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 :התקנון מעמד .1

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

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

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

 אתר החברה או הסכם המסגרת(, האמור בתקנון זה גובר.

 

 :בקשר למידע המובא בתקנון לקוחות שירות .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 השירותים אותם מציעה החברה: .3

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 Email שעות פעילות 

 ה - ימים א
 )חול(: 

8:30 - 17:00. 
 שישייום 

 :       וערבי חג
8:30 – 13:00.  

 שירות לקוחות ניתן באמצעות צ'ט או "צור קשר"
 באתר החברה בקישור:או בפלטפורמת המסחר 

www.plus500.co.il/Help/FAQ.aspx 

  השירותים פירוט

העמדת מערכת ממוחשבת באמצעותה קונה החברה מלקוחותיה לחשבונה העצמי ומוכרת החברה   .1
יב 44רים פיננסיים, באופן מאורגן, תדיר ושיטתי, בהתאם לסעיף ללקוחותיה מחשבונה העצמי, מכשי

 לחוק.

החברה למידע עובדתי בנוגע לנכס בסיס של מכשיר פיננסי, שהוכן ופורסם על ידי גורם  לקוחות הפניית  .2
שאינו החברה או מי מטעמה, בתנאי שההפניה היא כללית ומתמשכת, שבחירת המידע אינה על פי שיקול 

לתקנות ניירות  (1)ב()10דעתה של החברה ושהמידע לא הוכן או פורסם לבקשת החברה בהתאם לתקנה 
 ,ובלבד ושהפעילויות על פי כל דין "(,התקנות)להלן: " 2014 –)זירת סוחר לחשבונו העצמי(, התשע"ה ערך 

 1995 -בכלל זה חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"הו
 . "(הייעוץ חוק)להלן: "

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

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

 המרת כספים לצורך פעילות בחשבון לקוח.  .5

 מערכת המסחר.ב והשימוש ההפעלהטכנית לגבי אופן  ההדרכ  .6

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

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

http://www.plus500.co.il/Help/FAQ.aspx


 3 

 עמלות ועלויות .4

 

 

 הפקדת ומשיכת כספים לחשבון המסחר .5

 

 
 כספים והחזקת הפקדת

אמצעים להעברת כספים 
 לחשבון הנאמנות

כרטיס אשראי מסוג ויזה/מאסטרקארד שהונפק על ידי מוסד פיננסי בישראל או העברה 
וצו  2000–איסור הלבנת הון, התש"סבנקאית מבנק בישראל, כל זאת בכפוף למגבלות חוק 

איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של זירת סוחר לחשבונו העצמי 
 .2015-ר(, תשע"ולמניעת הלבנת הון ומימון טרו

 
טרם פתיחת חשבון המסחר, וביצוע הפקדה ראשונה לחשבון, הלקוח נדרש במילוי שאלון  פרטים להעברת הכספים 

פרטים אישיים. בהתאם לאמצעי ההפקדה, יידרש הלקוח לספק את פרטי הבנק )שם/מספר 
אי, הבנק, שם/מספר הסניף, מספר חשבון( ופרטי כרטיס האשראי )מספר כרטיס האשר

CVV.)תוקף, שם בעל כרטיס האשראי ,  
 בנק לביצוע הפקדה באמצעות העברה בנקאית: חשבון פרטי 

 ישראל בע"מ500שם המוטב: פלוס
 בנק לאומי – 10בנק: 

 898סניף: 
 32300017מספר חשבון: 

 
 (הפקדה ראשונה) הפקדה לחשבון המסחר, הן בעת פתיחת חשבון המסחר להפקדה יסכום מינימל

 500הינו  תסכום ההפקדה המינימלי בהפקדה חוזרת, כרוכה בסכום הפקדה מינימלי.והן 
 :למצוא באתר החברה בקישור הבא פרטים אודות גובה סכום ההפקדה המינימלי ניתן ₪.

https://app.plus500.com/deposit 
המטבע בו ניתן לבצע את 

)העברה(   ההפקדה
 לחשבון הנאמנות

 (.EURO(, אירו )USDשקל חדש, דולר אמריקאי )
 

, בהתאם למטבע חשבון המסחר של (EURO(, אירו )USDשקל חדש, דולר אמריקאי ) מטבע חשבונות הנאמנות
הלקוח. במידה והלקוח מבצע הפקדה באחד המטבעות המותרים בסעיף "המטבע בו ניתן 

במטבע שונה ממטבע חשבון המסחר, החברה תבצע המרה למטבע לבצע את ההפקדה" אך 
 חשבון המסחר כמפורט בסעיף "עמלת המרה שגובה החברה".

חשבון בו מנוהל מטבע ה
 המסחר

ברירת המחדל היא כי מטבע חשבון המסחר של הלקוח הוא שקל חדש. במידה ולקוח 
לשירות הלקוחות של מעוניין לפתוח חשבון מסחר במטבע השונה משקל חדש, יש לפנות 
 החברה, באמצעות דף צור קשר באתר החברה, טרם פתיחת החשבון.

 
עמלת המרה שגובה 

 החברה
 באמצעות בהפקדההחברה אינה גובה עמלת המרה ממטבע הפקדה למטבע חשבון המסחר. 

)ראה מטבע הפקדה אפשרי בסעיף  המסחר חשבון ממטבע השונה במטבע בנקאית העברה
 ידי על שהופקדו הכספים של המרה החברה"(, מבצעת ההפקדה את לבצע ניתן בו המטבע"

שער  לפי עשה, תישנדרש( ככלחשבון המסחר ) למטבעכאמור  ההפקדה סכום המרת. הלקוח
, על ידי ביצוע המרה הלקוח מסחר לחשבון ההפקדה כספי שיוך במועדמצוטט בזירה חליפין 

ככל שמטבע ההפקדה אינו לערך דולרי ) ההפקדהממטבע  המרה –בשני שלבים: הראשון 
 הדורשת ההמר .(אם אינו דולר ארה"ב) החשבון מטבע לערך המרה -השני ו( דולר ארה"ב

הדורשת  ההמראילו ו בזירה מצוטט( Sell) מכירה שער על תתבססחליפין,  בשער הכפלה

( מצוטט בזירה, המתייחסים לצמדי המטבעות Buyפעולת חילוק תתבסס על שער קנייה )
 (.לתקנון 10 סעיף ראה) תלוי הבלתי המחירים למנגנון בכפוף והכלהרלוונטיים, 

 : להלן לינק לדף החברה ובו ריכוז עמלות בזירה כרוכים בעמלות שונות. השירותים
https://www.plus500.co.il/Help/FeesCharges 

https://www.plus500.co.il/FAQ/FeesCharges 

https://app.plus500.com/deposit
https://www.plus500.co.il/Help/FeesCharges
https://www.plus500.co.il/FAQ/FeesCharges
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לקוח רשאי להעביר את הכספים במטבע החשבון, ובמקרה זה לא תתבצע המרה על ידי 
 של המרה מבצעת אינה החברה(, בנקאית העברהאחר )שאינו  הפקדה אמצעי כלב החברה.
 .לחשבון המסחר הלקוח ידי על שהופקדו הכספים

 
שגובה  עמלות נוספות

 החברה
במשך תקופה הלקוח  ככל שלא תבוצענה עסקאות בחשבון המסחר של -עמלת אי פעילות 

בגובה הסכום פעילות, -יחויב בדמי אי המסחר שלושה חודשים, אזי חשבון העולה על
 (.4החברה )ראה קישור בסעיף מופיע באתר ה

  
 

 
 

 משיכת כספים 

כספי  .החברה לכל המאוחר ביום העסקים הבא תבצע זאת ,ביקש לקוח למשוך כספי לקוח משיכת כספים
הוראת הלקוח בהתאם למועדי הסליקה המקובלים במערכת  הלקוח יועברו לחשבון לפי

מופקדים הכספים, או בתוך שלושה ימים שמתקיים בהם מסחר  הבנקאית במדינה שבה
 המועד המוקדם מבין השניים. באותה מדינה, לפי

נדרש לבצע פעולה כתנאי למשיכת הכספים לפי חוק איסור הלבנת הון,  בהינתן והלקוח
לקוח הלכל המאוחר ביום העסקים הבא לאחר ש , תבצע החברה את ההעברה2000-התש"ס

ובלבד שיידעה את הלקוח על הצורך בביצוע הפעולה סמוך ככל האפשר  ביצע את הפעולה
 למועד שבו ביקש הלקוח למשוך את כספיו. 

החברה לא תאפשר ללקוח לבצע משיכת כספים מחשבונו בזירה, אם כתוצאה מכך הבטוחה 
 שהעמיד תקטן מסך כל הבטוחות הנדרשות בשל כלל העסקאות הפתוחות של הלקוח.

 
נדרשות למשיכת פעולות 
 כספים

 על הלקוח לפתוח בקשת משיכה בפלטפורמת המסחר תחת לשונית כספים. 

משיכת הכספים אמצעי 
 מחשבון הנאמנות

 לחשבון יוחזרו בנק כרטיס או אשראי כרטיס , בנקאית העברה באמצעות שהועברו כספים
 ,מלכתחילה הבנק כרטיס או האשראי כרטיס או הבנקאית ההעברה בוצעה ממנו הבנק
 להעביר הון הלבנת איסור לדיני ובכפוף דעתה שיקול פי על, החברה החליטה אם אלא

 .אחרת בדרך כספים ללקוח
 

המטבע בו ניתן לבצע את 
 מחשבון הנאמנות משיכה

 משיכת הכספים מחשבון המסחר תתבצע בהתאם למטבע חשבון המסחר של הלקוח.
 

בעת משיכת עמלת המרה 
מחשבון הכספים 
 הנאמנות

 החברה אינה מבצעת המרה של הכספים שימשכו על ידי הלקוח. 

 של בסך שהינה למשיכה המינימום ממגבלת הנמוך בסכום מסחר מחשבוןכספים  משיכת עמלות נוספות
 או) ב"ארה דולר 10 של בסך בעמלה תחויב( אליו ערך שווה בסכום או) ב"ארה דולר 50

 הנמוכה יתרה בו קיימת אשר חשבון במשיכת כספים בגין סגירת(. אליו ערך שווה בסכום
 לכרטיס בוצעת המשיכהש וככל(, אליו ערך שווה בסכום או) ב"ארה דולר 50 של מסך

 . כאמור עמלה לתחו לא אשראי
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 מדיניות ניגוד הענייניים  .6

 מדיניות ניגוד הענייניים

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

. מדיניות זו כוללת שלושה שירותים מטעמן לבין הלקוח הנותןם בין החברה, הקבוצה, או מן המועסקים על ידן או ענייני
 פרקים:

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

 או הנותן שירותים מטעמן לבין הלקוח.
פירוט נהלים, לפיהם תפעל החברה ואמצעים שתיישם כדי להימנע מניגוד העניינים בנסיבות המפורטות בפרק א'  - פרק ב'

 לט.למסמך, או לצמצמו כאשר לא ניתן למנעו באופן מוח
תיאור הנסיבות שיש בהן ניגוד עניינים, שנותרו לאחר יישום הנהלים ונקיטת האמצעים המפורטים בפרק ב'  - פרק ג'

 למסמך.
 

על החברה חל איסור לבצע כל פעולה בנסיבות שיש בהן ניגוד עניינים, אלא אם כן תוארו בפרק ג' למסמך מדיניות ניגוד 
לכל שינוי רלוונטי בהקשר זה ולרבות: הנחיות הרשות, שינויים בפעילות החברה או העניינים. מדיניות זו תעודכן בהתאם 

 במבנה החברה וכדומה.
 

אחת לשנה, החברה תפנה ללקוחותיה לקבל את הסכמתם בכתב, לגבי הנסיבות שיש בהן ניגוד עניינים לפי פרק ג' למסמך 
 ניגוד העניינים.

לקיום ניגוד עניינים בין החברה, הקבוצה או מי מן המועסקים על ידם או הנותן הנסיבות שיש בהן כדי להביא  -פרק א' 
 שירותים מטעמם לבין הלקוח.

פירוט נהלים, לפיהם תפעל החברה ואמצעים שתיישם כדי להימנע מניגוד העניינים בנסיבות המפורטות בפרק א'  - פרק ב'
 למסמך, או לצמצמו כאשר לא ניתן למונעו באופן מוחלט.

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

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

 פרק א':
 הנסיבה היוצרת ניגוד עניינים :

החברה היא הצד הנגדי לעסקה מול הלקוח, ולכן היא הקונה כאשר הלקוח מוכר והמוכרת כאשר הלקוח קונה. בנוסף, 
השערים והציטוטים המוצגים ללקוח, השערים בהם נפתחות ונסגרות עסקאות )כולל סגירת עסקה ביוזמת החברה( 

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

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

ולפיכך האינטרס שלה בנוגע לשער  ,החברה הינה הקונה כשהלקוח מוכר ולהפך ,הפתיחה והסגירה של העסקה בשלב (1
 מנוגד לאינטרס הלקוח הן בשלב פתיחת העסקה והן בשלב סגירת העסקה. 

החברה נמצאת בפוזיציה מנוגדת לזו של הלקוח כל עוד העסקה מול הלקוח פתוחה. משכך היא מרוויחה כאשר הלקוח  (2
עסקה של הלקוח, ההפסד שנצבר  מפסיד ומפסידה כאשר הלקוח מרוויח. בנוסף, כאשר החברה סוגרת ביזמתה

בעסקה של הלקוח מתממש והופך לרווח של החברה, ולפיכך האינטרס שלה בקביעת השער שעל פיו נקבע עיתוי 
 הסגירה עשוי להיות מנוגד לאינטרס של הלקוח. 

 
 ':ב פרק

 תיאור האמצעים למניעת או צמצום ניגוד העניינים:

( מול ספק נזילות. יש לציין כי ספק הנזילות הינו צד קשור לחברה, Back to Backהחברה מתכסה באופן מלא גב אל גב )
 אינה החברה לבין הנזילות ספק מול התגמול מערכת אשר מרוויח כאשר הלקוח מפסיד ומפסיד כאשר הלקוח מרוויח.

קובעת את המחירים בהתאם למנגנון המפורט  החברה. ולהפך יפסיד הלקוח כאשר יותר תרוויח שהחברה לכך גורמת
 לתקנון. 10בסעיף 

את ההיבט הראשון של ניגוד העניינים המפורט תחת מהות  מצמצמיםהמפורטים בפרק ב'  האמצעיםלדעת החברה, 
 ניגוד העניינים, אך אין בהם כדי למנעו לחלוטין.

ט השני של ניגוד העניינים המפורט תחת מהות כמו כן, לדעת החברה האמצעים המפורטים בפרק ב' מצמצמים את ההיב
 ניגוד העניינים, אך אין בהם כדי למנעו לחלוטין.

  המרת מטבע בקשר לפעילות המסחר .2
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 פרק א':
 הנסיבה היוצרת ניגוד עניינים:

 החברה מבצעת פעילות המרת מטבע לצורכי מסחר במספר מקרים:

 הלקוח בזירה ולהיפך.המרת מטבע ממטבע ההפקדה של הלקוח לחשבון  (1

 המרת מטבע ממטבע חשבון הלקוח בזירה למטבע בו נקובה הפוזיציה של הלקוח ולהיפך. (2
 בנוסף החברה קובעת את שער ההמרה.

 
 :העניינים ניגוד מהות

החברה היא הצד הנגדי לעסקה מול הלקוח והיא מרוויחה כאשר הלקוח מפסיד ומפסידה כאשר הלקוח מרוויח. לפיכך 
 האינטרס שלה בנוגע לשער ההמרה מנוגד לאינטרס הלקוח. 

 
 פרק ב':

  תיאור האמצעים למניעת או צמצום ניגוד העניינים:

שער ההמרה המוצג במערכת המסחר נקבע על ידי גורם חיצוני שאינו קשור לחברה והוא כולל תוספת מרווח )לפירוט 
 המרתלתקנון(. החברה לא תשנה את תוספת המרווח בעבור עסקאות פתוחות במקרה של  5מנגנון ההמרה ראה סעיף 

. ככל והחברה תשנה את תוספת המרווח ולהיפך הלקוח של הפוזיציה נקובה בו למטבע בזירה הלקוח חשבון ממטבע מטבע
 לא זה במקרה. החשבון במטבע כספיםלמשוך /להפקיד רשאי הוא כי הלקוח את תיידע החברההיא תודיע על כך ללקוח. 

 .המרה תתבצע

העניינים, אך אין לדעת החברה, האמצעים המפורטים בפרק ב' מצמצמים את ניגוד העניינים המפורט תחת מהות ניגוד 
 בהם כדי למנעו לחלוטין.

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

 פרק א':
 הנסיבה היוצרת ניגוד עניינים:

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

 
 מהות ניגוד העניינים:

החברה היא הצד הנגדי לעסקה מול הלקוח, ולפיכך, כאשר היא סוגרת באופן יזום את העסקה ללקוח, ההפסדים שצבר 
הבטוחה המינימאלי ישפיע על העיתוי שבו ההפסד בפוזיציה מתממשים והופכים לרווחים של החברה. שינוי של שיעור 

. לפיכך האינטרס של החברה בקביעת שיעור וכן על גודל ההפסד שצבר לקוח בפוזיציה יתממש ויהפוך לרווח של החברה
 הבטוחה המינימאלי שעל פיו נקבע עיתוי סגירת הפוזיציה עשוי להיות מנוגד לאינטרס של הלקוח. 

 
 ':ב פרק

 :העניינים ניגוד צמצום או למניעת האמצעים תיאור
 . אינו משתנהוובתקנות קבוע בתקנון  ת עסקאות ביוזמת החברההבטוחה המינימאלי שיוביל לסגיר שיעור

מונעים לחלוטין את ניגוד העניינים המפורט תחת הכותרת מהות ניגוד  לדעת החברה, האמצעים המפורטים בפרק ב'
  העניינים.

 סקאות ושינוי מחירי עסקאות על ידי החברה עביטול   .4

 פרק א':
 הנסיבה היוצרת ניגוד עניינים:

לקוח ו/או פתיחה או סגירה של עסקה או פקודה שביצע לבטל  החברה תהא רשאית לתקנון 8במקרים המפורטים בסעיף 
היא הצד הנגדי לעסקה, ולכן היא החברה  . בנוסףשביצע לקוחעסקה או פקודה של  פתיחה או סגירהלבצע התאמות בשער 

 הקונה כאשר הלקוח מוכר והמוכרת כאשר הלקוח קונה.
 

 :מהות ניגוד העניינים
החברה היא הצד הנגדי לעסקה מול הלקוח, והיא מרוויחה כאשר הלקוח מפסיד ומפסידה כאשר הלקוח מרוויח. לפיכך 

 רי עסקאות, מנוגד לאינטרס הלקוח.האינטרס שלה בעת שהיא מחליטה על ביטול עסקאות או/ו שינוי שע
 

 ':ב פרק
 תיאור האמצעים למניעת או צמצום ניגוד העניינים:
 ללקוח המוצגים לתקנון, "מנגנון הציטוטים 10וזאת בהתאם לסעיף  החברה אינה משנה את מחירי העסקאות של הלקוח

לתקנון, "תנאים  8העסקאות". ביטול עסקאות, הינו חריג ויעשה רק בהתאם לאמור בסעיף  מתבצעות בהם והמחירים
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לשינוי עסקה או ביטול עסקה". ביטול או שינוי עסקה יעשה תמיד לאחר משלוח הודעה ללקוח מראש. כמו כן, מערכת 
 המסחר כוללת ספר לוג בו נרשם כל שינוי שבוצע בעסקה הניתן לשחזור בעת הצורך.

 אין אך, העניינים ניגוד מהות תחת המפורט העניינים ניגוד את מצמצמים' ב בפרק המפורטים האמצעים, החברה לדעת
 .לחלוטין למנעו כדי בהם

 התאמת הפעילות בזירה ללקוח .5

 פרק א':
 :הנסיבה היוצרת ניגוד עניינים

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

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

החברה לקבוע האם הלקוח הכרוכים בפעילות במכשירים פיננסיים וסיכויי הרווח וההפסד הכרוכים בה. בהתאם לכך, על 
מתאים לסחור בזירה )באופן שהחברה מחויבת לשקול האם היא מאפשרת לאדם שנמצא לא מתאים לסחור בזירה, לפעול 

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

 מפסיד ומפסידה כאשר הלקוח מרוויח. והיא מרוויחה כאשר הלקוח 
 

 פרק ב':
 תיאור האמצעים למניעת או צמצום ניגוד העניינים:

המנגנון לבחינת התאמת הפעילות בזירה ללקוח הינו מנגנון אלקטרוני וממוחשב הבוחן את התאמת הפעילות בזירה 
אשר הוגדרו על ידי החברה ובהתאם לדרישות הדין. ככלל, כלל עובדי החברה  םללקוח, בהתאם לאמות מידה וקריטריוני

אינם מתוגמלים באופן שנגזר בצורה כלשהי ממספר הלקוחות של החברה, ממחזור העסקאות בחברה, כמות עסקאות של 
 לקוחות, היקף הפקדות או הפסדי לקוחות.

 אין אך, העניינים ניגוד מהות תחת המפורט העניינים דניגו את מצמצמים' ב בפרק המפורטים האמצעים, החברה לדעת
 .לחלוטין למנעו כדי בהם

  עובדים תגמול .6
 פרק א':
 :עניינים ניגוד היוצרת הנסיבה

/  במישרין נגזר"( מועסקים)להלן: " ןמטעמ שירותים נותני או , הקבוצההחברה ידי על המועסקיםהתגמול של  מבנה
 , בנושאים הבאים:היתר בין, מטפלים אלה מועסקיםבזירה.  הלקוח מפעילות בעקיפין

 ומתן מידע ללקוח שיווק .א
 

 :העניינים ניגוד מהות
משכך נוצר למועסקים אינטרס מנוגד  .חדשים לקוחות כמותו/או  לקוחות מהפסדי נגזר המועסקים של התגמול מבנה

( ובכך עשויים א סעיף)ראה  לעיל המפורטים בנושאים מטפלים המועסקים מנגד. או עניין אישי לאינטרס של הלקוח
 להשפיע על הלקוח.

 
 פרק ב':

 :העניינים ניגוד צמצום או למניעת האמצעים תיאור
בקשר לנותני . חדשים לקוחות כמותאו  מהפסדי לקוחות רייגזלא , הקבוצה על ידי החברה או המועסקיםשל  תגמולאופן 

שירותים אחרים, החברה דורשת כי תכני הפרסום והשיווק באמצעותם, יאושרו מראש על ידי החברה, וכן מבצעת החברה 
 .פיקוח ובקרה על יישום דרישה זו

 אין אך, העניינים ניגוד מהות תחת המפורט ייניםהענ ניגוד את מצמצמים' ב בפרק המפורטים האמצעים, החברה לדעת
 .לחלוטין למנעו כדי בהם

  הפקדה משנית .7
  :אפרק 

  : הנסיבה היוצרת ניגוד עניינים
 לתקנון, הנקבעת על ידי החברה. 5מגבלת סכום מינימאלי להפקדה משנית, כמתואר בפרק 

 
 מהות ניגוד העניינים:

בהפקדה משנית, יכול להוביל למצב של דרישת גובה בטוחות, שאינן בהכרח ברשות הלקוח, קביעת סכום הפקדה מינימאלי 
הנדרשות לצורך תחזוקת עסקאותיו במקרה של קריאה לבטוחה או לחילופין הגדלת הפסדי הלקוח עקב הדרישה 

שר הלקוח מפסיד המינימלית להפקדות משניות גבוהות. החברה היא הצד הנגדי לעסקה מול הלקוח, והיא מרוויחה כא

 .ומפסידה כאשר הלקוח מרוויח
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  :פרק ב
 :תיאור האמצעים למניעת או צמצום ניגוד העניינים

 לתקנון, הינו קבוע וידוע מראש. 5סכום ההפקדה המינימאלית וההפקדה המשנית, כמתואר בפרק 
ות ניגוד העניינים, אך אין לדעת החברה, האמצעים המפורטים בפרק ב' מצמצמים את ניגוד העניינים המפורט תחת מה

 .בהם כדי למנעו לחלוטין

 בהתאם ההשהיה שחרור עיתוי את ולקבוע בזירה המסחר את להשהות רשאית וגם לעסקה הנגדי הצד היא חברהה .8
 מראש קבועים לכללים

  :אפרק 

  : הנסיבה היוצרת ניגוד עניינים
במכשיר פיננסי מסוים בזירה, אשר  רשאית לגרום להשהיית מסחרהחברה היא הצד הנגדי לעסקה מול הלקוח, וכמו כן 

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

מנגנוני ההגנה " :להלן)מסחר כאמור נובעת ממנגנוני הגנה הקיימים בזירה המופעלים באופן אוטומטי  בזירה. השהיית
התקיימותם יחד או לחוד של מקרים בהם ישנו היעדר  בהתאם להגדרות וכללים שנקבעו מראש בקשר עם (האוטומטיים"

 חריגה בציטוטים המתקבלים מספק הציטוטים הבלתי תלוי, שאינם בהכרח מייצגים נזילות, כשל טכני או עקב תנודתיות

 .מהימנה את השוק

מראש או לשחרור ידני על פי  רה אוטומטית בהתאם לפרמטרים קבועיםבנוסף החברה אחראית לשחרור המנגנון בצו

  .שיקול דעתה, והכל בהסתמך על נהלים מוגדרים מראש
 

 מהות ניגוד העניינים:
מתאפשר ביצוע מסחר בזירה  במהלך השהיית מסחר בזירה הנובעת מהפעלת מנגנוני ההגנה האוטומטיים, במהלכה לא

שערי הציטוטים בשוק משתנים באופן שיכול להשפיע על תוצאות  המכשיר הפיננסי הרלוונטי, יתכן כיולא מתעדכנים שערי 
עשוי להיות  בעסקה. לפיכך האינטרס של החברה בהשהיית המסחר ובקביעת עיתוי שחרור מנגנון זה המסחר של הלקוח

 (. זמן כתלות בשערי הציטוטים בשוק באותה נקודת)מנוגד לאינטרס של הלקוח 

 :מהתנאים הבאים הפעלת מנגנון ההגנה האוטומטי המוביל להשהיית מסחר בזירה מתרחש בהתקיים אחד

 (.חיצוני לשוק גורם)א. לא מתקבלים ציטוטים מספק הציטוטים הבלתי תלוי של החברה עקב כשל טכני 
. במקרה (ם אינהרנטי בשוקגור) ב. לא מתקבלים ציטוטים מספק הציטוטים הבלתי תלוי של החברה בהיעדר נזילות בשוק

 :כאמור, היעדר נזילות

תלוי. ככל ולא  נמדדת בהסתמך על רצף נתוני הציטוטים המתקבלים מספק הציטוטים החיצוני הבלתי (1)
אי )ומראש לכל מכשיר פיננסי  מתקבלים ציטוטים מספק הציטוטים למשך פרק זמן המוגדר באופן ספציפי

הציטוטים הבלתי תלוי או מהיעדר מסחר בפועל  ל מול ספקקבלת ציטוטים עקב תקלת ממשק/תקשורת א
להמשיך ולהציע מסחר ללקוחותיה באופן תקין היות ואין בידי החברה  הרי שאין באפשרות החברה)בשוק 

 (.פרמטר איכות של זמן)למסחר  נתונים רלוונטיים

(, בשווקים וודאותה באי עלייהיכול ונובעת מדלילות מסחר בשוק המתבטאת במיעוט ציטוטים בשוק ) (2)

( בצורה משמעותית ושינויי מחיר BID/ASK פערמרווחים )ה בערכי זמניתהתרחבות ל לרוב המובילה

 BID/ASKהמרווח  ערכי. השוק תנאי את ללקוח נאמנה לשקף החברה יכולת את המגביליםמשמעותיים, 
 שהוגדרו לפרמטרים בהתאם ונבחנים אוטומטית בצורה ממוחשבות מערכות ידי על מנוטרים המחיר ושינויי
 עומדים לא ונתוני הציטוטים המתקבל מספק הציטוטים הבלתי תלוי ככל. בזירה פיננסי מכשיר לכל מראש

 ויובילו לפעולה יכנסו האוטומטיים ההגנה שמנגנוני הרי, החברה במערכות מראש שהוגדרו בפרמטרים
 .בזירה המסחר להשהיית

ובאופן חריג ועולה על המרווח  השוק המתקבלים מספק הציטוטים הבלתי תלוי מתרחב משמעותיתג. המרווח בציטוטי 

 .המוצע בזירה

פיננסי מסוים, העולה מעל סף  ד. שינוי בין שני ציטוטים סמוכים שהתקבלו מספק הציטוטים הבלתי תלוי בעבור מכשיר

 .הנקבע מראש במערכות החברה בעבור המכשיר הפיננסי

 
, האוטומטיים )כאמור, על סמך פרמטרים שנקבעו מראש( ההגנה מנגנוני ויופעלו יתכן, לעיל מהתנאים אחד בהתקיים

 עד, הרלוונטי הפיננסי המכשיר בעבור בזירה ציטוטים יוצגו ולא הרלוונטי הפיננסי במכשיר יתאפשר לא בזירה המסחר
 או/ו הסיבה לבירור בכפוף ידני לשחרור עד או מראש קבועים לפרמטרים בהתאם אוטומטית בצורה המנגנון לשחרור

 וספקי השוק מול אל הנתונים מהימנות בחינת או/ו התקלה תיקון, הבסיס נכס נסחר בו בשוק שהתרחש השינוי מהימנות
 נהלים על בהסתמך והכל, הקיימים השוק לתנאי בהתאם בזירה המרווח עדכון לאחר אף ויתכן אלטרנטיביים, ציטוט

 הרווח בחישובי ישתקף לא השינוי, בשוק הציטוט בשערי שינוי חל בזירה המסחר השהיית ובמהלך במידה. מראש מוגדרים
, הלקוח של לזו מנוגדת בפוזיציה נמצאת והחברה היות. בזירה האוטומטי ההגנה מנגנון לשחרור עד הלקוח הפסד או

 הלקוח כאשר ותפסיד לשחרורו ועד המסחר השהיית מנגנון הפעלת במהלך להיווצר שיכול הלקוח מהפסד תרוויח החברה
 . לשחרורו ועד ההשהיה מנגנון הפעלת מרגע הבסיס נכס נסחר בו בשוק ויתרחש שיכול שערים שינוי עקב זאת, מרוויח
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  :פרק ב
 :תיאור האמצעים למניעת או צמצום ניגוד העניינים

 לחברה, קשור צד הינו הנזילות ספק כי לציין יש. נזילות ספק מול( Back to Back) גב אל גב מלא באופן מתכסה החברה

 אינה החברה לבין הנזילות ספק מול התגמול מערכת. מרוויח הלקוח כאשר ומפסיד מפסיד הלקוח כאשר מרוויח אשר
 המפורט למנגנון בהתאם המחירים את קובעת החברה. ולהפך יפסיד הלקוח כאשר יותר תרוויח שהחברה לכך גורמת
, מראש מוגדרים וכללים לפרמטרים בהתאם אוטומטית תמיד מופעלים האוטומטיים ההגנה מנגנוני לתקנון. 10 בסעיף

 או החברה הפסדי/מרווחי אופן בשום נגזרים אינם, המכירה הוראות לצד והן הקנייה הוראות לצד הן סימטריים הינם
 .מראש מוגדרים פרמטרים/לנהלים בהתאם מתבצע האוטומטי/הידני שחרורם ועיתוי הפיננסי במכשיר במסחר הלקוח

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

 .בהם כדי למנעו לחלוטין

 בזירה פיננסי במכשיר מסחר שעות קביעת .9
 פרק א':
 :עניינים ניגוד היוצרת הנסיבה

החברה קובעת את שעות המסחר בכל אחד מן המכשירים הפיננסים הנסחרים בזירה. כתוצאה מכך עשוי להיווצר מצב בו 
 לא יתאפשר ללקוח לסחור במכשיר הפיננסי בשעות בהן נסחר נכס הבסיס בשוק. 

