון ישראל) ,תחויב  3פעמים בגין
החזקת העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בראשון
לפירוט מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
/https://www.fxcm.co.il/roll-over-calendar

מקרא:
 = Close Priceמחיר הסגירה היומי של המדד יום לפני מועד החיוב.
 = Trade Sizeגודל העסקה (כמות חוזים) LOT .אחד שווה למאה חוזים.
 = Interest Quoteריבית הלייבור לשלושה חודשים של מטבע הציטוט (.)USD
 = Mark Upתוספת הייקור של ספקית הנזילות בגין החזקת העסקה  3%בקנייה  2%במכירה.
 = Daysמכפיל הימים (ככלל ,בימי שישי המכפיל הוא  3עבור ימי שבת וראשון וביום שלפני חגים
ומועדים החיוב יהיה גם עבור ימי החג)
 = Exchange Rateשער ההמרה של מטבע הציטוט (משני) למטבע הבסיס בחשבון המסחר על בסיס שער
האמצע.
 = Financing Costסך החיוב/הזיכוי היומי בגין החזקת העסקה.
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע ()Mid
של צמד המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד החישוב.
דוגמה*:
FRA40 Buy 100
%0.29 = EUR Interest
3% = Mark Up
100 =Trade Size
1.12 = Exchange Rate
4450 =Close Price
1 =Days
𝟐𝟏 𝟒𝟒𝟓𝟎 × 𝟎. 𝟏 × 𝟏𝟎𝟎 × (𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟗 + 𝟎. 𝟎𝟑) × 𝟏 × 𝟏.
𝟓𝟓 = 𝟒.
𝟎𝟔𝟑

לצפייה בסכום החיוב או הזיכוי הקרוב פר יחידה אחת בגין החזקת עסקה פתוחה
לחץ על הקישור הבאhttps://www.fxcm.co.il/real-time-roll-over :
המרת אין עמלת המרה בגין המרת מטבע הציטוט למטבע הבסיס בחשבון

עמלת
מטבע
גלגול המכשיר לא רלוונטי
הפיננסי
תקבולים נוספים המכשיר הפיננסי מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.
מהחזקת המכשיר סוג התקבולים :תקבולים מהחזקת מדד.
הפיננסי
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החברה תעביר תקבולים מהחזקת מדד לחשבון הלקוח (כחלק מעלויות החזקת עסקה פתוחה בנוסף
לעלות המימון) ,בסוף יום המסחר אשר מוגדר כ"יום האקס" לעניין חלוקת דיבידנד ,באחת או יותר
מהמניות המרכיבות את המדד בין השעות .24:00:00-01:00:00
לקוחות אשר נמצאים בעסקת קניה ( )Buyיזוכו ב 75%מתקבול החזקת המדד.
לקוחות אשר נמצאים בעסקת מכירה ( )Sellיחויבו  100%מתקבול החזקת המדד.
לצפייה בסכום החיוב או הזיכוי הקרוב פר יחידה אחת בגין החזקת עסקה פתוחה
לחץ על הקישור הבאhttps://www.fxcm.co.il/real-time-roll-over :
לצפייה בטווח התקבולים העתידי הצפוי בגין החזקת המדד לחץ על הקישור הבא:
/https://www.fxcm.co.il/upcoming-dividends
נוספות ללא עמלות נוספות
למכשיר

עמלות
בקשר
הפיננסי
מסחר שעון ישראל (שעון קיץ) :שעות מסחר – יום ב' עד יום ו' בין השעות 09:00:00-23:00:00
שעות
הפיננסי
במכשיר
מועדי חופשותhttps://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-:
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
אירו (.)EUR
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלא :נכס הבסיס הוא החוזה העתידי  CAC 40 Futureשמועד פקיעתו מופיע בקישור הבא:
(לחץ כאן ,הסיסמה לכניסה לעמוד  -שוויהוגן.)2016
תיאור נכס הבסיס :חוזה עתידי על מדד המכיל  40מניות בדירוג גבוה מצרפת הנסחרות בבורסת פריז
שהתקופה שנותרה עד לפקיעתו הינה הקצרה ביותר מבין כל סדרות החוזים העתידיים הנסחרים באותה
בורסה.
שם מלא ותיאור מדד קאק  40הינו מדד מחיר ()Cash Index
תמציתי
מדד השקעה ( )Total Return Indexהוא מדד העוקב אחר המניות המרכיבות אותו ומניח כי הדיבידנדים
המחולקים בו הושקעו מחדש במניות המדד .כתוצאה מכך המדד אינו יורד כאשר ישנה חלוקה של
דיבידנד .וזאת בשונה ממדד מחיר ( )Cash Indexאשר מתעדכן מטה בהתאם לחלוקת הדיבידנד.
למידע נוסף אודות נכס הבסיס:
https://derivatives.euronext.com/en/products/index-futures/FCE-DPAR/contractspecification
מקום מסחר

 - Euronext NVבורסת יורונקסט

סימול נכס הבסיס

סימול בבורסה בו נסחר FCE

עורך נכס הבסיס

Euronext
למידע נוסף אודות המדד:
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https://www.euronext.com/en/products/indices/FR0003500008-XPAR/marketinformation
עורך נכס הבסיס הסינטטי הוא FXCM LTD
למידע נוסף אודות מתודולגיית נכס הבסיס הסינטטי
https://www.fxcm.co.il/indices-methodology/
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום -
http://www.bloomberg.com/quote/CF1:IND

מחיר

בלומברג( CF1:IND /בלומברג)

קוד
רויטרס
( )EURאירו
מטבע הנכס
סטיית תקן יומית  – 0.82%מייצג את סטיית התקן היומית (באחוזים) של מחיר נכס הבסיס ברבעון השני בשנת .2016
הבסיס
נכס
ברבעון האחרון
אחוז שינוי% 6.73 :
תאריך09/11/2016 :
אחוז שינוי% 3.04 :

תוך תאריך05/12/2016 :
תנודתיות
נכס
של
יומית
אחוז שינוי% 2.63 :
תאריך07/11/2016 :
הבסיס (על בסיס
אופן החישוב :שער נכס הבסיס הגבוה ביותר ( )HIGHשנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך
)HIGH - LOW
ביותר ( )LOWשנמדד באותו יום המסחר .התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך ( )LOWביותר שנמדד באותו
יום המסחר.

המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMeta Trader 4 / Trading Station 2 :

מערכת מסחר
הבסיס
סימול נכס
FRA40
במערכות המסחר
חוזה הפרשים אחד
כמות
מינימלית

מסחר

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

מערכת המסחר
Trading Station 2
Meta Trader 4

סימול לכמות המינימלית
1
1

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 2.5% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
XXXX.XX
החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
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תנודת
הציטוט 0.02 EUR
המינימלי בזירה
Trade Size* 0.1*0.2
רווח/הפסד בגין  = Trade Sizeגודל העסקה ביחידות חוזה
תזוזה מינימלית לדוגמה :התזוזה בקנייה/מכירה בהיקף חוזה הפרשים ( 1ההיקף המינימלי) שווה ל 0.02 EUR
במחיר
1*0.1*0.2= 0.02
ספק הציטוטים
מתודולוגיות
הציטוטים

למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx

דיווחים

ד .דף מוצר .GER30
תאריך עדכון אחרון 31/01/2017 -
מכשיר פיננסי

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס

פקיעה של המכשיר
הפיננסי

חוזה הפרשים
()CFD

DAX 30 Future
נכס הבסיס הוא החוזה העתידי
שמועד פקיעתו מצוין בקישור
הבא (לחץ כאן)

חוזה עתידי
על מדד

המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה

הבטוחה
המינימלית
הנדרשת
מפורסמת
באתר החברה
(לחץ כאן)
ואינה תפחת
מ 2.5%

המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
חוזה
()CFD

הפרשים

מחיר חוזה הפרשים שערכו נגזר מחוזה עתידי על מדד מחושב באמצעות הנוסחה הבאה:
𝑼𝒏𝒅𝒆𝒓𝒍𝒊𝒏𝒆 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕 − 𝑭𝒂𝒊𝒓 𝑽𝒂𝒍𝒖𝒆 = 𝑪𝑭𝑫 𝑷𝒓𝒊𝒄e
מקרא:
 =Underline Assetמחיר נכס הבסיס.
 =Fair Valueרכיב שווי הוגן הינו חישוב הכולל בתוכו משתנים שנוטים להשפיע על מחיר החוזה העתידי
ביחס למחיר המדד (מחיר ה ,)cash-למשל שערי ריבית ודיבידנדים.
זהות החוזה הספציפי וערך רכיב השווי הוגן מתעדכנים בזמן אמת באתר החברה (לחץ כאן ,הסיסמה
לכניסה לעמוד  -שוויהוגן.)2016
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מחירי הקנייה והמכירה המוצגים במערכת המסחר כוללים תוספת מרווח ציטוט (.)Mark Up
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מינוף
ומסחר מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
בחוזה הפרשים
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
פקיעת למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה .העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר
מועד
המכשיר הפיננסי החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות כפול  0.1כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר
הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח
את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע
החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות כפול  0.1כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר
הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את חוזה
ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה
למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי :GER30
𝑳(𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 × 𝟎. 𝟏) × (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑩𝒊𝒅 – 𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑨𝒔𝒌) × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 = 𝑷/
יתרת

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

נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :GER30
𝑳(𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 × 𝟎. 𝟏) × (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑨𝒔𝒌 – 𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑩𝒊𝒅) × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 = 𝑷/
מקרא:
 = Trade Sizeגודל העסקה ביחידות חוזה
 = Open Bidשער הפתיחה בעסקת מכירה ()Sell
 = Close Bidשער הסגירה בעסקת קנייה ()Buy
 = Open Askשער הפתיחה בעסקת קנייה ()Buy
 = Close Askשער הסגירה בעסקת מכירה ()Sell
 = Exchange Rateשער ההמרה של מטבע הציטוט (משני) למטבע הבסיס בחשבון המסחר על בסיס שער
האמצע.
 = P/Lרווח/הפסד
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע ()Mid
של צמד המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד סגירת
העסקה.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
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החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 23:59:59שעון ישראל) .הלקוח
יחויב או יזוכה בימים א' – ו' בשעה 00:00:00 – 01:00:00:בגין היום הקודם ישירות מחשבונו בזירה ,בהתאם
לנוסחה שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :GER30 )Buy
𝒆𝒕𝒂𝑹 𝒆𝒈𝒏𝒂𝒉𝒄𝒙𝑬 × 𝒔𝒚𝒂𝑫 × )𝒑𝑼 𝒌𝒓𝒂𝑴 𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝒑𝒓𝒊𝒄𝒆 × 𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 × 𝟎. 𝟏 × (𝑰𝒏𝒕𝒓𝒆𝒔𝒕 𝑴𝒂𝒊𝒏 +
𝐭𝐬𝐨𝐂 𝐠𝐧𝐢𝐜𝐧𝐚𝐧𝐢𝐅 =
𝟎𝟔𝟑

ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת רכישה פתוחה בגובה יחידת  LOTאחת (הנתונים מחושבים על בסיס
הרבעון האחרון)$0.08 :
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :GER30 )Sell
𝒆𝒕𝒂𝑹 𝒆𝒈𝒏𝒂𝒉𝒄𝒙𝑬 × 𝒔𝒚𝒂𝑫 × )𝒆𝒕𝒐𝒖𝑸 𝒕𝒔𝒆𝒓𝒕𝒏𝑰 𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝒑𝒓𝒊𝒄𝒆 × 𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 × 𝟎. 𝟏 × (𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑 −
𝐭𝐬𝐨𝐂 𝐠𝐧𝐢𝐜𝐧𝐚𝐧𝐢𝐅 =
𝟎𝟔𝟑

ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה יחידת  LOTאחת (הנתונים מחושבים על בסיס
הרבעון האחרון)$0.03 :
במידה ותוצאת חישוב (  ) Financing Costהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב ,במידה ותוצאת חישוב
(  ) Financing Costהיא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה.