 
 :העניינים ניגוד מהות

נכס הבסיס של מכשיר פיננסי מסוים הנסחר בזירה ושעות המסחר באותו נכס בסיס כאשר מתקיים מסחר בשוק בו נסחר 
אינן חופפות את שעות המסחר במכשיר פיננסי המסוים שנסחר בזירה, יתכנו שינויים בשערי נכס הבסיס של המכשיר 

עות המסחר הפיננסי המסוים בשוק שאינם באים לידי ביטוי בזירת המסחר עד לפתיחת המסחר בזירה, בהתאם לש
המוגדרות בזירה כך שללקוח אין אפשרות להעביר הוראות לביצוע מידי בזירה בפרק הזמן בו המסחר בזירה אינו 
מתאפשר. החברה היא הצד הנגדי לעסקה והיא מרוויחה כאשר הלקוח מפסיד ומפסידה כאשר הלקוח מרוויח ולכן 

 .טרס הלקוחאינטרס החברה לקביעת שעות המסחר אינו בהכרח תואם את אינ

 
 פרק ב':

 :העניינים ניגוד צמצום או למניעת האמצעים תיאור
לתקנון )תנאי המכשיר הפיננסי(  13שעות המסחר בזירה נקבעות מבעוד מועד בעבור כל מכשיר פיננסי, כמתואר בפרק 

ככל ונדרש ומופיעים בכל עת בפלטפורמת המסחר ומסמכי החברה. שעות המסחר הינן אחידות לכלל לקוחות החברה. 
 לבצע עדכון בזמני המסחר בזירה, תשלח הודעה ללקוחות בדבר השינוי טרם העדכון. 

 אין אך, העניינים ניגוד מהות תחת המפורט העניינים ניגוד את מצמצמים' ב בפרק המפורטים האמצעים, החברה לדעת
 .לחלוטין למנעו כדי בהם

 לקוח בחשבון משיכה/הפקדה אישור עיתוי .10
 א':פרק 

 :עניינים ניגוד היוצרת הנסיבה
 .הלקוח בחשבוןמשיכה /הפקדה אישור עיתוי את קובעת החברה

 
 :העניינים ניגוד מהות

בקשת הפקדה/משיכה של הלקוח אינו בהכרח מבוצע מידית. ככל ולקוח מעוניין לתחזק את עסקאותיו ולמנוע מצב  אישור

לתקנון(, היעדר מידיות אישור ההפקדה  9של סגירה יזומה של העסקה במקרה של העדר בטוחות מספקות )ראה פרק 

 stop)סגירת פוזיציות  יכולים להוביל למצב של באמצעות העברה בנקאית ושיוכה לחשבון הלקוח על ידי נציגי החברה,

out) ( 3 מספר ענייניםראה ניגוד) .מידית מבוצע אינו משיכה אישור, המסחר מחשבון משיכה לבצע ביקש והלקוח במידה 
 הצד הינה והחברה היות. החברה נציגי ידי על המשיכה לאישור עד הלקוח מסחר בחשבון כבטוחה משמש המשיכה וסכום
 עיתוי בקביעת החברה שאינטרס הרי, מרוויח הלקוח כאשר ומפסידה מפסיד הלקוח כאשר מרוויחה והיא לעסקה הנגדי

 .הלקוח לאינטרס מנוגד להיות יכולהפקדה /משיכה אישור
 

 פרק ב':
 :העניינים ניגוד צמצום או למניעת האמצעים תיאור

ביקש לקוח למשוך כספי לקוח תבצע זאת החברה לכל המאוחר ביום העסקים הבא. בהפקדה באמצעות כרטיס אשראי, 
אישור ההפקדה לחשבון הלקוח מתבצע מידית עם אישור חברת האשראי. לעומת זאת הפקדה באמצעות העברה בנקאית 

יידע את הלקוח מראש בהתאם לכללים , החברה תMargin callמותנה אישור העסקה בתהליך תפעולי. במקרה של 
לתקנון. עיתוי אישור משיכה/הפקדה על ידי נציגי החברה לא נקבע על סמך מצב עסקאותיו של הלקוח  9המפורטים בפרק 

אלא מבוצע במהלך הפעילות התפעולית השוטפת. כמו כן, תגמול נציגי החברה הקובעים את עיתוי משיכה/הפקדה אינו 
 (.6)ראה ניגוד עניינים מספר נגזר מהפסדי לקוחות 
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 אין אך, העניינים ניגוד מהות תחת המפורט העניינים ניגוד את מצמצמים' ב בפרק המפורטים האמצעים, החברה לדעת
 .לחלוטין למנעו כדי בהם

 פתוחה עסקה החזקת עמלת זיכוי/חיוב ועיתוי שיעור את קובעת גם והיא הלקוח מול לעסקה הנגדי הצד היא החברה .11
 פרק א':
 :עניינים ניגוד היוצרת הנסיבה
 13 פרק)ראה  כאמור העמלה שלההפחתה /ההוספה ועיתוי פתוחה עסקה החזקת עמלת שיעור את בתקנון קובעת החברה
 (.החברה לתקנון

 
 :העניינים ניגוד מהות

לאחר שעה המוגדרת בתקנון. החברה קובעת בתקנון את  העמלת החזקת עסקה פתוחה נגבית/מזוכה עבור כל עסקה פתוח
על גובה ועיתוי עמלת החזקת עסקה פתוחה המופחתת או מתווספת בחשבון הלקוח כאשר ישנה עסקה פתוחה לאחר שעה 
מוגדרת במכשיר הפיננסי הרלוונטי. אם אין בטוחות מספקות בחשבון המסחר, הפחתת עמלה בגין החזקת עסקה הפתוחה 

לתקנון החברה(. היות והחברה הינה הצד הנגדי לעסקה  9( בהתאם )ראה פרק stop outרום לסגירת הפוזיצית )עלולה לג
והיא מרוויחה כאשר הלקוח מפסיד ומפסידה כאשר הלקוח מרוויח, הרי שאינטרס החברה בקביעת עיתוי 

 ההוספה/ההפחתה של העמלה כאמור ושיעורה עשוי להיות מנוגד לאינטרס הלקוח.
 

 ק ב':פר
 :העניינים ניגוד צמצום או למניעת האמצעים תיאור

 עיתוי חיוב/זיכוי ושיעור העמלה בגין החזקת העסקה הפתוחה מחושבים בהתאם לקבוע בתקנון כפי שמתואר בדפי המוצר
לתקנון החברה. כמו כן שיעור ושעת חיוב העמלה בגין החזקת עסקה פתוחה מפורסמים בפלטפורמת המסחר  13בפרק 

 ר החברה בכל עת.ואת
 אין אך, העניינים ניגוד מהות תחת המפורט העניינים ניגוד את מצמצמים' ב בפרק המפורטים האמצעים, החברה לדעת
 .לחלוטין למנעו כדי בהם

 הגדרת מגבלות מסחר בחשבון לקוח ואי ביצוע הוראות .12

  :פרק א

  : הנסיבה היוצרת ניגוד עניינים
מגבלות מסחר בחשבון הלקוח ובכך למנוע מהלקוח להעביר הוראות לפתיחת עסקאות חדשות החברה רשאית לקבוע 

 מגבלות אלה עשויות לנבוע מהסיבות הבאות: בזירה או לבצע  הוראות מותלות.

 אי עמידה בדרישות רגולטוריות מצד הלקוח. .א

 העסקאות הפתוחות.לחברה שיקול דעת להגביל את כמות העסקאות הפתוחות של הלקוח ואת היקף סך  .ב
 

 מהות ניגוד העניינים:

הזירה מנהלת את סיכוניה באמצעות הגדרות ניהול סיכונים וחשיפות מקסימאליות במספר רבדים ) לדוגמא: ניהול חשבון 
מסחר מבוסס בטוחות, מגבלת רמת חשיפה למכשיר פיננסי, מגבלת רמת חשיפה ללקוח ומגבלת רמת חשיפה לפוזיציה 

ונחצו המגבלות המוגדרות במערכות הזירה, העסקה לא תצא לפועל. אי יכולת העברת הוראות לפתיחת בודדת(. במידה 
הוראות חדשות, יכול לגרום למצב של מניעת רווח פוטנציאלי בעסקה בה מעוניין הלקוח. היות והחברה היא הצד הנגדי 

ברה אינטרס בהגבלת הלקוח מפתיחת לעסקה והיא מרוויחה כאשר הלקוח מפסיד ומפסידה כאשר הלקוח מרוויח, לח
 עסקאות חדשות היכול להיות מנוגד לאינטרס הלקוח. 

 

  :פרק ב

 :תיאור האמצעים למניעת או צמצום ניגוד העניינים
ותקנות בקשר עם הנסיבה הראשונה, החברה פועלת בכפיפות להוראות הדינים החלים עליה לרבות צו איסור הלבנת הון 

. הלקוח מקבל הודעה אוטומטית בפלטפורמת המסחר המתריעה 2014-לחשבונות העצמי( התשע"ה ניירות ערך )זירת סוחר
על הנדרש ממנו. כמו כן החברה מבצעת פניות יזומות למייל הלקוח להשלמת הנדרש טרם הטלת מגבלות מסחר בחשבון 

 בהתאם לנדרש בחוק. 
עסקאות פתוחות נקבעים מראש במערכות החברה בקשר עם הנסיבה השנייה, פרמטרים להגבלת כמות עסקאות והיקפי 

וזאת לצרכי ניהול סיכוני החברה  ללא תלות בזהות הלקוח או תוצאות המסחר שלו בצורה רוחבית וממוחשבת
הנדרשים לשמירה על יציבותה והפחתת עומסי מערכת. הלקוח מקבל הודעה בפלטפורמת המסחר לאי ביצוע הוראה 

קבלת בפלטפורמה, באפשרות הלקוח לבצע פעולות נדרשות על מנת לאפשר ביצוע והסיבה לכך. בהתאם להודעה המת
 עסקה חדשה, או לחילופין לפנות לחברה בבקשה להרחיב את מגבלותיו.

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

 .לחלוטיןבהם כדי למנעו 

 מנגנון סגירת עסקאות ביוזמת החברה בשל היעדר בטוחות .13
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  :פרק א

  : הנסיבה היוצרת ניגוד עניינים

אופן ביצוע סגירת עסקאות ביוזמת החברה בשל היעדר החברה קובעת את החברה היא הצד הנגדי לעסקה מול הלקוח. 
 בטוחות מספקות.  

 
 מהות ניגוד העניינים:

כאשר היא סוגרת באופן יזום את העסקה ללקוח,  ההפסדים שצבר בפוזיציה   החברה היא הצד הנגדי לעסקה מול הלקוח,
 בטוחותישפיע על העסקאות שיסגרו עד לקיומן של  אופן סגירת העסקאות מתממשים והופכים לרווחים של החברה.

לפיכך  .שנסגרו תועל גודל ההפסד או רווח שמומש בפוזיציו בצורה העלולה להטיב עם החברה לתקנון( 9)ראה פרק  נדרשות
 .עשוי להיות מנוגד לאינטרס הלקוח בבחירת העסקאות לסגירה יזומההחברה אינטרס 

  :פרק ב

 :תיאור האמצעים למניעת או צמצום ניגוד העניינים
, והינו ממוכן בהתאם לתנאים מוגדרים מראש ואינו תלוי לתקנון 9סגירת העסקאות הינו כמוגדר בסעיף  אופן ביצוע

 יציות.  בתוצאות הפוז
לדעת החברה, האמצעים המפורטים בפרק ב' מצמצמים את ניגוד העניינים המפורט תחת מהות ניגוד העניינים, אך אין 

 .בהם כדי למנעו לחלוטין
תיאור הנסיבות שיש בהן ניגוד עניינים, שנותרו לאחר יישום הנהלים ונקיטת האמצעים המפורטים בפרק ב'  -פרק ג' 
 למסמך

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

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

ולפיכך האינטרס שלה בנוגע  ,החברה הינה הקונה כשהלקוח מוכר ולהפך ,הפתיחה והסגירה של העסקה בשלב (1
 בשלב סגירת העסקה.  לשער מנוגד לאינטרס הלקוח הן בשלב פתיחת העסקה והן

נמצאת בפוזיציה מנוגדת לזו של הלקוח כל עוד העסקה מול הלקוח פתוחה. משכך היא מרוויחה כאשר  החברה (2
הלקוח מפסיד ומפסידה כאשר הלקוח מרוויח. בנוסף, כאשר החברה סוגרת ביזמתה עסקה של הלקוח, ההפסד 

יכך האינטרס שלה בקביעת השער שעל פיו נקבע שנצבר בעסקה של הלקוח מתממש והופך לרווח של החברה, ולפ
 עיתוי הסגירה עשוי להיות מנוגד לאינטרס של הלקוח. 

את ההיבט הראשון של ניגוד העניינים, אך אין בהם כדי  מצמצמים שבהם היא נוקטת האמצעיםלדעת החברה, 
 למנעו לחלוטין.

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

 

 המרת מטבע בקשר לפעילות המסחר .2

החברה היא הצד הנגדי לעסקה מול הלקוח והיא מרוויחה כאשר הלקוח מפסיד ומפסידה כאשר הלקוח מרוויח. לפיכך 
 האינטרס שלה בנוגע לשער ההמרה מנוגד לאינטרס הלקוח. 

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

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

החברה היא הצד הנגדי לעסקה מול הלקוח, ולפיכך, כאשר היא סוגרת באופן יזום את העסקה ללקוח, ההפסדים 
טוחה המינימאלי ישפיע על העיתוי שבו שצבר בפוזיציה מתממשים והופכים לרווחים של החברה. שינוי של שיעור הב

ההפסד שצבר לקוח בפוזיציה יתממש ויהפוך לרווח של החברה. לפיכך האינטרס של החברה בקביעת שיעור הבטוחה 
 המינימאלי שעל פיו נקבע עיתוי סגירת הפוזיציה עשוי להיות מנוגד לאינטרס של הלקוח. 

 מונעים לחלוטין את ניגוד העניינים.שבהם היא נוקטת  האמצעים ,החברה לדעת
 

 ביטול עסקאות ושינוי מחירי עסקאות על ידי החברה .4

החברה היא הצד הנגדי לעסקה מול הלקוח, והיא מרוויחה כאשר הלקוח מפסיד ומפסידה כאשר הלקוח מרוויח. 
 אינטרס הלקוח.לפיכך האינטרס שלה בעת שהיא מחליטה על ביטול עסקאות או/ו שינוי שערי עסקאות, מנוגד ל

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

 התאמת הפעילות בזירה ללקוח .5
החברה מחויבת על פי הדין לברר את התאמת הפעילות בזירה ללקוח ובכלל זה לבחון את הבנת הלקוח בנוגע לסיכונים 
הכרוכים בפעילות במכשירים פיננסיים וסיכויי הרווח וההפסד הכרוכים בה. בהתאם לכך, על החברה לקבוע האם 
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א מאפשרת לאדם שנמצא לא מתאים לסחור הלקוח מתאים לסחור בזירה )באופן שהחברה מחויבת לשקול האם הי
 בזירה, לפעול בה(. 

מנגד החברה הינה גוף עסקי העשוי להרוויח מהגדלת היקף לקוחותיה. כמו כן החברה היא הצד הנגדי לעסקה מול 
 הלקוח, והיא מרוויחה כאשר הלקוח מפסיד ומפסידה כאשר הלקוח מרוויח. 

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

 תגמול עובדים .6

משכך נוצר למועסקים אינטרס מנוגד  .חדשים לקוחות כמותו/או  לקוחות מהפסדי נגזר המועסקים של התגמול מבנה
ובכך עשויים ( א סעיף)ראה  לעיל המפורטים בנושאים מטפלים המועסקים מנגד. או עניין אישי לאינטרס של הלקוח
 להשפיע על הלקוח.

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

 הפקדה משנית .7

קביעת סכום הפקדה מינימאלי בהפקדה משנית, יכול להוביל למצב של דרישת גובה בטוחות, שאינן בהכרח ברשות 
הנדרשות לצורך תחזוקת עסקאותיו במקרה של קריאה לבטוחה או לחילופין הגדלת הפסדי הלקוח עקב הלקוח, 

הדרישה המינימלית להפקדות משניות גבוהות. החברה היא הצד הנגדי לעסקה מול הלקוח, והיא מרוויחה כאשר 

 .הלקוח מפסיד ומפסידה כאשר הלקוח מרוויח

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

 בהתאם ההשהיה שחרור עיתוי את ולקבוע בזירה המסחר את להשהות רשאית וגם לעסקה הנגדי הצד היא חברהה .8
 מראש קבועים לכללים

מתאפשר ביצוע מסחר  במהלך השהיית מסחר בזירה הנובעת מהפעלת מנגנוני ההגנה האוטומטיים, במהלכה לא
שערי הציטוטים בשוק משתנים באופן שיכול להשפיע  בזירה ולא מתעדכנים שערי המכשיר הפיננסי הרלוונטי, יתכן כי

בעסקה. לפיכך האינטרס של החברה בהשהיית המסחר ובקביעת עיתוי שחרור מנגנון  על תוצאות המסחר של הלקוח
 (. זמן לות בשערי הציטוטים בשוק באותה נקודתכת)עשוי להיות מנוגד לאינטרס של הלקוח  זה

 :מהתנאים הבאים הפעלת מנגנון ההגנה האוטומטי המוביל להשהיית מסחר בזירה מתרחש בהתקיים אחד

 (.חיצוני לשוק גורם)א. לא מתקבלים ציטוטים מספק הציטוטים הבלתי תלוי של החברה עקב כשל טכני 
. (גורם אינהרנטי בשוק) ב. לא מתקבלים ציטוטים מספק הציטוטים הבלתי תלוי של החברה בהיעדר נזילות בשוק

 :במקרה כאמור, היעדר נזילות

תלוי. ככל ולא מתקבלים  בלים מספק הציטוטים החיצוני הבלתינמדדת בהסתמך על רצף נתוני הציטוטים המתק( 1)
אי קבלת ציטוטים עקב )ומראש לכל מכשיר פיננסי  ציטוטים מספק הציטוטים למשך פרק זמן המוגדר באופן ספציפי

הרי שאין באפשרות )הציטוטים הבלתי תלוי או מהיעדר מסחר בפועל בשוק  תקלת ממשק/תקשורת אל מול ספק
פרמטר )למסחר  יך ולהציע מסחר ללקוחותיה באופן תקין היות ואין בידי החברה נתונים רלוונטייםלהמש החברה

 (.איכות של זמן
 המובילה(, בשווקים הוודאות באי עלייהיכול ונובעת מדלילות מסחר בשוק המתבטאת במיעוט ציטוטים בשוק )( 2)

 המגביליםמשמעותית ושינויי מחיר משמעותיים, ( בצורה BID/ASK פערמרווחים )ה בערכי זמניתהתרחבות ל לרוב

 ידי על מנוטרים המחיר ושינויי BID/ASKהמרווח  ערכי. השוק תנאי את ללקוח נאמנה לשקף החברה יכולת את
 ככל. בזירה פיננסי מכשיר לכל מראש שהוגדרו לפרמטרים בהתאם ונבחנים אוטומטית בצורה ממוחשבות מערכות

, החברה במערכות מראש שהוגדרו בפרמטרים עומדים לא המתקבל מספק הציטוטים הבלתי תלויונתוני הציטוטים 
 .בזירה המסחר להשהיית ויובילו לפעולה יכנסו האוטומטיים ההגנה שמנגנוני הרי

ובאופן חריג ועולה על  ג. המרווח בציטוטי השוק המתקבלים מספק הציטוטים הבלתי תלוי מתרחב משמעותית

 .המוצע בזירההמרווח 

פיננסי מסוים, העולה מעל  ד. שינוי בין שני ציטוטים סמוכים שהתקבלו מספק הציטוטים הבלתי תלוי בעבור מכשיר

 .סף הנקבע מראש במערכות החברה בעבור המכשיר הפיננסי

 
, עו מראש(האוטומטיים )כאמור, על סמך פרמטרים שנקב ההגנה מנגנוני ויופעלו יתכן, לעיל מהתנאים אחד בהתקיים

, הרלוונטי הפיננסי המכשיר בעבור בזירה ציטוטים יוצגו ולא הרלוונטי הפיננסי במכשיר יתאפשר לא בזירה המסחר
 הסיבה לבירור בכפוף ידני לשחרור עד או מראש קבועים לפרמטרים בהתאם אוטומטית בצורה המנגנון לשחרור עד

 מול אל הנתונים מהימנות בחינת או/ו התקלה תיקון, הבסיס נכס נסחר בו בשוק שהתרחש השינוי מהימנות או/ו
 והכל, הקיימים השוק לתנאי בהתאם בזירה המרווח עדכון לאחר אף ויתכן אלטרנטיביים, ציטוט וספקי השוק

 השינוי, בשוק הציטוט בשערי שינוי חל בזירה המסחר השהיית ובמהלך במידה. מראש מוגדרים נהלים על בהסתמך
 נמצאת והחברה היות. בזירה האוטומטי ההגנה מנגנון לשחרור עד הלקוח הפסד או הרווח בחישובי ישתקף לא

 השהיית מנגנון הפעלת במהלך להיווצר שיכול הלקוח מהפסד תרוויח החברה, הלקוח של לזו מנוגדת בפוזיציה
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 הבסיס נכס נסחר בו בשוק ויתרחש שיכול שערים שינוי עקב זאת, מרוויח הלקוח כאשר ותפסיד לשחרורו ועד המסחר
 . לשחרורו ועד ההשהיה מנגנון הפעלת מרגע

 

 בזירה פיננסי במכשיר מסחר שעות קביעת .9

כאשר מתקיים מסחר בשוק בו נסחר נכס הבסיס של מכשיר פיננסי מסוים הנסחר בזירה ושעות המסחר באותו נכס 
פיננסי המסוים שנסחר בזירה, יתכנו שינויים בשערי נכס הבסיס של בסיס אינן חופפות את שעות המסחר במכשיר 

המכשיר הפיננסי המסוים בשוק שאינם באים לידי ביטוי בזירת המסחר עד לפתיחת המסחר בזירה, בהתאם לשעות 
המסחר המוגדרות בזירה כך שללקוח אין אפשרות להעביר הוראות לביצוע מידי בזירה בפרק הזמן בו המסחר בזירה 

ינו מתאפשר. החברה היא הצד הנגדי לעסקה והיא מרוויחה כאשר הלקוח מפסיד ומפסידה כאשר הלקוח מרוויח א

 .ולכן אינטרס החברה לקביעת שעות המסחר אינו בהכרח תואם את אינטרס הלקוח

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

 לקוח בחשבון משיכה/הפקדה אישור עיתוי .10
בקשת הפקדה/משיכה של הלקוח אינו בהכרח מבוצע מידית. ככל ולקוח מעוניין לתחזק את עסקאותיו ולמנוע  אישור

לתקנון(, היעדר מידיות אישור  9מצב של סגירה יזומה של העסקה במקרה של העדר בטוחות מספקות )ראה פרק 
סגירת  יכולים להוביל למצב של ההפקדה באמצעות העברה בנקאית ושיוכה לחשבון הלקוח על ידי נציגי החברה,

 משיכה אישור, המסחר מחשבון משיכה לבצע ביקש והלקוח במידה. (3 מספר ענייניםראה ניגוד ) (stop out)פוזיציות 
. החברה נציגי ידי על המשיכה לאישור עד הלקוח מסחר בחשבון כבטוחה משמש המשיכה וסכום מידית מבוצע אינו

 הרי, מרוויח הלקוח כאשר ומפסידה מפסיד הלקוח כאשר מרוויחה והיא לעסקה הנגדי הצד הינה והחברה היות
 .הלקוח לאינטרס מנוגד להיות יכולהפקדה /משיכה אישור עיתוי בקביעת החברה שאינטרס

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

 פתוחה עסקה החזקת עמלת זיכוי/חיוב ועיתוי שיעור את קובעת גם והיא הלקוח מול לעסקה הנגדי הצד היא החברה .11

עמלת החזקת עסקה פתוחה נגבית/מזוכה עבור כל עסקה פתוח לאחר שעה המוגדרת בתקנון. החברה קובעת בתקנון 
הלקוח כאשר ישנה עסקה פתוחה את על גובה ועיתוי עמלת החזקת עסקה פתוחה המופחתת או מתווספת בחשבון 

לאחר שעה מוגדרת במכשיר הפיננסי הרלוונטי. אם אין בטוחות מספקות בחשבון המסחר, הפחתת עמלה בגין החזקת 

לתקנון החברה(. היות והחברה הינה  9( בהתאם )ראה פרק stop outעסקה הפתוחה עלולה לגרום לסגירת הפוזיצית )
שר הלקוח מפסיד ומפסידה כאשר הלקוח מרוויח, הרי שאינטרס החברה הצד הנגדי לעסקה והיא מרוויחה כא

 בקביעת עיתוי ההוספה/ההפחתה של העמלה כאמור ושיעורה עשוי להיות מנוגד לאינטרס הלקוח.
 .לחלוטין למנעו כדי בהם אין אך, העניינים ניגוד את מצמצמים נוקטת היא שבהם האמצעים, החברה לדעת

 

 בון לקוח ואי ביצוע הוראותהגדרת מגבלות מסחר בחש .12

הזירה מנהלת את סיכוניה באמצעות הגדרות ניהול סיכונים וחשיפות מקסימאליות במספר רבדים ) לדוגמא: ניהול 
חשבון מסחר מבוסס בטוחות, מגבלת רמת חשיפה למכשיר פיננסי, מגבלת רמת חשיפה ללקוח ומגבלת רמת חשיפה 

עסקה לא תצא לפועל. אי יכולת העברת לפוזיציה בודדת(. במידה ונחצו המגבלות המוגדרות במערכות הזירה, ה
הוראות לפתיחת הוראות חדשות, יכול לגרום למצב של מניעת רווח פוטנציאלי בעסקה בה מעוניין הלקוח. היות 
והחברה היא הצד הנגדי לעסקה והיא מרוויחה כאשר הלקוח מפסיד ומפסידה כאשר הלקוח מרוויח, לחברה אינטרס 

 דשות היכול להיות מנוגד לאינטרס הלקוח. בהגבלת הלקוח מפתיחת עסקאות ח
 .לחלוטין למנעו כדי בהם אין אך, העניינים ניגוד את מצמצמים נוקטת היא שבהם האמצעים, החברה לדעת

 

 מנגנון סגירת עסקאות ביוזמת החברה בשל היעדר בטוחות .13
העסקה ללקוח,  ההפסדים שצבר החברה היא הצד הנגדי לעסקה מול הלקוח,  כאשר היא סוגרת באופן יזום את 

בפוזיציה מתממשים והופכים לרווחים של החברה. אופן סגירת העסקאות ישפיע על העסקאות שיסגרו עד לקיומן 
לתקנון( בצורה העלולה להטיב עם החברה ועל גודל ההפסד או רווח שמומש  9של בטוחות נדרשות )ראה פרק 

 ירת העסקאות לסגירה יזומה עשוי להיות מנוגד לאינטרס הלקוח.בפוזיציות שנסגרו. לפיכך אינטרס החברה בבח
 .לחלוטין למנעו כדי בהם אין אך, העניינים ניגוד את מצמצמים נוקטת היא שבהם האמצעים, החברה לדעת
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 :פקודות מסחר וכללי ביצוע פקודות .7

 תיאור פקודות מסחר וכללי ביצוע

  Plus500 שם מערכת מסחר )שם יצרן(: 

 הפנייה )קישור( למדריך לשימוש במערכת של היצרן:

http://www.plus500.co.il/FAQ/Trading  

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

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

 (.Bid) הלקוח י"ע
 .אם הפקודה תבוצע בהתאם לכללי הביצוע, היא תבוצע במלוא הכמות המבוקשת

)הפקודה תדחה( או שלא ניתן יהיה להשלים הוראה עתידית שניתנה בעבר. יתכנו מצבים בהם לא יהיה ניתן להזין פקודה 
מצבים אלו יתרחשו בנסיבות הבאות: הפסקת מסחר בשוק בו נסחר נכס הבסיס, העדר נזילות מספקת מצד מקורות 

מספקי  או חוסר במידע מספק שמתקבל , מגבלות רגולטוריותהנזילות של החברה, חריגה מהגדרות ניהול סיכונים בזירה
הציטוטים, ואשר משמש את החברה לצורך קביעת המחירים בזירה, העלולות למנוע מהחברה אישור וקבלת העסקה 

 .המבוקשת על ידי הלקוח בפלטפורמת המסחר
 

 Buy Market: במערכת המסחר הפקודה שם

 (, קנהBUY :המסחר במערכת הפקודה)סימול 
. עם ביצוע ביותר העדכני (Ask) הקנייה במחיר תתבצע ההוראה - שוק במחיר קנייה :הפקודה תיאור

 .(Long) לונג קניה בפוזיציית ימצא הלקוחהפקודה ופתיחת העסקה 
 .דיימי לביצוע פקודה :הפקודה סוג

 ידי על ביטולה דאו עד מגבלת כללי ביצוע )ראה להלן(, או ע הפקודה תקפה עד ביצוע :הפקודה תוקף
 ., כמוקדםהלקוח

 .פוזיציה לפתיחת רלוונטית הפקודה פוזיציה/סגירת  פתיחת

העדכניים ביותר )ללא קשר למחיר שראה הלקוח במועד  השוק תנאי פי עליפתח ת העסקה (:Slippage) ביצוע כללי
הזנת הפקודה על המסך(. יתכן והעסקה תפתח במחיר עדיף על המחיר שהלקוח ראה בעת 
הזנת ההוראה על המסך ויתכן שבמחיר נחות ביחס למחיר שהלקוח ראה על המסך בעת 

 על ידי החברה המוגדר המותר מהטווח חורגמחיר לביצוע העסקה ו במידההזנת ההוראה. 
 . תבוצע לא העסקה, מראש בפלטפורמת המסחר()כפי שמוגדר  בעבור נכס הבסיס

 את להזין אפשרויות
 :הפקודה

 .בלבד המסחר במערכת

 

 Sell Market: המסחר במערכת הפקודה שם

  (Shortשורט, )סימול הפקודה במערכת המסחר: 
עם ביצוע  .ביותר העדכני (Bidהמכירה )ההוראה תתבצע במחיר  -מכירה במחיר שוק  :תיאור הפקודה

 .(Short) שורט מכירה בפוזיציית ימצא הלקוחהפקודה ופתיחת העסקה 
 .דיימי לביצוע פקודה סוג הפקודה:

 ידי על ביטולה עד אואו עד מגבלת כללי ביצוע )ראה להלן(,  הפקודה תקפה עד ביצוע :תוקף הפקודה
 ., כמוקדם מבינהםהלקוח

 .פוזיציה לפתיחת רלוונטית הפקודה פתיחת /סגירת פוזיציה:

העדכניים ביותר )ללא קשר למחיר שראה הלקוח במועד  השוק תנאי פי עליפתח ת העסקה (:Slippage) ביצוע כללי
הזנת הפקודה על המסך(. יתכן והעסקה תפתח במחיר עדיף על המחיר שהלקוח ראה בעת 
הזנת ההוראה על המסך ויתכן שבמחיר נחות ביחס למחיר שהלקוח ראה על המסך בעת 

על ידי  חורג מהטווח המותר המוגדרמחיר לביצוע העסקה וה במידההזנת ההוראה. 
 . תבוצע לא העסקה, מראש בפלטפורמת המסחר()כפי שמוגדר  בעבור נכס הבסיסהחברה 

אפשרויות להזין את 
 הפקודה:

 .בלבד המסחר במערכת

  BUY Entry Limit/Entry Stop: שם הפקודה במערכת המסחר

  קנה רק כשהשער הוא" )הזמנה((")סימול הפקודה במערכת המסחר: 
. במידה והוגדר מחיר הגבוה ממחיר מוגדר מראש במחירעסקה  לפתיחת תימותנ פקודה :הפקודהתיאור 

יהיה של נכס הבסיס  (Ask –)קנייה  בו מחיר השוק ,במועד השוק הנוכחי, העסקה תתבצע
. במידה והוגדר מחיר הנמוך ממחיר השוק אותו הגדיר הלקוחש מחירמה שווה או גבוה

http://www.plus500.co.il/FAQ/Trading
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יהיה שווה של נכס הבסיס  (Ask –)קנייה  בו מחיר השוק ,במועד הנוכחי, העסקה תתבצע
 ימצא הלקוח. עם ביצוע הפקודה ופתיחת העסקה אותו הגדיר הלקוחשמחיר מה או נמוך

 .((Long לונג קניה בפוזיציית
 , הזמנה.עתידית פקודה סוג הפקודה

, או עד ביצוע, כמוקדם הלקוח ידי על ביטולה עד או יום 30למשך הפקודה תקפה  :תוקף הפקודה
 .מביניהם

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

. והשער אינו מובטח בעת קפיצת מחיר מתחייבת למחיר אותו הזין הלקוחאינה החברה  (:Slippage) ביצוע כללי
)השער המצוטט הראשון  הפקודה לביצועגם אם שער השוק ההוראה תתבצע משמע 

)בהתאם להגדרת המחיר המוזן ביחס  יותר נמוךגבוה/ המקיים את המגבלה שהוגדרה(
 .מהשער אותו הזין הלקוח לשער השוק, ראה תיאור הפקודה(

אפשרויות להזין את 
 הפקודה

 .בלבד המסחר תבמערכ

  Sell Entry Limit/Entry stop: שם הפקודה במערכת המסחר
 )סימול הפקודה במערכת המסחר: "מכור רק כשהשער הוא" )הזמנה((

במידה והוגדר שער הגבוה ממחיר  .מוגדר מראש במחירעסקה  לפתיחת מותנת פקודה :תיאור הפקודה

יהיה של נכס הבסיס  (Bid –)מכירה בו מחיר השוק השוק הנוכחי העסקה תתבצע במועד, 
. במידה והוגדר שער הנמוך ממחיר אותו הגדיר הלקוח בפקודהש ,מחירמה שווה או גבוה

יהיה של נכס הבסיס  (Bid –)מכירה בו מחיר השוק השוק הנוכחי העסקה תתבצע במועד, 
עם ביצוע הפקודה ופתיחת העסקה  .אותו הגדיר הלקוח בפקודהש ,מחירמה שווה או נמוך

 .(Short) שורט מכירה בפוזיציית ימצא הלקוח
 .הזמנה, עתידית פקודה סוג הפקודה:

ביצוע, כמוקדם , או עד הלקוח ידי על ביטולה עד או יום 30למשך  לביצוע הפקודה תקפה :תוקף הפקודה
 .הפקודה את מבטלת אינה המסחר ממערכת יציאה .מביניהם

 .בלבד ת עסקהרלוונטי לפתיח פתיחת /סגירת פוזיציה:

. והשער אינו מובטח בעת קפיצת מחיר מתחייבת למחיר אותו הזין הלקוחאינה החברה  (:Slippage) ביצוע כללי
)השער המצוטט הראשון  הפקודה לביצועגם אם שער השוק ההוראה תתבצע משמע 

)בהתאם להגדרת המחיר המוזן ביחס  יותר נמוךגבוה/ המקיים את המגבלה שהוגדרה(
 . מהשער אותו הזין הלקוח לשער השוק, ראה תיאור הפקודה(

אפשרויות להזין את 
 הפקודה:

 .בלבד המסחר במערכת
 

  Limit Call : שם הפקודה במערכת המסחר

 (Close at profit)סימול הפקודה במערכת המסחר: סגור ברווח/
נקבע על ידי  הסגירה. מחיר )הגבלת רווח( ברווח פתוחה עסקה תרילסג מותנת פקודה :תיאור הפקודה

( ומגבלת מחיר Long, בכפוף למגבלת המחיר המינימאלי להגדרה בעסקת לונג )הלקוח

(, המוגדרים למכשיר הפיננסי הספציפי Shortמקסימלי להגדרה בעסקת שורט )
  בפלטפורמת המסחר.