עמלה בגין החזקת
עסקה פתוחה

לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מעלות מימון
אחת .למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום שישי (ללא חג נלווה) בשעה ( 23:59:59שעון ישראל) ,תחויב  3פעמים בגין
החזקת העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בראשון
לפירוט מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
/https://www.fxcm.co.il/roll-over-calendar

מקרא:
 = Close Priceמחיר הסגירה היומי של המדד יום לפני מועד החיוב.
 = Trade Sizeגודל העסקה (כמות חוזים) LOT .אחד שווה למאה חוזים.
 = Interest Quoteריבית הלייבור לשלושה חודשים של מטבע הציטוט (.)USD
 = Mark Upתוספת הייקור של ספקית הנזילות בגין החזקת העסקה  3%בקנייה  2%במכירה.
 = Daysמכפיל הימים (ככלל ,בימי שישי המכפיל הוא  3עבור ימי שבת וראשון וביום שלפני חגים
ומועדים החיוב יהיה גם עבור ימי החג)
 = Exchange Rateשער ההמרה של מטבע הציטוט (משני) למטבע הבסיס בחשבון המסחר על בסיס שער
האמצע.
 = Financing Costסך החיוב/הזיכוי היומי בגין החזקת העסקה.
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע ()Mid
של צמד המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד החישוב.
דוגמה*:
GER30 Buy 100
%0.29 = EUR Interest
3% = Mark Up
100 =Trade Size
1.12 = Exchange Rate
10206 =Close Price
1 =Days
𝟐𝟏 𝟏𝟎𝟐𝟎𝟔 × 𝟎. 𝟏 × 𝟏𝟎𝟎 × (𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟗 + 𝟎. 𝟎𝟑) × 𝟏 × 𝟏.
𝟒𝟒 = 𝟏𝟎.
𝟎𝟔𝟑
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לצפייה בסכום החיוב או הזיכוי הקרוב פר יחידה אחת בגין החזקת עסקה פתוחה
לחץ על הקישור הבאhttps://www.fxcm.co.il/real-time-roll-over :
המרת אין עמלת המרה בגין המרת מטבע הציטוט למטבע הבסיס בחשבון

עמלת
מטבע
גלגול המכשיר
הפיננסי
תקבולים נוספים
מהחזקת המכשיר
הפיננסי
נוספות
עמלות
למכשיר
בקשר
הפיננסי
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי

לא רלוונטי

המכשיר הפיננסי אינו מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.
ללא עמלות נוספות

שעון ישראל (שעון קיץ) :שעות מסחר – יום ב' עד יום ו' בין השעות 09:00:00-23:00:00
מועדי חופשותhttps://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-:
Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
אירו (.)EUR
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלא :נכס הבסיס הוא החוזה העתידי  Dax 30 Futureשמועד פקיעתו מופיע בקישור הבא:
(לחץ כאן ,הסיסמה לכניסה לעמוד  -שוויהוגן.)2016
תיאור נכס הבסיס :חוזה עתידי על מדד המכיל  30מניות בדירוג גבוה מגרמניה הנסחרות בבורסת
פרנקפורט שהתקופה שנותרה עד לפקיעתו הינה הקצרה ביותר מבין כל סדרות החוזים העתידיים
הנסחרים באותה בורסה.
שם מלא ותיאור
תמציתי

מדד הדאקס  30הינו מדד השקעה ()Total Return Index
מדד השקעה ( )Total Return Indexהוא מדד העוקב אחר המניות המרכיבות אותו ומניח כי הדיבידנדים
המחולקים בו הושקעו מחדש במניות המדד .כתוצאה מכך המדד אינו יורד כאשר ישנה חלוקה של
דיבידנד .וזאת בשונה ממדד מחיר ( )Cash Indexאשר מתעדכן מטה בהתאם לחלוקת הדיבידנד.

מקום מסחר

למידע נוסף אודות נכס הבסיס:
/http://www.eurexchange.com/exchange-en/products/idx/dax/17206
 - Eurexבורסת הנגזרים האירופית

סימול נכס הבסיס

סימול בבורסה בו נסחר FDAX
Deutsche Börse
למידע נוסף אודות המדד:
http://www.dax-indices.com/EN/index.aspx?pageID=25&ISIN=DE0008469008

עורך נכס הבסיס
עורך נכס הבסיס הסינטטי הוא FXCM LTD
למידע נוסף אודות מתודולגיית נכס הבסיס הסינטטי
https://www.fxcm.co.il/indices-methodology/
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בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום -
מחיר

http://www.bloomberg.com/quote/GX1:IND
בלומברג( GX1:IND /בלומברג)

קוד
רויטרס
( )EURאירו
מטבע הנכס
סטיית תקן יומית  – 0.83%מייצג את סטיית התקן היומית (באחוזים) של מחיר נכס הבסיס ברבעון השני בשנת .2016
הבסיס
נכס
ברבעון האחרון
אחוז שינוי% 6.57 :
תאריך09/11/2016 :
אחוז שינוי% 3.04 :

תוך תאריך05/12/2016 :
תנודתיות
נכס
של
יומית
אחוז שינוי% 2.74 :
תאריך01/11/2016 :
הבסיס (על בסיס
אופן החישוב :שער נכס הבסיס הגבוה ביותר ( )HIGHשנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך
)HIGH - LOW
ביותר ( )LOWשנמדד באותו יום המסחר .התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך ( )LOWביותר שנמדד באותו
יום המסחר.

המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMeta Trader 4 / Trading Station 2 :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס GER30
במערכות המסחר
חוזה הפרשים אחד
כמות
מינימלית

מסחר

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

מערכת המסחר
Trading Station 2
Meta Trader 4

סימול לכמות המינימלית
1
1

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

Trade Size*0.1* 0.05
רווח/הפסד בגין  = Trade Sizeגודל העסקה ביחידות חוזה
תזוזה
במחיר מינימלית לדוגמה :התזוזה בקנייה/מכירה בהיקף חוזה הפרשים ( 1ההיקף המינימלי) שווה ל 0.005 EUR
1*0.1*0.05 = 0.005
ספק הציטוטים
מתודולוגיות
הציטוטים

למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
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פרטים נוספים
דיווחים

ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx

ה .דף מוצר .HKG33
תאריך עדכון אחרון 31/01/2016 -
מכשיר פיננסי

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס

פקיעה של המכשיר
הפיננסי

חוזה הפרשים
()CFD

Mini - Hang Seng Future
נכס הבסיס הוא החוזה העתידי
שמועד פקיעתו מצוין בקישור
הבא (לחץ כאן)

חוזה עתידי
על מדד

המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה

הבטוחה
המינימלית
הנדרשת
מפורסמת
באתר החברה
(לחץ כאן)
ואינה תפחת
מ 5%

המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
חוזה
הפרשים מחיר חוזה הפרשים שערכו נגזר מחוזה עתידי על מדד מחושב באמצעות הנוסחה הבאה:
()CFD
𝒆𝒄𝒊𝒓𝑷 𝑫𝑭𝑪 = 𝒆𝒖𝒍𝒂𝑽 𝒓𝒊𝒂𝑭 𝑼𝒏𝒅𝒆𝒓𝒍𝒊𝒏𝒆 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕 −
מקרא:
 =Underline Assetמחיר נכס הבסיס.
 =Fair Valueרכיב שווי הוגן הינו חישוב הכולל בתוכו משתנים שנוטים להשפיע על מחיר החוזה העתידי
ביחס למחיר המדד (מחיר ה ,)cash-למשל שערי ריבית ודיבידנדים.
זהות החוזה הספציפי וערך רכיב השווי הוגן מתעדכנים בזמן אמת באתר החברה (לחץ כאן ,הסיסמה
לכניסה לעמוד  -שוויהוגן.)2016
מחירי הקנייה והמכירה המוצגים במערכת המסחר כוללים תוספת מרווח ציטוט (.)Mark Up
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
מינוף
ומסחר העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
בחוזה הפרשים
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
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יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
פקיעת למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה .העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר
מועד
המכשיר הפיננסי החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות כפול  0.1כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר
הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח
את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע
החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות כפול  0.1כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר
הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את חוזה
ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה
למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי :HKG33
𝑳(𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 × 𝟎. 𝟏) × (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑩𝒊𝒅 – 𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑨𝒔𝒌) × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 = 𝑷/
יתרת

חישוב
הפסד
/
הרווח
נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי :HKG33
במכשיר פיננסי
(כולל עמלת מרווח
𝑳(𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 × 𝟎. 𝟏) × (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑨𝒔𝒌 – 𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑩𝒊𝒅) × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 = 𝑷/
ולמעט
ציטוט
עמלות נוספות)
מקרא:
 = Trade Sizeגודל העסקה ביחידות חוזה
 = Open Bidשער הפתיחה בעסקת מכירה ()Sell
 = Close Bidשער הסגירה בעסקת קנייה ()Buy
 = Open Askשער הפתיחה בעסקת קנייה ()Buy
 = Close Askשער הסגירה בעסקת מכירה ()Sell
 = Exchange Rateשער ההמרה של מטבע הציטוט (משני) למטבע הבסיס בחשבון המסחר על בסיס שער
האמצע.
 = P/Lרווח/הפסד
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע ()Mid
של צמד המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד סגירת
העסקה.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 23:59:59שעון ישראל) .הלקוח
יחויב או יזוכה בימים א' – ו' בשעה 00:00:00 – 01:00:00:בגין היום הקודם ישירות מחשבונו בזירה ,בהתאם
לנוסחה שלהן:

עמלה בגין החזקת
עסקה פתוחה

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה :HKG33 )Buy
𝒆𝒕𝒂𝑹 𝒆𝒈𝒏𝒂𝒉𝒄𝒙𝑬 × 𝒔𝒚𝒂𝑫 × )𝒑𝑼 𝒌𝒓𝒂𝑴 𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝒑𝒓𝒊𝒄𝒆 × 𝟎. 𝟏 × 𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 × (𝑰𝒏𝒕𝒓𝒆𝒔𝒕 𝑴𝒂𝒊𝒏 +
𝐭𝐬𝐨𝐂 𝐠𝐧𝐢𝐜𝐧𝐚𝐧𝐢𝐅 =
𝟎𝟔𝟑
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ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת רכישה פתוחה בגובה יחידת חוזה אחת (הנתונים מחושבים על בסיס
הרבעון האחרון)$ 0.24:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה :HKG33 )Sell
𝒆𝒕𝒂𝑹 𝒆𝒈𝒏𝒂𝒉𝒄𝒙𝑬 × 𝒔𝒚𝒂𝑫 × )𝒆𝒕𝒐𝒖𝑸 𝒕𝒔𝒆𝒓𝒕𝒏𝑰 𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝒑𝒓𝒊𝒄𝒆 × 𝟎. 𝟏 × 𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 × (𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑 −
𝐭𝐬𝐨𝐂 𝐠𝐧𝐢𝐜𝐧𝐚𝐧𝐢𝐅 =
𝟎𝟔𝟑

ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה יחידת חוזה אחת (הנתונים מחושבים על בסיס
הרבעון האחרון)$0.03 :
במידה ותוצאת חישוב (  ) Financing Costהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב ,במידה ותוצאת חישוב
(  ) Financing Costהיא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מעלות מימון
אחת .למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום שישי (ללא חג נלווה) בשעה ( 23:59:59שעון ישראל) ,תחויב  3פעמים בגין
החזקת העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בראשון
לפירוט מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
/https://www.fxcm.co.il/roll-over-calendar

מקרא:
 = Close Priceמחיר הסגירה היומי של המדד יום לפני מועד החיוב.
 = Trade Sizeגודל העסקה (כמות חוזים) LOT .אחד שווה למאה חוזים.
 = Interest Quoteריבית הלייבור לשלושה חודשים של מטבע הציטוט (.)USD
 = Mark Upתוספת הייקור של ספקית הנזילות בגין החזקת העסקה  3%בקנייה  2%במכירה.
 = Daysמכפיל הימים (ככלל ,בימי שישי המכפיל הוא  3עבור ימי שבת וראשון וביום שלפני חגים
ומועדים החיוב יהיה גם עבור ימי החג)
 = Exchange Rateשער ההמרה של מטבע הציטוט (משני) למטבע הבסיס בחשבון המסחר על בסיס שער
האמצע.
 = Financing Costסך החיוב/הזיכוי היומי בגין החזקת העסקה.
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע ()Mid
של צמד המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד החישוב.
דוגמה*:
HKG33 Buy 100
%0.50 = HKD Interest
3% = Mark Up
100 =Trade Size
1.12 = Exchange Rate
2990 =Close Price
1 =Days
𝟐𝟏 𝟐𝟑𝟑𝟎𝟎 × 𝟏𝟎𝟎 × (𝟎. 𝟎𝟎𝟓 + 𝟎. 𝟎𝟑) × 𝟏 × 𝟎.
𝟎𝟏 = 𝟐𝟕.
𝟎𝟔𝟑

לצפייה בסכום החיוב או הזיכוי הקרוב פר יחידה אחת בגין החזקת עסקה פתוחה
לחץ על הקישור הבאhttps://www.fxcm.co.il/real-time-roll-over :
המרת אין עמלת המרה בגין המרת מטבע הציטוט למטבע הבסיס בחשבון

עמלת
מטבע
גלגול המכשיר לא רלוונטי
הפיננסי
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המכשיר הפיננסי מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.
סוג התקבולים :תקבולים מהחזקת מדד.
החברה תעביר תקבולים מהחזקת מדד לחשבון הלקוח (כחלק מעלויות החזקת עסקה פתוחה בנוסף
לעלות המימון) ,בסוף יום המסחר אשר מוגדר כ"יום האקס" לעניין חלוקת דיבידנד ,באחת או יותר
מהמניות המרכיבות את המדד בין השעות .24:00:00-01:00:00
תקבולים נוספים לקוחות אשר נמצאים בעסקת קניה ( )Buyיזוכו ב 75%מתקבול החזקת המדד.
מהחזקת המכשיר
לקוחות אשר נמצאים בעסקת מכירה ( )Sellיחויבו  100%מתקבול החזקת המדד.
הפיננסי
לצפייה בסכום החיוב או הזיכוי הקרוב פר יחידה אחת בגין החזקת עסקה פתוחה
לחץ על הקישור הבאhttps://www.fxcm.co.il/real-time-roll-over :

עמלות
בקשר
הפיננסי

לצפייה בטווח התקבולים העתידי הצפוי בגין החזקת המדד לחץ על הקישור הבא:
/https://www.fxcm.co.il/upcoming-dividends
נוספות ללא עמלות נוספות
למכשיר

שעון ישראל (שעון קיץ) :שעות מסחר – יום ב' עד יום ו' בין השעות  04:15:00-12:15:00עם הפסקת
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי מסחר יומית בין השעות 07:00:00-08:00:00
ומועדי חופשות מועדי חופשותhttps://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-:
במכשיר הפיננסי Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
דולר הונג קונגי (.)HKD
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלא :נכס הבסיס הוא החוזה העתידי  Mini Hang Seng Futureשמועד פקיעתו מופיע בקישור
הבא:
(לחץ כאן ,הסיסמה לכניסה לעמוד  -שוויהוגן.)2016
תיאור נכס הבסיס :חוזה עתידי על מדד המכיל  33מניות מהונג קונג בדירוג גבוה שהתקופה שנותרה
עד לפקיעתו הינה הקצרה ביותר מבין כל סדרות החוזים העתידיים הנסחרים באותה בורסה.
שם מלא ותיאור נכס הבסיס הינו מדד מחיר ()Cash Index
תמציתי
מדד השקעה ( )Total Return Indexהוא מדד העוקב אחר המניות המרכיבות אותו ומניח כי הדיבידנדים
המחולקים בו הושקעו מחדש במניות המדד .כתוצאה מכך המדד אינו יורד כאשר ישנה חלוקה של
דיבידנד .וזאת בשונה ממדד מחיר ( )Cash Indexאשר מתעדכן מטה בהתאם לחלוקת הדיבידנד.
למידע נוסף אודות נכס הבסיס:
https://www.hkex.com.hk/eng/prod/drprod/mhsifo/minif.htm
מקום מסחר

 - HKEXבורסת הונג קונג

סימול נכס הבסיס

סימול בבורסה בו נסחר MHI

עורך נכס הבסיס

Hang Seng Indexes
למידע נוסף אודות המדד:
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https://www.hsi.com.hk/HSI-Net/HSI-Net
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום -
http://www.bloomberg.com/quote/HI1:IND

מחיר

בלומברג( HI1:IND /בלומברג)

קוד
רויטרס
( )HKDדולר הונג קונגי
מטבע הנכס
סטיית תקן יומית  – 0.89%מייצג את סטיית התקן היומית (באחוזים) של מחיר נכס הבסיס ברבעון השני בשנת .2016
הבסיס
נכס
ברבעון האחרון
אחוז שינוי% 5.54 :
תאריך09/11/2016 :
אחוז שינוי% 2.99 :

תוך תאריך11/10/2016 :
תנודתיות
נכס
של
יומית
אחוז שינוי% 2.26 :
תאריך12/12/2016 :
הבסיס (על בסיס
אופן החישוב :שער נכס הבסיס הגבוה ביותר ( )HIGHשנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך
)HIGH - LOW
ביותר ( )LOWשנמדד באותו יום המסחר .התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך ( )LOWביותר שנמדד באותו
יום המסחר.

המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMeta Trader 4 / Trading Station 2 :

מערכת מסחר
הבסיס
סימול נכס
HKG33
במערכות המסחר
חוזה הפרשים אחד
כמות
מינימלית

מסחר

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

מערכת המסחר
Trading Station 2
Meta Trader 4

סימול לכמות המינימלית
1
1

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 5% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
XXXXX.XX
החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
5 HKD

Trade Size* 5
רווח/הפסד בגין  = Trade Sizeגודל העסקה ביחידות חוזה
תזוזה מינימלית לדוגמה :התזוזה בקנייה/מכירה בהיקף חוזה הפרשים ( 1ההיקף המינימלי) שווה ל 5 HKD
במחיר
1*5= 5
ספק הציטוטים
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מתודולוגיות
הציטוטים

למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
פרטים נוספים

דיווחים

ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx

ו .דף מוצר .JPN225
תאריך עדכון אחרון 31/01/2017 -
מכשיר פיננסי

נכס בסיס

חוזה הפרשים
()CFD

E-Mini Nikkei 225 Future
נכס הבסיס הוא החוזה העתידי
שמועד פקיעתו מצוין בקישור הבא
(לחץ כאן)

סיווג נכס

פקיעה של המכשיר

בסיס

הפיננסי

חוזה
עתידי על
מדד

המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה

הבטוחה
המינימלית
הנדרשת
מפורסמת
באתר החברה
(לחץ כאן)
ואינה תפחת
מ 2.5%

המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
חוזה
הפרשים מחיר חוזה הפרשים שערכו נגזר מחוזה עתידי על מדד מחושב באמצעות הנוסחה הבאה:
()CFD
𝒆𝒄𝒊𝒓𝑷 𝑫𝑭𝑪 = 𝒆𝒖𝒍𝒂𝑽 𝒓𝒊𝒂𝑭 𝑼𝒏𝒅𝒆𝒓𝒍𝒊𝒏𝒆 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕 −
מקרא:
 =Underline Assetמחיר נכס הבסיס.
 =Fair Valueרכיב שווי הוגן הינו חישוב הכולל בתוכו משתנים שנוטים להשפיע על מחיר החוזה העתידי
ביחס למחיר המדד (מחיר ה ,)cash-למשל שערי ריבית ודיבידנדים.
זהות החוזה הספציפי וערך רכיב השווי הוגן מתעדכנים בזמן אמת באתר החברה (לחץ כאן ,הסיסמה
לכניסה לעמוד  -שוויהוגן.)2016
מחירי הקנייה והמכירה המוצגים במערכת המסחר כוללים תוספת מרווח ציטוט (.)Mark Up
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
ומסחר תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
מינוף
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
בחוזה הפרשים
מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
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הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
פקיעת למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה .העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר
מועד
המכשיר הפיננסי החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות כפול  0.1כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר
הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח
את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע
החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות כפול  0.1כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר
הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את חוזה
ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה
למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי :JPN225
𝑳(𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 × 𝟎. 𝟏) × (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑩𝒊𝒅 – 𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑨𝒔𝒌) × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 = 𝑷/
יתרת

חישוב
הפסד
/
הרווח
נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי : JPN225
במכשיר פיננסי
(כולל עמלת מרווח
𝑳(𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 × 𝟎. 𝟏) × (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑨𝒔𝒌 – 𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑩𝒊𝒅) × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 = 𝑷/
ולמעט
ציטוט
עמלות נוספות)
מקרא:
 = Trade Sizeגודל העסקה ביחידות חוזה
 = Open Bidשער הפתיחה בעסקת מכירה ()Sell
 = Close Bidשער הסגירה בעסקת קנייה ()Buy
 = Open Askשער הפתיחה בעסקת קנייה ()Buy
 = Close Askשער הסגירה בעסקת מכירה ()Sell
 = Exchange Rateשער ההמרה של מטבע הציטוט (משני) למטבע הבסיס בחשבון המסחר על בסיס שער
האמצע.
 = P/Lרווח/הפסד
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע ()Mid
של צמד המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד סגירת
העסקה.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 23:59:59שעון ישראל) .הלקוח
יחויב או יזוכה בימים א' – ו' בשעה 00:00:00 – 01:00:00:בגין היום הקודם ישירות מחשבונו בזירה ,בהתאם
לנוסחה שלהן:

עמלה בגין החזקת
עסקה פתוחה

עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה : JPN225 )Buy
𝒆𝒕𝒂𝑹 𝒆𝒈𝒏𝒂𝒉𝒄𝒙𝑬 × 𝒔𝒚𝒂𝑫 × )𝒑𝑼 𝒌𝒓𝒂𝑴 𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝒑𝒓𝒊𝒄𝒆 × 𝟎. 𝟏 × 𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 × (𝑰𝒏𝒕𝒓𝒆𝒔𝒕 𝑴𝒂𝒊𝒏 +
𝐭𝐬𝐨𝐂 𝐠𝐧𝐢𝐜𝐧𝐚𝐧𝐢𝐅 =
𝟎𝟔𝟑
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ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת רכישה פתוחה בגובה יחידת חוזה אחת (הנתונים מחושבים על בסיס
הרבעון האחרון)$ 0.15:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה : JPN225 )Sell
𝒆𝒕𝒂𝑹 𝒆𝒈𝒏𝒂𝒉𝒄𝒙𝑬 × 𝒔𝒚𝒂𝑫 × )𝒆𝒕𝒐𝒖𝑸 𝒕𝒔𝒆𝒓𝒕𝒏𝑰 𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝒑𝒓𝒊𝒄𝒆 × 𝟎. 𝟏 × 𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 × (𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑 −
𝐭𝐬𝐨𝐂 𝐠𝐧𝐢𝐜𝐧𝐚𝐧𝐢𝐅 =
𝟎𝟔𝟑

ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה יחידת חוזה אחת (הנתונים מחושבים על בסיס
הרבעון האחרון)$0.04 :
במידה ותוצאת חישוב (  ) Financing Costהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב ,במידה ותוצאת חישוב
(  ) Financing Costהיא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מעלות מימון
אחת .למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום שישי (ללא חג נלווה) בשעה ( 23:59:59שעון ישראל) ,תחויב  3פעמים בגין
החזקת העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בראשון
לפירוט מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
/https://www.fxcm.co.il/roll-over-calendar

מקרא:
 = Close Priceמחיר הסגירה היומי של המדד יום לפני מועד החיוב.
 = Trade Sizeגודל העסקה (כמות חוזים) LOT .אחד שווה למאה חוזים.
 = Interest Quoteריבית הלייבור לשלושה חודשים של מטבע הציטוט (.)USD
 = Mark Upתוספת הייקור של ספקית הנזילות בגין החזקת העסקה  3%בקנייה  2%במכירה.
 = Daysמכפיל הימים (ככלל ,בימי שישי המכפיל הוא  3עבור ימי שבת וראשון וביום שלפני חגים
ומועדים החיוב יהיה גם עבור ימי החג)
 = Exchange Rateשער ההמרה של מטבע הציטוט (משני) למטבע הבסיס בחשבון המסחר על בסיס שער
האמצע.
 = Financing Costסך החיוב/הזיכוי היומי בגין החזקת העסקה.
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע ()Mid
של צמד המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד החישוב.
דוגמה*:
JPN225 Buy 100
%0.1 = JPY Interest
3% = Mark Up
10 =Trade Size
0.0098 = Exchange Rate
16500 =Close Price
1 =Days
𝟖𝟗𝟎𝟎 𝟏𝟔𝟓𝟎𝟎 × 𝟎. 𝟏 × 𝟏𝟎𝟎 × (𝟎. 𝟎𝟎𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟑) × 𝟏 × 𝟎.
𝟑𝟏 = 𝟎.
𝟎𝟔𝟑

לצפייה בסכום החיוב או הזיכוי הקרוב פר יחידה אחת בגין החזקת עסקה פתוחה
לחץ על הקישור הבאhttps://www.fxcm.co.il/real-time-roll-over :
המרת אין עמלת המרה בגין המרת מטבע הציטוט למטבע הבסיס בחשבון

עמלת
מטבע
גלגול המכשיר לא רלוונטי
הפיננסי
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המכשיר הפיננסי מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.
סוג התקבולים :תקבולים מהחזקת מדד.
החברה תעביר תקבולים מהחזקת מדד לחשבון הלקוח (כחלק מעלויות החזקת עסקה פתוחה בנוסף
לעלות המימון) ,בסוף יום המסחר אשר מוגדר כ"יום האקס" לעניין חלוקת דיבידנד ,באחת או יותר
מהמניות המרכיבות את המדד בין השעות .24:00:00-01:00:00
תקבולים נוספים לקוחות אשר נמצאים בעסקת קניה ( )Buyיזוכו ב 75%מתקבול החזקת המדד.
מהחזקת המכשיר
לקוחות אשר נמצאים בעסקת מכירה ( )Sellיחויבו  100%מתקבול החזקת המדד.
הפיננסי
לצפייה בסכום החיוב או הזיכוי הקרוב פר יחידה אחת בגין החזקת עסקה פתוחה
לחץ על הקישור הבאhttps://www.fxcm.co.il/real-time-roll-over :

עמלות
בקשר
הפיננסי

לצפייה בטווח התקבולים העתידי הצפוי בגין החזקת המדד לחץ על הקישור הבא:
/https://www.fxcm.co.il/upcoming-dividends
נוספות ללא עמלות נוספות
למכשיר