זין את מחיר לה יש –( Longקנייה לונג ) ה פתוחה בפוזיצייתבעסקנמצא  הלקוחאם 

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

זין את מחיר לה יש –( Shortקנייה שורט )זיציית פתוחה בפו הבעסקנמצא  הלקוחאם 

מעוניין לסגור את העסקה. מחיר הסגירה חייב להיות נמוך  הלקוחבו ש ,(Ask) הקניה
 בו נפתחה העסקה.מהמחיר 

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

 ביטולה על ידי הלקוח, כמוקדם מביניהם.
 .רלוונטי לסגירה בלבד פתיחת /סגירת פוזיציה:

. והשער אינו מובטח בעת קפיצת מחיר מתחייבת למחיר אותו הזין הלקוחאינה החברה  (:Slippage) ביצוע כללי
)השער המצוטט הראשון  הפקודה לביצועגם אם שער השוק ההוראה תתבצע משמע 

מהשער אותו  )בהתאם לכיוון העסקה( יותר נמוךגבוה/ המקיים את המגבלה שהוגדרה(
 .הזין הלקוח
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אפשרויות להזין את 
 הפקודה:

 .במערכת המסחר בלבד

 Stop call: שם הפקודה במערכת המסחר

 (Close at Lossסגור בהפסד/ )סימול הפקודה במערכת המסחר:
נקבע על ידי  הסגירה. מחיר בהפסד )הגבלת הפסד(פוזיציה  לסגירתת ימותנ פקודה :הפקודהתיאור 

( ומגבלת מחיר Long, בכפוף למגבלת המחיר המקסימלי להגדרה בעסקת לונג )הלקוח

(, המוגדרים למכשיר הפיננסי הספציפי Shortמינימלי להגדרה בעסקת שורט )
  בפלטפורמת המסחר.

זין את מחיר לה יש –( Long) לונגקנייה  בעסקה פתוחה בפוזיצייתנמצא  הלקוחאם 

מעוניין לסגור את העסקה. מחיר הסגירה חייב להיות נמוך  הלקוחבו  (Bid)המכירה 
 .נפתחה העסקהמחיר בו המ

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

מעוניין לסגור את העסקה. מחיר הסגירה חייב להיות גבוה  הלקוח בוש( Ask)הקניה 
 .נפתחה העסקהמחיר בו המ

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

 ביטולה על ידי הלקוח, כמוקדם מביניהם.
 רלוונטי לסגירה בלבד. פתיחת /סגירת פוזיציה:

גם אם שער ההוראה תתבצע מתחייבת למחיר אותו הזין הלקוח. משמע אינה החברה  (:Slippage) ביצוע כללי
 )השער המצוטט הראשון המקיים את המגבלה שהוגדרה( הפקודה לביצועהשוק 

)השער אינו מובטח  מהשער אותו הזין הלקוח )בהתאם לכיוון העסקה( יותר נמוךגבוה/
 בעת קפיצת מחיר(.

אפשרויות להזין את 
 הפקודה:

 במערכת המסחר בלבד.

  Market Close: שם הפקודה במערכת המסחר

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

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

(Ask). 
 .ידיימ לביצוע פקודה סוג הפקודה:

 .כמוקדם מביניהםה או עד מגבלת כללי ביצוע )ראה להלן(, הפקודה תקפה עד ביצוע :תוקף הפקודה
 .רלוונטי לסגירה בלבד פתיחת /סגירת פוזיציה:

העדכניים ביותר )ללא קשר למחיר שראה הלקוח  השוק תנאי פי עלתתבצע  העסקה (:Slippage) ביצוע כללי
במועד הזנת הפקודה על המסך(. יתכן והעסקה תיסגר במחיר עדיף על המחיר שהלקוח 
ראה בעת הזנת ההוראה על המסך ויתכן שבמחיר נחות ביחס למחיר שהלקוח ראה על 

 המסך בעת הזנת ההוראה. 
אפשרויות להזין את 

 הפקודה:
 במערכת המסחר בלבד.

 Guaranteed Stop: ם הפקודה במערכת המסחרש
 סגירה מובטחת( )סימול הפקודה במערכת המסחר:

בהפסד פוזיציה  לסגירת , הזמינה לחלק מהמכשירים המוצעים בזירה,תימותנ פקודה :תיאור הפקודה
מקסימלי מובטח ומוגדר מראש, גם במקרה בו אירעה קפיצה פתאומית במחיר )סגירה 

, בכפוף נקבע על ידי הלקוח הסגירהמחיר  להגבלת והגדרת הפסד מקסימלי(.בשער מובטח 

( ומחיר מינימלי להגדרה בעסקת Longלמגבלת המחיר המקסימלי להגדרה בעסקת לונג )

שימוש בפקודה זו מתאפשר בעת פתיחת עסקה  (, הקבועים למכשיר הפיננסי.Shortשורט )

( בסכום מוגדר לכל BID-לבין ה -ASK-חדשה בלבד ומגדיל את המרווח )הפער בין ה
 מכשיר פיננסי, כפי שמוצג במידע הנוסף של המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.

זין לה יש –( Long) לונגקנייה  מעוניין בהגדרת ההפסד המרבי בעסקת  הלקוחבמידה ו

מעוניין לסגור את העסקה. מחיר הסגירה חייב להיות  הלקוח( בו Bid)המכירה את מחיר 
 .פתיחת העסקהנמוך ממחיר 
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זין לה יש –( Short) שורט במידה והלקוח מעוניין בהגדרת ההפסד המרבי בעסקת מכירה

מעוניין לסגור את העסקה. מחיר הסגירה חייב להיות  הלקוח בוש( Ask)הקניה את מחיר 
 פתיחת העסקה.גבוה ממחיר 

 .עתידי לביצוע פקודה קודה:סוג הפ
 .)לרבות כאשר הלקוח אינו מחובר למערכת המסחר( הפקודה תקפה עד ביצועה :תוקף הפקודה

 .רלוונטי לסגירה בלבד פתיחת /סגירת פוזיציה:

החברה מתחייבת למחיר שאותו הזין הלקוח ללא תלות בשער השוק. משמע, גם אם שער  (:Slippage) ביצוע כללי
השוק, שבו התבצעה הפקודה נמוך או גבוה )בהתאם לכיוון העסקה( ביחס לשער שאותו 

 הזין הלקוח, המחיר הקובע לביצוע הפקודה הוא המחיר אותו הזין הלקוח.
אפשרויות להזין את 

 הפקודה:
 במערכת המסחר בלבד.

 Trailing Stop: שם הפקודה במערכת המסחר

 סטופ נגרר: פיפס( המסחר:)סימול הפקודה במערכת 
נמוך )בהתאם /פקודה מותנית לסגירת פוזיציה בהגבלת הפסד ביחס למחיר השוק הגבוה :תיאור הפקודה

. יש להזין מרחק מסוים ביחידות מרגע הכניסה לעסקה (BUY/SELL -לכיוון העסקה

 . stop -פיפס שאחריו הלקוח מעוניין להפעיל את פקודת ה
אם מחיר השוק יזוז לטובת הלקוח עד שיעור מסוים, ומאותה נקודה יתחיל לזוז בכיוון 
ההפוך )שלא לטובת הלקוח( תיכנס הפקודה לתוקף והעסקה תיסגר במידה ושער השוק 

 .ביחידות פיפסהשתנה במרחק שהוזן 
 .עתידי לביצוע פקודה סוג הפקודה:

 ., כמוקדם מביניהםהלקוח ידי על ביטולה דאו ע הפקודה תקפה עד ביצועה :תוקף הפקודה
 .רלוונטי לסגירה בלבד פתיחת /סגירת פוזיציה:

)הנגזר מכמות הפיפס שהוגדרו על ידי  אותו הזין הלקוחשמתחייבת למחיר אינה החברה  (:Slippage) ביצוע כללי
יתכן והעסקה תיסגר במחיר שווה או גבוה/נמוך )בהתאם לכיוון העסקה(,  ,. משמעהלקוח(

  )השער אינו מובטח בעת קפיצת מחיר(. הלקוח שהוגדר על ידיביחס לשער 
אפשרויות להזין את 

 הפקודה:
 במערכת המסחר בלבד.
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שער פתיחה או סגירה של עסקה  שינויסגירה של עסקה או פקודה או לביטול פתיחה או תנאים ל .8
 או פקודה:

 

 

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

לקוח ו/או לבצע פתיחה או סגירה של עסקה או פקודה שביצע לבטל  החברה תהא רשאית אירוע כוח עליון
ללקוח מחיר  , אם הוצגשביצע לקוח עסקה או פקודהשל  פתיחה או סגירההתאמות בשער 

יש לו  אשר (Force majeureמאירוע כוח עליון )שהוא מחוץ למחיר השוק וזאת כתוצאה 
  . בזירה המסחר על מהותית השפעה

ימים ממועד הפעולה  7ל או שינוי בשער מסחר כאמור עד החברה רשאית לבצע ביטו
 )פתיחת עסקה, סגירת עסקה או מתן הפקודה(.

פקודה שביצע לקוח ו/או לבצע  אואו סגירה של עסקה  פתיחהלבטל  רשאית תהא החברה הציטוטים באספקת כשל
שביצע לקוח, במקרה שהעסקה עסקה או פקודה של  פתיחה או סגירההתאמות בשער 

מהותי הקשור לניהול  מאירועבוצעה בשער שהוא מחוץ למחיר השוק וזאת כתוצאה 
 שבגינו נפגעה אספקת הציטוטים של החברה. טכנולוגיית המידע בחברה

 הפעולהימים ממועד  7רשאית לבצע ביטול או שינוי בשער מסחר כאמור עד  החברה
 (.הפקודה ןמת או עסקה סגירת, עסקה)פתיחת 

ו/או לבצע  לקוח שביצע פקודה או קהפתיחה או סגירה של עס בטלתהא רשאית ל החברה אנוש טעות
, וזאת כתוצאה מטעות פתיחה או סגירה של עסקה או פקודה שביצע לקוחהתאמות בשער 

 .מסחר פקודות בהזנת וניכרת ברורה
 הפעולהימים ממועד  7רשאית לבצע ביטול או שינוי בשער מסחר כאמור עד  החברה

 (.הפקודה מתן או עסקה סגירת, עסקה)פתיחת 
בצורה שאינה הוגנת מסחר 

 ון לבצע מניפולציהאו ניסי
 במסחר

ו/או לבצע  לקוח שביצע פקודה או קהעס פתיחה או סגירה של בטלתהא רשאית ל החברה
לקוח סחר ה, כאשר פתיחה או סגירה של עסקה או פקודה שביצע לקוחהתאמות בשער 

 החברה .במסחרבאותן עסקאות בצורה שאיננה הוגנת ו/או ניסה לבצע מניפולציות 
 פתיחת) הפעולה ממועד ימים 30  עדרשאית לבצע ביטול או שינוי בשער מסחר כאמור 

 (.הפקודה מתן או עסקה סגירת, עסקה
 להעברת בקשרחיוב  החזר

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

 .יכובד לא אליהן בקשר לחברה הלקוח
 .העסקה ממועד ימים 30 עדכאמור  קה או פקודהעס לבטלרשאית  החברה

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

 הלקוח ידי על עסקה ביטולמחיר עסקה או  שינוי בקשת
 לשנות מחיר פתיחת עסקה או סגירתה או לבטלן. מהחברהלבקש  רשאיהלקוח אינו  מדיניות החברה 

הגורם המוסמך לבטל 
 עסקאות

 אופיס -מנהל בק 

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

הודעת החברה תכלול הסבר מפורט התאמות בשער מסחר של עסקאות שביצע לקוח. 
 לסיבה לשינוי מחיר הפתיחה או הסגירה של העסקה או ביטולן.
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 :בטוחות למסחר .9
 

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

אופן חישוב סכום הבטוחות 

 (Initial Margin)הראשוני 
המקורי שנדרש בפתיחת כל 

 אחת מהעסקאות:

ממכפלת פחת יעסקה לא בפתיחת לקוח הראשוני המינימלי הנדרש מהבטוחה סכום 
בערכה הנקוב של העסקה )שווי העסקה במונחי נכס  בעסקה נדרשהוחה הבטשיעור 

למסמך זה  11הבסיס(. שיעור הבטוחה הנדרש מוצג ביחס לכל מכשיר פיננסי בסעיף 
 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.

קטנה  בחשבון מסחר הלקוח, חברה לא תאפשר ללקוח לפתוח עסקה חדשה אם הבטוחהה
הנדרשות בשל כלל העסקאות הפתוחות של הלקוח הראשוניות  מסך כל הבטוחות

  והעסקה החדשה יחד.
הפסדים לבין  רווחים לא ממומשים בתוספתהפרש שבין כספי הלקוח מחושבת כבטוחה 

כספי =  )לקריאה מימין לשמאל( ראשוניים כבטוחותסכום זמין לשימוש . לא ממומשים
ם נדרשים ראשוניי בטוחות - לא ממומשים הפסדים -רווחים לא ממומשים +  לקוח

 .בעסקאות פתוחות

לסגירת  הבטוחה שיעור
בשל  עסקאות ביוזמת החברה
 העדר בטוחות מספקות

(Maintenance Margin): 

 מסך הבטוחות הראשוניות. 50%ירד מ ( equityהון הלקוח )לכש

 הבטוחה שיעור חישוב אופן
לסגירת העסקאות ביוזמת 

 : (Stop Out)החברה 

מסך הבטוחות  50% -( קטן מequityהון הלקוח ) הבטוחה לעניין זה: סכוםאופן חישוב 
ראשונות הנדרשות בעבור העסקאות הפתוחות )סכום הבטוחה התחזוקתית 

Equityהנדרשת(. < 50% ∗ ∑𝐼𝑀 

 מקרא:

Equity-  .הפרש שבין כספי הלקוח מחושבת כבטוחה הון לקוח/בטוחות בחשבון המסחר

הראשוני הבטוחה סכום  -IM.הפסדים לא ממומשיםלבין  רווחים לא ממומשים בתוספת

 .(Initial Margin) עסקהבפתיחת לקוח המינימלי הנדרש מ
 

 שיעור חישוב אופןדוגמה ל
לסגירת העסקאות  הבטוחה

 :(Stop Out)ביוזמת החברה 

 . פתוחות עסקאות ללא)כספי לקוח(  1000$הלקוח  בחשבון

 לחוזה.  50$במחיר  "TEST"חוזי הפרשים על מניית  100 לרכוש מחליט הלקוח
 .5000$=100*50$ הינו עסקה שווי

 משווי העסקה.  10% הינו מניות על הפרשים חוזה לרכישת ראשונית בטוחה שיעור
 . 500$=50$*חוזים 100*10% הנדרשתהראשונית  הבטוחה"כ סה

 ההינ(  Maintenance Marginבטוחה נדרשת טרם סגירה עסקה ביוזמת החברה )"כ סה
50%*500$=250$ . 

 
 .45$-ל החוזה מחיר יורד כעת
 .1000$: לקוח כספי"כ סה

(45 − 50) ∗ 100 = −500$ "כ הפסדים שטרם מומשו: סה  

 (:מומשו שטרם םהפסדי/ם)כספי לקוח בתוספת רווחי הלקוח בחשבון בטוחה"כ סה

1000 − 500 = 500$ 

 (.Maintenance Marginבטוחה בחשבון גבוהה מסך הבטוחה לסגירת עסקה )

 
.42$ל החוזה מחיר יורד כעת  
 .1000$: לקוח כספי"כ סה
 $-800=100(*42-50) :מומשו שטרם הפסדים"כ סה
 (:מומשו שטרםהפסדים /רווחים בתוספת לקוח)כספי  הלקוח בחשבון בטוחה"כ סה

1000-800=200 
 העסקה לסגירתמסך הבטוחה  כהנמו ההינ( 200$)הבטוחה בחשבון הלקוח  סך כעת

 .800$ בסך בהפסד העסקה תיסגר זה במקרה  (.250$) החברה ביוזמת
 סגירת ביצוע פקודה ומחיר

 העסקאות:
 Market פקודתבעת סגירה יזומה של עסקאות הפתוחות בחשבון הלקוח תזרים החברה 

Close (הלקוח של וזיציהבהתאם לכיוון הפ) . המחיר בו תתבצע סגירת העסקה הינו
 .לתקנון 10לאמור בסעיף בהתאם מחיר האחרון שצוטט בפלטפורמת המסחר, הנקבע ה
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 גובה רמת הבטוחה הנדרשת בעסקאות, מהקטן לגדול. העסקאות יבוצע לפי סגירת  סדר העסקאות:אופן ביצוע סגירת 
 

 הבטוחה רמת שיעור הגדלת
 :פתוחה לעסקה ביחס

 (Maintenance Margin)עסקה לסגירת הבטוחה שיעור אתהחברה רשאית להגדיל . 1
ימי מסחר לפני  4  ותללקוח שהודיעה ובלבד הלקוחות כללשל  הפתוחותלעסקאות  ביחס
 שיעור הבטוחה לסגירת עסקה.  הגדלתמועד 

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

(Maintenance Margin) מיידי באופן הלקוחות כללשל  הפתוחותלעסקאות  ביחס 
 מהותית השפעה לו להיות עשוי אשרעניין  אואירע אירוע  כאשרוללא הודעה מוקדמת, 

 .בזירה המסחרלקוחות החברה או על  על

 (Maintenance Margin) עסקה לסגירת הבטוחה שיעור אתחברה רשאית להגדיל ה. 3
לקוח ספציפי או לקבוצת לקוחות במקרים של חשיפה  של הפתוחותלעסקאות  ביחס

החשיפה שממנה היא  רמת אתבתקנון  הגדירה שהחברה לבדחריגה למוצר מסוים, וב
שיעור הבטוחה  הגדלתימי מסחר לפני מועד  4 ללקוח הודיעהרשאית לעשות כן וכן 

 לסגירת עסקה.

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

 התראה ראשונההחברה 
שווה או נמוך  ( ( בחשבון המסחרequityהון הלקוח ) כאשר הלקוח את תיידע החברה

  מסכום הבטוחות הראשונות הנדרשות בעבור העסקאות פתוחות. 75%מ
  

 התקרבות אודות היידוע את קיבל לא שהלקוח לכך אחראית תהיה לא החברה
 הלקוח אצל התקבלה ולא ידה, על הועברה ההודעה בו מקום לסיומה הבטוחה

 :הבאים מהמקרים באחד
 .הלקוח את המשמשים במכשיר או ברשת תקשורתי א. כשל

 החברה. בשליטת שאינו החברה במערכות תקשורתי כשל .ב
ללקוח במקרים של מגבלות שוק )קפיצה פתאומית  רההתראה יכולה שלא להימס 

במחיר יכולה להוביל לסגירת העסקה טרם הקבלת ההתראה(, כוח עליון  או כשל 
 תקשורתי או בשל מגבלות טכנולוגיות אחרות.

אופן חישוב שיעור הבטוחה 
התראה  תעביר החברהשבו 

 ראשונה ללקוח

סך                 כאשר החברה תיתן התראה ראשונה ללקוח )בכפוף למגבלות שהוזכרו לעיל( 
מסכום הבטוחות הראשונות  75%-הון הלקוח/בטוחות בחשבון המסחר שווה או נמוך מ

       בעבור העסקאות הפתוחות.  המינימאליות הנדרשות

75% ∗ ∑𝐼𝑀>=Equity 

 מקרא:

Equity- בון המסחר.הון לקוח/בטוחות בחש 

IM-  עסקהבפתיחת לקוח הראשוני המינימלי הנדרש מהבטוחה סכום (Initial Margin). 
 זו התראה תועבר שבו האופן
 ללקוח

הודעת טקסט למספר הטלפון של הלקוח התראה על מסך מערכת המסחר ו/או באמצעות 
 .הרשמתו לזירת המסחרכפי שנמסרו על ידי הלקוח בעת  ,דואר אלקטרוניו/או באמצעות 

 הלקוח רשאי, אך לא חייב להפקיד כספים נוספים. פעולות אפשריות מהלקוח
תעביר שיעור הבטוחה שבו 

 התראה שנייה  החברה
שעות לאחר ההתראה הראשונה,  12במידה וכעבור החברה תיתן התראה שנייה ללקוח 

-הון הלקוח/בטוחות בחשבון המסחר שווה או נמוך מ סךו לא בוצעה הפקדה המסחר 
 בעבור העסקאות הפתוחות. מסכום הבטוחות הראשונות המינימאליות הנדרשות 75%

אופן חישוב שיעור הבטוחה 
התראה שנייה  תועברשבו 

 ללקוח

שעות לאחר ההתראה הראשונה,  12במידה וכעבור יה ללקוח החברה תיתן התראה שני
הון הלקוח/בטוחות בחשבון המסחר שווה או נמוך  סךלא בוצעה הפקדה לחשבון המסחר ו

       בעבור העסקאות הפתוחות.  מסכום הבטוחות הראשונות המינימאליות הנדרשות 75%-מ
התראה ראשונה  החברהתעביר אופן חישוב שיעור הבטוחה שבו להדגמה ראה סעיף  

 .ללקוח
 

 זו התראה תועבר שבו האופן
 ללקוח

הודעת טקסט למספר הטלפון של הלקוח התראה על מסך מערכת המסחר ו/או באמצעות 
 .כפי שנמסרו על ידי הלקוח בעת הרשמתו לזירת המסחר ,דואר אלקטרוניו/או באמצעות 

 להפקיד כספים נוספים.הלקוח רשאי, אך לא חייב  פעולות אפשריות מהלקוח
דוגמה לאופן חישוב שיעור 

התראה  תעברהבטוחה שבו 
 ללקוח:

דוגמא בנוגע  ראההתראה  תינתן שבו בחשבון המסחר הבטוחה שיעור חישוב להדגמת

 .(Stop Out)לסגירת העסקאות ביוזמת החברה  הבטוחה שיעור חישוב לאופן
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 :העסקאות מתבצעות בהם והמחירים ללקוח המוצגים מנגנון הציטוטים .10

 

 הנגזר מנתונים שאינם בשליטת החברה מנגנון המחירים הבלתי תלוי
כיצד מחושב הציטוט 

 שהחברה מציגה ללקוח

 
 

 
בגין מכשירים בהם קיים מרווח )הפרש בין ציטוט קנייה למכירה( קבוע, להלן מנגנון 

  המחירים הבלתי תלוי.

ללקוח )לרבות הציטוט המשמש לקביעת גובה החיוב היומי הציטוט שהחברה מציגה  .1
בגין החזקת הפוזיציה ולרבות שערי הריביות(, וכן השערים שבהם מתבצעות 
העסקאות מבוססים על הציטוט והשערים שהחברה מקבלת מספקי הציטוטים של 
החברה שאינם חלק מקבוצת החברה. בחירת הציטוטים והשערים נעשית בהתאם 

רכיב הכולל שיקול דעת לחברה ואשר  שהחברה קבעה מראש בהם אין  עיםלכללים קבו
אינם תלויה בביצועי לקוחות. החברה מוסיפה לציטוטים ולשערים כאמור תוספת 

 "(. התוספת)להלן: "

החברה אינה רשאית לשנות )להגדיל( את התוספת ואת הכללים לבחירת השערים  .2
  והציטוטים בעסקאות פתוחות של הלקוח.

רים מיוחדים, החברה רשאית לחרוג ממנגנון המחירים הבלתי תלוי ובלבד שתגיש במק .3
  לתקנות. 64על כך דוח מידי בהתאם לתקנה 

  החברה רשאית לגבות תוספת שונה מלקוחות שונים או מקבוצות לקוחות שונות. .4
 

  בנוגע לשאר המכשירים

ה החיוב היומי הציטוט שהחברה מציגה ללקוח )לרבות הציטוט המשמש לקביעת גוב .1
בגין החזקת הפוזיציה ולרבות שערי הריביות(, וכן השערים שבהם מתבצעות 
העסקאות מבוססים על הציטוט והשערים שהחברה מקבלת מספקי הציטוטים שאינם 
חלק מקבוצת החברה. בחירת הציטוטים והשערים נעשית בהתאם לכללים קבועים 

דעת לחברה ואשר אינם תלויה  רכיב הכולל שיקולשהחברה קבעה מראש בהם אין 
בביצועי לקוחות. החברה מכפילה את הציטוטים והשערים כאמור בשיעור מרווח נוסף 

 "(. המרווח )להלן: "שיעור

ההחברה אינה רשאית לשנות )להגדיל( את שיעור המרווח ואת הכללים לבחירת  .2
 .השערים והציטוטים בעסקאות פתוחות של הלקוח

תגיש ש ובלבד רשאית לחרוג ממנגנון המחירים הבלתי תלוי החברהמיוחדים,  במקרים .3
 .לתקנות 64 לתקנה בהתאם מידי דוח כך על

 החברה רשאית לגבות תוספת שונה מלקוחות שונים או מקבוצות לקוחות שונות .4
מעגלת את מחיר הציטוט לספרה הקרובה ביותר, בהתאם למבנה הציטוט של כל  החברה עיגול מחיר הציטוט

 (. 12נכס בסיס כמפורט בדפי המוצר )ראה סעיף 
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ירועי תאגיד שמניותיו הרשומות למסחר בבורסה משמשות כנכס בסיס של מכשיר פיננסי א .11

 :הנסחר בזירה

 
)להלן: "תאגיד"( משמשות כנכס בסיס של מכשיר אירועי תאגיד שמניותיו הרשומות למסחר בבורסה 

 )רלוונטי עבור נכסי בסיס מסוג מניות( פיננסי הנסחר בזירה

 
חלוקת 

דיבידנד 

 cashבמזומן )

dividend) 

 : תיאור תמציתי של האירוע
. בעקבות חלוקת ו, לידי בעלי מניותיואו רווחי ומתוך עודפי תאגידשמעביר  במזומן דיבידנד חלוקת

הדיבידנד מתאימה )מפחיתה( הבורסה בה נסחרת מניית התאגיד את שער המניה בגובה הדיבידנד, 

(. בהתאם Ex- Dividendבפתיחת יום המסחר הראשון בו המנייה נסחרת ללא הזכות לדיבידנד )יום ה 
 העסקה היקףול לכך החברה מתאימה )מזכה/מחייבת( את חשבון הלקוח בגובה הדיבידנד פר מניה כפ

 .מניות במונחי הפיננסי במכשיר
 : להתאמת חשבון הלקוחזכאות המועד 

זכאי לביצוע התאמה בחשבונו  Ex-Dividend date -בפתיחת המסחר ביום ה בעסקהלקוח המחזיק 

 Ex-Dividend -ביום התפתח עסקה במכשיר הפיננסי )קניה/מכירה( ובעקבות חלוקת הדיבידנד. במידה 

date  תשלום הדיבידנד הקרוב.ב תתבצע בעבורה התאמהאו אחריו, לא 

 : המכשיר פיננסיהתאמת שער 
 המכשיר בשער משתקף הבסיס נכס בשער השינויהבסיס מבוצעת על ידי הבורסה.  נכס בשערהתאמה 
 המנייה בו הראשוןפתיחת יום המסחר בות מנגנון המחירים הבלתי תלוי באופן אוטומטי באמצע הפיננסי

 (.Dividend -Ex)יום ה  לדיבידנד הזכות ללא נסחרת
 : כספית לחשבון הלקוח מועד ביצוע התאמה

בו למחזיקים במניות לא קיימת  הראשוןפתיחת יום המסחר בהכספי בחשבון הלקוח יבוצע  חיוב/זיכוי

 (. Ex- Dividendזכאות לדיבידנד )יום ה 
מסכום הדיבידנד  100%פיננסי בעסקת קניה )לונג(  במכשירהחברה תעביר לחשבון הלקוח המחזיק 

 שחולק. 
   מסכום הדיבידנד שחולק. 100%החברה תגבה מחשבון הלקוח המחזיק בעסקת מכירה )שורט( 

 : חשבון הלקוחבכספית  חישוב התאמה

כמות הדיבידנד פר מניה כפול  בגובה (Balanceיתרה/)בזירה את חשבון הלקוח  או מחייבת החברה מזכה
. סכום ההתאמה כפול שער המרה למטבע חשבון מהמטבע בו נקוב הדיבידנדהמניות בעסקה, 

 יחויב/יזוכה במס על פי דין.

 (:Buyלחישוב התאמה בגין חלוקת דיבידנד בעסקת רכישה ) נוסחה

DIV$ * amount * FX(bid) = DIV Adj 

 (:Sell) מכירהלחישוב התאמה בגין חלוקת דיבידנד בעסקת  נוסחה

-DIV$ * amount * FX(bid) = DIV Adj 
 :מקרא

-DIV Adj’ במטבע חשבון המסחר הדיבידנד אירוע בגין ההתאמה סכום. 

-DIV$ הציטוטים מספק והתקבל בבורסה שפורסם כפי למניה דיבידנד סכום. 

Amount – כמות המניות בעסקה. 