שעון ישראל (שעון קיץ) :שעות מסחר – יום ב'  02:00:00עד יום ו'  23:15:00עם הפסקת מסחר יומית
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי בין השעות 23:15:00-02:00:00
ומועדי חופשות מועדי חופשותhttps://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-:
במכשיר הפיננסי Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
יין יפני (.)JPY
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלא:נכס הבסיס הוא החוזה העתידי  E-Mini Nikkei 225 Futureשמועד פקיעתו מופיע בקישור
הבא:
(לחץ כאן ,הסיסמה לכניסה לעמוד  -שוויהוגן.)2016
תיאור נכס הבסיס :חוזה עתידי על מדד הניקיי  ,225מדד זה מכיל  225מניות של חברות בדירוג גבוה
הנסחרות בבורסת טוקיו ביפן ,שהתקופה שנותרה עד לפקיעתו הינה הקצרה ביותר מבין כל סדרות
החוזים העתידיים הנסחרים באותה בורסה.
שם מלא ותיאור מדד הניקיי  225הינו מדד מחיר ()Cash Index
תמציתי
מדד השקעה ( )Total Return Indexהוא מדד העוקב אחר המניות המרכיבות אותו ומניח כי הדיבידנדים
המחולקים בו הושקעו מחדש במניות המדד .כתוצאה מכך המדד אינו יורד כאשר ישנה חלוקה של
דיבידנד .וזאת בשונה ממדד מחיר ( )Cash Indexאשר מתעדכן מטה בהתאם לחלוקת הדיבידנד.
למידע נוסף אודות נכס הבסיס:
http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/international-index/emini-nikkei-225yen_contract_specifications.html
מקום מסחר

 - CMEבורסת שיקגו

סימול נכס הבסיס

סימול בבורסה בו נסחר ENY
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Nikkei Inc
למידע נוסף אודות המדד:
http://indexes.nikkei.co.jp/en/nkave/index/profile
עורך נכס הבסיס
עורך נכס הבסיס הסינטטי הוא FXCM LTD
למידע נוסף אודות מתודולגיית נכס הבסיס הסינטטי
https://www.fxcm.co.il/indices-methodology/
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום -
http://www.bloomberg.com/quote/NK1:IND

מחיר

בלומברג( NK1:IND /בלומברג)

קוד
רויטרס
( )JPYיין יפני
מטבע הנכס
סטיית תקן יומית  – 0.87%מייצג את סטיית התקן היומית (באחוזים) של מחיר נכס הבסיס ברבעון השני בשנת .2016
הבסיס
נכס
ברבעון האחרון
אחוז שינוי% 8.24 :
תאריך09/11/2016 :
אחוז שינוי% 2.73 :

תוך תאריך07/11/2016 :
תנודתיות
נכס
של
יומית
אחוז שינוי% 2.65 :
תאריך10/11/2016 :
הבסיס (על בסיס
אופן החישוב :שער נכס הבסיס הגבוה ביותר ( )HIGHשנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך
)HIGH - LOW
ביותר ( )LOWשנמדד באותו יום המסחר .התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך ( )LOWביותר שנמדד באותו
יום המסחר.

המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMeta Trader 4 / Trading Station 2 :

מערכת מסחר
הבסיס
סימול נכס
JPN225
במערכות המסחר
חוזה הפרשים אחד
כמות
מינימלית

מסחר

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

מערכת המסחר
Trading Station 2
Meta Trader 4

סימול לכמות המינימלית
10
10

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 2.5% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות יזומה.
למידע נוסף אודות סגירת עסקה ( – )Stop Outראה סעיף  9לתקנון.
מבנה ותדירות הציטוט של המכשיר הפיננסי
XXXXX.XX
החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו
נסחר נכס הבסיס.
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תנודת
הציטוט 2.5 JPY
המינימלי בזירה
Trade Size* 0.10*2.5
רווח/הפסד בגין  = Trade Sizeגודל העסקה ביחידות חוזה
תזוזה מינימלית לדוגמה :התזוזה בקנייה/מכירה בהיקף  10חוזי הפרשים (ההיקף המינימלי) שווה ל 2.5 JPY
במחיר
10*0.1*2.5 = 2.5 JPY
ספק הציטוטים
מתודולוגיות
הציטוטים

למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
פרטים נוספים
ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx

דיווחים

ז .דף מוצר .NAS100
תאריך עדכון אחרון 31/01/2016 -
מכשיר פיננסי

נכס בסיס

סיווג נכס
בסיס

פקיעה של המכשיר
הפיננסי

חוזה הפרשים
()CFD

E-mini NASDAQ 100 Future
נכס הבסיס הוא החוזה העתידי
שמועד פקיעתו מצוין בקישור הבא
(לחץ כאן)

חוזה
עתידי על
מדד

המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה

הבטוחה
המינימלית
הנדרשת
מפורסמת
באתר החברה
(לחץ כאן)
ואינה תפחת
מ 2.5%

המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
חוזה
()CFD

הפרשים

מחיר חוזה הפרשים שערכו נגזר מחוזה עתידי על מדד מחושב באמצעות הנוסחה הבאה:
𝒆𝒄𝒊𝒓𝑷 𝑫𝑭𝑪 = 𝒆𝒖𝒍𝒂𝑽 𝒓𝒊𝒂𝑭 𝑼𝒏𝒅𝒆𝒓𝒍𝒊𝒏𝒆 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕 −
מקרא:
 =Underline Assetמחיר נכס הבסיס.
 =Fair Valueרכיב שווי הוגן הינו חישוב הכולל בתוכו משתנים שנוטים להשפיע על מחיר החוזה העתידי
ביחס למחיר המדד (מחיר ה ,)cash-למשל שערי ריבית ודיבידנדים.
זהות החוזה הספציפי וערך רכיב השווי הוגן מתעדכנים בזמן אמת באתר החברה (לחץ כאן ,הסיסמה
לכניסה לעמוד  -שוויהוגן.)2016
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מחירי הקנייה והמכירה המוצגים במערכת המסחר כוללים תוספת מרווח ציטוט (.)Mark Up
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מינוף
ומסחר מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
בחוזה הפרשים
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
פקיעת למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה .העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר
מועד
המכשיר הפיננסי החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות כפול  0.1כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר
הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח
את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע
החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות כפול  0.1כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר
הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את חוזה
ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה
למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי :NAS100
𝑳(𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 × 𝟎. 𝟏) × (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑩𝒊𝒅 – 𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑨𝒔𝒌) × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 = 𝑷/
יתרת

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

נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי : NAS100
𝑳(𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 × 𝟎. 𝟏) × (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑨𝒔𝒌 – 𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑩𝒊𝒅) × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 = 𝑷/
מקרא:
 = Trade Sizeגודל העסקה ביחידות חוזה
 = Open Bidשער הפתיחה בעסקת מכירה ()Sell
 = Close Bidשער הסגירה בעסקת קנייה ()Buy
 = Open Askשער הפתיחה בעסקת קנייה ()Buy
 = Close Askשער הסגירה בעסקת מכירה ()Sell
 = Exchange Rateשער ההמרה של מטבע הציטוט (משני) למטבע הבסיס בחשבון המסחר על בסיס שער
האמצע.
 = P/Lרווח/הפסד
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע ()Mid
של צמד המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד סגירת
העסקה.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
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החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 23:59:59שעון ישראל) .הלקוח
יחויב או יזוכה בימים א' – ו' בשעה 00:00:00 – 01:00:00:בגין היום הקודם ישירות מחשבונו בזירה ,בהתאם
לנוסחה שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה : NAS100 )Buy
𝒆𝒕𝒂𝑹 𝒆𝒈𝒏𝒂𝒉𝒄𝒙𝑬 × 𝒔𝒚𝒂𝑫 × )𝒑𝑼 𝒌𝒓𝒂𝑴 𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝒑𝒓𝒊𝒄𝒆 × 𝟎. 𝟏 × 𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 × (𝑰𝒏𝒕𝒓𝒆𝒔𝒕 𝑴𝒂𝒊𝒏 +
𝐭𝐬𝐨𝐂 𝐠𝐧𝐢𝐜𝐧𝐚𝐧𝐢𝐅 =
𝟎𝟔𝟑

ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת רכישה פתוחה בגובה יחידת חוזה אחת (הנתונים מחושבים על בסיס
הרבעון האחרון)$0.05:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה : NAS100 )Sell
𝒆𝒕𝒂𝑹 𝒆𝒈𝒏𝒂𝒉𝒄𝒙𝑬 × 𝒔𝒚𝒂𝑫 × )𝒆𝒕𝒐𝒖𝑸 𝒕𝒔𝒆𝒓𝒕𝒏𝑰 𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝒑𝒓𝒊𝒄𝒆 × 𝟎. 𝟏 × 𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 × (𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑 −
𝐭𝐬𝐨𝐂 𝐠𝐧𝐢𝐜𝐧𝐚𝐧𝐢𝐅 =
𝟎𝟔𝟑

ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה יחידת חוזה אחת (הנתונים מחושבים על בסיס
הרבעון האחרון)$0.01 :
במידה ותוצאת חישוב (  ) Financing Costהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב ,במידה ותוצאת חישוב
(  ) Financing Costהיא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה.

עמלה בגין החזקת
עסקה פתוחה

לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מעלות מימון
אחת .למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום שישי (ללא חג נלווה) בשעה ( 23:59:59שעון ישראל) ,תחויב  3פעמים בגין
החזקת העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בראשון
לפירוט מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
/https://www.fxcm.co.il/roll-over-calendar

מקרא:
 = Close Priceמחיר הסגירה היומי של המדד יום לפני מועד החיוב.
 = Trade Sizeגודל העסקה (כמות חוזים) LOT .אחד שווה למאה חוזים.
 = Interest Quoteריבית הלייבור לשלושה חודשים של מטבע הציטוט (.)USD
 = Mark Upתוספת הייקור של ספקית הנזילות בגין החזקת העסקה  3%בקנייה  2%במכירה.
 = Daysמכפיל הימים (ככלל ,בימי שישי המכפיל הוא  3עבור ימי שבת וראשון וביום שלפני חגים
ומועדים החיוב יהיה גם עבור ימי החג)
 = Exchange Rateשער ההמרה של מטבע הציטוט (משני) למטבע הבסיס בחשבון המסחר על בסיס שער
האמצע.
 = Financing Costסך החיוב/הזיכוי היומי בגין החזקת העסקה.
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע ()Mid
של צמד המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד החישוב.
דוגמה*:
NAS100 Buy 10
%0.25 = USD Interest
3% = Mark Up
10 =Trade Size
1 = Exchange Rate
4350 =Close Price
1 =Days
𝟏 × 𝟏 × )𝟑𝟎 𝟒𝟑𝟓𝟎 × 𝟎. 𝟏 × 𝟏𝟎 × (𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓 + 𝟎.
𝟗𝟑 = 𝟎.
𝟎𝟔𝟑
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לצפייה בסכום החיוב או הזיכוי הקרוב פר יחידה אחת בגין החזקת עסקה פתוחה
לחץ על הקישור הבאhttps://www.fxcm.co.il/real-time-roll-over :
המרת אין עמלת המרה בגין המרת מטבע הציטוט למטבע הבסיס בחשבון

עמלת
מטבע
גלגול המכשיר לא רלוונטי
הפיננסי
המכשיר הפיננסי מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.
סוג התקבולים :תקבולים מהחזקת מדד.
החברה תעביר תקבולים מהחזקת מדד לחשבון הלקוח (כחלק מעלויות החזקת עסקה פתוחה בנוסף
לעלות המימון) ,בסוף יום המסחר אשר מוגדר כ"יום האקס" לעניין חלוקת דיבידנד ,באחת או יותר
מהמניות המרכיבות את המדד בין השעות .24:00:00-01:00:00
תקבולים נוספים לקוחות אשר נמצאים בעסקת קניה ( )Buyיזוכו ב 75%מתקבול החזקת המדד.
מהחזקת המכשיר
לקוחות אשר נמצאים בעסקת מכירה ( )Sellיחויבו  100%מתקבול החזקת המדד.
הפיננסי
לצפייה בסכום החיוב או הזיכוי הקרוב פר יחידה אחת בגין החזקת עסקה פתוחה
לחץ על הקישור הבאhttps://www.fxcm.co.il/real-time-roll-over :

עמלות
בקשר
הפיננסי

לצפייה בטווח התקבולים העתידי הצפוי בגין החזקת המדד לחץ על הקישור הבא:
/https://www.fxcm.co.il/upcoming-dividends
נוספות ללא עמלות נוספות
למכשיר

שעון ישראל (שעון קיץ) :שעות מסחר – יום ב'  01:00:00עד יום ו'  23:15:00הפסקות מסחר בכל יום
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי בין השעות  23:15:00-23:30:00ו 24:00:00-01:00:00
ומועדי חופשות מועדי חופשותhttps://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-:
במכשיר הפיננסי Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
דולר ארה"ב (.)USD
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלא:נכס הבסיס הוא החוזה העתידי  E- mini NASDAQ 100 Futureשמועד פקיעתו מופיע בקישור
הבא:
(לחץ כאן ,הסיסמה לכניסה לעמוד  -שוויהוגן.)2016
תיאור נכס הבסיס :חוזה עתידי על מדד הנאסד"ק ,100מדד המכיל  100מניות של חברות שאינן
פיננסיות מובילות בדירוג גבוה לדוגמה :גוגל,אמזון ,סיסקו ועוד הנסחרות בבורסת נאסד"ק ,שהתקופה
שנותרה עד לפקיעתו הינה הקצרה ביותר מבין כל סדרות החוזים העתידיים הנסחרים באותה בורסה.
שם מלא ותיאור
המדד משמש לרוב כאינדיקטור עבור סקטור הטכנולוגיה בזכות משקלן הרב של חברות הטכנולגיה מבין
תמציתי
כלל החברות המרכיבות אותו.
מדד נאסד"ק  100הינו מדד מחיר ()Cash Index
מדד השקעה ( )Total Return Indexהוא מדד העוקב אחר המניות המרכיבות אותו ומניח כי הדיבידנדים
המחולקים בו הושקעו מחדש במניות המדד .כתוצאה מכך המדד אינו יורד כאשר ישנה חלוקה של
דיבידנד .וזאת בשונה ממדד מחיר ( )Cash Indexאשר מתעדכן מטה בהתאם לחלוקת הדיבידנד.
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למידע נוסף אודות נכס הבסיס:
http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-nasdaq100_contract_specifications.html
מקום מסחר