- FX (bid) העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער. 
אופן קביעת שער ההמרה: המרת סכום ההתאמה בגין אירוע הדיבידנד, לערכי מטבע חשבון המסחר 

( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, bidהמכירה בזירה ))אם נדרש(, תעשה לפי שער 
 לתקנון(. 10במועד זיכוי/חיוב חשבון הלקוח, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי )ראה סעיף 

  :התאמה של הוראות מסחר מותנות
  בגין אירוע זה. מותנות להוראותהחברה אינה מבצעת התאמות 

איחוד \פיצול

 Stockמניות )

Split/ 

Reverse 

Stock Split ) 

 : איחוד מניות/אירוע פיצולתיאור תמציתי של 
מניות שבידי הציבור למספר גדול יותר של מניות, בעקבות הפיצול  מפוצלותמניות הינו אירוע בו  פיצול

 ביחסידי הבורסה  על( ומחיר המניה מותאם הפיצול ליחסכמות המניות גדלה באופן יחסי )בהתאם 
, בלי לשנות את חלקו היחסי של כל בעל מניות. איחוד מניות הינו אירוע בו מבוצעת קונסולידציה הפוך

למספר קטן יותר, בלי לשנות את חלקו היחסי של כל בעל מניות.  איחודןרה על ידי של הון המניות של חב
מחיר הוכמות המניות בעסקה באירוע פיצול/איחוד מניות, החברה תבצע התאמה פרופורציונאלית של 

 , בהתאם ליחס הפיצול/איחוד מניות שהכריזה החברה.העסקה נפתחה בו



 23 

 : הלקוחלהתאמת חשבון זכאות המועד 

 האיחוד/לפני היום בו מבוצע הפיצולש המסחר יום בסוף בזירה הנסחר פיננסי במכשירלקוח המחזיק 

 .העניין לפי (,Ex-Reverse Stock Split  -ה ביום או Ex-Split date -)יום ה
 במכשיר הפיננסי:ת והתאמ

 המכשיר בשער ישתקף הבסיס נכס בשער השינויהבסיס מבוצעת על ידי הבורסה.  נכס בשערהתאמה 
 הראשוןבאופן אוטומטי באמצעות מנגנון המחירים הבלתי תלוי בפתיחת יום המסחר  העדכני הפיננסי

 איחוד. /הפיצול לאחר נסחרת המנייה בו
( והן של העסקה פתיחת במועד גם) עסקהב המניות כמות של הן התאמה תבצע החברה: נספות התאמות

איחוד שהכריז עליו התאגיד. \מחיר הפתיחה של העסקה וזאת באופן פרופורציונאלי ביחס לפיצול
, וזאת על 2ואילו מחיר הפתיחה יקטן פי  2, כמות המניות תגדל פי 2:1לדוגמא: בפיצול מניות ביחס של 

 ח. איחוד על הרווח/הפסד של הלקו\מנת לנטרל את השפעת הפיצול
 : כספית מועד ביצוע התאמה

 ראה סעיף "מידע נוסף" בהמשך.מבוצעת התאמה כספית לחשבון הלקוח.  לא
 : כספית אופן חישוב התאמה

 ראה סעיף "מידע נוסף" בהמשך. .הלקוח לחשבון כספית התאמה מבוצעת לא
  :אופן ביצוע התאמה של הוראות מסחר מותנות

החברה מבצעת התאמות לפקודות עתידיות )מחיר וכמות( בהתאם ליחס הפיצול/איחוד שהוכרז, )למעט 
,  2:1ראה למטה מידע נוסף(. לדוגמא: בפיצול מניות ביחס של  –היעדר התאמה בגין הכמות שעוגלה 

תוי . עי2מותנה פי ה ההוראה שערותקטין את  2עתידית פי  בהוראההחברה תגדיל את כמות החוזים 

 Ex-Reverse -או ביום ה Ex-Split date -ההתאמה להתאמת הוראות עתידיות מותנות הוא במועד ה

Stock Split.לפי העניין )  
 מידע נוסף:

אינה כפולה של הכמות המינימאלית המוגדרת  בעסקהבמידה ולאחר אירוע איחוד/פיצול, כמות המניות 
למכשיר הפיננסי, החברה תבצע עיגול של כמות המניות כלפי מטה עד לכמות הקרובה ביותר שהינה 

, ותבצע התאמה בחשבון המסחר בגובה יסכפולה של הכמות המינימאלית המוגדרת לנכס הבס
ויראו בכמות המניות שנגרעו ככאלה , מהעסקה שנגרעההרווח/הפסד שנבע ללקוח בגין כמות המניות 

בעת ביצוע ההתאמה  בהתאם למנגנון המחירים הבלתי תלוי שצוטטו בזירה םשנסגרו בהתאם לשערי
 ובהתאם לכיוון העסקה.

של מכשיר פיננסי במידה והכמות לאחר התאמה אינה ( Buy) רכישה בעסקת  ההתאמה לחישוב נוסחה
 :חרכפולה של הכמות המינימלית המוגדרת למס

 רווח/הפסד בעסקה טרם השפעת האירוע:

ask open1 –1 PL1 = amount1*(bid close  
 רווח/הפסד בעסקה לאחר השפעת האירוע:

PL2 = amount2*(bid close2 – ask open2) 
 חישוב סכום ההתאמה:

Adjustment =( PL1 - PL2)*FX(bid) 
 

מכשיר פיננסי במידה והכמות לאחר התאמה אינה של ( ellS) מכירה בעסקת  נוסחה לחישוב ההתאמה
 :כפולה של הכמות המינימלית המוגדרת למסחר

 רווח/הפסד בעסקה טרם השפעת האירוע:

1)ask close –1 bid openPL1 = amount1*( 
 רווח/הפסד בעסקה לאחר השפעת האירוע:

PL2 = amount2*(bid open2 – ask close2) 
 חישוב סכום ההתאמה:

Adjustment = (PL1 – PL2)*FX(bid) 
 :מקרא

PL1-  האירוע.לפני ש המסחר יום בסוףרווח/הפסד בעסקה 

PL2 -  בתחילת יום המסחר בו מתרחש האירוערווח/הפסד בעסקה. 

amount1 – .כמות מניות בעסקה טרם אירוע איחוד/פיצול 

amount2 -  ,כמות מניות בעסקה לאחר התאמה כמות המניות אגב האירוע )לרבות העיגול ככל ונדרש
 כמפורט לעיל(.

Ask open1/2 – העסקה פתיחת במועד בזירההמכשיר הפיננסי  של המקורי/המותאם הקניה שער. 
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bid close 1  - של האיחוד/לפני היום בו מבוצע הפיצולש המסחר יום בסוףבזירה  המכירה שער 
 (.רכישה בעסקתהמכשיר הפיננסי )

bid close 2  - המכשיר  של האיחוד/בו מבוצע הפיצול המסחר יום בזירה בתחילת המכירה שער
 .הפיננסי

bid open1/2- העסקה פתיחת במועד בזירההמכשיר הפיננסי  של המכירה המקורי/המותאם שער. 

ask close 1 - המכשיר  של האיחוד/לפני היום בו מבוצע הפיצולש המסחר יום בסוף בזירה הקניה שער
 י.הפיננס

ask close 2 - המכשיר הפיננסי של האיחוד/בו מבוצע הפיצול המסחר יום בתחילת בזירה הקניה שער. 

Adjustment –במטבע חשבון המסחרההתאמה  סכום. 

FX(bid) - ההעסק נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 

המרת סכום ההתאמה בגין האירוע, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, : ההמרה שער קביעת אופן

( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד bidתעשה לפי שער המכירה בזירה )
 לתקנון(. 10זיכוי/חיוב חשבון הלקוח, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 
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 טבלת מכשירים פיננסים הנסחרים בזירה. 12

למכשיר  שם מלא נכס הבסיס מכשיר פיננסי סוג נכס הבסיס

אין /יש
מועד 

 פקיעה

שיעור 
בטוחה 
נדרשת 

מינימלית 
לפתיחת 

 עסקה

 פרטים נוספים בתקנון

חוזה עתידי על 
 מדד

 2.5% יש פקיעה DAX INDEX FUTURES (CFDחוזה הפרשים )
 31עמוד:

חוזה עתידי על 
 מדד

  EURO STOXX 50 (CFDחוזה הפרשים )

INDEX FUTURES 

 5% יש פקיעה
 36 עמוד:

חוזה עתידי על 
 מדד

 FTSE 100 INDEX (CFDחוזה הפרשים )

FUTURE 

 2.5% יש פקיעה

 41עמוד: 
חוזה עתידי על 

 מדד
 2.5% יש פקיעה E mini S&P500 Future (CFDחוזה הפרשים )

 46 עמוד: 
חוזה עתידי על 

 מדד
 ASX SPI 200 INDEX (CFDחוזה הפרשים )

FUTURES 

 2.5% יש פקיעה

 51עמוד: 
חוזה עתידי על 

 מדד
 2.5% יש פקיעה E-mini Dow Futures (CFDחוזה הפרשים )

 57עמוד: 
חוזה עתידי על 

 מדד
 HANG SENG IDX (CFDחוזה הפרשים )

FUTURES 

 5% יש פקיעה
 62עמוד:

חוזה עתידי על 
 מדד

  Nikkei/Yen Futures (CFDהפרשים )חוזה 

(OSE) 

 2.5% יש פקיעה

 67עמוד: 
חוזה עתידי על 

 מדד
 CAC40 INDEX (CFDחוזה הפרשים )

FUTURE 

 2.5% יש פקיעה

 72עמוד: 
חוזה עתידי על 

 מדד
 2.5% יש פקיעה SMI FUTURES (FSMI) (CFDחוזה הפרשים )

 77עמוד: 
חוזה עתידי על 

 מדד
 NASDAQ 100 E-MINI (CFDחוזה הפרשים )

FUTURES 

 2.5% יש פקיעה

 82 עמוד: 
חוזה עתידי על 

 סחורה
 5% יש פקיעה Soybean Futures (CFDחוזה הפרשים )

 87עמוד:
חוזה עתידי על 

 סחורה
 BRENT CRUDE (CFDחוזה הפרשים )

FUTRURES 

 5% יש פקיעה
 92עמוד:

חוזה עתידי על 
 סחורה

 5% יש פקיעה COFFEE 'C' FUTURE (CFDחוזה הפרשים )
 97עמוד:

חוזה עתידי על 
 סחורה

 5% יש פקיעה Copper Futures (CFDחוזה הפרשים )
 102 עמוד:

חוזה עתידי על 
 סחורה

 5% יש פקיעה Corn Futures (CFDחוזה הפרשים )
 107עמוד:

חוזה עתידי על 
 סחורה

 COTTON NO.2 (CFDחוזה הפרשים )

FUTRURES 

 5% פקיעהיש 
 112עמוד:

חוזה עתידי על 
 סחורה

אין  זהב/Gold XAUUSD (CFDחוזה הפרשים )
 פקיעה

1% 
 117עמוד:

חוזה עתידי על 
 סחורה

 NY Harb ULSD (CFDחוזה הפרשים )

Futures/Heating Oil 

futures 

 5% יש פקיעה

 121עמוד:
חוזה עתידי על 

 סחורה
 Henry Hub Natural Gas (CFDחוזה הפרשים )

Future 

 5% יש פקיעה
 126עמוד:

חוזה עתידי על 
 סחורה

 5% יש פקיעה Crude Oil Futures (CFDחוזה הפרשים )
 131עמוד:

חוזה עתידי על 
 סחורה

 5% יש פקיעה Palladium Futures (CFDחוזה הפרשים )
 136עמוד:

חוזה עתידי על 
 סחורה

 5% יש פקיעה Platinum Futures (CFDחוזה הפרשים )
 141 עמוד:

חוזה עתידי על 
 סחורה

אין  Silver XAGUSD (CFDחוזה הפרשים )
 פקיעה

5% 
 136עמוד:

חוזה עתידי על 
 סחורה

 SUGAR NO. 11 (CFDחוזה הפרשים )

FUTURES 

 5% יש פקיעה
 150עמוד:
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חוזה עתידי על 
 סחורה

 Chicago SRW Wheat (CFDחוזה הפרשים )

Futures 

 5% יש פקיעה

 155עמוד: 
חוזה עתידי על 

 סחורה
 5% יש פקיעה COCOA FUTURES (CFDחוזה הפרשים )

 160עמוד: 
שער חליפין של 

 צמד מטבעות
 AUSTRALIAN (CFDחוזה הפרשים )

DOLLAR/CANADIAN 

DOL 

אין 
 פקיעה

 

1% 

 
 165עמוד:

שער חליפין של 
 צמד מטבעות

 AUSTRALIAN (CFDחוזה הפרשים )

DOLLAR/SWISS 

FRANC 

אין 
 פקיעה

 

1% 

 
 169עמוד:

שער חליפין של 
 צמד מטבעות

 AUSTRALIAN (CFDחוזה הפרשים )

DOLLAR/JAPANESE 

YEN 

אין 
 פקיעה

 

1% 

 
 173עמוד:

שער חליפין של 
 צמד מטבעות

 AUSTRALIAN (CFDחוזה הפרשים )

DOLLAR/NEW 

ZEALAND 

אין 
 פקיעה

 

1% 

 
 177עמוד:

שער חליפין של 
 צמד מטבעות

 AUSTRALIAN (CFDחוזה הפרשים )

DOLLAR/SINGAPORE 

DOLLAR 

אין 
 פקיעה

 

1% 

 
 181עמוד:

שער חליפין של 
 צמד מטבעות

 AUSTRALIAN (CFDחוזה הפרשים )

DOLLAR/US DOLLAR 

אין 
 פקיעה

 

1% 

 185עמוד: 
שער חליפין של 

 צמד מטבעות
 CANADIAN (CFDחוזה הפרשים )

DOLLAR/SWISS 

FRANC 

אין 
 פקיעה

 

1% 

 
 189עמוד:

שער חליפין של 
 צמד מטבעות

 CANADIAN (CFDחוזה הפרשים )

DOLLAR/JAPANESE 

YEN 

אין 
 פקיעה

 

1% 

 
 193 עמוד:

שער חליפין של 
 צמד מטבעות

 SWISS (CFDחוזה הפרשים )

FRANC/DANISH 

KRONE 

אין 
 פקיעה

 

1% 

 
 197 עמוד:

חליפין של שער 
 צמד מטבעות

 SWISS (CFDחוזה הפרשים )

FRANC/JAPANESE 

YEN 

אין 
 פקיעה

 

1% 

 
 201 עמוד:

שער חליפין של 
 צמד מטבעות

 SWISS (CFDחוזה הפרשים )

FRANC/NORWEGIAN 

KRONE 

אין 
 פקיעה

 

1% 

 
 205 עמוד:

שער חליפין של 
 צמד מטבעות

 SWISS (CFDחוזה הפרשים )

FRANC/SWEDISH 

KRONA 

אין 
 פקיעה

 

1% 

 
 209 עמוד:

שער חליפין של 
 צמד מטבעות

 DANISH (CFDחוזה הפרשים )

KRONE/NORWEGIAN 

KRONE 

אין 
 פקיעה

 

1% 

 
 213 עמוד:

שער חליפין של 
 צמד מטבעות

 EURO/ AUSTRALIAN (CFDחוזה הפרשים )

DOLLAR 

אין 
 פקיעה

 

1% 

 217 עמוד: 
שער חליפין של 

 צמד מטבעות
 EURO/CANADIAN (CFDחוזה הפרשים )

DOLLAR 

אין 
 פקיעה

 

1% 

 221 עמוד: 
שער חליפין של 

 צמד מטבעות
אין  EURO/SWISS FRANC (CFDחוזה הפרשים )

 פקיעה
 

1% 

 225 עמוד: 
שער חליפין של 

 צמד מטבעות
 EURO/BRITISH (CFDחוזה הפרשים )

POUND 

אין 
 פקיעה

 

1% 

 229 עמוד: 
חליפין של שער 

 צמד מטבעות
אין  EURO/JAPANESE YEN (CFDחוזה הפרשים )

 פקיעה
 

1% 

 233 עמוד: 
שער חליפין של 

 צמד מטבעות
אין  EURO/MEXICAN PESO (CFDחוזה הפרשים )

 פקיעה
 

1% 

 237 עמוד: 
שער חליפין של 

 צמד מטבעות
 EURO/NORWEGIAN (CFDחוזה הפרשים )

KRONE 

אין 
 פקיעה

 

1% 

 241 עמוד: 
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שער חליפין של 
 צמד מטבעות

 EURO/NEW ZEALAND (CFDחוזה הפרשים )

DOLLAR 

אין 
 פקיעה

 

1% 

 245 עמוד: 
שער חליפין של 

 צמד מטבעות
אין  EURO/POLISH ZLOTY (CFDחוזה הפרשים )

 פקיעה
 

1% 

 249 עמוד: 
שער חליפין של 

 צמד מטבעות
 EURO/SWEDISH (CFDחוזה הפרשים )

KRONA 

אין 
 פקיעה

 

1% 

 253 עמוד: 
שער חליפין של 

 צמד מטבעות
 EURO/SINGAPORE (CFDחוזה הפרשים )

DOLLAR 

אין 
 פקיעה

 

1% 

 257 עמוד: 
שער חליפין של 

 צמד מטבעות
אין  EURO/US DOLLAR (CFDחוזה הפרשים )

 פקיעה
 

1% 

 261 עמוד: 
שער חליפין של 

 צמד מטבעות
 BRITISH (CFDהפרשים )חוזה 

POUND/AUSTRALIAN 

DOLLAR 

אין 
 פקיעה

 

1% 

 
 265 עמוד:

שער חליפין של 
 צמד מטבעות

 BRITISH (CFDחוזה הפרשים )

POUND/CANADIAN 

DOLLAR 

אין 
 פקיעה

 

1% 

 
 269 עמוד:

שער חליפין של 
 צמד מטבעות

 BRITISH (CFDחוזה הפרשים )

POUND/SWISS FRANC 

אין 
 פקיעה

 

1% 

 273 עמוד: 
שער חליפין של 

 צמד מטבעות
 BRITISH (CFDחוזה הפרשים )

POUND/DANISH 

KRONE 

אין 
 פקיעה

 

1% 

 
 277 עמוד:

שער חליפין של 
 צמד מטבעות

 BRITISH (CFDחוזה הפרשים )

POUND/JAPANESE 

YEN 

אין 
 פקיעה

 

1% 

 
 281 עמוד:

שער חליפין של 
 צמד מטבעות

 BRITISH (CFDחוזה הפרשים )

POUND/NORWEGIAN 

KRONE 

אין 
 פקיעה

 

1% 

 
 285 עמוד:

שער חליפין של 
 צמד מטבעות

 BRITISH POUND/NEW (CFDחוזה הפרשים )

ZEALAND DOLLAR 

אין 
 פקיעה

 

1% 

 289 עמוד: 
שער חליפין של 

 צמד מטבעות
 BRITISH (CFDחוזה הפרשים )

POUND/SWEDISH 

KRONA 

אין 
 פקיעה

 

1% 

 
 293 עמוד:

שער חליפין של 
 צמד מטבעות

 BRITISH POUND/US (CFDחוזה הפרשים )

DOLLAR 

אין 
 פקיעה

 

1% 

 297 עמוד: 
שער חליפין של 

 צמד מטבעות
 NEW ZEALAND (CFDחוזה הפרשים )

DOLLAR/SWISS 

FRANC 

אין 
 פקיעה

 

1% 

 
 301 עמוד:

שער חליפין של 
 צמד מטבעות

 NEW ZEALAND (CFDחוזה הפרשים )

DOLLAR/JAPANESE 

YEN 

אין 
 פקיעה

 

1% 

 
 305 עמוד:

שער חליפין של 
 צמד מטבעות

 NEW ZEALAND (CFDחוזה הפרשים )

DOLLAR/US DOLLAR 

אין 
 פקיעה

 

1% 

 309 עמוד: 
שער חליפין של 

 צמד מטבעות
 SWEDISH (CFDחוזה הפרשים )

KRONA/NORWEGIAN 

KRONE 

אין 
 פקיעה

 

1% 

 
 313 עמוד:

שער חליפין של 
 צמד מטבעות

 US (CFDחוזה הפרשים )

DOLLAR/CANADIAN 

DOLLAR 

אין 
 פקיעה

 

1% 

 
 317 עמוד:

שער חליפין של 
 צמד מטבעות

 US DOLLAR/SWISS (CFDחוזה הפרשים )

FRANC 

אין 
 פקיעה

 

1% 

 321 עמוד: 
שער חליפין של 

 צמד מטבעות
 US DOLLAR/Offshore (CFDחוזה הפרשים )

Chinese Renminbi  

אין 
 פקיעה

 

1% 

 325 עמוד: 
שער חליפין של 

 צמד מטבעות
 US DOLLAR/DANISH (CFDחוזה הפרשים )

KRONE 

אין 
 פקיעה

 

1% 

 329 עמוד: 
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שער חליפין של 
 צמד מטבעות

 US DOLLAR/HONG (CFDחוזה הפרשים )

KONG DOLLAR 

אין 
 פקיעה

 

1% 

 333 עמוד: 
שער חליפין של 

 מטבעותצמד 
 US (CFDחוזה הפרשים )

DOLLAR/JAPANESE 

YEN 

אין 
 פקיעה

 

1% 

 
 337 עמוד:

שער חליפין של 
 צמד מטבעות

 US (CFDחוזה הפרשים )

DOLLAR/MEXICAN 

PESO 

אין 
 פקיעה

 

1% 

 
 341 עמוד:

שער חליפין של 
 צמד מטבעות

 US (CFDחוזה הפרשים )

DOLLAR/NORWEGIAN 

KRONE 

אין 
 פקיעה

 

1% 

 
 345 עמוד:

שער חליפין של 
         צמד מטבעות

 US DOLLAR/POLISH (CFDחוזה הפרשים )

ZLOTY 

 

אין 
 פקיעה

 

1% 

 
 349 עמוד:

שער חליפין של 
 צמד מטבעות

 US DOLLAR/SWEDISH (CFDחוזה הפרשים )

KRONA 

אין 
 פקיעה

 

1% 

 353 עמוד: 
שער חליפין של 

 צמד מטבעות
 US DOLLAR/SOUTH (CFDחוזה הפרשים )

AFRICAN RAND 

אין 
 פקיעה

 

1% 

 357 עמוד: 
אין  3M Co (CFDחוזה הפרשים ) מנייה

 פקיעה
 

5% 

 361 עמוד:
אין  Abbott Laboratories (CFDחוזה הפרשים ) מנייה

 פקיעה
 

5% 

 365 עמוד:
אין  Alphabet Inc (CFDחוזה הפרשים ) מנייה

 פקיעה
 

5% 

 369 עמוד:
אין  Amazon.com Inc (CFDהפרשים )חוזה  מנייה

 פקיעה
 

5% 

 373 עמוד:
 American International (CFDחוזה הפרשים ) מנייה

Group Inc 

אין 
 פקיעה

 

5% 

 377 עמוד:
אין  Apple Inc (CFDחוזה הפרשים ) מנייה

 פקיעה
 

5% 

 381 עמוד:
אין  AT&T Inc (CFDחוזה הפרשים ) מנייה

 פקיעה
 

5% 

 385 עמוד:
אין  Bank of America Corp (CFDחוזה הפרשים ) מנייה

 פקיעה
 

5% 

 389 עמוד:
אין  Berkshire Hathaway Inc (CFDחוזה הפרשים ) מנייה

 פקיעה
 

5% 

 393 עמוד:
אין  Bristol-Myers Squibb Co (CFDחוזה הפרשים ) מנייה

 פקיעה
 

5% 

 397 עמוד:
אין  Cisco Systems Inc (CFDחוזה הפרשים ) מנייה

 פקיעה
 

5% 

 400 עמוד:
אין  Citigroup Inc (CFDחוזה הפרשים ) מנייה

 פקיעה
 

5% 

 405 עמוד:
אין  The Coca-Cola Company (CFDחוזה הפרשים ) מנייה

 פקיעה
 

5% 

 409 עמוד:
 Colgate-Palmolive (CFDחוזה הפרשים ) מנייה

Company 

אין 
 פקיעה

 

5% 

 413 עמוד:
אין  ConocoPhillips (CFDחוזה הפרשים ) מנייה

 פקיעה
 

5% 

 417 עמוד:
אין  Broadcom Inc (CFDחוזה הפרשים ) מנייה

 פקיעה
 

5% 

 421 עמוד:
אין  Facebook Inc (CFDחוזה הפרשים ) מנייה

 פקיעה
 

5% 

 425 עמוד:
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אין  Biogen Inc (CFDחוזה הפרשים ) מנייה
 פקיעה

 

5% 

 429 עמוד:
 General Electric (CFDהפרשים )חוזה  מנייה

Company 

אין 
 פקיעה

 

5% 

 433 עמוד:
אין  Gilead Sciences, Inc (CFDחוזה הפרשים ) מנייה

 פקיעה
 

5% 

 437 עמוד:
 International Business (CFDחוזה הפרשים ) מנייה

Machines Corp 

אין 
 פקיעה

 

5% 

 441 עמוד:
אין  Intel Corporation (CFDחוזה הפרשים ) מנייה

 פקיעה
 

5% 

 445 עמוד:
אין  Johnson & Johnson (CFDחוזה הפרשים ) מנייה

 פקיעה
 

5% 

 449 עמוד:
אין  JPMorgan Chase & Co (CFDחוזה הפרשים ) מנייה

 פקיעה
 

5% 

 453 עמוד:
 Lockheed Martin (CFDחוזה הפרשים ) מנייה

Corporation 

אין 
 פקיעה

 

5% 

 457 עמוד:
אין  McDonald's Corporation (CFDחוזה הפרשים ) מנייה

 פקיעה
 

5% 

 461 עמוד:
אין  Caterpillar Inc (CFDחוזה הפרשים ) מנייה

 פקיעה
 

5% 

 465 עמוד:
אין  Microsoft Corporation (CFDחוזה הפרשים ) מנייה

 פקיעה
 

5% 

 469 עמוד:
אין  Morgan Stanley (CFDחוזה הפרשים ) מנייה

 פקיעה
 

5% 

 473 עמוד:
אין  Nike Inc (CFDחוזה הפרשים ) מנייה

 פקיעה
 

5% 

 477 עמוד:
אין  Pfizer Inc (CFDחוזה הפרשים ) מנייה

 פקיעה
 

5% 

 481 עמוד:
אין  QUALCOMM, Inc (CFDחוזה הפרשים ) מנייה

 פקיעה
 

5% 

 485 עמוד:
אין  salesforce.com, Inc (CFDחוזה הפרשים ) מנייה

 פקיעה
 

5% 

 489 עמוד:
אין  Starbucks Corporation (CFDחוזה הפרשים ) מנייה

 פקיעה
 

5% 

 493 עמוד:
אין  The Boeing Company (CFDחוזה הפרשים ) מנייה

 פקיעה
 

5% 

 497 עמוד:
 The Goldman Sachs (CFDחוזה הפרשים ) מנייה

Group, Inc 

אין 
 פקיעה

 

5% 

 501 עמוד:
 The Goldman Sachs (CFDחוזה הפרשים ) מנייה

Group, Inc 

אין 
 פקיעה

 

5% 

 501 עמוד:
 Verizon Communications (CFDחוזה הפרשים ) מנייה

Inc 

אין 
 פקיעה

 

5% 

 505 עמוד:
אין  Visa Inc (CFDחוזה הפרשים ) מנייה

 פקיעה
 

5% 

 509 עמוד:
אין  Wal-Mart Stores Inc (CFDחוזה הפרשים ) מנייה

 פקיעה
 

5% 

 513 עמוד:
אין  Walt Disney Co (CFDחוזה הפרשים ) מנייה

 פקיעה
 

5% 

 517 עמוד:
אין  Wells Fargo & Co (CFDחוזה הפרשים ) מנייה

 פקיעה
 

5% 

 521 עמוד:
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חוזה עתידי על 
 סחורה

 5% יש פקיעה RBOB Gasoline Futures (CFDחוזה הפרשים )
 525עמוד:

 Adobe Systems (CFDחוזה הפרשים ) מנייה

Incorporated 

אין 
 פקיעה

 

5% 

 530 עמוד:
אין  Mastercard Inc (CFDחוזה הפרשים ) מנייה

 פקיעה
 

5% 

 534 עמוד:
אין  .Merck & Co ,Inc (CFDחוזה הפרשים ) מנייה

 פקיעה
 

5% 

 538 עמוד:
אין  Netflix inc (CFDחוזה הפרשים ) מנייה

 פקיעה
 

5% 

 541 עמוד:
אין  NVIDIA Corp (CFDחוזה הפרשים ) מנייה

 פקיעה
 

5% 

 546 עמוד:
אין  Paypal Holding Inc (CFDחוזה הפרשים ) מנייה

 פקיעה
 

5% 

 550 עמוד:
 Philip Morris (CFDחוזה הפרשים ) מנייה

International Inc 

אין 
 פקיעה

 

5% 

 554 עמוד:
אין  Tesla Inc (CFDהפרשים )חוזה  מנייה

 פקיעה
 

5% 

 558 עמוד:
שער חליפין של 

         צמד מטבעות
 BRITISH POUND vs (CFDחוזה הפרשים )

SOUTH AFRICAN 

RAND 

אין 
 פקיעה

 

1% 

 
 562 עמוד:

שער חליפין של 
         צמד מטבעות

 US Dollar vs Singapore (CFDחוזה הפרשים )

Dollar 

אין 
 פקיעה

 

1% 

 566 עמוד: 
חוזה עתידי על 

 מדד
 יש פקיעה US Dollar Index Futures (CFDחוזה הפרשים )

 
1% 

 570 עמוד: 
חוזה עתידי על 

 סחורה
 יש פקיעה Live Cattle Futures (CFDחוזה הפרשים )

 
5% 

 575עמוד:
חוזה עתידי על 

 מדד
 יש פקיעה Russell 2000 Index Mini (CFDחוזה הפרשים )

 
5% 

 580 עמוד: 
אין  .Baidu, Inc (CFDחוזה הפרשים ) מנייה

 פקיעה
 

5% 

 585 עמוד:
שער חליפין של 

         צמד מטבעות
 / SINGAPORE DOLLAR (CFDחוזה הפרשים )

JAPANESE YEN 

אין 
 פקיעה

 

1% 

 589 עמוד: 
שער חליפין של 

         צמד מטבעות
 EURO/  DANISH (CFDחוזה הפרשים )

KRONE   

אין 
 פקיעה

 

1% 

 593 עמוד: 
שער חליפין של 

         צמד מטבעות
 EURO/  SOUTH (CFDחוזה הפרשים )

AFRICAN RAND 

אין 
 פקיעה

 

1% 

 597 עמוד: 
שער חליפין של 

         צמד מטבעות
  BRITISH POUND vs (CFDחוזה הפרשים )

Singapore Dollar 

אין 
 פקיעה

 

1% 

 601 עמוד: 
שער חליפין של 

         צמד מטבעות
 NEW ZEALAND (CFDחוזה הפרשים )

DOLLAR/ CANADIAN 

DOLLAR 

אין 
 פקיעה

 

1% 

 
 605 עמוד:
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 13. תנאי המכשירים הפיננסיים )"דפי מוצר"(

 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 
העתידי יהיה הבא לאחר למעט מקרים בהם פקיעת החוזה העתידי מאוחרת ביחס למועד הגלגול, במקרה זה החוזה  1

 החוזה הקרוב ביותר

 07/07/19-עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס

 נכס סיווג

 בסיס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 מינימלית

 עסקה לפתיחת

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

DAX INDEX FUTURES 
 DAX INDEX FUTURES נכס הבסיס הוא החוזה העתידי 

 :הבא בלינקפקיעתו מצוין  שמועד

http://www.plus500.co.il/Instruments/FDAX 
תנאי גלגול/פקיעת המכשיר הפיננסי ראה "מועד פקיעת 

 ".המכשיר הפיננסי" ו"גלגול המכשיר הפיננסי
נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה העתידי 

 .1הנ"ל הקרוב ביותר או החוזה העתידי הבא אחריו 

 עתידי חוזה

 מדד על

בעל מועד המכשיר 
 פקיעה. קיימת

אפשרות לפתיחת 
עסקה חדשה באופן 

 בהתאםאוטומטי 
המפורטים  לתנאים

 פקיעת מועד" בסעיף
 הפיננסי" המכשיר

2.5% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 מינוף
 ומסחר
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית רשתהנד הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד יש הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

 

 http://www.plus500.co.il/Instruments/FDAX: הבא בלינק זמין הפיננסי )יום ושעה מדייקת( המכשיר פקיעת מועד

 זמין בלינק המופיע פקיעה מועד אותו בעל המכשיר בו מהרגע משתנה אינו ,ל"הנ בלינק המוצג הפקיעה מועדבתנאי שוק רגילים, 

בתנאי שוק המתאפיינים בדלילות מסחר, מיעוט ציטוטים והיקפי מסחר נמוכים ביחס לחוזה  .פקיעתו למועד ועד בזירה למסחר
החברה את מועד הפקיעה  תקדיםואשר אינם נובעים ממסחר בימי חג או כשל טכני,  ,העתידי בעל מועד הפקיעה הקרוב ביותר אחריו

 בהתקיים  כל התנאים המצטברים הבאים: )להלן: "הקדמה"(

 בעל הינו ("הבא העתידי החוזה: ")להלן הנוכחי העתידי החוזה לאחר ביותר הקרוב פקיעה מועד בעל שהינו הבא העתידי החוזה •
החוזה : ")להלן הפיננסי המכשיר של הבסיס נכס את אשר  מהווה הנוכחי מהחוזה העתידי יותר גבוהים מסחר והיקפי סחירות
 התנאים בדיקת למועד שקדמו שעות 48 -ב החוזים בכמות המסחר מחזור כי בחינה י"ע תבוצע הבדיקה. ("הנוכחי העתידי

 .הנוכחי העתידי בחוזה החוזים בכמות ממחזור המסחר גבוה ,הבא העתידי בחוזה המצטברים

 העתידי החוזה על במערכת מכמות הציטוטים 50% -ב לפחות גבוהה הבא העתידי החוזה בעבור במערכת הציטוטים כמות •
 .טכני כשלשל ב או חג בימישמתרחש  קיטוןזאת למעט . לפחות שעות 12 של מדידה תקופת במשך( הבסיס נכס) הנוכחי

 
העדכני יוצג  מועד הפקיעה .גלגול/הפקיעה מועד טרם שעות 24 הפחות לכל ללקוח הודעה תשלח בהתקיים התנאים המפורטים לעיל,

  בלינק הנ"ל.
 