 - CMEבורסת שיקגו

סימול נכס הבסיס

סימול בבורסה בו נסחר NQ
Nasdaq Exchange
למידע נוסף אודות המדד:
http://www.nasdaq.com/markets/indices/nasdaq-100.aspx

עורך נכס הבסיס
עורך נכס הבסיס הסינטטי הוא FXCM LTD
למידע נוסף אודות מתודולגיית נכס הבסיס הסינטטי
https://www.fxcm.co.il/indices-methodology/
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום -
http://www.bloomberg.com/quote/NQ1:IND

מחיר

בלומברג( NQ1:IND /בלומברג)

קוד
רויטרס
( )USDדולר ארה"ב
מטבע הנכס
סטיית תקן יומית  – 0.78%מייצג את סטיית התקן היומית (באחוזים) של מחיר נכס הבסיס ברבעון השני בשנת .2016
הבסיס
נכס
ברבעון האחרון
אחוז שינוי% 6.14 :
תאריך09/11/2016 :
אחוז שינוי% 4.27 :

תוך תאריך10/11/2016 :
תנודתיות
נכס
של
יומית
אחוז שינוי% 2.68 :
תאריך07/11/2016 :
הבסיס (על בסיס
אופן החישוב :שער נכס הבסיס הגבוה ביותר ( )HIGHשנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך
)HIGH - LOW
ביותר ( )LOWשנמדד באותו יום המסחר .התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך ( )LOWביותר שנמדד באותו
יום המסחר.

המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMeta Trader 4 / Trading Station 2 :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס NAS100
במערכות המסחר
חוזה הפרשים אחד
כמות
מינימלית

מסחר

מערכת המסחר
Trading Station 2
Meta Trader 4

סימול לכמות המינימלית
1
1

בטוחות
הלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויין של העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה במונחי נכס הבסיס),
אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן.
Margin
בטוחה נדרשת מינימלית למכשיר פיננסי זה 2.5% :מגובה הפוזיציה.
לאופן חישוב שווי הבטוחה הנדרשת ( – )Marginראה סעיף  9לתקנון.
התראה  -קריאה כאשר ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים (המפורט בסעיף  9לתקנון) מתוך סך
לבטוחה (  Marginהכספים בחשבונו ,תתריע החברה אודות התקרבות לסגירת עסקה ביוזמת החברה.
למידע נוסף אודות קריאה לבטוחה – ראה סעיף  9לתקנון.
)Call
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עסקה
סגירת
החברה
ביוזמת
()Stop Out
מבנה ציטוט מחיר
המכשיר הפיננסי
הציטוט
תנודת
המינימלי בזירה

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

Trade Size* 0.10*0.10
רווח/הפסד בגין  = Trade Sizeגודל העסקה ביחידות חוזה
תזוזה
במחיר מינימלית לדוגמה :התזוזה בקנייה/מכירה בהיקף חוזה הפרשים ( 1ההיקף המינימלי) שווה ל 0.01 USD
1*0.1*0.1 = 0.01$
ספק הציטוטים
מתודולוגיות
הציטוטים

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

דיווחים

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx

ח .דף מוצר .SPX500
תאריך עדכון אחרון 31/01/2017 -
מכשיר פיננסי

נכס בסיס

סיווג נכס בסיס

פקיעה של המכשיר
הפיננסי

חוזה הפרשים
()CFD

E-mini S&P 500 Future
נכס הבסיס הוא החוזה העתידי
שמועד פקיעתו מצוין בקישור
הבא (לחץ כאן)

חוזה עתידי
על מדד

המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה

הבטוחה
המינימלית
הנדרשת
מפורסמת
באתר החברה
(לחץ כאן)
ואינה תפחת
מ 2.5%

המכשיר הפיננסי

חוזה
()CFD

חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
הפרשים
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
מחיר חוזה הפרשים שערכו נגזר מחוזה עתידי על מדד מחושב באמצעות הנוסחה הבאה:
אפ.אקס.סי.אם טריידינג בע"מ ,רח' יחזקאל קויפמן  ,2תל-אביב 6801294
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𝒆𝒄𝒊𝒓𝑷 𝑫𝑭𝑪 = 𝒆𝒖𝒍𝒂𝑽 𝒓𝒊𝒂𝑭 𝑼𝒏𝒅𝒆𝒓𝒍𝒊𝒏𝒆 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕 −
מקרא:
 =Underline Assetמחיר נכס הבסיס.
 =Fair Valueרכיב שווי הוגן הינו חישוב הכולל בתוכו משתנים שנוטים להשפיע על מחיר החוזה העתידי
ביחס למחיר המדד (מחיר ה ,)cash-למשל שערי ריבית ודיבידנדים.
זהות החוזה הספציפי וערך רכיב השווי הוגן מתעדכנים בזמן אמת באתר החברה (לחץ כאן ,הסיסמה
לכניסה לעמוד  -שוויהוגן.)2016
מחירי הקנייה והמכירה המוצגים במערכת המסחר כוללים תוספת מרווח ציטוט (.)Mark Up
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מינוף
ומסחר מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
בחוזה הפרשים
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
פקיעת למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה .העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר
מועד
המכשיר הפיננסי החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות כפול  0.1כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר
הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח
את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע
החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות כפול  0.1כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר
הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את חוזה
ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה
למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
יתרת נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי :SPX500

חישוב
הרווח/הפסד
במכשיר פיננסי
𝑳𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 × (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑩𝒊𝒅 – 𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑨𝒔𝒌) × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 = 𝑷/
(כולל עמלת מרווח
ולמעט
ציטוט
נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי : SPX500
עמלות נוספות)
𝑳𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 × (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑨𝒔𝒌 – 𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑩𝒊𝒅) × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 = 𝑷/
מקרא:
 = Trade Sizeגודל העסקה ביחידות חוזה
 = Open Bidשער הפתיחה בעסקת מכירה ()Sell
 = Close Bidשער הסגירה בעסקת קנייה ()Buy
 = Open Askשער הפתיחה בעסקת קנייה ()Buy
 = Close Askשער הסגירה בעסקת מכירה ()Sell
 = Exchange Rateשער ההמרה של מטבע הציטוט (משני) למטבע הבסיס בחשבון המסחר על בסיס שער
האמצע.
 = P/Lרווח/הפסד
אפ.אקס.סי.אם טריידינג בע"מ ,רח' יחזקאל קויפמן  ,2תל-אביב 6801294
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אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע ()Mid
של צמד המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד סגירת
העסקה.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 23:59:59שעון ישראל) .הלקוח
יחויב או יזוכה בימים א' – ו' בשעה 00:00:00 – 01:00:00:בגין היום הקודם ישירות מחשבונו בזירה ,בהתאם
לנוסחה שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה : SPX500 )Buy
𝒆𝒕𝒂𝑹 𝒆𝒈𝒏𝒂𝒉𝒄𝒙𝑬 × 𝒔𝒚𝒂𝑫 × )𝒑𝑼 𝒌𝒓𝒂𝑴 𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝒑𝒓𝒊𝒄𝒆 × 𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 × (𝑰𝒏𝒕𝒓𝒆𝒔𝒕 𝑴𝒂𝒊𝒏 +
𝐭𝐬𝐨𝐂 𝐠𝐧𝐢𝐜𝐧𝐚𝐧𝐢𝐅 =
𝟎𝟔𝟑

ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת רכישה פתוחה בגובה יחידת חוזה אחת (הנתונים מחושבים על בסיס
הרבעון האחרון)$ 0.24:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה : SPX500 )Sell
𝒆𝒕𝒂𝑹 𝒆𝒈𝒏𝒂𝒉𝒄𝒙𝑬 × 𝒔𝒚𝒂𝑫 × )𝒆𝒕𝒐𝒖𝑸 𝒕𝒔𝒆𝒓𝒕𝒏𝑰 𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝒑𝒓𝒊𝒄𝒆 × 𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 × (𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑 −
𝐭𝐬𝐨𝐂 𝐠𝐧𝐢𝐜𝐧𝐚𝐧𝐢𝐅 =
𝟎𝟔𝟑

ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה יחידת חוזה אחת (הנתונים מחושבים על בסיס
הרבעון האחרון)$0.03 :
במידה ותוצאת חישוב (  ) Financing Costהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב ,במידה ותוצאת חישוב
(  ) Financing Costהיא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה.

עמלה בגין החזקת
עסקה פתוחה

לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מעלות מימון
אחת .למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום שישי (ללא חג נלווה) בשעה ( 23:59:59שעון ישראל) ,תחויב  3פעמים בגין
החזקת העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בראשון
לפירוט מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
/https://www.fxcm.co.il/roll-over-calendar

מקרא:
 = Close Priceמחיר הסגירה היומי של המדד יום לפני מועד החיוב.
 = Trade Sizeגודל העסקה (כמות חוזים) LOT .אחד שווה למאה חוזים.
 = Interest Quoteריבית הלייבור לשלושה חודשים של מטבע הציטוט (.)USD
 = Mark Upתוספת הייקור של ספקית הנזילות בגין החזקת העסקה  3%בקנייה  2%במכירה.
 = Daysמכפיל הימים (ככלל ,בימי שישי המכפיל הוא  3עבור ימי שבת וראשון וביום שלפני חגים
ומועדים החיוב יהיה גם עבור ימי החג)
 = Exchange Rateשער ההמרה של מטבע הציטוט (משני) למטבע הבסיס בחשבון המסחר על בסיס שער
האמצע.
 = Financing Costסך החיוב/הזיכוי היומי בגין החזקת העסקה.
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע ()Mid
של צמד המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד החישוב.
דוגמה*:
SPX500 Buy 100
%0.25 = USD Interest
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3% = Mark Up
10 =Trade Size
1 = Exchange Rate
2175 =Close Price
1 =Days
𝟏 × 𝟏 × )𝟑𝟎 𝟐𝟏𝟕𝟓 × 𝟏𝟎 × (𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓 + 𝟎.
𝟔𝟗 = 𝟏.
𝟎𝟔𝟑

לצפייה בסכום החיוב או הזיכוי הקרוב פר יחידה אחת בגין החזקת עסקה פתוחה
לחץ על הקישור הבאhttps://www.fxcm.co.il/real-time-roll-over :
המרת אין עמלת המרה בגין המרת מטבע הציטוט למטבע הבסיס בחשבון

עמלת
מטבע
גלגול המכשיר לא רלוונטי
הפיננסי
המכשיר הפיננסי מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.
סוג התקבולים :תקבולים מהחזקת מדד.
החברה תעביר תקבולים מהחזקת מדד לחשבון הלקוח (כחלק מעלויות החזקת עסקה פתוחה בנוסף
לעלות המימון) ,בסוף יום המסחר אשר מוגדר כ"יום האקס" לעניין חלוקת דיבידנד ,באחת או יותר
מהמניות המרכיבות את המדד בין השעות .24:00:00-01:00:00
תקבולים נוספים לקוחות אשר נמצאים בעסקת קניה ( )Buyיזוכו ב 75%מתקבול החזקת המדד.
מהחזקת המכשיר לקוחות אשר נמצאים בעסקת מכירה ( )Sellיחויבו  100%מתקבול החזקת המדד.
הפיננסי
לצפייה בסכום החיוב או הזיכוי הקרוב פר יחידה אחת בגין החזקת עסקה פתוחה
לחץ על הקישור הבאhttps://www.fxcm.co.il/real-time-roll-over :
לצפייה בטווח התקבולים העתידי הצפוי בגין החזקת המדד לחץ על הקישור הבא:
/https://www.fxcm.co.il/upcoming-dividends
עמלות
בקשר
הפיננסי

נוספות ללא עמלות נוספות
למכשיר

שעון ישראל (שעון קיץ) :שעות מסחר – יום ב'  01:00:00עד יום ו'  23:15:00הפסקות מסחר בכל יום
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי בין השעות  23:15:00-23:30:00ו 24:00:00-01:00:00
ומועדי חופשות מועדי חופשותhttps://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-:
במכשיר הפיננסי Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
דולר ארה"ב (.)USD
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלא:נכס הבסיס הוא החוזה העתידי  E- mini S&P 500 Futureשמועד פקיעתו מופיע בקישור
הבא:
שם מלא ותיאור (לחץ כאן ,הסיסמה לכניסה לעמוד  -שוויהוגן.)2016
תמציתי
תיאור נכס הבסיס :חוזה עתידי על מדד האס אנד פי  ,500מדד זה מכיל  500מניות בדירוג גבוה מארה"ב
המהוות כ 75אחוז משוק המניות האמריקאי במונחי שווי שוק ,נחשב כאינדיקטור פופלארי למדידת
ביצועי הכלכלה האמריקאית בין המדדים הנצפים בעולם והינו מדד הייחוס להשוואת ביצועי השקעות.
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החוזה שהתקופה שנותרה עד לפקיעתו הינה הקצרה ביותר מבין כל סדרות החוזים העתידיים הנסחרים
באותה בורסה.
נכס הבסיס מדד מחיר ()Cash Index
מדד השקעה ( )Total Return Indexהוא מדד העוקב אחר המניות המרכיבות אותו ומניח כי הדיבידנדים
המחולקים בו הושקעו מחדש במניות המדד .כתוצאה מכך המדד אינו יורד כאשר ישנה חלוקה של
דיבידנד .וזאת בשונה ממדד מחיר ( )Cash Indexאשר מתעדכן מטה בהתאם לחלוקת הדיבידנד.
למידע נוסף אודות נכס הבסיס:
http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-minisandp500_contract_specifications.html
מקום מסחר

 - CMEבורסת שיקגו

סימול נכס הבסיס

סימול בבורסה בו נסחר ES
S&P Dow Jones Indices
למידע נוסף אודות המדד:

עורך נכס הבסיס

http://us.spindices.com/indices/equity/sp-500
עורך נכס הבסיס הסינטטי הוא FXCM LTD

https://www.fxcm.co.il/indices-methodology/
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום -
http://www.bloomberg.com/quote/ES1:IND

מחיר

בלומברג( ES1:IND /בלומברג)

קוד
רויטרס
( )USDדולר ארה"ב
מטבע הנכס
סטיית תקן יומית  – 0.55 %מייצג את סטיית התקן היומית (באחוזים) של מחיר נכס הבסיס ברבעון השני בשנת .2016
הבסיס
נכס
ברבעון האחרון
אחוז שינוי% 6.81 :
תאריך09/11/2016 :
אחוז שינוי% 2.43 :

תוך תאריך07/11/2016 :
תנודתיות
נכס
של
יומית
אחוז שינוי% 1.85 :
תאריך11/10/2016 :
הבסיס (על בסיס
אופן החישוב :שער נכס הבסיס הגבוה ביותר ( )HIGHשנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך
)HIGH - LOW
ביותר ( )LOWשנמדד באותו יום המסחר .התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך ( )LOWביותר שנמדד באותו
יום המסחר.

המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMeta Trader 4 / Trading Station 2 :

מערכת מסחר
סימול נכס הבסיס SPX500
במערכות המסחר
חוזה הפרשים אחד
כמות
מינימלית

מסחר

מערכת המסחר
Trading Station 2
Meta Trader 4

סימול לכמות המינימלית
1
1
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Margin
התראה  -קריאה
לבטוחה ( Margin
)Call
עסקה
סגירת
החברה
ביוזמת
()Stop Out
מבנה ציטוט מחיר
המכשיר הפיננסי
הציטוט
תנודת
המינימלי בזירה

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

Trade Size* 0.12
רווח/הפסד בגין  = Trade Sizeגודל העסקה ביחידות חוזה
תזוזה מינימלית לדוגמה :התזוזה בקנייה/מכירה בהיקף חוזה הפרשים ( 1ההיקף המינימלי) שווה ל 0.12 USD
במחיר
1*0.12 = 0.12$
ספק הציטוטים
מתודולוגיות
הציטוטים

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

דיווחים

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx

ט .דף מוצר .UK100
תאריך עדכון אחרון 31/01/2016 -
מכשיר פיננסי

נכס בסיס

סיווג נכס
בסיס

פקיעה של המכשיר
הפיננסי

חוזה הפרשים
()CFD

FTSE 100 Future
נכס הבסיס הוא החוזה העתידי
שמועד פקיעתו מצוין בקישור הבא
(לחץ כאן)

חוזה
עתידי על
מדד

המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה

בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה

הבטוחה
המינימלית
הנדרשת
מפורסמת
באתר החברה
(לחץ כאן)
ואינה תפחת
מ 2.5%

המכשיר הפיננסי
חוזה
()CFD

הפרשים חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
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לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
מחיר חוזה הפרשים שערכו נגזר מחוזה עתידי על מדד מחושב באמצעות הנוסחה הבאה:
𝒆𝒄𝒊𝒓𝑷 𝑫𝑭𝑪 = 𝒆𝒖𝒍𝒂𝑽 𝒓𝒊𝒂𝑭 𝑼𝒏𝒅𝒆𝒓𝒍𝒊𝒏𝒆 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕 −
מקרא:
 =Underline Assetמחיר נכס הבסיס.
 =Fair Valueרכיב שווי הוגן הינו חישוב הכולל בתוכו משתנים שנוטים להשפיע על מחיר החוזה העתידי
ביחס למחיר המדד (מחיר ה ,)cash-למשל שערי ריבית ודיבידנדים.
זהות החוזה הספציפי וערך רכיב השווי הוגן מתעדכנים בזמן אמת באתר החברה (לחץ כאן ,הסיסמה
לכניסה לעמוד  -שוויהוגן.)2016
מחירי הקנייה והמכירה המוצגים במערכת המסחר כוללים תוספת מרווח ציטוט (.)Mark Up
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מינוף
ומסחר מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
בחוזה הפרשים
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
פקיעת למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה .העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר
מועד
פיננסי
ה
ר
מכשי
ה
החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות כפול  0.1כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר
הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח
את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע
החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות כפול  0.1כפול 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
יתרת
חישוב
ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה
הרווח/הפסד
במכשיר פיננסי למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
(כולל עמלת מרווח
ולמעט נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי :UK100
ציטוט
עמלות נוספות)
𝑳(𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 × 𝟎. 𝟏) × (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑩𝒊𝒅 – 𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑨𝒔𝒌) × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 = 𝑷/
נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי : UK100
𝑳(𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 × 𝟎. 𝟏) × (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑨𝒔𝒌 – 𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑩𝒊𝒅) × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 = 𝑷/
מקרא:
 = Trade Sizeגודל העסקה ביחידות חוזה
אפ.אקס.סי.אם טריידינג בע"מ ,רח' יחזקאל קויפמן  ,2תל-אביב 6801294
טל' ,03-5101317 :פקס ,03-5101319 :דוא"לinfo@fxcm.co.il :
תאריך עדכון אחרון 30/03/2017

54

 = Open Bidשער הפתיחה בעסקת מכירה ()Sell
 = Close Bidשער הסגירה בעסקת קנייה ()Buy
 = Open Askשער הפתיחה בעסקת קנייה ()Buy
 = Close Askשער הסגירה בעסקת מכירה ()Sell
 = Exchange Rateשער ההמרה של מטבע הציטוט (משני) למטבע הבסיס בחשבון המסחר על בסיס שער
האמצע.
 = P/Lרווח/הפסד
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע ()Mid
של צמד המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד סגירת
העסקה.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 23:59:59שעון ישראל) .הלקוח
יחויב או יזוכה בימים א' – ו' בשעה 00:00:00 – 01:00:00:בגין היום הקודם ישירות מחשבונו בזירה ,בהתאם
לנוסחה שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה : UK100 )Buy
𝒆𝒕𝒂𝑹 𝒆𝒈𝒏𝒂𝒉𝒄𝒙𝑬 × 𝒔𝒚𝒂𝑫 × )𝒑𝑼 𝒌𝒓𝒂𝑴 𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝒑𝒓𝒊𝒄𝒆 × 𝟎. 𝟏 × 𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 × (𝑰𝒏𝒕𝒓𝒆𝒔𝒕 𝑴𝒂𝒊𝒏 +
𝐭𝐬𝐨𝐂 𝐠𝐧𝐢𝐜𝐧𝐚𝐧𝐢𝐅 =
𝟓𝟔𝟑

ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת רכישה פתוחה בגובה יחידת חוזה אחת (הנתונים מחושבים על בסיס
הרבעון האחרון)$ 0.06:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה : UK100 )Sell
𝒆𝒕𝒂𝑹 𝒆𝒈𝒏𝒂𝒉𝒄𝒙𝑬 × 𝒔𝒚𝒂𝑫 × )𝒆𝒕𝒐𝒖𝑸 𝒕𝒔𝒆𝒓𝒕𝒏𝑰 𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝒑𝒓𝒊𝒄𝒆 × 𝟎. 𝟏 × 𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 × (𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑 −
𝐭𝐬𝐨𝐂 𝐠𝐧𝐢𝐜𝐧𝐚𝐧𝐢𝐅 =
𝟓𝟔𝟑

ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה יחידת חוזה אחת (הנתונים מחושבים על בסיס
הרבעון האחרון)$0.01 :

עמלה בגין החזקת
עסקה פתוחה

במידה ותוצאת חישוב (  ) Financing Costהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב ,במידה ותוצאת חישוב
(  ) Financing Costהיא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מעלות מימון
אחת .למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום שישי (ללא חג נלווה) בשעה ( 23:59:59שעון ישראל) ,תחויב  3פעמים בגין
החזקת העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בראשון
לפירוט מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
/https://www.fxcm.co.il/roll-over-calendar

מקרא:
 = Close Priceמחיר הסגירה היומי של המדד יום לפני מועד החיוב.
 = Trade Sizeגודל העסקה (כמות חוזים) LOT .אחד שווה למאה חוזים.
 = Interest Quoteריבית הלייבור לשלושה חודשים של מטבע הציטוט (.)USD
 = Mark Upתוספת הייקור של ספקית הנזילות בגין החזקת העסקה  3%בקנייה  2%במכירה.
 = Daysמכפיל הימים (ככלל ,בימי שישי המכפיל הוא  3עבור ימי שבת וראשון וביום שלפני חגים
ומועדים החיוב יהיה גם עבור ימי החג)
 = Exchange Rateשער ההמרה של מטבע הציטוט (משני) למטבע הבסיס בחשבון המסחר על בסיס שער
האמצע.
 = Financing Costסך החיוב/הזיכוי היומי בגין החזקת העסקה.
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אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע ()Mid
של צמד המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד החישוב.
דוגמה*:
NAS100 Buy 10
%0.25 = GBP Interest
3% = Mark Up
10 =Trade Size
1.3 = Exchange Rate
6730 =Close Price
1 =Days
𝟑 𝟔𝟕𝟑𝟎 × 𝟎. 𝟏 × 𝟏𝟎 × (𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓 + 𝟎. 𝟎𝟑) × 𝟏 × 𝟏.
𝟕𝟕 = 𝟎.
𝟓𝟔𝟑

לצפייה בסכום החיוב או הזיכוי הקרוב פר יחידה אחת בגין החזקת עסקה פתוחה
לחץ על הקישור הבאhttps://www.fxcm.co.il/real-time-roll-over :
המרת אין עמלת המרה בגין המרת מטבע הציטוט למטבע הבסיס בחשבון

עמלת
מטבע
גלגול המכשיר לא רלוונטי
הפיננסי
המכשיר הפיננסי מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.
סוג התקבולים :תקבולים מהחזקת מדד.
החברה תעביר תקבולים מהחזקת מדד לחשבון הלקוח (כחלק מעלויות החזקת עסקה פתוחה בנוסף
לעלות המימון) ,בסוף יום המסחר אשר מוגדר כ"יום האקס" לעניין חלוקת דיבידנד ,באחת או יותר
מהמניות המרכיבות את המדד בין השעות .24:00:00-01:00:00
תקבולים נוספים לקוחות אשר נמצאים בעסקת קניה ( )Buyיזוכו ב 75%מתקבול החזקת המדד.
מהחזקת המכשיר
לקוחות אשר נמצאים בעסקת מכירה ( )Sellיחויבו  100%מתקבול החזקת המדד.
הפיננסי
לצפייה בסכום החיוב או הזיכוי הקרוב פר יחידה אחת בגין החזקת עסקה פתוחה
לחץ על הקישור הבאhttps://www.fxcm.co.il/real-time-roll-over :
לצפייה בטווח התקבולים העתידי הצפוי בגין החזקת המדד לחץ על הקישור הבא:
/https://www.fxcm.co.il/upcoming-dividends
נוספות ללא עמלות נוספות
למכשיר