 .הפקיעהמועד  לפני הסמוך במכשיר הפיננסי האחרון המחירהפקיעה הינו:  שער
 

http://www.plus500.co.il/Instruments/FDAX
http://www.plus500.co.il/Instruments/FDAX
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עסקה חדשה במכשיר פיננסי ופתיחת עסקה הנוכחית במכשיר פיננסי זה, סגירת ה ,כברירת מחדלתבוצע, פקיעת המכשיר הפיננסי  במועד
לאחר  ביותר הקרוב הינו פקיעתו מועד ואשר, בורסה באותה הנסחר, DAX INDEX FUTURESהוא החוזה העתידי שלו שנכס הבסיס 

 "(.המכשיר הפיננסי גלגול)להלן: " נכס הבסיס המתואר בסעיפי נכס הבסיס פקיעתו של מועד
 פרטים אודות מועד הגלגול זמינים ללקוח בכל עת בפרטי המכשיר בפלטפורמת המסחר. גלגול העסקה כרוך בעלויות.

  ר הפיננסי".סעיף "גלגול המכשי נוספים ראה לפרטים 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

 כפול( contracts) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערההפרש שבין 

 ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר שער
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון למטבע
שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח

 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[contracts ∗ [DAX INDEX FUTURES
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − DAX INDEX FUTURES 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[contracts  ∗ [DAX INDEX FUTURES 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  DAX INDEX FUTURES 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)
= 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 

 :מקרא

Contracts –  לעסקה חוזיםכמות . 

DAX INDEX FUTURES 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

DAX INDEX FUTURES 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

DAX INDEX FUTURES 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

DAX INDEX FUTURES 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - ראה פירוט מנגנון המרה בהמשך –העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער. 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
 

המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )ככל שנדרש(, תעשה במועד סגירת העסקה  : ההמרה שער קביעת אופן
המרה  -לערך דולרי ) ככל שמטבע העסקה אינו דולר ארה"ב(  והשני המרה ראשונה ממטבע העסקה  –על ידי ביצוע המרה בשני שלבים: 

( מצוטט בזירה ואילו sellלערך מטבע החשבון )אם אינו דולר ארה"ב(, המרה הדורשת הכפלה בשער חליפין, תתבסס על שער מכירה )

המטבעות הרלוונטיים, והכל בכפוף ( מצוטט בזירה, המתייחסים לצמדי buyהמרה הדורשת פעולת חילוק תתבסס על שער קנייה )
 לתקנון(. 10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 23:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה
 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 23:00:00 :בשעה
 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

Contracts ∗ DAX INDEX FUTURES 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
מפורט   )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון( בגובה חוזה אחד פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצענתון 

 בתקנון. 14פרק ב
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )
 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

Contracts ∗ DAX INDEX FUTURES 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
מפורט   - )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון( בגובה חוזה אחד פתוחה עסקת מכירה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע

 בתקנון. 14פרק ב
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )תוצאת 
( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )

 יזוכה. הדבר כי הלקוח
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 23:00:00בר לשעה לב, החזקת העסקה פתוחה מע םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  23:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 :מקרא
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-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Contracts – חוזים כמות  . 
D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.23:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

DAX INDEX FUTURES 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

DAX INDEX FUTURES
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 .פיננסי במכשיר הפסד/הרווח יתרת חישוב ראה סעיף : ההמרה שער קביעת אופן

 R(Buy) - הריבית בתוספת החברה של מהעמלה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור Libor )EUR(

 month 1 חודש. כל בתחילת תשנקבע כפי ,השנתית 

R(Sell) - 1  הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית .שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור Libor  )EUR(

month  ,חודש כל בתחילת שנקבעת כפי השנתית.  
  - ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 23:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/FDAX.ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  
המרת  עמלת

 מטבע 
 .מטבע המרת עמלת אין

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

 - הבא בלינק זמין הפיננסי )יום ושעה מדייקת( המכשיר גלגול מועד : המכשיר הפיננסי" גלגול" מועד
http://www.plus500.co.il/Instruments/FDAX 

 זמין בלינק המופיע גלגול מועד אותו בעל המכשיר בו מהרגע משתנה אינו ,ל"הנ בלינק המוצג גלגולה מועדבתנאי שוק רגילים, 
בתנאי שוק המתאפיינים בדלילות מסחר, מיעוט ציטוטים והיקפי מסחר נמוכים ביחס לחוזה   .פקיעתו למועד ועד בזירה למסחר

 הגלגולועד החברה את מ תקדיםהעתידי בעל מועד הפקיעה הקרוב ביותר אחריו ואשר אינם נובעים ממסחר בימי חג או כשל טכני, 
 בהתקיים  כל התנאים המצטברים הבאים: )להלן: "הקדמה"(

 בעל הינו ("הבא העתידי החוזה: ")להלן הנוכחי העתידי החוזה לאחר ביותר הקרוב פקיעה מועד בעל שהינו הבא העתידי החוזה •
החוזה : ")להלן הפיננסי המכשיר של הבסיס נכס את אשר  מהווה הנוכחי מהחוזה העתידי יותר גבוהים מסחר והיקפי סחירות
 התנאים בדיקת למועד שקדמו שעות 48 -ב החוזים בכמות המסחר מחזור כי בחינה י"ע תבוצע הבדיקה. ("הנוכחי העתידי

 .הנוכחי העתידי בחוזה החוזים בכמות ממחזור המסחר גבוה הבא העתידי בחוזה המצטברים
 הנוכחי העתידי החוזה על במערכת מכמות הציטוטים 50% -ב לפחות גבוהה הבא העתידי החוזה בעבור במערכת הציטוטים כמות
 .טכני כשלשל ב או חג בימישמתרחש  קיטוןזאת למעט  . לפחות שעות 12 של מדידה תקופת הבסיס( במשך )נכס

מועד הגלגול העדכני יוצג  .גלגול/הפקיעה מועד טרם שעות 24 הפחות לכל ללקוח הודעה תשלח, בהתקיים התנאים המפורטיםן לעיל
 בלינק הנ"ל.

 
 המקורית העסקה פתיחת במועד ששרר השער על להתבסס ימשיך וההפסד הרווח יתרת חישוב הפיננסי המכשיר גלגול ביצוע לאחר

 המסחר חשבון את תחייב תבצע החברה(, לעיל כמתואר) הפיננסי במכשיר גלגול כל במועד. הפיננסי במכשיר( הראשון הגלגול בטרם)
 העסקה נסגרה בו השער בין להפרש בהתאם הלקוח של וההפסד הרווח ביתרת התאמה ותבצע המחליף החוזה של המרווח עלות בגובה

 הפרשימנטרלת את השפעת  ההתאמה) הבא באופן המחליף הפיננסי במכשיר העסקה נפתחה בו השער לבין המוחלף הפיננסי במכשיר
 :(המוחלף החוזה לבין המחליף החוזה בין המחיר

 במועד יחויב( Buy) רכישה בעסקת לקוח -( הישן) המוחלף הפיננסי המכשיר משער גבוה( החדש) המחליף הפיננסי המכשיר שער כאשר
 של המכירה שער לבין המחליף הפיננסי המכשיר של המכירה שער בין בהפרש החוזים כמות מכפלת בגובה המסחר בחשבון ההחלפה
 בין בהפרש החוזים כמות מכפלת בגובה המסחר בחשבון ההחלפה במועד יזוכה( Sell) מכירה בעסקת לקוח. המוחלף הפיננסי המכשיר

 . המוחלף הפיננסי המכשיר של הרכישה שער לבין המחליף הפיננסי המכשיר של הרכישה שער
 במועד יזוכה( Buy) רכישה לקוח בעסקת – )הישן( המוחלף הפיננסי המכשיר ממחיר נמוך( חדשמכשיר הפיננסי המחליף )הה שער כאשר

שער המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף לבין שער המכירה של  בין בחשבון המסחר בגובה מכפלת כמות החוזים בפערההחלפה 
 בין ת כמות החוזים בפערבחשבון המסחר בגובה מכפל ההחלפה במועד יחויב( Sell) מכירה בעסקת לקוח המכשיר הפיננסי המחליף.

 שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף לבין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף. 
 הפיננסי הקיים )בהתאם לפוזיציה( המכשיר ממכירת/רכישת של החוזה המחליף כתוצאה מרווח שווי: לגלגול בנוגע הנגבות העמלות

 .החדש הפיננסי המכשיר ורכישת/מכירת
 בתקנון  14פרק מפורט בהאחרון   הרבעון , לתקופתחוזה בודד בגין גלגול  ממוצעת עמלת מרווח

 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 
המכשיר 
 הפיננסי  

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

 עמלות
נוספות 
בקשר 

למכשיר 
 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות

 02:15 – 23:00' ו-ימים ב'  –(: שעות מסחר חורףשעון ישראל )שעון 
 03:15 – 23:00' ו-ימים ב'  –(: שעות מסחר קיץשעון ישראל )שעון 

 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

http://www.plus500.co.il/Instruments/FDAX
http://www.plus500.co.il/Instruments/FDAX
https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
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במקרים בהם פקיעת החוזה העתידי מאוחרת ביחס למועד הגלגול, במקרה זה החוזה העתידי יהיה הבא לאחר החוזה  2

 הקרוב ביותר

 במכשיר
 הפיננסי
 בו המטבע

 נקוב
 המכשיר
 הפיננסי

 אירו.

 בשערי החליפין.  םכתוצאה משינויי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברה החשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר

 

 הבסיס נכס

 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

  -פקיעתו מצוין בלינק הבא שמועד  DAX INDEX FUTURES מדד עתידי חוזה: מלא שם

http://www.plus500.co.il/Instruments/FDAX 
 ועד בזירה למסחר הפיננסי זמין המכשיר בו מהרגע משתנה אינו  ,ל"נכס הבסיס המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע בלינק הנ

. 2תמיד החוזה העתידי הנ"ל הקרוב ביותר או החוזה העתידי הבא אחריונכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה  .פקיעתו למועד
 מועד הפקיעה של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד פקיעת המכשיר הפיננסי.

 

 מניות 30 כולל אשר, Dax30 הייחוס מדד של העתידי מחירו את מייצג  DAX INDEX FUTURESמדד: הבסיס נכס תיאור
 . פרנקפורט שבגרמניה תבבורס הנסחרות

 כי ומניח אותו המרכיבות המניות אחר העוקב מדד הוא( Total Return Index) השקעה השקעה: מדד מדד המדד הינו מסוג
 בשונה וזאת. דיבידנד של חלוקה ישנה כאשר יורד אינו המדד מכך כתוצאה. המדד במניות מחדש הושקעו בו המחולקים הדיבידנדים

 . הדיבידנד לחלוקת בהתאם מטה מתעדכן אשר מחיר ממדד
   en/products/idx/dax/17206-http://www.eurexchange.com/exchange : הבסיס נכס אודות נוסף למידע

  Eurex   מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

  GX    ,FDAX:נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד

 

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

en/products/idx/dax/17206-http://www.eurexchange.com/exchange 

 קוד
 /בלומברג
 רויטרס

GX1:IND  (בלומברג ) 

 אירו( EUR) הנכס מטבע

 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14פרק נתון סטיית תקן יומית מפורט ב

תנודתיות 
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

 HIGHבסיס 

- LOW) 

 בתקנון. 14פרק נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים ב
 
 

שנמדד  (LOWשנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )( HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )
 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )

 בזירה המסחר
 מערכת
  מסחר

 Plus500 מערכת המסחר:  שם

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

 Germany 30/30גרמניה 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו
 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:

 ת נכס בסיס(.יחיד כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 

http://www.plus500.co.il/Instruments/FDAX
http://www.eurexchange.com/exchange-en/products/idx/dax/17206
http://www.eurexchange.com/exchange-en/products/idx/dax/17206
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, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:
 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 העדכון.אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת 

 בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:

0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  ן שווי העסקה המינימלי יהיה, ולכ5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 http://www.plus500.co.il/Instruments/FDAX –לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה 

 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.

 חידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי בכמות הי
  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 2.5%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה
 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה
 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלתלא  החברה

 

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

 אירו 0.01

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

contracts * 0.01  

Contracts –  לעסקה החוזיםכמות . 

DAX INDEX FUTURES –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

, DAX INDEX FUTURES( במחיר חוזה 0.01, תזוזה מינימלית )DAX INDEX FUTURESיחידות  100עבור רכישת  : לדוגמה

 .אירו 1תביא לרווח/הפסד של 
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים
לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף המוצר.  ניתן

 לינק לאתר הדיווחים: 

1%D7%A2%22%D7%9Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%9 

http://www.plus500.co.il/Instruments/FDAX
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 
למעט מקרים בהם פקיעת החוזה העתידי מאוחרת ביחס למועד הגלגול, במקרה זה החוזה העתידי יהיה הבא לאחר  3

 קרוב ביותרהחוזה ה

 07/07/19 –עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס

 נכס סיווג

 בסיס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 מינימלית

 עסקה לפתיחת

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

EURO STOXX 50  INDEX FUTURES 
  EURO STOXX 50 נכס הבסיס הוא החוזה העתידי 

INDEX FUTURES הבא בלינקפקיעתו מצוין  שמועד: 

http://www.plus500.co.il/Instruments/FESX 
תנאי גלגול/פקיעת המכשיר הפיננסי ראה "מועד פקיעת 

 ".ול המכשיר הפיננסיהמכשיר הפיננסי" ו"גלג
נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה העתידי 

 .3הנ"ל הקרוב ביותר או החוזה העתידי הבא אחריו 

 עתידי חוזה

 מדד על

בעל מועד המכשיר 
 פקיעה. קיימת

אפשרות לפתיחת 
עסקה חדשה באופן 

 בהתאםאוטומטי 
המפורטים  לתנאים

 פקיעת מועד" בסעיף
 הפיננסי" המכשיר

5% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 מינוף
 ומסחר
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד יש הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

 

  http://www.plus500.co.il/Instruments/FESX: הבא בלינק זמין הפיננסי )יום ושעה מדייקת( המכשיר פקיעת מועד

 זמין בלינק המופיע פקיעה מועד אותו בעל המכשיר בו מהרגע משתנה אינו ,ל"הנ בלינק המוצג הפקיעה מועדבתנאי שוק רגילים, 

בתנאי שוק המתאפיינים בדלילות מסחר, מיעוט ציטוטים והיקפי מסחר נמוכים ביחס לחוזה  .פקיעתו למועד ועד בזירה למסחר
החברה את מועד הפקיעה  תקדיםואשר אינם נובעים ממסחר בימי חג או כשל טכני,  ,העתידי בעל מועד הפקיעה הקרוב ביותר אחריו

 בהתקיים  כל התנאים המצטברים הבאים: )להלן: "הקדמה"(

 בעל הינו ("הבא העתידי החוזה: ")להלן הנוכחי העתידי החוזה לאחר ביותר הקרוב פקיעה מועד בעל שהינו הבא העתידי החוזה •
החוזה : ")להלן הפיננסי המכשיר של הבסיס נכס את אשר  מהווה הנוכחי מהחוזה העתידי יותר גבוהים מסחר והיקפי סחירות
 התנאים בדיקת למועד שקדמו שעות 48 -ב החוזים בכמות המסחר מחזור כי בחינה י"ע תבוצע הבדיקה. ("הנוכחי העתידי

 .הנוכחי העתידי בחוזה החוזים בכמות ממחזור המסחר גבוה ,הבא העתידי בחוזה המצטברים

 העתידי החוזה על במערכת מכמות הציטוטים 50% -ב לפחות גבוהה הבא העתידי החוזה בעבור במערכת הציטוטים כמות •
 .טכני כשלשל ב או חג בימישמתרחש  קיטוןזאת למעט . לפחות שעות 12 של מדידה תקופת במשך( הבסיס נכס) הנוכחי

 
העדכני יוצג  מועד הפקיעה .גלגול/הפקיעה מועד טרם שעות 24 הפחות לכל ללקוח הודעה תשלח בהתקיים התנאים המפורטים לעיל,

  בלינק הנ"ל.
 

 .הפקיעהמועד  לפני הסמוך במכשיר הפיננסי האחרון המחירהפקיעה הינו:  שער
עסקה חדשה במכשיר פיננסי ופתיחת עסקה הנוכחית במכשיר פיננסי זה, סגירת ה ,כברירת מחדלתבוצע, פקיעת המכשיר הפיננסי  במועד

 הינו פקיעתו מועד ואשר, בורסה באותה הנסחר, EURO STOXX 50  INDEX FUTURESהוא החוזה העתידי שלו שנכס הבסיס 
 "(.המכשיר הפיננסי גלגול)להלן: " נכס הבסיס המתואר בסעיפי נכס הבסיס פקיעתו של לאחר מועד ביותר הקרוב

http://www.plus500.co.il/Instruments/FESX
http://www.plus500.co.il/Instruments/FESX
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 פרטים אודות מועד הגלגול זמינים ללקוח בכל עת בפרטי המכשיר בפלטפורמת המסחר. גלגול העסקה כרוך בעלויות.
  "גלגול המכשיר הפיננסי". סעיף נוספים ראה לפרטים 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

 כפול( contracts) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערההפרש שבין 

 ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר שער
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון למטבע
שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח

 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[contracts ∗ [EURO STOXX 50  INDEX FUTURES
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − EURO STOXX 50  INDEX FUTURES 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)
= 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[contracts  ∗ [EURO STOXX 50  INDEX FUTURES 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  EURO STOXX 50  INDEX FUTURES 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)
= 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 

 :מקרא

Contracts –  לעסקה חוזיםכמות . 

EURO STOXX 50  INDEX FUTURES 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

EURO STOXX 50  INDEX FUTURES 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

EURO STOXX 50  INDEX FUTURES 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

EURO STOXX 50  INDEX FUTURES 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - ראה פירוט מנגנון המרה בהמשך –העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער. 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
 

המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )ככל שנדרש(, תעשה במועד סגירת העסקה  : ההמרה שער קביעת אופן
המרה  -לערך דולרי ) ככל שמטבע העסקה אינו דולר ארה"ב(  והשני המרה ראשונה ממטבע העסקה  –על ידי ביצוע המרה בשני שלבים: 

( מצוטט בזירה ואילו sellלערך מטבע החשבון )אם אינו דולר ארה"ב(, המרה הדורשת הכפלה בשער חליפין, תתבסס על שער מכירה )

עות הרלוונטיים, והכל בכפוף ( מצוטט בזירה, המתייחסים לצמדי המטבbuyהמרה הדורשת פעולת חילוק תתבסס על שער קנייה )
 לתקנון(. 10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה
 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

Contracts ∗ EURO STOXX 50  INDEX FUTURES 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
פרק מפורט ב  )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון( בגובה חוזה אחד פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע

 בתקנון. 14
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 
 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

Contracts ∗ EURO STOXX 50  INDEX FUTURES 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
פרק מפורט ב  )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון( בגובה חוזה אחד פתוחה עסקת מכירה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע

 בתקנון. 14
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי
בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 

 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי נסיהפינ במכשיר מסחר שעותראה סעיף "
 

 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Contracts – חוזים כמות  . 
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D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

EURO STOXX 50  INDEX FUTURES 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

EURO STOXX 50  INDEX FUTURES
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 .פיננסי במכשיר הפסד/הרווח יתרת חישוב ראה סעיף : ההמרה שער קביעת אופן

 R(Buy) - הריבית בתוספת החברה של מהעמלה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור Libor   )EUR(

1 month חודש. כל בתחילת תשנקבע כפי ,השנתית 

R(Sell) - 1  הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית .שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור Libor EUR)(

month  ,חודש כל בתחילת שנקבעת כפי השנתית.  
   - ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 00:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/FESX.ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  
המרת  עמלת

 מטבע 
 .מטבע המרת עמלת אין

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

 - הבא בלינק זמין הפיננסי )יום ושעה מדייקת( המכשיר גלגול מועד : המכשיר הפיננסי" גלגול" מועד
 http://www.plus500.co.il/Instruments/FESX 

 זמין בלינק המופיע גלגול מועד אותו בעל המכשיר בו מהרגע משתנה אינו ,ל"הנ בלינק המוצג גלגולה מועדבתנאי שוק רגילים, 
בתנאי שוק המתאפיינים בדלילות מסחר, מיעוט ציטוטים והיקפי מסחר נמוכים ביחס לחוזה   .פקיעתו למועד ועד בזירה למסחר

 הגלגולהחברה את מועד  תקדיםהעתידי בעל מועד הפקיעה הקרוב ביותר אחריו ואשר אינם נובעים ממסחר בימי חג או כשל טכני, 
 בהתקיים  כל התנאים המצטברים הבאים: )להלן: "הקדמה"(

 בעל הינו ("הבא העתידי החוזה: ")להלן הנוכחי העתידי החוזה לאחר ביותר הקרוב פקיעה מועד בעל שהינו הבא העתידי החוזה •
החוזה : ")להלן הפיננסי המכשיר של הבסיס נכס את אשר  מהווה הנוכחי מהחוזה העתידי יותר גבוהים מסחר והיקפי סחירות
 התנאים בדיקת למועד שקדמו שעות 48 -ב החוזים בכמות המסחר מחזור כי בחינה י"ע תבוצע הבדיקה. ("הנוכחי העתידי

 .הנוכחי העתידי בחוזה החוזים בכמות ממחזור המסחר גבוה הבא העתידי בחוזה המצטברים
 הנוכחי העתידי החוזה על במערכת מכמות הציטוטים 50% -ב לפחות גבוהה הבא העתידי החוזה בעבור במערכת הציטוטים כמות
 .טכני כשלשל ב או חג בימישמתרחש  קיטוןזאת למעט  . לפחות שעות 12 של מדידה תקופת הבסיס( במשך )נכס

מועד הגלגול העדכני יוצג  .גלגול/הפקיעה מועד טרם שעות 24 הפחות לכל ללקוח הודעה תשלח, בהתקיים התנאים המפורטיםן לעיל
 בלינק הנ"ל.

 
 המקורית העסקה פתיחת במועד ששרר השער על להתבסס ימשיך וההפסד הרווח יתרת חישוב הפיננסי המכשיר גלגול ביצוע לאחר

 המסחר חשבון את תחייב תבצע החברה(, לעיל כמתואר) הפיננסי במכשיר גלגול כל במועד. הפיננסי במכשיר( הראשון הגלגול בטרם)
 העסקה נסגרה בו השער בין להפרש בהתאם הלקוח של וההפסד הרווח ביתרת התאמה ותבצע המחליף החוזה של המרווח עלות בגובה

 הפרשימנטרלת את השפעת  ההתאמה) הבא באופן המחליף הפיננסי במכשיר העסקה נפתחה בו השער לבין המוחלף הפיננסי במכשיר
 :(המוחלף החוזה לבין המחליף החוזה בין המחיר

 במועד יחויב( Buy) רכישה בעסקת לקוח -( הישן) המוחלף הפיננסי המכשיר משער גבוה( החדש) המחליף הפיננסי המכשיר שער כאשר
 של המכירה שער לבין המחליף הפיננסי המכשיר של המכירה שער בין בהפרש החוזים כמות מכפלת בגובה המסחר בחשבון ההחלפה
 בין בהפרש החוזים כמות מכפלת בגובה המסחר בחשבון ההחלפה במועד יזוכה( Sell) מכירה בעסקת לקוח. המוחלף הפיננסי המכשיר

 . המוחלף הפיננסי המכשיר של הרכישה שער לבין המחליף הפיננסי המכשיר של הרכישה שער
 במועד יזוכה( Buy) רכישה לקוח בעסקת – )הישן( המוחלף הפיננסי המכשיר ממחיר נמוך( חדשמכשיר הפיננסי המחליף )הה שער כאשר

שער המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף לבין שער המכירה של  בין המסחר בגובה מכפלת כמות החוזים בפערבחשבון ההחלפה 
 בין בחשבון המסחר בגובה מכפלת כמות החוזים בפער ההחלפה במועד יחויב( Sell) מכירה בעסקת לקוח המכשיר הפיננסי המחליף.

 ה של המכשיר הפיננסי המחליף. שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף לבין שער הרכיש
 הפיננסי הקיים )בהתאם לפוזיציה( המכשיר ממכירת/רכישת של החוזה המחליף כתוצאה מרווח שווי: לגלגול בנוגע הנגבות העמלות

 .החדש הפיננסי המכשיר ורכישת/מכירת
 בתקנון. 14פרק מפורט ב  האחרון הרבעון , לתקופתחוזה בודד בגין גלגול  ממוצעת עמלת מרווח

 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 
המכשיר 
 הפיננסי  

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

 עמלות
נוספות 
בקשר 

למכשיר 
 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

 02:15 – 23:00' ו-ימים ב'  –(: שעות מסחר חורףשעון ישראל )שעון 
 03:15 – 23:00' ו-ימים ב'  –(: שעות מסחר קיץשעון ישראל )שעון 

 חופשות:  מועדי

s://www.plus500.co.il/Instrumentshttp 
 

http://www.plus500.co.il/Instruments/FESX
http://www.plus500.co.il/Instruments/FESX
https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
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במקרים בהם פקיעת החוזה העתידי מאוחרת ביחס למועד הגלגול, במקרה זה החוזה העתידי יהיה הבא לאחר החוזה  4

 הקרוב ביותר

 בו המטבע
 נקוב

 המכשיר
 הפיננסי

 (EURאירו )

 בשערי החליפין.  םכתוצאה משינויי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברה החשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר

 הבסיס נכס

 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

   -פקיעתו מצוין בלינק הבא שמועד  STOXX 50 INDEX FUTUREEURO מדד עתידי חוזה: מלא שם

http://www.plus500.co.il/Instruments/FESX 
 למועד ועד בזירה למסחר הפיננסי זמין המכשיר בו מהרגע משתנה אינו  ,ל"נכס הבסיס המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע בלינק הנ

. מועד הפקיעה 4נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה העתידי הנ"ל הקרוב ביותר או החוזה העתידי הבא אחריו .פקיעתו
 של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד פקיעת המכשיר הפיננסי.

 

  EURO STOXX 50הייחוס מדד של העתידי מחירו את מייצג  EURO STOXX 50 INDEX FUTURESמדד: הבסיס נכס תיאור

INDEX  ,של החברות הגדולות והנסחרות ביותר בבורסות אירופה מניות 50 כולל אשר . 

 הדיבידנדים כי ומניח אותו המרכיבות המניות אחר העוקב מדד הוא( Total Return Index) השקעה : מדדמחיר מדד המדד הינו מסוג
 מחיר ממדד בשונה וזאת. דיבידנד של חלוקה ישנה כאשר יורד אינו המדד מכך כתוצאה. המדד במניות מחדש הושקעו בו המחולקים

 . הדיבידנד לחלוקת בהתאם מטה מתעדכן אשר
 :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

 en/products/idx/stx/blc/18954-http://www.eurexchange.com/exchange 

 Eurex Exchange מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

     FESX:נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 נערך או מחושב על ידי עורך מדדנכס הבסיס אינו 

  מחיר
 -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

en/products/idx/stx/blc/18954/-http://www.eurexchange.com/exchange 

 קוד
 /בלומברג
 רויטרס

VG1:IND (בלומברג ) 

 ( EURאירו ) הנכס מטבע

 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 

תנודתיות 
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

 HIGHבסיס 

- LOW) 

 בתקנון. 14פרק נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים ב
 
 

שנמדד  (LOWהבסיס הנמוך ביותר )( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )
 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )

 בזירה המסחר
 מערכת
  מסחר

 Plus500 מערכת המסחר:  שם

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

 Europe 50 /אירופה 50

 
 

 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו
 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:

 בסיס(.יחידת נכס  כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 

http://www.plus500.co.il/Instruments/FESX
http://www.eurexchange.com/exchange-en/products/idx/stx/blc/18954
http://www.eurexchange.com/exchange-en/products/idx/stx/blc/18954/


 40 

 

 

 

 תקנון - דף מוצר
 פיננסי מכשיר פרופיל

 העדכון.אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת 
 בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:

0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  ן שווי העסקה המינימלי יהיה, ולכ5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 http://www.plus500.co.il/Instruments/FESX –לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה 

 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.
 חידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי בכמות הי

  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 5%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה
 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה
 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

XX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלתלא  החברה

 

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

 אירו 1

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

contracts * 1 

Contracts –  לעסקה החוזיםכמות . 

EURO STOXX 50  INDEX FUTURES –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 EURO STOXX( במחיר חוזה 1, תזוזה מינימלית )EURO STOXX 50  INDEX FUTURESיחידות  100עבור רכישת  : לדוגמה

50  INDEX FUTURES אירו 1000, תביא לרווח/הפסד של. 
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים
לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן

המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 
Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 
 

http://www.plus500.co.il/Instruments/FESX
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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למעט מקרים בהם פקיעת החוזה העתידי מאוחרת ביחס למועד הגלגול, במקרה זה החוזה העתידי יהיה הבא לאחר  5

 החוזה הקרוב ביותר

 07/07/19  -עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס

 נכס סיווג

 בסיס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 מינימלית

 עסקה לפתיחת

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

FTSE 100 INDEX FUTURE 
   FTSE 100 INDEX FUTUREנכס הבסיס הוא החוזה העתידי 

 :הבא בלינקפקיעתו מצוין  שמועד
http://www.plus500.co.il/Instruments/UK100  

תנאי גלגול/פקיעת המכשיר הפיננסי ראה "מועד פקיעת  
 ".המכשיר הפיננסי" ו"גלגול המכשיר הפיננסי

נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה העתידי 
 .5הנ"ל הקרוב ביותר או החוזה העתידי הבא אחריו 

 עתידי חוזה

 מדד על

בעל מועד המכשיר 
 פקיעה. קיימת

אפשרות לפתיחת 
עסקה חדשה באופן 

 בהתאםאוטומטי 
המפורטים  לתנאים

 פקיעת מועד" בסעיף
 הפיננסי" המכשיר

2.5% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 מינוף
 ומסחר
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית רשתהנד הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד יש הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

 

   http://www.plus500.co.il/Instruments/UK100:הבא בלינק זמין הפיננסי )יום ושעה מדייקת( המכשיר פקיעת מועד

 זמין בלינק המופיע פקיעה מועד אותו בעל המכשיר בו מהרגע משתנה אינו ,ל"הנ בלינק המוצג הפקיעה מועדבתנאי שוק רגילים, 

בתנאי שוק המתאפיינים בדלילות מסחר, מיעוט ציטוטים והיקפי מסחר נמוכים ביחס לחוזה  .פקיעתו למועד ועד בזירה למסחר
החברה את מועד הפקיעה  תקדיםואשר אינם נובעים ממסחר בימי חג או כשל טכני,  ,העתידי בעל מועד הפקיעה הקרוב ביותר אחריו

 בהתקיים  כל התנאים המצטברים הבאים: )להלן: "הקדמה"(

 בעל הינו ("הבא העתידי החוזה: ")להלן הנוכחי העתידי החוזה לאחר ביותר הקרוב פקיעה מועד בעל שהינו הבא העתידי החוזה •
החוזה : ")להלן הפיננסי המכשיר של הבסיס נכס את אשר  מהווה הנוכחי מהחוזה העתידי יותר גבוהים מסחר והיקפי סחירות
 התנאים בדיקת למועד שקדמו שעות 48 -ב החוזים בכמות המסחר מחזור כי בחינה י"ע תבוצע הבדיקה. ("הנוכחי העתידי

 .הנוכחי העתידי בחוזה החוזים בכמות ממחזור המסחר גבוה ,הבא העתידי בחוזה המצטברים

 העתידי החוזה על במערכת מכמות הציטוטים 50% -ב לפחות גבוהה הבא העתידי החוזה בעבור במערכת הציטוטים כמות •
 .טכני כשלשל ב או חג בימישמתרחש  קיטוןזאת למעט . לפחות שעות 12 של מדידה תקופת במשך( הבסיס נכס) הנוכחי

 
העדכני יוצג  מועד הפקיעה .גלגול/הפקיעה מועד טרם שעות 24 הפחות לכל ללקוח הודעה תשלח בהתקיים התנאים המפורטים לעיל,

  בלינק הנ"ל.
 