עמלות
בקשר
הפיננסי
מסחר שעון ישראל (שעון קיץ) :שעות מסחר – יום ב' עד יום ו' בין השעות 09:00:00-23:00:00
שעות
במכשיר הפיננסי מועדי חופשותhttps://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-:
ומועדי חופשות
במכשיר הפיננסי Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
פאונד בריטי (.)GBP
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלא ותיאור שם מלא:נכס הבסיס הוא החוזה העתידי  FTSE 100 Futureשמועד פקיעתו מופיע בקישור הבא:
(לחץ כאן ,הסיסמה לכניסה לעמוד  -שוויהוגן.)2016
תמציתי
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תיאור נכס הבסיס :חוזה עתידי על מדד הפוטסי  ,100מכיל  100מניות של חברות בדירוג גבוה הנסחרות
בבורסת לונדון ,שהתקופה שנותרה עד לפקיעתו הינה הקצרה ביותר מבין כל סדרות החוזים העתידיים
הנסחרים באותה בורסה.
מדד הפוטסי  100הינו מדד מחיר ()Cash Index
מדד השקעה ( )Total Return Indexהוא מדד העוקב אחר המניות המרכיבות אותו ומניח כי הדיבידנדים
המחולקים בו הושקעו מחדש במניות המדד .כתוצאה מכך המדד אינו יורד כאשר ישנה חלוקה של
דיבידנד .וזאת בשונה ממדד מחיר ( )Cash Indexאשר מתעדכן מטה בהתאם לחלוקת הדיבידנד.
למידע נוסף אודות נכס הבסיס:
https://www.theice.com/products/38716764/FTSE-100-Index-Future
מקום מסחר

 - ICEהבורסה הבין יבשתית

סימול נכס הבסיס

סימול בבורסה בו נסחר Z
FTSE Group
למידע נוסף אודות המדד:
http://www.ftse.com/Analytics/FactSheets/temp/f15bf477-4359-42a1-9ce0-

עורך נכס הבסיס

9c12d3611bca.pdf
עורך נכס הבסיס הסינטטי הוא FXCM LTD
למידע נוסף אודות מתודולגיית נכס הבסיס הסינטטי
https://www.fxcm.co.il/indices-methodology/
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום -

מחיר

http://www.bloomberg.com/quote/Z 1:IND
בלומברג( Z 1:IND /בלומברג)

קוד
רויטרס
( )GBPפאונד בריטי
מטבע הנכס
סטיית תקן יומית  – 0.76%מייצג את סטיית התקן היומית (באחוזים) של מחיר נכס הבסיס ברבעון השני בשנת .2016
הבסיס
נכס
ברבעון האחרון
אחוז שינוי% 5.20 :
תאריך09/11/2016 :
אחוז שינוי% 2.95 :

תוך תאריך10/11/2016 :
תנודתיות
נכס
של
יומית
אחוז שינוי% 2.35 :
תאריך07/11/2016 :
הבסיס (על בסיס
אופן החישוב :שער נכס הבסיס הגבוה ביותר ( )HIGHשנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך
)HIGH - LOW
ביותר ( )LOWשנמדד באותו יום המסחר .התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך ( )LOWביותר שנמדד באותו
יום המסחר.

המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMeta Trader 4 / Trading Station 2 :

מערכת מסחר
הבסיס
סימול נכס
UK100
במערכות המסחר
מסחר חוזה הפרשים אחד
כמות
מינימלית
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מערכת המסחר
Trading Station 2
Meta Trader 4

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

סימול לכמות המינימלית
1
1

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

Trade Size* 0.10*0.2
רווח/הפסד בגין  = Trade Sizeגודל העסקה ביחידות חוזה
תזוזה
במחיר מינימלית לדוגמה :התזוזה בקנייה/מכירה בהיקף חוזה הפרשים ( 1ההיקף המינימלי) שווה ל 0.02 GBP
1*0.1*0.2 = 0.02 GBP
ספק הציטוטים
מתודולוגיות
הציטוטים

למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
פרטים נוספים

דיווחים

ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx

י .דף מוצר .US30
תאריך עדכון אחרון 31/01/2017 -
מכשיר פיננסי

נכס בסיס

חוזה הפרשים
()CFD

E-mini Dow (DJIA) Future
נכס הבסיס הוא החוזה העתידי
שמועד פקיעתו מצוין בקישור
הבא (לחץ כאן)

סיווג נכס
בסיס

פקיעה של המכשיר
הפיננסי

חוזה עתידי
על מדד

המכשיר אינו בעל מועד
פקיעה
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בטוחה נדרשת
מינימלית
לפתיחת עסקה

הבטוחה
המינימלית
הנדרשת
מפורסמת
באתר החברה
(לחץ כאן)
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ואינה תפחת
מ 2.5%
המכשיר הפיננסי
חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי שניתן למינוף הנסחר מעבר לדלפק (,OTC - Over The Counter
משמע ,אינו נסחר במסחר בבורסה) ואשר ערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס .הלקוח מרוויח/מפסיד (בהתאם
לכיוון העסקה ,רכישה או מכירה וכיוון תנועת נכס הבסיס) את ההפרש בין ערך החוזה במונחי נכס בסיס
(גודל העסקה) במועד סגירת העסקה לבין ערכו במונחי נכס הבסיס (גודל העסקה) במועד פתיחתה.
מהרווח/ההפסד מנוכות עמלות ותוספות שנובעות מעמלות מסחר ומזיכויים/חיוביים בגין החזקת
החוזה במשך לילה כמפורט בדף מוצר זה .ההתחשבנות של החברה מול הלקוח היא התחשבנות כספית
בלבד ( )cash settlementוללקוח אין כל זכויות בנכס הבסיס עצמו.
חוזה
הפרשים מחיר חוזה הפרשים שערכו נגזר מחוזה עתידי על מדד מחושב באמצעות הנוסחה הבאה:
()CFD
𝒆𝒄𝒊𝒓𝑷 𝑫𝑭𝑪 = 𝒆𝒖𝒍𝒂𝑽 𝒓𝒊𝒂𝑭 𝑼𝒏𝒅𝒆𝒓𝒍𝒊𝒏𝒆 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕 −
מקרא:
 =Underline Assetמחיר נכס הבסיס.
 =Fair Valueרכיב שווי הוגן הינו חישוב הכולל בתוכו משתנים שנוטים להשפיע על מחיר החוזה העתידי
ביחס למחיר המדד (מחיר ה ,)cash-למשל שערי ריבית ודיבידנדים.
זהות החוזה הספציפי וערך רכיב השווי הוגן מתעדכנים בזמן אמת באתר החברה (לחץ כאן ,הסיסמה
לכניסה לעמוד  -שוויהוגן.)2016
מחירי הקנייה והמכירה המוצגים במערכת המסחר כוללים תוספת מרווח ציטוט (.)Mark Up
משמעות המינוף היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי העסקאות שהוא פותח (הפוזיציה
במונחי נכס הבסיס) ,אלא נדרש להפקיד (כבטוחה) רק אחוז מערכן .ככל שהמינוף גבוה יותר כך נדרשות
תנודות קטנות בשער נכס הבסיס המנוגדות לכיוון הפוזיציה ,כדי שהחברה תסגור באופן יזום את
העסקאות של הלקוח והלקוח יפסיד את השקעתו .הבטוחה הנדרשת המינימלית היא האחוז המינימאלי
מינוף
ומסחר מערכה הנקוב של עסקה ,אותו נדרש לקוח להקצות לטובת העסקה .הקצאת הבטוחה הנדרשת,
בחוזה הפרשים
מצמצמת את ביטחונותיו הפנויים של הלקוח ואת יכולתו לפתוח פוזיציות נוספות .כאשר ההפסד של
הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו ,תבצע החברה סגירת עסקאות
יזומה כמפורט בסעיף  9לתקנון .העמלות הנגבות בקשר עם המכשיר הפיננסי מחושבות על בסיס מלוא
שוויה של העסקה (הפוזיציה במונחי נכס בסיס).
פקיעת למכשיר הפיננסי אין מועד פקיעה .העסקה תסתיים כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה או כאשר
מועד
המכשיר הפיננסי החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם לסעיף  9לתקנון.
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע מקניית המכשיר הפיננסי:
כמות יחידות כפול  0.1כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר
הפיננסי לזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח
את חוזה ההפרשים מהזירה במועד פתיחת העסקה .תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה למטבע
החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
יתרת
חישוב
הרווח וההפסד (כולל עמלת מרווח ציטוט ולמעט עמלות נוספות) הנובע ממכירת המכשיר הפיננסי:
הרווח/הפסד
במכשיר פיננסי כמות יחידות כפול  0.1כפול ההפרש שבין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו מכר הלקוח את המכשיר
(כולל עמלת מרווח הפיננסי לזירה במועד פתיחת העסקה ,ובין שער המכשיר הפיננסי בזירה בו קנה הלקוח את חוזה
ציטוט
ולמעט ההפרשים מהזירה במועד סגירת העסקה (או מועד החישוב) .תוצאת החישוב תוכפל בשער ההמרה
עמלות נוספות)
למטבע החשבון במועד סגירת העסקה (או במועד החישוב).
נוסחת רווח/הפסד מרכישת ( )Buyמכשיר פיננסי :US30
𝑳(𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 × 𝟎. 𝟏) × (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑩𝒊𝒅 – 𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑨𝒔𝒌) × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 = 𝑷/
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נוסחת רווח/הפסד ממכירת ( )Sellמכשיר פיננסי : US30
𝑳(𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 × 𝟎. 𝟏) × (𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝑨𝒔𝒌 – 𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑩𝒊𝒅) × 𝑬𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒆 = 𝑷/
מקרא:
 = Trade Sizeגודל העסקה ביחידות חוזה
 = Open Bidשער הפתיחה בעסקת מכירה ()Sell
 = Close Bidשער הסגירה בעסקת קנייה ()Buy
 = Open Askשער הפתיחה בעסקת קנייה ()Buy
 = Close Askשער הסגירה בעסקת מכירה ()Sell
 = Exchange Rateשער ההמרה של מטבע הציטוט (משני) למטבע הבסיס בחשבון המסחר על בסיס שער
האמצע.
 = P/Lרווח/הפסד
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע ()Mid
של צמד המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד סגירת
העסקה.
עמלת מרווח הציטוט באה לידי ביטוי בהפרש בין ה Ask-וה.Bid-
החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה אחרי השעה ( 23:59:59שעון ישראל) .הלקוח
יחויב או יזוכה בימים א' – ו' בשעה 00:00:00 – 01:00:00:בגין היום הקודם ישירות מחשבונו בזירה ,בהתאם
לנוסחה שלהן:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת רכישה : US30 )Buy
𝒆𝒕𝒂𝑹 𝒆𝒈𝒏𝒂𝒉𝒄𝒙𝑬 × 𝒔𝒚𝒂𝑫 × )𝒑𝑼 𝒌𝒓𝒂𝑴 𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝒑𝒓𝒊𝒄𝒆 × 𝟎. 𝟏 × 𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 × (𝑰𝒏𝒕𝒓𝒆𝒔𝒕 𝑴𝒂𝒊𝒏 +
𝐭𝐬𝐨𝐂 𝐠𝐧𝐢𝐜𝐧𝐚𝐧𝐢𝐅 =
𝟎𝟔𝟑

ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת רכישה פתוחה בגובה יחידת חוזה אחת (הנתונים מחושבים על בסיס
הרבעון האחרון)$ 0.21:
עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה (עסקת מכירה : US30 )Sell
𝒆𝒕𝒂𝑹 𝒆𝒈𝒏𝒂𝒉𝒄𝒙𝑬 × 𝒔𝒚𝒂𝑫 × )𝒆𝒕𝒐𝒖𝑸 𝒕𝒔𝒆𝒓𝒕𝒏𝑰 𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆 𝒑𝒓𝒊𝒄𝒆 × 𝟎. 𝟏 × 𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒛𝒆 × (𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑼𝒑 −
𝐭𝐬𝐨𝐂 𝐠𝐧𝐢𝐜𝐧𝐚𝐧𝐢𝐅 =
𝟎𝟔𝟑

עמלה בגין החזקת
עסקה פתוחה

ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה יחידת חוזה אחת (הנתונים מחושבים על בסיס
הרבעון האחרון)$0.02 :
במידה ותוצאת חישוב (  ) Financing Costהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב ,במידה ותוצאת חישוב
(  ) Financing Costהיא שלילית משמעות הדבר כי הלקוח יזוכה.
לתשומת ליבך ,ישנם מצבים בהם תחויב בגין החזקת עסקה פתוחה לאחר השעה  00:00:00ביותר מעלות מימון
אחת .למשל בהחזקת עסקה פתוחה ביום שישי (ללא חג נלווה) בשעה ( 23:59:59שעון ישראל) ,תחויב  3פעמים בגין
החזקת העסקה עבור יום שישי ,שבת וראשון גם אם סגרת את העסקה זמן קצר לאחר השעה  00:00:01בראשון
לפירוט מלא אודות מספר החיובים בכל תאריך בחודש הקרוב ראה פירוט באתר החברה בקישור המצ"ב:
/https://www.fxcm.co.il/roll-over-calendar