 .הפקיעהמועד  לפני הסמוך במכשיר הפיננסי האחרון המחירהפקיעה הינו:  שער
עסקה חדשה במכשיר פיננסי ופתיחת עסקה הנוכחית במכשיר פיננסי זה, סגירת ה ,כברירת מחדלתבוצע, פקיעת המכשיר הפיננסי  במועד

 ביותר הקרוב הינו פקיעתו מועד ואשר, בורסה באותה הנסחר, FTSE 100 INDEX FUTUREהוא החוזה העתידי שלו שנכס הבסיס 
 "(.המכשיר הפיננסי גלגול)להלן: " נכס הבסיס המתואר בסעיפי נכס הבסיס פקיעתו של לאחר מועד

 פרטים אודות מועד הגלגול זמינים ללקוח בכל עת בפרטי המכשיר בפלטפורמת המסחר. גלגול העסקה כרוך בעלויות.
  ל המכשיר הפיננסי".סעיף "גלגו נוספים ראה לפרטים 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר

 כפול( contracts) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערההפרש שבין 

http://www.plus500.co.il/Instruments/UK100
http://www.plus500.co.il/Instruments/UK100
http://www.plus500.co.il/Instruments/UK100
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)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

 ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר שער
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון למטבע
שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח

 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[contracts ∗ [FTSE 100 INDEX FUTURE
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − FTSE 100 INDEX FUTURE 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[contracts  ∗ [FTSE 100 INDEX FUTURE 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  FTSE 100 INDEX FUTURE 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 :מקרא

Contracts –  לעסקה חוזיםכמות . 

FTSE 100 INDEX FUTURE 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

FTSE 100 INDEX FUTURE 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

FTSE 100 INDEX FUTURE 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

FTSE 100 INDEX FUTURE 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - ראה פירוט מנגנון המרה בהמשך –העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער. 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
 

המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )ככל שנדרש(, תעשה במועד סגירת העסקה  : ההמרה שער קביעת אופן
המרה  -לערך דולרי ) ככל שמטבע העסקה אינו דולר ארה"ב(  והשני המרה ראשונה ממטבע העסקה  –על ידי ביצוע המרה בשני שלבים: 

( מצוטט בזירה ואילו sellלערך מטבע החשבון )אם אינו דולר ארה"ב(, המרה הדורשת הכפלה בשער חליפין, תתבסס על שער מכירה )

עות הרלוונטיים, והכל בכפוף ( מצוטט בזירה, המתייחסים לצמדי המטבbuyהמרה הדורשת פעולת חילוק תתבסס על שער קנייה )
 לתקנון(. 10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה
 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

Contracts ∗ FTSE 100 INDEX FUTURE 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
מפורט   - )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון( בגובה חוזה אחד פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע

 בתקנון. 14פרק ב
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

Contracts ∗ FTSE 100 INDEX FUTURE 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
מפורט   - )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון( בגובה חוזה אחד פתוחה עסקת מכירה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע

 בתקנון. 14פרק ב
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )תוצאת חישוב 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי
בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 

 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "
 

 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Contracts – חוזים כמות  . 
D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

FTSE 100 INDEX FUTURE 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

FTSE 100 INDEX FUTURE
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 .פיננסי במכשיר הפסד/הרווח יתרת חישוב ראה סעיף : ההמרה שער קביעת אופן
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 R(Buy) - הריבית בתוספת החברה של מהעמלה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור  Libor )GBP(

month 1 חודש. כל בתחילת תשנקבע כפי ,השנתית 

R(Sell) - 1  הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית .שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור Libor )GBP(

month ,חודש כל בתחילת שנקבעת כפי השנתית.  
  -ראה פירוט באתר החברה – ישראל()שעון  00:0000:מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/UK100 .ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  
המרת  עמלת

 מטבע 
 .מטבע המרת עמלת אין

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

 - הבא בלינק זמין הפיננסי )יום ושעה מדייקת( המכשיר גלגול מועד : המכשיר הפיננסי" גלגול" מועד
 http://www.plus500.co.il/Instruments/UK100   

 זמין בלינק המופיע גלגול מועד אותו בעל המכשיר בו מהרגע משתנה אינו ,ל"הנ בלינק המוצג גלגולה מועדבתנאי שוק רגילים, 
בתנאי שוק המתאפיינים בדלילות מסחר, מיעוט ציטוטים והיקפי מסחר נמוכים ביחס לחוזה   .פקיעתו למועד ועד בזירה למסחר

 הגלגולועד החברה את מ תקדיםהעתידי בעל מועד הפקיעה הקרוב ביותר אחריו ואשר אינם נובעים ממסחר בימי חג או כשל טכני, 
 בהתקיים  כל התנאים המצטברים הבאים: )להלן: "הקדמה"(

 בעל הינו ("הבא העתידי החוזה: ")להלן הנוכחי העתידי החוזה לאחר ביותר הקרוב פקיעה מועד בעל שהינו הבא העתידי החוזה •
החוזה : ")להלן הפיננסי המכשיר של הבסיס נכס את אשר  מהווה הנוכחי מהחוזה העתידי יותר גבוהים מסחר והיקפי סחירות
 התנאים בדיקת למועד שקדמו שעות 48 -ב החוזים בכמות המסחר מחזור כי בחינה י"ע תבוצע הבדיקה. ("הנוכחי העתידי

 .הנוכחי העתידי בחוזה החוזים בכמות ממחזור המסחר גבוה הבא העתידי בחוזה המצטברים
 הנוכחי העתידי החוזה על במערכת מכמות הציטוטים 50% -ב לפחות גבוהה הבא העתידי החוזה בעבור במערכת הציטוטים כמות
 .טכני כשלשל ב או חג בימישמתרחש  קיטוןזאת למעט  . לפחות שעות 12 של מדידה תקופת הבסיס( במשך )נכס

מועד הגלגול העדכני יוצג  .גלגול/הפקיעה מועד טרם שעות 24 הפחות לכל ללקוח הודעה תשלח, בהתקיים התנאים המפורטיםן לעיל
 בלינק הנ"ל.

 
 המקורית העסקה פתיחת במועד ששרר השער על להתבסס ימשיך וההפסד הרווח יתרת חישוב הפיננסי המכשיר גלגול ביצוע לאחר

 המסחר חשבון את תחייב תבצע החברה(, לעיל כמתואר) הפיננסי במכשיר גלגול כל במועד. הפיננסי במכשיר( הראשון הגלגול בטרם)
 העסקה נסגרה בו השער בין להפרש בהתאם הלקוח של וההפסד הרווח ביתרת התאמה ותבצע המחליף החוזה של המרווח עלות בגובה

 הפרשימנטרלת את השפעת  ההתאמה) הבא באופן המחליף הפיננסי במכשיר העסקה נפתחה בו השער לבין המוחלף הפיננסי במכשיר
 :(המוחלף החוזה לבין המחליף החוזה בין המחיר

 במועד יחויב( Buy) רכישה בעסקת לקוח -( הישן) המוחלף הפיננסי המכשיר משער גבוה( החדש) המחליף הפיננסי המכשיר שער כאשר
 של המכירה שער לבין המחליף הפיננסי המכשיר של המכירה שער בין בהפרש החוזים כמות מכפלת בגובה המסחר בחשבון ההחלפה
 בין בהפרש החוזים כמות מכפלת בגובה המסחר בחשבון ההחלפה במועד יזוכה( Sell) מכירה בעסקת לקוח. המוחלף הפיננסי המכשיר

 . המוחלף הפיננסי המכשיר של הרכישה שער לבין המחליף הפיננסי המכשיר של הרכישה שער
 במועד יזוכה( Buy) רכישה לקוח בעסקת – )הישן( המוחלף הפיננסי המכשיר ממחיר נמוך( חדשמכשיר הפיננסי המחליף )הה שער כאשר

שער המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף לבין שער המכירה של  בין בחשבון המסחר בגובה מכפלת כמות החוזים בפערההחלפה 
 בין ת כמות החוזים בפערבחשבון המסחר בגובה מכפל ההחלפה במועד יחויב( Sell) מכירה בעסקת לקוח המכשיר הפיננסי המחליף.

 שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף לבין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף. 
 הפיננסי הקיים )בהתאם לפוזיציה( המכשיר ממכירת/רכישת של החוזה המחליף כתוצאה מרווח שווי: לגלגול בנוגע הנגבות העמלות

 .החדש הפיננסי המכשיר ורכישת/מכירת
 בתקנון. 14פרק מפורט ב - לרבעון האחרון הרבעון , לתקופתחוזה בודד בגין גלגול  ממוצעת עמלת מרווח

 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 
המכשיר 
 הפיננסי  

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

 עמלות
נוספות 
בקשר 

למכשיר 
 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

 03:00 – 23:00' ו-ימים ב'  –(: שעות מסחר קיץשעון ישראל )שעון 
 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 בו המטבע
 נקוב

 המכשיר
 הפיננסי

 סטרלינג.לירה 

 בשערי החליפין.  םכתוצאה משינויי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברה החשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר

 הבסיס נכס

http://www.plus500.co.il/Instruments/UK100
http://www.plus500.co.il/Instruments/UK100
http://www.plus500.co.il/Instruments/UK100
https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
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פקיעת החוזה העתידי מאוחרת ביחס למועד הגלגול, במקרה זה החוזה העתידי יהיה הבא לאחר החוזה במקרים בהם  6

 הקרוב ביותר

 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

 .   -פקיעתו מצוין בלינק הבא שמועד  FTSE 100 INDEX FUTURE מדד עתידי חוזה: מלא שם

http://www.plus500.co.il/Instruments/UK100  
 ועד בזירה למסחר הפיננסי זמין המכשיר בו מהרגע משתנה אינו  ,ל"נכס הבסיס המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע בלינק הנ

. 6הפיננסי יהיה תמיד החוזה העתידי הנ"ל הקרוב ביותר או החוזה העתידי הבא אחריונכס הבסיס של המכשיר  .פקיעתו למועד
 מועד הפקיעה של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד פקיעת המכשיר הפיננסי.

 החברות בעלות שווי השוק הגדול ביותר בבורסת לונדון 100את   כוללה  FTSE 100 INDEX FUTUREמדד: הבסיס נכס תיאור

(London Stock Exchange) . 
 הדיבידנדים כי ומניח אותו המרכיבות המניות אחר העוקב מדד הוא( Total Return Index) השקעה : מדדמחיר מדד המדד הינו מסוג

 מחיר ממדד בשונה וזאת. דיבידנד של חלוקה ישנה כאשר יורד אינו המדד מכך כתוצאה. המדד במניות מחדש הושקעו בו המחולקים
 . הדיבידנד לחלוקת בהתאם מטה מתעדכן אשר

 :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

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

 Intercontinental Exchange Inc (ICE) מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

     Z :נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

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

 קוד
 /בלומברג
 רויטרס

Z 1:IND  (בלומברג ) 

 לירה סטרלינג הנכס מטבע

 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14פרק נתון סטיית תקן יומית מפורט ב

תנודתיות 
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

 HIGHבסיס 

- LOW) 

 בתקנון. 14פרק נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים ב
 
 

שנמדד  (LOW( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )HIGHהבסיס הגבוה ביותר )אופן החישוב: שער נכס 
 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )

 בזירה המסחר
 מערכת
  מסחר

 Plus500 מערכת המסחר:  שם

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

 UK 100/100אנגליה 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו

 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:
 יחידת נכס בסיס(. מלית הנדרשת*מחירכמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המיני

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית 

 בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:
0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 

http://www.plus500.co.il/Instruments/UK100
https://www.theice.com/products/38716764/FTSE-100-Index-Future/data
https://www.theice.com/products/38716764/FTSE-100-Index-Future/data
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 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5לתוצאה שהתקבלה הינו המספר הקרוב ביותר 

 http://www.plus500.co.il/Instruments/UK100 –לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה 

 טפורמת המסחר.ובפרטי המכשיר הפיננסי בפל

 שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.
  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 2.5%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה
 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה
 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלתלא  החברה

 

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

 לירה סטרלינג 0.01

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

contracts * 0.01  

Contracts –  לעסקה החוזיםכמות . 

FTSE 100 INDEX FUTURE –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 FTSE 100 INDEX( במחיר חוזה 0.01, תזוזה מינימלית )FTSE 100 INDEX FUTUREיחידות  100עבור רכישת  : לדוגמה

FUTURE לירה סטרלינג 10, תביא לרווח/הפסד של. 
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

http://www.plus500.co.il/Instruments/UK100
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 תקנון - דף מוצר

 פיננסי מכשיר פרופיל

 
למעט מקרים בהם פקיעת החוזה העתידי מאוחרת ביחס למועד הגלגול, במקרה זה החוזה העתידי יהיה הבא לאחר  7

 החוזה הקרוב ביותר

 07/07/19 -עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס

 נכס סיווג

 בסיס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 מינימלית

 עסקה לפתיחת

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

E mini S&P500 Future 
 שמועד E mini S&P500 Future נכס הבסיס הוא החוזה העתידי 

 :הבא בלינקפקיעתו מצוין 

  http://www.plus500.co.il/Instruments/ES 
תנאי גלגול/פקיעת המכשיר הפיננסי ראה "מועד פקיעת המכשיר 

 ".הפיננסי" ו"גלגול המכשיר הפיננסי
נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה העתידי 

 .7הנ"ל הקרוב ביותר או החוזה העתידי הבא אחריו 

 עתידי חוזה

 מדד על

בעל מועד המכשיר 
 פקיעה. קיימת

אפשרות לפתיחת 
עסקה חדשה באופן 

 בהתאםאוטומטי 
המפורטים  לתנאים

 פקיעת מועד" בסעיף
 הפיננסי" המכשיר

2.5% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 מינוף
 ומסחר
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית רשתהנד הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד יש הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

 

   http://www.plus500.co.il/Instruments/ES:הבא בלינק זמין הפיננסי )יום ושעה מדייקת( המכשיר פקיעת מועד

 זמין בלינק המופיע פקיעה מועד אותו בעל המכשיר בו מהרגע משתנה אינו ,ל"הנ בלינק המוצג הפקיעה מועדבתנאי שוק רגילים, 

בתנאי שוק המתאפיינים בדלילות מסחר, מיעוט ציטוטים והיקפי מסחר נמוכים ביחס לחוזה  .פקיעתו למועד ועד בזירה למסחר
החברה את מועד הפקיעה  תקדיםואשר אינם נובעים ממסחר בימי חג או כשל טכני,  ,העתידי בעל מועד הפקיעה הקרוב ביותר אחריו

 בהתקיים  כל התנאים המצטברים הבאים: )להלן: "הקדמה"(

 בעל הינו ("הבא העתידי החוזה: ")להלן הנוכחי העתידי החוזה לאחר ביותר הקרוב פקיעה מועד בעל שהינו הבא העתידי החוזה •
החוזה : ")להלן הפיננסי המכשיר של הבסיס נכס את אשר  מהווה הנוכחי מהחוזה העתידי יותר גבוהים מסחר והיקפי סחירות
 התנאים בדיקת למועד שקדמו שעות 48 -ב החוזים בכמות המסחר מחזור כי בחינה י"ע תבוצע הבדיקה. ("הנוכחי העתידי

 .הנוכחי העתידי בחוזה החוזים בכמות ממחזור המסחר גבוה ,הבא העתידי בחוזה המצטברים

 העתידי החוזה על במערכת מכמות הציטוטים 50% -ב לפחות גבוהה הבא העתידי החוזה בעבור במערכת הציטוטים כמות •
 .טכני כשלשל ב או חג בימישמתרחש  קיטוןזאת למעט . לפחות שעות 12 של מדידה תקופת במשך( הבסיס נכס) הנוכחי

 
העדכני יוצג  מועד הפקיעה .גלגול/הפקיעה מועד טרם שעות 24 הפחות לכל ללקוח הודעה תשלח בהתקיים התנאים המפורטים לעיל,

  בלינק הנ"ל.
 

 .הפקיעהמועד  לפני הסמוך במכשיר הפיננסי האחרון המחירהפקיעה הינו:  שער
 

http://www.plus500.co.il/Instruments/ES
http://www.plus500.co.il/Instruments/ES
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עסקה חדשה במכשיר פיננסי ופתיחת עסקה הנוכחית במכשיר פיננסי זה, סגירת ה ,כברירת מחדלתבוצע, פקיעת המכשיר הפיננסי  במועד
לאחר  ביותר בהקרו הינו פקיעתו מועד ואשר, בורסה באותה הנסחר, E mini S&P500 Futureהוא החוזה העתידי שלו שנכס הבסיס 

 "(.המכשיר הפיננסי גלגול)להלן: " נכס הבסיס המתואר בסעיפי נכס הבסיס פקיעתו של מועד
 פרטים אודות מועד הגלגול זמינים ללקוח בכל עת בפרטי המכשיר בפלטפורמת המסחר. גלגול העסקה כרוך בעלויות.

  סעיף "גלגול המכשיר הפיננסי". נוספים ראה לפרטים 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

 כפול( contracts) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  הפיננסיהמכשיר  את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערההפרש שבין 

 ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר שער
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון למטבע
שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח

 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[contracts ∗ [𝐸 𝑚𝑖𝑛𝑖 𝑆&𝑃500 𝐹 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − 𝐸 𝑚𝑖𝑛𝑖 𝑆&𝑃500 𝐹 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[contracts  ∗ [𝐸 𝑚𝑖𝑛𝑖 𝑆&𝑃500 𝐹 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  𝐸 𝑚𝑖𝑛𝑖 𝑆&𝑃500 𝐹 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 :מקרא

Contracts –  לעסקה חוזיםכמות . 

𝐸 𝑚𝑖𝑛𝑖 𝑆&𝑃500 𝐹 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝐸 𝑚𝑖𝑛𝑖 𝑆&𝑃500 𝐹 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

𝐸 𝑚𝑖𝑛𝑖 𝑆&𝑃500 𝐹 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

𝐸 𝑚𝑖𝑛𝑖 𝑆&𝑃500 𝐹 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
 

המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תעשה לפי שער המכירה בזירה : ההמרה שער קביעת אופן

(bid של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד ) 10סגירת העסקה, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 
 לתקנון(.

 

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה
 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

Contracts ∗ 𝐸 𝑚𝑖𝑛𝑖 𝑆&𝑃500 𝐹 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
מפורט   – )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון( בגובה חוזה אחד פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע

 בתקנון. 14פרק ב
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 
 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

Contracts ∗ 𝐸 𝑚𝑖𝑛𝑖 𝑆&𝑃500 𝐹 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
מפורט   - )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון( בגובה חוזה אחד פתוחה עסקת מכירה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע

 בתקנון. 14פרק ב
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )תוצאת חישוב עמלה 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי
בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 

 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "
 

 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Contracts – חוזים כמות  . 
D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 
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𝐸 𝑚𝑖𝑛𝑖 𝑆&𝑃500 𝐹 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

𝐸 𝑚𝑖𝑛𝑖 𝑆&𝑃500 𝐹 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
לפי שער המכירה  תיעשה, )אם נדרש( המסחר חשבון מטבע לערכי, פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה:  המרת ההמרה שער קביעת אופן

(, בכפוף למנגנון לעילבגין העמלה )כמתואר  חיוב( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד bid) בזירה האחרון
 (.לתקנון 10 סעיף ראההמחירים הבלתי תלוי )

 R(Buy) - הריבית בתוספת החברה של מהעמלה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור  Libor (USD)

month 1 חודש. כל בתחילת תשנקבע כפי ,השנתית 

R(Sell) - 1  הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית .שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור Libor (USD)

month ,חודש כל בתחילת שנקבעת כפי השנתית.  
  - ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 00:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/ES .ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  
המרת  עמלת

 מטבע 
 .מטבע המרת עמלת אין

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

- הבא בלינק זמין הפיננסי )יום ושעה מדייקת( המכשיר גלגול מועד : המכשיר הפיננסי" גלגול" מועד

http://www.plus500.co.il/Instruments/ES 

 זמין בלינק המופיע גלגול מועד אותו בעל המכשיר בו מהרגע משתנה אינו ,ל"הנ בלינק המוצג גלגולה מועדבתנאי שוק רגילים, 
בתנאי שוק המתאפיינים בדלילות מסחר, מיעוט ציטוטים והיקפי מסחר נמוכים ביחס לחוזה   .פקיעתו למועד ועד בזירה למסחר

 הגלגולועד החברה את מ תקדיםהעתידי בעל מועד הפקיעה הקרוב ביותר אחריו ואשר אינם נובעים ממסחר בימי חג או כשל טכני, 
 בהתקיים  כל התנאים המצטברים הבאים: )להלן: "הקדמה"(

 בעל הינו ("הבא העתידי החוזה: ")להלן הנוכחי העתידי החוזה לאחר ביותר הקרוב פקיעה מועד בעל שהינו הבא העתידי החוזה •
החוזה : ")להלן הפיננסי המכשיר של הבסיס נכס את אשר  מהווה הנוכחי מהחוזה העתידי יותר גבוהים מסחר והיקפי סחירות
 התנאים בדיקת למועד שקדמו שעות 48 -ב החוזים בכמות המסחר מחזור כי בחינה י"ע תבוצע הבדיקה. ("הנוכחי העתידי

 .הנוכחי העתידי בחוזה החוזים בכמות ממחזור המסחר גבוה הבא העתידי בחוזה המצטברים
 הנוכחי העתידי החוזה על במערכת מכמות הציטוטים 50% -ב לפחות גבוהה הבא העתידי החוזה בעבור במערכת הציטוטים כמות
 .טכני כשלשל ב או חג בימישמתרחש  קיטוןזאת למעט  . לפחות שעות 12 של מדידה תקופת הבסיס( במשך )נכס

מועד הגלגול העדכני יוצג  .גלגול/הפקיעה מועד טרם שעות 24 הפחות לכל ללקוח הודעה תשלח, בהתקיים התנאים המפורטיםן לעיל
 בלינק הנ"ל.

 המקורית העסקה פתיחת במועד ששרר השער על להתבסס ימשיך וההפסד הרווח יתרת חישוב הפיננסי המכשיר גלגול ביצוע לאחר
 המסחר חשבון את תחייב תבצע החברה(, לעיל כמתואר) הפיננסי במכשיר גלגול כל במועד. הפיננסי במכשיר( הראשון הגלגול בטרם)

 העסקה נסגרה בו השער בין להפרש בהתאם הלקוח של וההפסד הרווח ביתרת התאמה ותבצע המחליף החוזה של המרווח עלות בגובה
 הפרשימנטרלת את השפעת  ההתאמה) הבא באופן המחליף הפיננסי במכשיר העסקה נפתחה בו השער לבין המוחלף הפיננסי במכשיר

 :(המוחלף החוזה לבין המחליף החוזה בין המחיר

 במועד יחויב( Buy) רכישה בעסקת לקוח -( הישן) המוחלף הפיננסי המכשיר משער גבוה( החדש) המחליף הפיננסי המכשיר שער כאשר
 של המכירה שער לבין המחליף הפיננסי המכשיר של המכירה שער בין בהפרש החוזים כמות מכפלת בגובה המסחר בחשבון ההחלפה
 בין בהפרש החוזים כמות מכפלת בגובה המסחר בחשבון ההחלפה במועד יזוכה( Sell) מכירה בעסקת לקוח. המוחלף הפיננסי המכשיר

 . המוחלף הפיננסי המכשיר של הרכישה שער לבין המחליף הפיננסי המכשיר של הרכישה שער
 במועד יזוכה( Buy) רכישה לקוח בעסקת – )הישן( המוחלף הפיננסי המכשיר ממחיר נמוך( חדשמכשיר הפיננסי המחליף )הה שער כאשר

שער המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף לבין שער המכירה של  בין בחשבון המסחר בגובה מכפלת כמות החוזים בפערההחלפה 
 בין ת כמות החוזים בפערבחשבון המסחר בגובה מכפל ההחלפה במועד יחויב( Sell) מכירה בעסקת לקוח המכשיר הפיננסי המחליף.

 שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף לבין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף. 
 הפיננסי הקיים )בהתאם לפוזיציה( המכשיר ממכירת/רכישת של החוזה המחליף כתוצאה מרווח שווי: לגלגול בנוגע הנגבות העמלות

 .החדש הפיננסי המכשיר ורכישת/מכירת
 בתקנון. 14פרק מפורט ב האחרון  הרבעון ,  לתקופתחוזה בודד בגין גלגול  ממוצעת עמלת מרווח

 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 
המכשיר 
 הפיננסי  

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

 עמלות
נוספות 
בקשר 

למכשיר 
 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

 23:15 -23:30 , הפסקת מסחר יומית בשעה 01:00 – 00:00' ש-ימים ב'  –(: שעות מסחר קיץשעון ישראל )שעון 
 :חופשות מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

http://www.plus500.co.il/Instruments/ES
http://www.plus500.co.il/Instruments/ES
https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
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חס למועד הגלגול, במקרה זה החוזה העתידי יהיה הבא לאחר החוזה במקרים בהם פקיעת החוזה העתידי מאוחרת בי 8

 הקרוב ביותר

 בו המטבע
 נקוב

 המכשיר
 הפיננסי

 )$(. ריתהב ארצות דולר

 בשערי החליפין.  םכתוצאה משינויי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברה החשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר

 הבסיס נכס

 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

 -פקיעתו מצוין בלינק הבא שמועד  mini S&P500 Future-E מדד עתידי חוזה: מלא שם

http://www.plus500.co.il/Instruments/ES 
 למועד ועד בזירה למסחר הפיננסי זמין המכשיר בו מהרגע משתנה אינו  ,ל"נכס הבסיס המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע בלינק הנ

. מועד הפקיעה 8תמיד החוזה העתידי הנ"ל הקרוב ביותר או החוזה העתידי הבא אחריונכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה  .פקיעתו
 של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד פקיעת המכשיר הפיננסי.

 

mini -Eמדד.  S&P500 Future-ה הסטנדרטי עתידי חוזה מגודל 1/5 מייצג mini S&P500 Future-E מדד: הבסיס נכס תיאור

S&P500 Future הייחוס מדד של העתידי מחירו את מייצג S&P500 ,ב"בארה שונות בבורסות הנסחרות מניות 500 כולל אשר . 

 הדיבידנדים כי ומניח אותו המרכיבות המניות אחר העוקב מדד הוא( Total Return Index) השקעה : מדדמחיר מדד המדד הינו מסוג
 מחיר ממדד בשונה וזאת. דיבידנד של חלוקה ישנה כאשר יורד אינו המדד מכך כתוצאה. המדד במניות מחדש הושקעו בו המחולקים

 . הדיבידנד לחלוקת בהתאם מטה מתעדכן אשר
 :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

 sandp500.html-mini-index/e-index/us-https://www.cmegroup.com/trading/equity  

 Chicago Mercantile Exchange שיקגו בורסת -CME  מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

   ES :נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

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

 קוד
 /בלומברג
 רויטרס

SPX:IND (בלומברג ) 

 ב"ארה דולר( USD) הנכס מטבע

 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14פרק נתון סטיית תקן יומית מפורט ב

תנודתיות 
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

 HIGHבסיס 

- LOW) 

 בתקנון. 14פרק נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים ב
 

שנמדד  (LOWמסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )( שנמדד ביום מסחר HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )
 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )

 בזירה המסחר
 מערכת
  מסחר

 Plus500 מערכת המסחר:  שם

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

 USA 500/500ארה"ב 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו
 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:

 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

http://www.plus500.co.il/Instruments/ES
https://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-sandp500.html
https://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-sandp500.html
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 ה לא עגולה, הכמות תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:בהתקבל תוצא
0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 http://www.plus500.co.il/Instruments/ES –ה, ראה פירוט באתר החברה לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזיר

 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.

 שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.
  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 2.5%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה
 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה
 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלתלא  החברה

  

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

$0.01 

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

contracts * 0.01$  

Contracts –  לעסקה החוזיםכמות . 

E mini S&P500 F –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

, תביא E-mini S&P500 Future( במחיר חוזה 0.01, תזוזה מינימלית )E-mini S&P500 Futureיחידות  100עבור רכישת  : לדוגמה

 .1$לרווח/הפסד של 
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

http://www.plus500.co.il/Instruments/ES
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 תקנון - דף מוצר
 פיננסי מכשיר פרופיל

 
למעט מקרים בהם פקיעת החוזה העתידי מאוחרת ביחס למועד הגלגול, במקרה זה החוזה העתידי יהיה הבא לאחר  9

 החוזה הקרוב ביותר

 12/08/19  -עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס

 נכס סיווג

 בסיס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 מינימלית

 עסקה לפתיחת

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

ASX SPI 200 INDEX FUTURES 
 ASX SPI 200 INDEX נכס הבסיס הוא החוזה העתידי 

FUTURES   הבא בלינקפקיעתו מצוין  שמועד: 
http://www.plus500.co.il/Instruments/SPI200  

תנאי גלגול/פקיעת המכשיר הפיננסי ראה "מועד פקיעת המכשיר  
 ".הפיננסי" ו"גלגול המכשיר הפיננסי

נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה העתידי 
 .9הנ"ל הקרוב ביותר או החוזה העתידי הבא אחריו 

 עתידי חוזה

 מדד על

בעל מועד המכשיר 
 פקיעה. קיימת

אפשרות לפתיחת 
עסקה חדשה באופן 

 בהתאםאוטומטי 
המפורטים  לתנאים

 מועד" בסעיף
 המכשיר פקיעת

 הפיננסי"

2.5% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 מינוף
 ומסחר
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית רשתהנד הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד יש הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

 

 http://www.plus500.co.il/Instruments/SPI200  :הבא בלינק זמין הפיננסי )יום ושעה מדייקת( המכשיר פקיעת מועד

 זמין בלינק המופיע פקיעה מועד אותו בעל המכשיר בו מהרגע משתנה אינו ,ל"הנ בלינק המוצג הפקיעה מועדבתנאי שוק רגילים, 

בתנאי שוק המתאפיינים בדלילות מסחר, מיעוט ציטוטים והיקפי מסחר נמוכים ביחס לחוזה  .פקיעתו למועד ועד בזירה למסחר
החברה את מועד הפקיעה  תקדיםואשר אינם נובעים ממסחר בימי חג או כשל טכני,  ,העתידי בעל מועד הפקיעה הקרוב ביותר אחריו

 בהתקיים  כל התנאים המצטברים הבאים: )להלן: "הקדמה"(

 בעל הינו ("הבא העתידי החוזה: ")להלן הנוכחי העתידי החוזה לאחר ביותר הקרוב פקיעה מועד בעל שהינו הבא העתידי החוזה •
החוזה : ")להלן הפיננסי המכשיר של הבסיס נכס את אשר  מהווה הנוכחי מהחוזה העתידי יותר גבוהים מסחר והיקפי סחירות
 התנאים בדיקת למועד שקדמו שעות 48 -ב החוזים בכמות המסחר מחזור כי בחינה י"ע תבוצע הבדיקה. ("הנוכחי העתידי

 .הנוכחי העתידי בחוזה החוזים בכמות ממחזור המסחר גבוה ,הבא העתידי בחוזה המצטברים

 העתידי החוזה על במערכת מכמות הציטוטים 50% -ב לפחות גבוהה הבא העתידי החוזה בעבור במערכת הציטוטים כמות •
 .טכני כשלשל ב או חג בימישמתרחש  קיטוןזאת למעט . לפחות שעות 12 של מדידה תקופת במשך( הבסיס נכס) הנוכחי

 
העדכני יוצג  מועד הפקיעה .גלגול/הפקיעה מועד טרם שעות 24 הפחות לכל ללקוח הודעה תשלח בהתקיים התנאים המפורטים לעיל,

  בלינק הנ"ל.
 

 .הפקיעהמועד  לפני הסמוך במכשיר הפיננסי האחרון המחירהפקיעה הינו:  שער
 

http://www.plus500.co.il/Instruments/SPI200
http://www.plus500.co.il/Instruments/SPI200
http://www.plus500.co.il/Instruments/SPI200
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עסקה חדשה במכשיר פיננסי ופתיחת עסקה הנוכחית במכשיר פיננסי זה, סגירת ה ,כברירת מחדלתבוצע, פקיעת המכשיר הפיננסי  במועד
 הקרוב הינו פקיעתו מועד ואשר, בורסה באותה הנסחר, ASX SPI 200 INDEX FUTURESהוא החוזה העתידי שלו שנכס הבסיס 

 "(.המכשיר הפיננסי גלגול)להלן: " נכס הבסיס המתואר בסעיפי נכס הבסיס פקיעתו של לאחר מועד ביותר
 פרטים אודות מועד הגלגול זמינים ללקוח בכל עת בפרטי המכשיר בפלטפורמת המסחר. גלגול העסקה כרוך בעלויות.

  "גלגול המכשיר הפיננסי". סעיף נוספים ראה לפרטים 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

 כפול( contracts) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערההפרש שבין 

 ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר שער
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון למטבע
שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח

 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[contracts ∗ [ASX SPI 200 INDEX FUTURES
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − ASX SPI 200 INDEX FUTURES 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)
= 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[contracts  ∗ [ASX SPI 200 INDEX FUTURES 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  ASX SPI 200 INDEX FUTURES 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)
= 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 

 :מקרא

Contracts –  לעסקה חוזיםכמות . 

ASX SPI 200 INDEX FUTURES 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

ASX SPI 200 INDEX FUTURES 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

ASX SPI 200 INDEX FUTURES 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

ASX SPI 200 INDEX FUTURES 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - ראה פירוט מנגנון המרה בהמשך –העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער. 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
 

המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )ככל שנדרש(, תעשה במועד סגירת העסקה  : ההמרה שער קביעת אופן
המרה  -המרה ראשונה ממטבע העסקה לערך דולרי ) ככל שמטבע העסקה אינו דולר ארה"ב(  והשני  –על ידי ביצוע המרה בשני שלבים: 

( מצוטט בזירה ואילו sellהכפלה בשער חליפין, תתבסס על שער מכירה )לערך מטבע החשבון )אם אינו דולר ארה"ב(, המרה הדורשת 

( מצוטט בזירה, המתייחסים לצמדי המטבעות הרלוונטיים, והכל בכפוף buyהמרה הדורשת פעולת חילוק תתבסס על שער קנייה )
 לתקנון(. 10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 

 .Bid-וה Ask-ה בין פרשבה ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 
 יום בכל יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 23:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 23:00:00 :בשעה
 
 
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

Contracts ∗ ASX SPI 200 INDEX FUTURES 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
מפורט   )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון( בגובה חוזה אחד פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע

בתקנון. 14פרק ב  
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

Contracts ∗ ASX SPI 200 INDEX FUTURES 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
פרק מפורט ב  )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון( בגובה חוזה אחד פתוחה עסקת מכירה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע

 בתקנון. 14
 

 העשרונית(.ספרות מעבר לנקודה  2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )
( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )

 יזוכה. הדבר כי הלקוח
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, תוביל שבוע, לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי בכל יממה 23:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי
בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  23:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 

 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "
 

 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Contracts – חוזים כמות  . 
D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.23:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

ASX SPI 200 INDEX FUTURES 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

ASX SPI 200 INDEX FUTURES
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 .פיננסי במכשיר הפסד/הרווח יתרת חישוב ראה סעיף : ההמרה שער קביעת אופן

 R(Buy) - הריבית בתוספת החברה של מהעמלה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור Bank   )AUD(

of Australia Spot Overnight Lending Rate חודש. כל בתחילת תשנקבע כפי ,השנתית 

R(Sell) - הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית .שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור Bank of  AUD(

Australia Spot Overnight Lending Rate  ,חודש כל בתחילת שנקבעת כפי השנתית.  
  - ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 23:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/SPI200.ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  
המרת  עמלת

 מטבע 
 .מטבע המרת עמלת אין

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

  - הבא בלינק זמין הפיננסי )יום ושעה מדייקת( המכשיר גלגול מועד : המכשיר הפיננסי" גלגול" מועד

http://www.plus500.co.il/Instruments/SPI200 

 זמין בלינק המופיע גלגול מועד אותו בעל המכשיר בו מהרגע משתנה אינו ,ל"הנ בלינק המוצג גלגולה מועדבתנאי שוק רגילים, 
בתנאי שוק המתאפיינים בדלילות מסחר, מיעוט ציטוטים והיקפי מסחר נמוכים ביחס לחוזה   .פקיעתו למועד ועד בזירה למסחר

 הגלגולועד החברה את מ תקדיםהעתידי בעל מועד הפקיעה הקרוב ביותר אחריו ואשר אינם נובעים ממסחר בימי חג או כשל טכני, 
 בהתקיים  כל התנאים המצטברים הבאים: )להלן: "הקדמה"(

 בעל הינו ("הבא העתידי החוזה: ")להלן הנוכחי העתידי החוזה לאחר ביותר הקרוב פקיעה מועד בעל שהינו הבא העתידי החוזה •
החוזה : ")להלן הפיננסי המכשיר של הבסיס נכס את אשר  מהווה הנוכחי מהחוזה העתידי יותר גבוהים מסחר והיקפי סחירות
 התנאים בדיקת למועד שקדמו שעות 48 -ב החוזים בכמות המסחר מחזור כי בחינה י"ע תבוצע הבדיקה. ("הנוכחי העתידי

 .הנוכחי העתידי בחוזה החוזים בכמות ממחזור המסחר גבוה הבא העתידי בחוזה המצטברים
 הנוכחי העתידי החוזה על במערכת מכמות הציטוטים 50% -ב לפחות גבוהה הבא העתידי החוזה בעבור במערכת הציטוטים כמות
 .טכני כשלשל ב או חג בימישמתרחש  קיטוןזאת למעט  . לפחות שעות 12 של מדידה תקופת הבסיס( במשך )נכס

מועד הגלגול העדכני יוצג  .גלגול/הפקיעה מועד טרם שעות 24 הפחות לכל ללקוח הודעה תשלח, בהתקיים התנאים המפורטים לעיל
 בלינק הנ"ל.

 
 המקורית העסקה פתיחת במועד ששרר השער על להתבסס ימשיך וההפסד הרווח יתרת חישוב הפיננסי המכשיר גלגול ביצוע לאחר

 המסחר חשבון את תחייב תבצע החברה(, לעיל כמתואר) הפיננסי במכשיר גלגול כל במועד. הפיננסי במכשיר( הראשון הגלגול בטרם)
 העסקה נסגרה בו השער בין להפרש בהתאם הלקוח של וההפסד הרווח ביתרת התאמה ותבצע המחליף החוזה של המרווח עלות בגובה

 הפרשימנטרלת את השפעת  ההתאמה) הבא באופן המחליף הפיננסי במכשיר העסקה נפתחה בו השער לבין המוחלף הפיננסי במכשיר
 :(המוחלף החוזה לבין המחליף החוזה בין המחיר

 במועד יחויב( Buy) רכישה בעסקת לקוח -( הישן) המוחלף הפיננסי המכשיר משער גבוה( החדש) המחליף הפיננסי המכשיר שער כאשר
 של המכירה שער לבין המחליף הפיננסי המכשיר של המכירה שער בין בהפרש החוזים כמות מכפלת בגובה המסחר בחשבון ההחלפה
 בין בהפרש החוזים כמות מכפלת בגובה המסחר בחשבון ההחלפה במועד יזוכה( Sell) מכירה בעסקת לקוח. המוחלף הפיננסי המכשיר

 . המוחלף הפיננסי המכשיר של הרכישה שער לבין המחליף הפיננסי המכשיר של הרכישה שער
 במועד יזוכה( Buy) רכישה לקוח בעסקת – )הישן( המוחלף הפיננסי המכשיר ממחיר נמוך( חדשמכשיר הפיננסי המחליף )הה שער כאשר

שער המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף לבין שער המכירה של  בין בחשבון המסחר בגובה מכפלת כמות החוזים בפערההחלפה 
 בין ת כמות החוזים בפערבחשבון המסחר בגובה מכפל ההחלפה במועד יחויב( Sell) מכירה בעסקת לקוח המכשיר הפיננסי המחליף.

 שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף לבין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף. 
 הפיננסי הקיים )בהתאם לפוזיציה( המכשיר ממכירת/רכישת של החוזה המחליף כתוצאה מרווח שווי: לגלגול בנוגע הנגבות העמלות

 .החדש הפיננסי המכשיר ורכישת/מכירת
 בתקנון. 14פרק מפורט ב האחרון הרבעון , לתקופתחוזה בודד בגין גלגול  ממוצעת עמלת מרווח

 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 
המכשיר 
 הפיננסי  

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

 עמלות
נוספות 
בקשר 

למכשיר 
 הפיננסי 

 אין

http://www.plus500.co.il/Instruments/SPI200
http://www.plus500.co.il/Instruments/SPI200
http://www.plus500.co.il/Instruments/SPI200
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וזה העתידי יהיה הבא לאחר החוזה במקרים בהם פקיעת החוזה העתידי מאוחרת ביחס למועד הגלגול, במקרה זה הח 10

 הקרוב ביותר

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

  02:50   -   09:30ו' -מסחר יום: ימים ב' –שעון ישראל )שעון קיץ(: שעות מסחר 
 10:10 – 00:00' ו-מסחר לילה:  ימים ב'                                                              

 
  00:50 -   07:30ו' -מסחר יום: ימים ב' –שעון ישראל )שעון חורף(: שעות מסחר 
 08:10 – 23:00' ו-מסחר לילה:  ימים ב'                                                              

 
 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 בו המטבע
 נקוב

 המכשיר
 הפיננסי

 דולר אוסטרלי.

 בשערי החליפין.  םכתוצאה משינויי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברה החשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר

 הבסיס נכס

 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

  -פקיעתו מצוין בלינק הבא שמועד   ASX SPI 200 INDEX FUTURES מדד עתידי חוזה: מלא שם

http://www.plus500.co.il/Instruments/SPI200 
 ועד בזירה למסחר הפיננסי זמין המכשיר בו מהרגע משתנה אינו  ,ל"נכס הבסיס המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע בלינק הנ

. 10נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה העתידי הנ"ל הקרוב ביותר או החוזה העתידי הבא אחריו .פקיעתו למועד
 מועד הפקיעה של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד פקיעת המכשיר הפיננסי.

 

 כולל אשר,   ASX SPI 200 הייחוס מדד של העתידי מחירו את מייצג  ASX SPI 200 INDEX FUTURESדמד: הבסיס נכס תיאור
 . של החברות הגדולות הנסחרות בבורסת אוסטרליה מניות 200

 הדיבידנדים כי ומניח אותו המרכיבות המניות אחר העוקב מדד הוא( Total Return Index) השקעה : מדדמחיר מדד המדד הינו מסוג
 מחיר ממדד בשונה וזאת. דיבידנד של חלוקה ישנה כאשר יורד אינו המדד מכך כתוצאה. המדד במניות מחדש הושקעו בו המחולקים

 . הדיבידנד לחלוקת בהתאם מטה מתעדכן אשר
  : הבסיס נכס אודות נוסף למידע

specifications.htm-ontractc-futures-index-derivatives/asx-https://www.asx.com.au/products/index 

 Australian Securities Exchange  Limited (ASX) מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

 AP   :נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

ns.htmspecificatio-contract-futures-index-derivatives/asx-https://www.asx.com.au/products/index 

 קוד
 /בלומברג
 רויטרס

KF1:IND(בלומברג ) 

 דולר אוסטרלי הנכס מטבע

 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14פרק נתון סטיית תקן יומית מפורט ב

תנודתיות 
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

 HIGHבסיס 

- LOW) 

 בתקנון. 14פרק מפורטים בנתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס 
 

שנמדד  (LOW( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )
 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )

 בזירה המסחר
 מערכת
  מסחר

 Plus500 מערכת המסחר:  שם

 נכס סימול
 הבסיס

 ustralia 200 A/ 200אוסטרליה 

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
http://www.plus500.co.il/Instruments/SPI200
http://www.plus500.co.il/Instruments/SPI200
http://www.asx.com.au/asx/markets/futuresPriceList.do?code=AP&type=FUTURE
https://www.asx.com.au/products/index-derivatives/asx-index-futures-contract-specifications.htm
https://www.asx.com.au/products/index-derivatives/asx-index-futures-contract-specifications.htm
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 במערכות
 המסחר

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו
 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:

 יחידת נכס בסיס(. יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחירכמות 

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:
0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 http://www.plus500.co.il/Instruments/SPI200 –ה, ראה פירוט באתר החברה לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזיר

 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.
 שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.

  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 2.5%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה
 לתקנון. 9סעיף ראה  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה
 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

XX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלתלא  החברה

 

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

 דולר אוסטרלי 1

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

contracts * 1 

Contracts –  לעסקה החוזיםכמות . 

ASX SPI 200 INDEX FUTURES –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 ASX SPI 200 INDEX( במחיר חוזה 1, תזוזה מינימלית )ASX SPI 200 INDEX FUTURESיחידות  100עבור רכישת  : לדוגמה

FUTURES דולר אוסטרלי 10, תביא לרווח/הפסד של. 
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים
לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף המוצר.  ניתן

 https://www.magna.isa.gov.il/default.aspxלינק לאתר הדיווחים: 

http://www.plus500.co.il/Instruments/SPI200
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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 תקנון - דף מוצר
 פיננסי מכשיר פרופיל

 
למעט מקרים בהם פקיעת החוזה העתידי מאוחרת ביחס למועד הגלגול, במקרה זה החוזה העתידי יהיה הבא לאחר  11

 החוזה הקרוב ביותר

 07/07/19  -עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס

 נכס סיווג

 בסיס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 מינימלית

 עסקה לפתיחת

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

E-mini Dow Futures  
 שמועד  E-mini Dow  Futures נכס הבסיס הוא החוזה העתידי 

 :הבא בלינקפקיעתו מצוין 

http://www.plus500.co.il/Instruments/YM 
לתנאי גלגול/פקיעת המכשיר הפיננסי ראה "מועד פקיעת  

 ".המכשיר הפיננסי" ו"גלגול המכשיר הפיננסי
נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה העתידי 

 .11הנ"ל הקרוב ביותר או החוזה העתידי הבא אחריו 

 עתידי חוזה

 מדד על

בעל מועד המכשיר 
 פקיעה. קיימת

אפשרות לפתיחת 
עסקה חדשה באופן 

 בהתאםאוטומטי 
המפורטים  לתנאים

 פקיעת מועד" בסעיף
 הפיננסי" המכשיר

2.5% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 מינוף
 ומסחר
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית רשתהנד הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד יש הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

   http://www.plus500.co.il/Instruments/YM  הבא בלינק זמין הפיננסי )יום ושעה מדייקת( המכשיר פקיעת מועד

 זמין בלינק המופיע פקיעה מועד אותו בעל המכשיר בו מהרגע משתנה אינו ,ל"הנ בלינק המוצג הפקיעה מועדבתנאי שוק רגילים, 

בתנאי שוק המתאפיינים בדלילות מסחר, מיעוט ציטוטים והיקפי מסחר נמוכים ביחס לחוזה  .פקיעתו למועד ועד בזירה למסחר
החברה את מועד הפקיעה  תקדיםואשר אינם נובעים ממסחר בימי חג או כשל טכני,  ,העתידי בעל מועד הפקיעה הקרוב ביותר אחריו

 בהתקיים  כל התנאים המצטברים הבאים: )להלן: "הקדמה"(

 בעל הינו ("הבא העתידי החוזה: ")להלן הנוכחי העתידי החוזה לאחר ביותר הקרוב פקיעה מועד בעל שהינו הבא העתידי החוזה •
החוזה : ")להלן הפיננסי המכשיר של הבסיס נכס את אשר  מהווה הנוכחי מהחוזה העתידי יותר גבוהים מסחר והיקפי סחירות
 התנאים בדיקת למועד שקדמו שעות 48 -ב החוזים בכמות המסחר מחזור כי בחינה י"ע תבוצע הבדיקה. ("הנוכחי העתידי

 .הנוכחי העתידי בחוזה החוזים בכמות ממחזור המסחר גבוה ,הבא העתידי בחוזה המצטברים

 העתידי החוזה על במערכת מכמות הציטוטים 50% -ב לפחות גבוהה הבא העתידי החוזה בעבור במערכת הציטוטים כמות •
 .טכני כשלשל ב או חג בימישמתרחש  קיטוןזאת למעט . לפחות שעות 12 של מדידה תקופת במשך( הבסיס נכס) הנוכחי

 
העדכני יוצג  מועד הפקיעה .גלגול/הפקיעה מועד טרם שעות 24 הפחות לכל ללקוח הודעה תשלח בהתקיים התנאים המפורטים לעיל,

  בלינק הנ"ל.
 

 .הפקיעהמועד  לפני הסמוך במכשיר הפיננסי האחרון המחירהפקיעה הינו:  שער
 

עסקה חדשה במכשיר פיננסי ופתיחת עסקה הנוכחית במכשיר פיננסי זה, סגירת ה ,כברירת מחדלתבוצע, פקיעת המכשיר הפיננסי  במועד
 ביותר הקרוב הינו פקיעתו מועד ואשר, בורסה באותה הנסחר,  E-MINI DOW  FUTURESהוא החוזה העתידי שלו שנכס הבסיס 

 "(.המכשיר הפיננסי גלגול)להלן: " נכס הבסיס המתואר בסעיפי נכס הבסיס פקיעתו של לאחר מועד

http://www.plus500.co.il/Instruments/YM
http://www.plus500.co.il/Instruments/YM
http://www.plus500.co.il/Instruments/YM
http://www.plus500.co.il/Instruments/YM
http://www.plus500.co.il/Instruments/YM
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 פרטים אודות מועד הגלגול זמינים ללקוח בכל עת בפרטי המכשיר בפלטפורמת המסחר. גלגול העסקה כרוך בעלויות.
  ל המכשיר הפיננסי".סעיף "גלגו נוספים ראה לפרטים 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

 כפול( contracts) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערההפרש שבין 

 ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר שער
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון למטבע
שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח

 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[contracts ∗ [E mini Dow  Futures 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − E mini Dow  Futures
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[contracts  ∗ [E mini Dow  Futures 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  E mini Dow  Futures 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 :מקרא

Contracts –  לעסקה חוזיםכמות . 

E mini Dow  Futures 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

E mini Dow  Futures 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

E mini Dow  Futures 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

E mini Dow  Futures 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדנסי של המכשיר הפינ בזירה הקניה שער 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
 

המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תעשה לפי שער המכירה בזירה : ההמרה שער קביעת אופן

(bid של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד ) 10סגירת העסקה, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 
 לתקנון(.

 

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה
 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

Contracts ∗ E mini Dow  Futures 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛  * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
מפורט   – )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון( בגובה חוזה אחד פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע

 בתקנון. 14פרק ב
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

Contracts ∗ E mini Dow  Futures
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛  * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
מפורט   - )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון( בגובה חוזה אחד פתוחה עסקת מכירה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע

 בתקנון. 14פרק ב
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי
בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 

 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "
 

 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Contracts – חוזים כמות  . 
D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

E mini Dow  Futures 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

E mini Dow  Futures 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
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לפי שער המכירה  תיעשה, )אם נדרש( המסחר חשבון מטבע לערכי, פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה:  המרת ההמרה שער קביעת אופן

(, בכפוף למנגנון לעילבגין העמלה )כמתואר  חיוב( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד bid) בזירה האחרון
 (.לתקנון 10 סעיף ראההמחירים הבלתי תלוי )

 R(Buy) - הריבית בתוספת החברה של מהעמלה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור  Libor (USD)

month 1 חודש. כל בתחילת תשנקבע כפי ,השנתית 

R(Sell) - 1  הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית .שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור Libor (USD)

month ,חודש כל בתחילת שנקבעת כפי השנתית.  
 - ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 00:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/YM .ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  

המרת  עמלת
 מטבע 

 .מטבע המרת עמלת אין
 
 

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

 - הבא בלינק זמין ושעה מדייקת(הפיננסי )יום  המכשיר גלגול מועד :המכשיר הפיננסי" גלגול" מועד

http://www.plus500.co.il/Instruments/YM 

 זמין בלינק המופיע גלגול מועד אותו בעל המכשיר בו מהרגע משתנה אינו ,ל"הנ בלינק המוצג גלגולה מועדבתנאי שוק רגילים, 
בתנאי שוק המתאפיינים בדלילות מסחר, מיעוט ציטוטים והיקפי מסחר נמוכים ביחס לחוזה   .פקיעתו למועד ועד בזירה למסחר

 הגלגולהחברה את מועד  תקדיםהעתידי בעל מועד הפקיעה הקרוב ביותר אחריו ואשר אינם נובעים ממסחר בימי חג או כשל טכני, 
 אים:בהתקיים  כל התנאים המצטברים הב )להלן: "הקדמה"(

 בעל הינו ("הבא העתידי החוזה: ")להלן הנוכחי העתידי החוזה לאחר ביותר הקרוב פקיעה מועד בעל שהינו הבא העתידי החוזה •
החוזה : ")להלן הפיננסי המכשיר של הבסיס נכס את אשר  מהווה הנוכחי מהחוזה העתידי יותר גבוהים מסחר והיקפי סחירות
 התנאים בדיקת למועד שקדמו שעות 48 -ב החוזים בכמות המסחר מחזור כי בחינה י"ע תבוצע הבדיקה. ("הנוכחי העתידי

 .הנוכחי העתידי בחוזה החוזים בכמות ממחזור המסחר גבוה הבא העתידי בחוזה המצטברים
 הנוכחי העתידי החוזה על במערכת מכמות הציטוטים 50% -ב לפחות גבוהה הבא העתידי החוזה בעבור במערכת הציטוטים כמות
 .טכני כשלשל ב או חג בימישמתרחש  קיטוןזאת למעט  . לפחות שעות 12 של מדידה תקופת הבסיס( במשך )נכס

מועד הגלגול העדכני יוצג  .גלגול/הפקיעה מועד טרם שעות 24 הפחות לכל ללקוח הודעה תשלח, בהתקיים התנאים המפורטיםן לעיל
 בלינק הנ"ל.

 
 המקורית העסקה פתיחת במועד ששרר השער על להתבסס ימשיך וההפסד הרווח יתרת חישוב הפיננסי המכשיר גלגול ביצוע לאחר

 המסחר חשבון את תחייב תבצע החברה(, לעיל כמתואר) הפיננסי במכשיר גלגול כל במועד. הפיננסי במכשיר( הראשון הגלגול בטרם)
 העסקה נסגרה בו השער בין להפרש בהתאם הלקוח של וההפסד הרווח ביתרת התאמה ותבצע המחליף החוזה של המרווח עלות בגובה

 הפרשימנטרלת את השפעת  ההתאמה) הבא באופן המחליף הפיננסי במכשיר העסקה נפתחה בו השער לבין המוחלף הפיננסי במכשיר
 :(המוחלף החוזה לבין המחליף החוזה בין המחיר

 במועד יחויב( Buy) רכישה בעסקת לקוח -( הישן) המוחלף הפיננסי המכשיר משער גבוה( החדש) המחליף הפיננסי המכשיר שער כאשר
 של המכירה שער לבין המחליף הפיננסי המכשיר של המכירה שער בין בהפרש החוזים כמות מכפלת בגובה המסחר בחשבון ההחלפה
 בין בהפרש החוזים כמות מכפלת בגובה המסחר בחשבון ההחלפה במועד יזוכה( Sell) מכירה בעסקת לקוח. המוחלף הפיננסי המכשיר

 . המוחלף הפיננסי המכשיר של הרכישה שער לבין המחליף הפיננסי המכשיר של הרכישה שער
 יזוכה( Buy) רכישה לקוח בעסקת – )הישן( המוחלף הפיננסי המכשיר ממחיר נמוך( חדשמכשיר הפיננסי המחליף )הה שער כאשר
שער המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף לבין שער המכירה  בין בחשבון המסחר בגובה מכפלת כמות החוזים בפערההחלפה  במועד

 בחשבון המסחר בגובה מכפלת כמות החוזים בפער ההחלפה במועד יחויב( Sell) מכירה בעסקת לקוח של המכשיר הפיננסי המחליף.
 שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף לבין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף.  בין

 הפיננסי הקיים )בהתאם לפוזיציה( המכשיר ממכירת/רכישת של החוזה המחליף כתוצאה מרווח שווי: לגלגול בנוגע הנגבות העמלות
 .החדש הפיננסי המכשיר ורכישת/מכירת

 בתקנון. 14פרק מפורט ב האחרון הרבעון , לתקופתחוזה בודד בגין גלגול  ממוצעת עמלת מרווח
 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 
המכשיר 
 הפיננסי  

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

 עמלות
נוספות 
בקשר 

למכשיר 
 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

 23:15 -23:30 , הפסקת מסחר יומית בשעה 01:00 – 00:00 ש'-ימים ב'  –(: שעות מסחר קיץשעון ישראל )שעון 
 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 בו המטבע
 נקוב

 )$(. הברית ארצות דולר

 בשערי החליפין.  םכתוצאה משינויי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברה החשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר

http://www.plus500.co.il/Instruments/YM
http://www.plus500.co.il/Instruments/YM
https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
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 הקרוב ביותר

 המכשיר
 הפיננסי

 הבסיס נכס

 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

  -פקיעתו מצוין בלינק הבא שמועד MINI DOW FUTURES-E מדד עתידי חוזה: מלא שם

http://www.plus500.co.il/Instruments/YM 
 ועד בזירה למסחר הפיננסי זמין המכשיר בו מהרגע משתנה אינו  ,ל"נכס הבסיס המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע בלינק הנ

. 12תמיד החוזה העתידי הנ"ל הקרוב ביותר או החוזה העתידי הבא אחריונכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה  .פקיעתו למועד
 מועד הפקיעה של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד פקיעת המכשיר הפיננסי.

 

-השל מדד  הסטנדרטי עתידי חוזה מגודלחוזה עתידי בערך חלקי  מייצג  MINI DOW  FUTURES-E מדד: הבסיס נכס תיאור

DJIA futures .מדד MINI DOW  FUTURES-E  הייחוס מדד של העתידי מחירו את מייצג Dow Jones Industrial Average    ,
 . ב"בארה ניו יורק תבבורס הנסחרותשל החברות הגדולות בתחום התעשייה  מניות 30 כולל אשר

 הדיבידנדים כי ומניח אותו המרכיבות המניות אחר העוקב מדד הוא( Total Return Index) השקעה : מדדמחיר מדד המדד הינו מסוג
 מחיר ממדד בשונה וזאת. דיבידנד של חלוקה ישנה כאשר יורד אינו המדד מכך כתוצאה. המדד במניות מחדש הושקעו בו המחולקים

 . הדיבידנד לחלוקת בהתאם מטה מתעדכן אשר
 : הבסיס נכס אודות נוסף למידע

  dow_quotes_settlements_futures.html?optid=318-mini-index/e-index/us-http://www.cmegroup.com/trading/equity 

 Chicago Mercantile Exchange שיקגו בורסת -CME  מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

   YM :נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד

  מחיר

  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

ments_futures.html?optid=318dow_quotes_settle-mini-index/e-index/us-http://www.cmegroup.com/trading/equity 

  

 קוד
 /בלומברג
 רויטרס

DM1:IND (בלומברג ) 

 הנכס מטבע
(USD )ב"ארה דולר 

 

 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14פרק נתון סטיית תקן יומית מפורט ב

תנודתיות 
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

 HIGHבסיס 

- LOW) 

 בתקנון. 14פרק נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים ב
 

שנמדד  (LOW( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )
 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWמחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )באותו יום המסחר. התוצאה 

 בזירה המסחר
 מערכת
  מסחר

 Plus500 מערכת המסחר:  שם

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

 USA 30/30ארה"ב 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$בטוחה מינימאלית נדרשת בסך הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו
 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:

 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה , כמות היחידות 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

http://www.plus500.co.il/Instruments/YM
http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-dow_quotes_settlements_futures.html?optid=318
http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-dow_quotes_settlements_futures.html?optid=318
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40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:
0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77יחידת נכס בסיס בסך ומחיר  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 http://www.plus500.co.il/Instruments/YM –לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה 
 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.

 ינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל א
  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 2.5%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה
 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה
 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

XX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלתלא  החברה

  

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

$1 

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

contracts * 1$  

Contracts –  לעסקה החוזיםכמות . 

E-MINI DOW FUTURES     –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

,  E-MINI DOW  FUTURES( במחיר חוזה 1, תזוזה מינימלית ) E-MINI DOW  FUTURESיחידות  100עבור רכישת  : לדוגמה

 .10$תביא לרווח/הפסד של 
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים
לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן

המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 
Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

http://www.plus500.co.il/Instruments/YM
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 תקנון - דף מוצר
 פיננסי מכשיר פרופיל

 
למעט מקרים בהם פקיעת החוזה העתידי מאוחרת ביחס למועד הגלגול, במקרה זה החוזה העתידי יהיה הבא לאחר  13

 החוזה הקרוב ביותר

 21/07/19  -עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס

 נכס סיווג

 בסיס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 מינימלית

 עסקה לפתיחת

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

HANG SENG IDX FUTURES  
 HANG SENG IDX נכס הבסיס הוא החוזה העתידי 

FUTURES  הבא בלינקפקיעתו מצוין  שמועד: 

http://www.plus500.co.il/Instruments/HSI 
לתנאי גלגול/פקיעת המכשיר הפיננסי ראה "מועד פקיעת  

 ".המכשיר הפיננסי" ו"גלגול המכשיר הפיננסי
נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה העתידי 

 .13או החוזה העתידי הבא אחריו  הנ"ל הקרוב ביותר

 עתידי חוזה

 מדד על

בעל מועד המכשיר 
 פקיעה. קיימת

אפשרות לפתיחת 
עסקה חדשה באופן 

 בהתאםאוטומטי 
המפורטים  לתנאים

 פקיעת מועד" בסעיף
 הפיננסי" המכשיר

5% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 מינוף
 ומסחר
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד יש הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

 

 http://www.plus500.co.il/Instruments/HSI: הבא בלינק זמין הפיננסי )יום ושעה מדייקת( המכשיר פקיעת מועד

 זמין בלינק המופיע פקיעה מועד אותו בעל המכשיר בו מהרגע משתנה אינו ,ל"הנ בלינק המוצג הפקיעה מועדבתנאי שוק רגילים, 

בתנאי שוק המתאפיינים בדלילות מסחר, מיעוט ציטוטים והיקפי מסחר נמוכים ביחס לחוזה  .פקיעתו למועד ועד בזירה למסחר
החברה את מועד הפקיעה  תקדיםואשר אינם נובעים ממסחר בימי חג או כשל טכני,  ,העתידי בעל מועד הפקיעה הקרוב ביותר אחריו

 בהתקיים  כל התנאים המצטברים הבאים: : "הקדמה"()להלן

 בעל הינו ("הבא העתידי החוזה: ")להלן הנוכחי העתידי החוזה לאחר ביותר הקרוב פקיעה מועד בעל שהינו הבא העתידי החוזה •
החוזה : ")להלן הפיננסי המכשיר של הבסיס נכס את אשר  מהווה הנוכחי מהחוזה העתידי יותר גבוהים מסחר והיקפי סחירות
 התנאים בדיקת למועד שקדמו שעות 48 -ב החוזים בכמות המסחר מחזור כי בחינה י"ע תבוצע הבדיקה. ("הנוכחי העתידי

 .הנוכחי העתידי בחוזה החוזים בכמות ממחזור המסחר גבוה ,הבא העתידי בחוזה המצטברים

 העתידי החוזה על במערכת מכמות הציטוטים 50% -ב לפחות גבוהה הבא העתידי החוזה בעבור במערכת הציטוטים כמות •
 .טכני כשלשל ב או חג בימישמתרחש  קיטוןזאת למעט . לפחות שעות 12 של מדידה תקופת במשך( הבסיס נכס) הנוכחי

 
העדכני יוצג  מועד הפקיעה .גלגול/הפקיעה מועד טרם שעות 24 הפחות לכל ללקוח הודעה תשלח בהתקיים התנאים המפורטים לעיל,

  בלינק הנ"ל.
 .הפקיעהמועד  לפני הסמוך במכשיר הפיננסי האחרון המחירהפקיעה הינו:  שער

עסקה חדשה במכשיר פיננסי ופתיחת עסקה הנוכחית במכשיר פיננסי זה, סגירת ה ,כברירת מחדלתבוצע, פקיעת המכשיר הפיננסי  במועד
 הקרוב הינו פקיעתו מועד ואשר, בורסה באותה הנסחר,  HANG SENG IDX FUTURESהוא החוזה העתידי שלו שנכס הבסיס 

 "(.המכשיר הפיננסי גלגול)להלן: " נכס הבסיס המתואר בסעיפי נכס הבסיס פקיעתו של לאחר מועד ביותר
 בכל עת בפרטי המכשיר בפלטפורמת המסחר. גלגול העסקה כרוך בעלויות.פרטים אודות מועד הגלגול זמינים ללקוח 

http://www.plus500.co.il/Instruments/HSI
http://www.plus500.co.il/Instruments/HSI
http://www.plus500.co.il/Instruments/HSI
http://www.plus500.co.il/Instruments/HSI
http://www.plus500.co.il/Instruments/HSI
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  סעיף "גלגול המכשיר הפיננסי". נוספים ראה לפרטים 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

 כפול( contracts) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערההפרש שבין 

 ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר שער
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון למטבע
שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח

 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[contracts ∗ [HANG SENG IDX FUTURES 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − HANG SENG IDX FUTURES  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)
= 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[contracts  ∗ [HANG SENG IDX FUTURES  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  HANG SENG IDX FUTURES  
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)
= 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 

 :מקרא

Contracts –  לעסקה חוזיםכמות . 