מקרא:
 = Close Priceמחיר הסגירה היומי של המדד יום לפני מועד החיוב.
 = Trade Sizeגודל העסקה (כמות חוזים) LOT .אחד שווה למאה חוזים.
 = Interest Quoteריבית הלייבור לשלושה חודשים של מטבע הציטוט (.)USD
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 = Mark Upתוספת הייקור של ספקית הנזילות בגין החזקת העסקה  3%בקנייה  2%במכירה.
 = Daysמכפיל הימים (ככלל ,בימי שישי המכפיל הוא  3עבור ימי שבת וראשון וביום שלפני חגים
ומועדים החיוב יהיה גם עבור ימי החג)
 = Exchange Rateשער ההמרה של מטבע הציטוט (משני) למטבע הבסיס בחשבון המסחר על בסיס שער
האמצע.
 = Financing Costסך החיוב/הזיכוי היומי בגין החזקת העסקה.
אופן קביעת שער ההמרה :שער ההמרה ממטבע הציטוט למטבע הבסיס נקבע על פי שער האמצע ()Mid
של צמד המטבעות כפי שצוטט במערכת המסחר על בסיס מנגנון המחירים הבלתי תלוי במועד החישוב.
דוגמה*:
US30 Buy 10
%0.25 = USD Interest
3% = Mark Up
10 =Trade Size
1 = Exchange Rate
17400 =Close Price
1 =Days
𝟏 × 𝟏 × )𝟑𝟎 𝟏𝟕𝟒𝟎𝟎 × 𝟎. 𝟏 × 𝟏𝟎 × (𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓 + 𝟎.
𝟕𝟓 = 𝟏.
𝟎𝟔𝟑

לצפייה בסכום החיוב או הזיכוי הקרוב פר יחידה אחת בגין החזקת עסקה פתוחה
לחץ על הקישור הבאhttps://www.fxcm.co.il/real-time-roll-over :
המרת אין עמלת המרה בגין המרת מטבע הציטוט למטבע הבסיס בחשבון

עמלת
מטבע
גלגול המכשיר לא רלוונטי
הפיננסי
המכשיר הפיננסי מקנה ללקוח תקבולים מהחזקתו.
סוג התקבולים :תקבולים מהחזקת מדד.
החברה תעביר תקבולים מהחזקת מדד לחשבון הלקוח (כחלק מעלויות החזקת עסקה פתוחה בנוסף
לעלות המימון) ,בסוף יום המסחר אשר מוגדר כ"יום האקס" לעניין חלוקת דיבידנד ,באחת או יותר
מהמניות המרכיבות את המדד בין השעות .24:00:00-01:00:00
תקבולים נוספים לקוחות אשר נמצאים בעסקת קניה ( )Buyיזוכו ב 75%מתקבול החזקת המדד.
מהחזקת המכשיר
לקוחות אשר נמצאים בעסקת מכירה ( )Sellיחויבו  100%מתקבול החזקת המדד.
הפיננסי
לצפייה בסכום החיוב או הזיכוי הקרוב פר יחידה אחת בגין החזקת עסקה פתוחה
לחץ על הקישור הבאhttps://www.fxcm.co.il/real-time-roll-over :

עמלות
בקשר
הפיננסי

לצפייה בטווח התקבולים העתידי הצפוי בגין החזקת המדד לחץ על הקישור הבא:
/https://www.fxcm.co.il/upcoming-dividends
נוספות ללא עמלות נוספות
למכשיר

שעון ישראל (שעון קיץ) :שעות מסחר – יום ב'  01:00:00עד יום ו'  23:15:00הפסקות מסחר בכל יום
מסחר
שעות
במכשיר הפיננסי בין השעות  23:15:00-23:30:00ו 24:00:00-01:00:00
ומועדי חופשות מועדי חופשותhttps://www.fxcm.co.il/courses/videokol/Trading-hours-and-Vacation-:
במכשיר הפיננסי Schedule-of-financial-instruments2016.pdf
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דולר ארה"ב (.)USD
המטבע בו נקוב
המכשיר הפיננסי כאשר המטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי שונה ממטבע החשבון בחברה ,הנך עלול להרוויח/להפסיד
כתוצאה משינויי בשערי החליפין.
נכס הבסיס
שם מלא:נכס הבסיס הוא החוזה העתידי  E- mini Dow Jones Industrial Average Futureשמועד
פקיעתו מופיע בקישור הבא( :לחץ כאן ,הסיסמה לכניסה לעמוד  -שוויהוגן.)2016
תיאור נכס הבסיס :חוזה עתידי על מדד הדאו ג'ונס  30או ממוצע התעשייה של דאו ג'ונס ,מכיל 30
מניות של מניות חברות תעשייה בדירוג גבוה הנסחרות בבורסת ניו יורק בארה"ב ,שהתקופה שנותרה
עד לפקיעתו הינה הקצרה ביותר מבין כל סדרות החוזים העתידיים הנסחרים באותה בורסה.
שם מלא ותיאור נכס הבסיס הינו מדד מחיר ()Cash Index
תמציתי
מדד השקעה ( )Total Return Indexהוא מדד העוקב אחר המניות המרכיבות אותו ומניח כי הדיבידנדים
המחולקים בו הושקעו מחדש במניות המדד .כתוצאה מכך המדד אינו יורד כאשר ישנה חלוקה של
דיבידנד .וזאת בשונה ממדד מחיר ( )Cash Indexאשר מתעדכן מטה בהתאם לחלוקת הדיבידנד.
למידע נוסף אודות נכס הבסיס:
http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-minidow_contract_specifications.html
מקום מסחר

 - CMEבורסת שיקגו

סימול נכס הבסיס

סימול בבורסה בו נסחר YM
S&P Dow Jones Indices
למידע נוסף אודות המדד:
http://us.spindices.com/indices/equity/dow-jones-industrial-average

עורך נכס הבסיס
עורך נכס הבסיס הסינטטי הוא FXCM LTD
למידע נוסף אודות מתודולגיית נכס הבסיס הסינטטי
https://www.fxcm.co.il/indices-methodology/
בלינק הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום -
מחיר

http://www.bloomberg.com/quote/DM1:IND
בלומברג( DM1:IND /בלומברג)

קוד
רויטרס
מטבע הנכס
סטיית תקן יומית
הבסיס
נכס
ברבעון האחרון
תוך
תנודתיות
יומית של נכס
הבסיס (על בסיס
)HIGH - LOW

( )USDדולר ארה"ב
 – 0.52%מייצג את סטיית התקן היומית (באחוזים) של מחיר נכס הבסיס ברבעון השני בשנת .2016
תאריך09/11/2016 :

אחוז שינוי% 6.70 :

תאריך07/11/2016 :

אחוז שינוי% 2.28 :

תאריך10/11/2016 :

אחוז שינוי% 1.77 :
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אופן החישוב :שער נכס הבסיס הגבוה ביותר ( )HIGHשנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך
ביותר ( )LOWשנמדד באותו יום המסחר .התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך ( )LOWביותר שנמדד באותו
יום המסחר.

המסחר בזירה
שם מערכת המסחרMeta Trader 4 / Trading Station 2 :

מערכת מסחר
הבסיס
סימול נכס
US30
במערכות המסחר
חוזה הפרשים אחד
כמות
מינימלית

מסחר

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

מערכת המסחר
Trading Station 2
Meta Trader 4

סימול לכמות המינימלית
1
1

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

Trade Size*0.1* 0.50
רווח/הפסד בגין  = Trade Sizeגודל העסקה ביחידות חוזה
תזוזה מינימלית לדוגמה :התזוזה בקנייה/מכירה בהיקף חוזה הפרשים ( 1ההיקף המינימלי) שווה ל 0.05 USD
במחיר
1*0.1*0.5 = 0.05$
ספק הציטוטים
מתודולוגיות
הציטוטים

למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף  10לתקנון.
פרטים נוספים

דיווחים

ניתן לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן
הדיווחים:
לאתר
לינק
המוצר.
ובדף
בתקנון
שיבוצעו
לשינויים
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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 .6מתאם היסטורי בין נכסי הבסיס לחוזים העתידיים.
א .כללי.
מתאם (קורלציה) הוא מדד סטטיסטי המודד עקביות ביחסים בין מספר משתנים ,ערכו של מתאם
המבטא התאמה מושלמת הוא  1ואילו ערכו של מתאם המבטא התאמה הפוכה הינו (.)-1
החברה מבצעת בדיקה של המתאם ההיסטורי לכל נכס בסיס סינטטי אל מול החוזה העתידי על מדד
ממנו נגזר נכס הבסיס הסינטטי ואל מול המדד אחריו עוקב החוזה העתידי.
הבדיקה מתבצעת על פי מחיר הסגירה היומיים של המכשירים הפיננסים הנ"ל בתקופה של XXX
שנים ומעודכנים אחת לרבעון.
בSPX 500 .
נכס בסיס סינטטיSPX500 :
חוזה עתידי)ES( E-Mini S&P :
מדד)SPX( S&P 500 :
מתאם היסטורי 0.999 : SPX/SPX500 :
מתאם היסטורי 0.999 :ES/SPX500

SPX500
2400
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1/4/2016

1/4/2015
SPX500

1/4/2014
SPX

1/4/2013

1/4/2012

1000
1/4/2011

ES

גUS 30 .
נכס בסיס סינטטיUS30 :
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חוזה עתידי)YM( E-Mini Dow ($5) :
מדד)DJI( Dow Jones Industrial Average :
מתאם היסטורי 0.999 : DJI/US30 :
מתאם היסטורי 0.999 :YM/US30

US30
22000.00
20000.00
18000.00
16000.00
14000.00
12000.00

1/4/2016

1/4/2015
US30

1/4/2014
DJI

1/4/2013

1/4/2012

10000.00
1/4/2011

YM

דNAS 100 .
נכס בסיס סינטטיNAS100 :
חוזה עתידי)NQ( E-Mini NASDAQ 100 :
מדד)NDX( NASDAQ 100 :
מתאם היסטורי 0.999 : NDX/NAS100 :
מתאם היסטורי 0.999 :NQ/NAS100
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NAS100
5500
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1/4/2016

1/4/2015
NAS100

1/4/2014
NDX

1/4/2013

1/4/2012

1500
1/4/2011

NQ

הGER 30 .
נכס בסיס סינטטיGER30 :
חוזה עתידי)FDAX( DAX Future :
מדד)DAX( DAX 30 :
מתאם היסטורי 0.999 : DAX/GER30 :
מתאם היסטורי 0.999 :FDAX/GER30

GER30
13000
12000
11000
10000
9000
8000
7000
6000
5000
1/4/2016

1/4/2015
GER30

1/4/2014
DAX

1/4/2013

1/4/2012

4000
1/4/2011

FDAX

וEUSTX 50 .
נכס בסיס סינטטיEUSTX50 :
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חוזה עתידי)FESX( Euro STOXX 50 Future:
מדד)SX5E( Euro STOXX 50 :
מתאם היסטורי 0.999 :SX5E/EUSTX50 :
מתאם היסטורי 0.996 :FESX/EUSTX50

EUSTX50
3900
3700
3500
3300
3100
2900
2700
8/27/2016

8/27/2015
EUSTX50

8/27/2014
SX5E

8/27/2013

2500
8/27/2012

FESX

זAUS 200 .
נכס בסיס סינטטיAUS200 :
חוזה עתידי)AP( ASX SPI 200 Future :
מדד)XJO( ASX 200 :
מתאם היסטורי 0.998 :XJO/AUS200 :
מתאם היסטורי 0.997 :AP/AUS200
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AUS200
6500
6000
5500
5000
4500
4000

1/5/2016

1/5/2015

1/5/2014
XJO

AUS200

1/5/2013

1/5/2012

3500
1/5/2011
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חFRA 40 .
נכס בסיס סינטטיFRA40 :
חוזה עתידי)FCE( CAC 40 Future :
מדד)FCHI( CAC 40 :
מתאם היסטורי 0.999 :FCHI/FRA40 :
מתאם היסטורי 0.999 :FCE/FRA40

FRA40
5500
5000
4500
4000
3500
3000

1/4/2016

1/4/2015
FRA40

1/4/2014
FCHI

1/4/2013

1/4/2012

2500
1/4/2011

FCE

טHKG 33 .
נכס בסיס סינטטיHKG33 :
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חוזה עתידי)MHI( Mini - Hang Seng Future :
מדד)HSI( Hang Seng :
מתאם היסטורי 0.999 :HSI/HKG33 :
מתאם היסטורי 0.999 :MHI/HKG33

HKG33
31000
29000
27000
25000
23000
21000
19000
17000
1/4/2016

1/4/2015
HKG33

1/4/2014
HSI

1/4/2013

1/4/2012

15000
1/4/2011

MHI

יJPN 225 .
נכס בסיס סינטטיJPN225 :
חוזה עתידי)ENY( E-Mini Nikkei 225 - Yen :
מדד)N225( Nikkei 225 :
מתאם היסטורי 0.999 :N225/JPN225 :
מתאם היסטורי 0.999 :ENY/JPN225
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JPN225
23000
21000
19000
17000
15000
13000
11000
9000
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1/4/2014

JPN225

N225

1/4/2013

1/4/2012

5000
1/4/2011

ENY

UK 100
יא.
נכס בסיס סינטטיUK100 :
חוזה עתידי)Z( FTSE 100 Future :
מדד)UKX( FTSE 100 :
מתאם היסטורי 0.990 :UKX/UK100 :
מתאם היסטורי 0.997 :Z/UK100

UK100
7500
7000
6500
6000
5500
5000
4500
1/5/2016

1/5/2015
UK100

1/5/2014
UKX

1/5/2013

1/5/2012

4000
1/5/2011

Z

 .7תאריך עדכון אחרון ומהות העדכון.
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מספר עדכון

תאריך
העדכון

סעיפים

נושא

מהות העדכון
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