HANG SENG IDX FUTURES  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

HANG SENG IDX FUTURES  
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

HANG SENG IDX FUTURES  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה סקתבע) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

HANG SENG IDX FUTURES  
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - ראה פירוט מנגנון המרה בהמשך –העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער. 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
 

המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )ככל שנדרש(, תעשה במועד סגירת העסקה  : ההמרה שער קביעת אופן
המרה  -לערך דולרי ) ככל שמטבע העסקה אינו דולר ארה"ב(  והשני המרה ראשונה ממטבע העסקה  –על ידי ביצוע המרה בשני שלבים: 

( מצוטט בזירה ואילו sellלערך מטבע החשבון )אם אינו דולר ארה"ב(, המרה הדורשת הכפלה בשער חליפין, תתבסס על שער מכירה )

המטבעות הרלוונטיים, והכל בכפוף ( מצוטט בזירה, המתייחסים לצמדי buyהמרה הדורשת פעולת חילוק תתבסס על שער קנייה )
 לתקנון(. 10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 14:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה
 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 14:00:00 :בשעה
 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

Contracts ∗ HANG SENG IDX FUTURES  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
מפורט   – )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון( בגובה חוזה אחד פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע

 בתקנון. 14פרק ב
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

Contracts ∗ HANG SENG IDX FUTURES  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
מפורט   - )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון( בגובה חוזה אחד פתוחה עסקת מכירה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע

 בתקנון. 14פרק ב
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )תוצאת 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 14:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי
בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  14:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 

 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Contracts – חוזים כמות  . 
D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.14:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

HANG SENG IDX FUTURES  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 
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HANG SENG IDX FUTURES 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 .פיננסי במכשיר הפסד/הרווח יתרת חישוב ראה סעיף : ההמרה שער קביעת אופן

 (Buy) R - הריבית בתוספת החברה של מהעמלה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור Hibor )HKD(

 month 1 חודש. כל בתחילת תשנקבע כפי ,השנתית 

(Sell) R - 1  הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית .שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור Hibor )HKD(

month  ,חודש כל בתחילת שנקבעת כפי השנתית.  
 - ראה פירוט באתר החברה – ישראל()שעון  14:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/HSI .ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  
  

המרת  עמלת
 מטבע 

 .מטבע המרת עמלת אין

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

- הבא בלינק זמין הפיננסי )יום ושעה מדייקת( המכשיר גלגול מועד : המכשיר הפיננסי" גלגול" מועד

http://www.plus500.co.il/Instruments/HSI 

 זמין בלינק המופיע גלגול מועד אותו בעל המכשיר בו מהרגע משתנה אינו ,ל"הנ בלינק המוצג גלגולה מועדבתנאי שוק רגילים, 
בתנאי שוק המתאפיינים בדלילות מסחר, מיעוט ציטוטים והיקפי מסחר נמוכים ביחס לחוזה   .פקיעתו למועד ועד בזירה למסחר

 הגלגולועד החברה את מ תקדיםהעתידי בעל מועד הפקיעה הקרוב ביותר אחריו ואשר אינם נובעים ממסחר בימי חג או כשל טכני, 
 בהתקיים  כל התנאים המצטברים הבאים: )להלן: "הקדמה"(

 בעל הינו ("הבא העתידי החוזה: ")להלן הנוכחי העתידי החוזה לאחר ביותר הקרוב פקיעה מועד בעל שהינו הבא העתידי החוזה •
החוזה : ")להלן הפיננסי המכשיר של הבסיס נכס את אשר  מהווה הנוכחי מהחוזה העתידי יותר גבוהים מסחר והיקפי סחירות
 התנאים בדיקת למועד שקדמו שעות 48 -ב החוזים בכמות המסחר מחזור כי בחינה י"ע תבוצע הבדיקה. ("הנוכחי העתידי

 .הנוכחי העתידי בחוזה החוזים בכמות ממחזור המסחר גבוה הבא העתידי בחוזה המצטברים
 הנוכחי העתידי החוזה על במערכת מכמות הציטוטים 50% -ב לפחות גבוהה הבא העתידי החוזה בעבור במערכת הציטוטים כמות
 .טכני כשלשל ב או חג בימישמתרחש  קיטוןזאת למעט  . לפחות שעות 12 של מדידה תקופת הבסיס( במשך )נכס

מועד הגלגול העדכני יוצג  .גלגול/הפקיעה מועד טרם שעות 24 הפחות לכל ללקוח הודעה תשלח, בהתקיים התנאים המפורטיםן לעיל
 בלינק הנ"ל.

 המקורית העסקה פתיחת במועד ששרר השער על להתבסס ימשיך וההפסד הרווח יתרת חישוב הפיננסי המכשיר גלגול ביצוע לאחר
 המסחר חשבון את תחייב תבצע החברה(, לעיל כמתואר) הפיננסי במכשיר גלגול כל במועד. הפיננסי במכשיר( הראשון הגלגול בטרם)

 העסקה נסגרה בו השער בין להפרש בהתאם הלקוח של וההפסד הרווח ביתרת התאמה ותבצע המחליף החוזה של המרווח עלות בגובה
 הפרשימנטרלת את השפעת  ההתאמה) הבא באופן המחליף הפיננסי במכשיר העסקה נפתחה בו השער לבין המוחלף הפיננסי במכשיר

 :(המוחלף החוזה לבין המחליף החוזה בין המחיר

 במועד יחויב( Buy) רכישה בעסקת לקוח -( הישן) המוחלף הפיננסי המכשיר משער גבוה( החדש) המחליף הפיננסי המכשיר שער כאשר
 של המכירה שער לבין המחליף הפיננסי המכשיר של המכירה שער בין בהפרש החוזים כמות מכפלת בגובה המסחר בחשבון ההחלפה
 בין בהפרש החוזים כמות מכפלת בגובה המסחר בחשבון ההחלפה במועד יזוכה( Sell) מכירה בעסקת לקוח. המוחלף הפיננסי המכשיר

 . המוחלף הפיננסי המכשיר של הרכישה שער לבין המחליף הפיננסי המכשיר של הרכישה שער
 במועד יזוכה( Buy) רכישה לקוח בעסקת – )הישן( המוחלף הפיננסי המכשיר ממחיר נמוך( חדשמכשיר הפיננסי המחליף )הה שער כאשר

שער המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף לבין שער המכירה של  בין בחשבון המסחר בגובה מכפלת כמות החוזים בפערההחלפה 
 בין ת כמות החוזים בפערבחשבון המסחר בגובה מכפל ההחלפה במועד יחויב( Sell) מכירה בעסקת לקוח המכשיר הפיננסי המחליף.

 שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף לבין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף. 
 הפיננסי הקיים )בהתאם לפוזיציה( המכשיר ממכירת/רכישת של החוזה המחליף כתוצאה מרווח שווי: לגלגול בנוגע הנגבות העמלות

 .החדש הפיננסי המכשיר ורכישת/מכירת
 בתקנון. 14פרק מפורט ב האחרון הרבעון , לתקופתחוזה בודד בגין גלגול  ממוצעת עמלת מרווח

 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 
המכשיר 
 הפיננסי  

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

 עמלות
נוספות 
בקשר 

למכשיר 
 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

-11:30ובין השעות  07:00-08:00ת מסחר בין השעות ועם הפסק 04:15 – 22:00' ו-ימים ב'  –(: שעות מסחר קיץשעון ישראל )שעון 
12:15. 
 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 בו המטבע
 נקוב

 קונג.דולר הונג 

 בשערי החליפין.  םכתוצאה משינויי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברה החשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר

http://www.plus500.co.il/Instruments/HSI
http://www.plus500.co.il/Instruments/HSI
https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw


 64 

 
במקרים בהם פקיעת החוזה העתידי מאוחרת ביחס למועד הגלגול, במקרה זה החוזה העתידי יהיה הבא לאחר החוזה  14

 הקרוב ביותר

 המכשיר
 הפיננסי

 הבסיס נכס

 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

.  -פקיעתו מצוין בלינק הבא שמועד HANG SENG IDX FUTURES מדד עתידי חוזה: מלא שם

http://www.plus500.co.il/Instruments/HSI 
 ועד בזירה למסחר הפיננסי זמין המכשיר בו מהרגע משתנה אינו  ,ל"נכס הבסיס המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע בלינק הנ

. 14יהיה תמיד החוזה העתידי הנ"ל הקרוב ביותר או החוזה העתידי הבא אחריונכס הבסיס של המכשיר הפיננסי  .פקיעתו למועד
 מועד הפקיעה של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד פקיעת המכשיר הפיננסי.

 כולל אשר,   HANG SENG הייחוס מדד של העתידי מחירו את מייצג   HANG SENG IDX FUTURESמדד: הבסיס נכס תיאור
 . הונג קונג תבבורס הנסחרותהחברות הגדולות ושל  מניות 50

 הדיבידנדים כי ומניח אותו המרכיבות המניות אחר העוקב מדד הוא( Total Return Index) השקעה : מדדמחיר מדד המדד הינו מסוג
 מחיר ממדד בשונה וזאת. דיבידנד של חלוקה ישנה כאשר יורד אינו המדד מכך כתוצאה. המדד במניות מחדש הושקעו בו המחולקים

 . הדיבידנד לחלוקת בהתאם מטה מתעדכן אשר
  https://www.hkex.com.hk/eng/ddp/Contract_Details.asp?PId=1 : הבסיס נכס אודות נוסף למידע

 Hong Kong Stock Exchange (HKEx)    מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

 HSI  :נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

https://www.hkex.com.hk/eng/ddp/Contract_Details.asp?PId=1 

 קוד
 /בלומברג
 רויטרס

HI1:IND  (בלומברג ) 

 דולר הונג קונג הנכס מטבע

 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14פרק תקן יומית מפורט בנתון סטיית 

תנודתיות 
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

 HIGHבסיס 

- LOW) 

 בתקנון. 14פרק נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים ב
 

שנמדד  (LOW( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )
 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )

 בזירה המסחר
 מערכת
  מסחר

 Plus500 מערכת המסחר:  שם

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

 ong Kong 50H /50 הונג קונג

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו

 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:
 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות 

0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

http://www.plus500.co.il/Instruments/HSI
https://www.hkex.com.hk/eng/ddp/Contract_Details.asp?PId=1
https://www.hkex.com.hk/eng/ddp/Contract_Details.asp?PId=1
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$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 http://www.plus500.co.il/Instruments/HSI –י המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה לערכ

 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.

 ו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינ
  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 5%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה
 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה
 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

XX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלתלא  החברה

 

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

 דולר הונג קונג 1

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

contracts * 1  

Contracts –  לעסקה החוזיםכמות. 

HANG SENG IDX FUTURES  –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 HANG SENG IDX( במחיר חוזה 1, תזוזה מינימלית ) HANG SENG IDX FUTURESיחידות  10עבור רכישת  : לדוגמה

FUTURES  דולר הונג קונגי 500, תביא לרווח/הפסד של. 
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים
לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן

המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 
1%D7%A2%22%D7%9Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%9 

http://www.plus500.co.il/Instruments/HSI
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 תקנון - דף מוצר
 פיננסי מכשיר פרופיל

 
ים בהם פקיעת החוזה העתידי מאוחרת ביחס למועד הגלגול, במקרה זה החוזה העתידי יהיה הבא לאחר למעט מקר 15

 החוזה הקרוב ביותר

 07/07/19  -עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס

 נכס סיווג

 בסיס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 מינימלית

 עסקה לפתיחת

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

Nikkei/Yen Futures  (OSE)  
 Nikkei/Yen Futures  (OSE) נכס הבסיס הוא החוזה העתידי 

 בלינקפקיעתו מצוין  שמועד

 http://www.plus500.co.il/Instruments/NIY:הבא

לתנאי גלגול/פקיעת המכשיר הפיננסי ראה "מועד פקיעת המכשיר  
 ".ו"גלגול המכשיר הפיננסיהפיננסי" 

נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה העתידי 
 .15הנ"ל הקרוב ביותר או החוזה העתידי הבא אחריו 

 עתידי חוזה

 מדד על

בעל מועד המכשיר 
 פקיעה. קיימת

אפשרות לפתיחת 
עסקה חדשה באופן 

 בהתאםאוטומטי 
המפורטים  לתנאים

 מועד" בסעיף
 המכשיר פקיעת

 הפיננסי"

2.5% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 מינוף
 ומסחר
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד יש הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

 

 http://www.plus500.co.il/Instruments/NIY:  הבא בלינק זמין הפיננסי )יום ושעה מדייקת( המכשיר פקיעת מועד

 זמין בלינק המופיע פקיעה מועד אותו בעל המכשיר בו מהרגע משתנה אינו ,ל"הנ בלינק המוצג הפקיעה מועדבתנאי שוק רגילים, 

בתנאי שוק המתאפיינים בדלילות מסחר, מיעוט ציטוטים והיקפי מסחר נמוכים ביחס לחוזה  .פקיעתו למועד ועד בזירה למסחר
החברה את מועד הפקיעה  תקדיםואשר אינם נובעים ממסחר בימי חג או כשל טכני,  ,העתידי בעל מועד הפקיעה הקרוב ביותר אחריו

 בהתקיים  כל התנאים המצטברים הבאים: )להלן: "הקדמה"(

 בעל הינו ("הבא העתידי החוזה: ")להלן הנוכחי העתידי החוזה לאחר ביותר הקרוב פקיעה מועד בעל שהינו הבא העתידי החוזה •
החוזה : ")להלן הפיננסי המכשיר של הבסיס נכס את אשר  מהווה הנוכחי מהחוזה העתידי יותר גבוהים מסחר והיקפי סחירות
 התנאים בדיקת למועד שקדמו שעות 48 -ב החוזים בכמות המסחר מחזור כי בחינה י"ע תבוצע הבדיקה. ("הנוכחי העתידי

 .הנוכחי העתידי בחוזה החוזים בכמות ממחזור המסחר גבוה ,הבא העתידי בחוזה המצטברים

 העתידי החוזה על במערכת מכמות הציטוטים 50% -ב לפחות גבוהה הבא העתידי החוזה בעבור במערכת הציטוטים כמות •
 .טכני כשלשל ב או חג בימישמתרחש  קיטוןזאת למעט . לפחות שעות 12 של מדידה תקופת במשך( הבסיס נכס) הנוכחי

 
  בהתקיים התנאים המפורטים לעיל,

 .הפקיעהמועד  לפני הסמוך במכשיר הפיננסי האחרון המחירהפקיעה הינו:  שער
 

עסקה חדשה במכשיר פיננסי ופתיחת עסקה הנוכחית במכשיר פיננסי זה, סגירת ה ,כברירת מחדלתבוצע, פקיעת המכשיר הפיננסי  במועד
 הקרוב הינו פקיעתו מועד ואשר, בורסה באותה הנסחר, NIKKEI/YEN FUTURES  (OSE)הוא החוזה העתידי שלו שנכס הבסיס 

 "(.המכשיר הפיננסי גלגול)להלן: " נכס הבסיס המתואר בסעיפי נכס הבסיס פקיעתו של לאחר מועד ביותר

http://www.plus500.co.il/Instruments/NIY
http://www.plus500.co.il/Instruments/NIY
http://www.plus500.co.il/Instruments/NIY
http://www.plus500.co.il/Instruments/NIY
http://www.plus500.co.il/Instruments/NIY
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 פרטים אודות מועד הגלגול זמינים ללקוח בכל עת בפרטי המכשיר בפלטפורמת המסחר. גלגול העסקה כרוך בעלויות.
  סעיף "גלגול המכשיר הפיננסי". נוספים ראה לפרטים 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

 כפול( contracts) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערההפרש שבין 

 ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר שער
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון למטבע
שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח

 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[contracts ∗ [NIKKEI/YEN FUTURES  (OSE)
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − NIKKEI/YEN FUTURES  (OSE) 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)
= 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[contracts  ∗ [NIKKEI/YEN FUTURES  (OSE) 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  NIKKEI/YEN FUTURES  (OSE) 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)
= 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 

 :מקרא

Contracts –  לעסקה חוזיםכמות . 

NIKKEI/YEN FUTURES  (OSE) 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

NIKKEI/YEN FUTURES  (OSE) 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

NIKKEI/YEN FUTURES  (OSE) 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

NIKKEI/YEN FUTURES  (OSE) 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - ראה פירוט מנגנון המרה בהמשך –העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער. 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
 

המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )ככל שנדרש(, תעשה במועד סגירת העסקה  : ההמרה שער קביעת אופן
המרה  -המרה ראשונה ממטבע העסקה לערך דולרי ) ככל שמטבע העסקה אינו דולר ארה"ב(  והשני  –על ידי ביצוע המרה בשני שלבים: 

( מצוטט בזירה ואילו sellהכפלה בשער חליפין, תתבסס על שער מכירה )לערך מטבע החשבון )אם אינו דולר ארה"ב(, המרה הדורשת 

( מצוטט בזירה, המתייחסים לצמדי המטבעות הרלוונטיים, והכל בכפוף buyהמרה הדורשת פעולת חילוק תתבסס על שער קנייה )
 לתקנון(. 10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה
 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

Contracts ∗ NIKKEI/YEN FUTURES  (OSE) 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
מפורט   – )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון( בגובה חוזה אחד פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע

 בתקנון. 14פרק ב
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

Contracts ∗ NIKKEI/YEN FUTURES  (OSE) 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
מפורט   – )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון( בגובה חוזה אחד פתוחה עסקת מכירה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע

 בתקנון. 14פרק ב
 לנקודה העשרונית(.ספרות מעבר  2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

, תוביל וסופי שבוע, לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר בכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי
בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 

 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "
 

 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Contracts – חוזים כמות  . 
D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 
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NIKKEI/YEN FUTURES  (OSE) 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

NIKKEI/YEN FUTURES  (OSE)
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 .פיננסי במכשיר הפסד/הרווח יתרת חישוב ראה סעיף : ההמרה שער קביעת אופן

 R(Buy) - הריבית בתוספת החברה של מהעמלה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור LIBOR   )JPY(

1 Month חודש. כל בתחילת תשנקבע כפי ,השנתית 

R(Sell) - הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית .שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור LIBOR   )JPY(

1 Month ,חודש כל בתחילת שנקבעת כפי השנתית.  
 -ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 00:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/NIY  .ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  
המרת  עמלת

 מטבע 
 .מטבע המרת עמלת אין

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

- הבא בלינק זמין הפיננסי )יום ושעה מדייקת( המכשיר גלגול מועד : המכשיר הפיננסי" גלגול" מועד

http://www.plus500.co.il/Instruments/NIY 

 זמין בלינק המופיע גלגול מועד אותו בעל המכשיר בו מהרגע משתנה אינו ,ל"הנ בלינק המוצג גלגולה מועדבתנאי שוק רגילים, 
בתנאי שוק המתאפיינים בדלילות מסחר, מיעוט ציטוטים והיקפי מסחר נמוכים ביחס לחוזה   .פקיעתו למועד ועד בזירה למסחר

 הגלגולהחברה את מועד  תקדיםהעתידי בעל מועד הפקיעה הקרוב ביותר אחריו ואשר אינם נובעים ממסחר בימי חג או כשל טכני, 
 בהתקיים  כל התנאים המצטברים הבאים: )להלן: "הקדמה"(

 בעל הינו ("הבא העתידי החוזה: ")להלן הנוכחי העתידי החוזה לאחר ביותר הקרוב פקיעה מועד בעל שהינו הבא העתידי החוזה •
החוזה : ")להלן הפיננסי המכשיר של הבסיס נכס את אשר  מהווה הנוכחי מהחוזה העתידי יותר גבוהים מסחר והיקפי סחירות
 התנאים בדיקת למועד שקדמו שעות 48 -ב החוזים בכמות המסחר מחזור כי בחינה י"ע תבוצע הבדיקה. ("הנוכחי העתידי

 .הנוכחי העתידי בחוזה החוזים בכמות ממחזור המסחר גבוה הבא העתידי בחוזה המצטברים
 הנוכחי העתידי החוזה על במערכת מכמות הציטוטים 50% -ב לפחות גבוהה הבא העתידי החוזה בעבור במערכת הציטוטים כמות
 .טכני כשלשל ב או חג בימישמתרחש  קיטוןזאת למעט  . לפחות שעות 12 של מדידה תקופת הבסיס( במשך )נכס

מועד הגלגול העדכני יוצג  .גלגול/הפקיעה מועד טרם שעות 24 הפחות לכל ללקוח הודעה תשלח, בהתקיים התנאים המפורטיםן לעיל
 בלינק הנ"ל.

 
 המקורית העסקה פתיחת במועד ששרר השער על להתבסס ימשיך וההפסד הרווח יתרת חישוב הפיננסי המכשיר גלגול ביצוע לאחר

 המסחר חשבון את תחייב תבצע החברה(, לעיל כמתואר) הפיננסי במכשיר גלגול כל במועד. הפיננסי במכשיר( הראשון הגלגול בטרם)
 העסקה נסגרה בו השער בין להפרש בהתאם הלקוח של וההפסד הרווח ביתרת התאמה ותבצע המחליף החוזה של המרווח עלות בגובה

 הפרשימנטרלת את השפעת  ההתאמה) הבא באופן המחליף הפיננסי במכשיר העסקה נפתחה בו השער לבין המוחלף הפיננסי במכשיר
 :(המוחלף החוזה לבין המחליף החוזה בין המחיר

 במועד יחויב( Buy) רכישה בעסקת לקוח -( הישן) המוחלף הפיננסי המכשיר משער גבוה( החדש) המחליף הפיננסי המכשיר שער כאשר
 של המכירה שער לבין המחליף הפיננסי המכשיר של המכירה שער בין בהפרש החוזים כמות מכפלת בגובה המסחר בחשבון ההחלפה
 בין בהפרש החוזים כמות מכפלת בגובה המסחר בחשבון ההחלפה במועד יזוכה( Sell) מכירה בעסקת לקוח. המוחלף הפיננסי המכשיר

 . המוחלף הפיננסי המכשיר של הרכישה שער לבין המחליף הפיננסי המכשיר של הרכישה שער
 במועד יזוכה( Buy) רכישה לקוח בעסקת – )הישן( המוחלף הפיננסי המכשיר ממחיר נמוך( חדשמכשיר הפיננסי המחליף )הה שער כאשר

שער המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף לבין שער המכירה של  בין המסחר בגובה מכפלת כמות החוזים בפערבחשבון ההחלפה 
 בין בחשבון המסחר בגובה מכפלת כמות החוזים בפער ההחלפה במועד יחויב( Sell) מכירה בעסקת לקוח המכשיר הפיננסי המחליף.

 ה של המכשיר הפיננסי המחליף. שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף לבין שער הרכיש
 הפיננסי הקיים )בהתאם לפוזיציה( המכשיר ממכירת/רכישת של החוזה המחליף כתוצאה מרווח שווי: לגלגול בנוגע הנגבות העמלות

 .החדש הפיננסי המכשיר ורכישת/מכירת
 בתקנון. 14פרק מפורט ב האחרון הרבעון , לתקופתחוזה בודד בגין גלגול  ממוצעת עמלת מרווח

 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 
המכשיר 
 הפיננסי  

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

 עמלות
נוספות 
בקשר 

למכשיר 
 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

 01:00 – 00:00' ש-ימים ב'  –(: שעות מסחר קיץשעון ישראל )שעון 
 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

http://www.plus500.co.il/Instruments/NIY
http://www.plus500.co.il/Instruments/NIY
http://www.plus500.co.il/Instruments/NIY
http://www.plus500.co.il/Instruments/NIY
https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
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במקרים בהם פקיעת החוזה העתידי מאוחרת ביחס למועד הגלגול, במקרה זה החוזה העתידי יהיה הבא לאחר החוזה  16

 הקרוב ביותר

 בו המטבע
 נקוב

 המכשיר
 הפיננסי

 יפני.יין 

 בשערי החליפין.  םכתוצאה משינויי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברה החשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר

 הבסיס נכס

 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

  -פקיעתו מצוין בלינק הבא שמועד  NIKKEI/YEN FUTURES  (OSE) מדד עתידי חוזה: מלא שם

http://www.plus500.co.il/Instruments/NIY 
 ועד בזירה למסחר הפיננסי זמין המכשיר בו מהרגע משתנה אינו  ,ל"נכס הבסיס המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע בלינק הנ

. 16יהיה תמיד החוזה העתידי הנ"ל הקרוב ביותר או החוזה העתידי הבא אחריונכס הבסיס של המכשיר הפיננסי  .פקיעתו למועד
 מועד הפקיעה של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד פקיעת המכשיר הפיננסי.

 

החברות בעלות שווי השוק הגדול ביותר בבורסת  225את   כוללה  NIKKEI/YEN FUTURES  (OSE)מדד: הבסיס נכס תיאור
  טוקיו.

 הדיבידנדים כי ומניח אותו המרכיבות המניות אחר העוקב מדד הוא( Total Return Index) השקעה : מדדמחיר מדד נו מסוגהמדד הי
 מחיר ממדד בשונה וזאת. דיבידנד של חלוקה ישנה כאשר יורד אינו המדד מכך כתוצאה. המדד במניות מחדש הושקעו בו המחולקים

 . הדיבידנד לחלוקת בהתאם מטה מתעדכן אשר
 index/nikkei-index/international-https://www.cmegroup.com/trading/equity-225- : הבסיס נכס אודות נוסף למידע

yen.html 

 Chicago Mercantile Exchange שיקגו בורסת -CME מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

     NIY :נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
 הבסיס

   נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד

 

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

yen.html-225-index/nikkei-index/international-https://www.cmegroup.com/trading/equity 

 קוד
 /בלומברג
 רויטרס

NK1:IND   (בלומברג ) 

 יין יפני הנכס מטבע

 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14פרק נתון סטיית תקן יומית מפורט ב

תנודתיות 
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

 HIGHבסיס 

- LOW) 

 בתקנון. 14פרק נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים ב
 
 

שנמדד  (LOW( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )
 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )

 בזירה המסחר
 מערכת
  מסחר

 Plus500 מערכת המסחר:  שם

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

  Japan 225/225יפן 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו
 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:

 יחידת נכס בסיס(. מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחירכמות יחידות 

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 יום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.אחת ל

http://www.plus500.co.il/Instruments/NIY
https://www.cmegroup.com/trading/equity-index/international-index/nikkei-225-yen.html
https://www.cmegroup.com/trading/equity-index/international-index/nikkei-225-yen.html
https://www.cmegroup.com/trading/equity-index/international-index/nikkei-225-yen.html
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 בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:
0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 ההינ 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 /Instruments/NIYhttp://www.plus500.co.il –לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה 

 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.

 שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.
  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 2.5%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה
 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה
 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

XX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלתלא  החברה

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

 יין יפני 1

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

contracts * 1  

Contracts –  לעסקה החוזיםכמות . 

NIKKEI/YEN FUTURES  (OSE) –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 NIKKEI/YEN( במחיר חוזה 1, תזוזה מינימלית )NIKKEI/YEN FUTURES  (OSE)יחידות  100עבור רכישת  : לדוגמה

FUTURES  (OSE) יין יפני 100, תביא לרווח/הפסד של. 
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים
לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן

המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 
Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

http://www.plus500.co.il/Instruments/NIY
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 תקנון - דף מוצר

 פיננסי מכשיר פרופיל

 
וחרת ביחס למועד הגלגול, במקרה זה החוזה העתידי יהיה הבא לאחר למעט מקרים בהם פקיעת החוזה העתידי מא 17

 החוזה הקרוב ביותר

 07/07/19  -עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס

 נכס סיווג

 בסיס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 מינימלית

 עסקה לפתיחת

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

CAC40 INDEX FUTURE 
 CAC40 INDEX FUTUREנכס הבסיס הוא החוזה העתיד

 :הבא בלינקפקיעתו מצוין  שמועד

http://www.plus500.co.il/Instruments/FCE 
לתנאי גלגול/פקיעת המכשיר הפיננסי ראה "מועד פקיעת  

 ".המכשיר הפיננסי" ו"גלגול המכשיר הפיננסי
נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה העתידי 

 .17הנ"ל הקרוב ביותר או החוזה העתידי הבא אחריו 

 עתידי חוזה

 מדד על

בעל מועד המכשיר 
 פקיעה. קיימת

אפשרות לפתיחת 
עסקה חדשה באופן 

 בהתאםאוטומטי 
המפורטים  לתנאים

 פקיעת מועד" בסעיף
 הפיננסי" המכשיר

2.5% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 מינוף
 ומסחר
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית רשתהנד הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד יש הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

 

  http://www.plus500.co.il/Instruments/FCE:הבא בלינק זמין הפיננסי )יום ושעה מדייקת( המכשיר פקיעת מועד

 זמין בלינק המופיע פקיעה מועד אותו בעל המכשיר בו מהרגע משתנה אינו ,ל"הנ בלינק המוצג הפקיעה מועדבתנאי שוק רגילים, 

בתנאי שוק המתאפיינים בדלילות מסחר, מיעוט ציטוטים והיקפי מסחר נמוכים ביחס לחוזה  .פקיעתו למועד ועד בזירה למסחר
החברה את מועד הפקיעה  תקדיםואשר אינם נובעים ממסחר בימי חג או כשל טכני,  ,העתידי בעל מועד הפקיעה הקרוב ביותר אחריו

 בהתקיים  כל התנאים המצטברים הבאים: )להלן: "הקדמה"(

 בעל הינו ("הבא העתידי החוזה: ")להלן הנוכחי העתידי החוזה לאחר ביותר הקרוב פקיעה מועד בעל שהינו הבא העתידי החוזה •
החוזה : ")להלן הפיננסי המכשיר של הבסיס נכס את אשר  מהווה הנוכחי מהחוזה העתידי יותר גבוהים מסחר והיקפי סחירות
 התנאים בדיקת למועד שקדמו שעות 48 -ב החוזים בכמות המסחר מחזור כי בחינה י"ע תבוצע הבדיקה. ("הנוכחי העתידי

 .הנוכחי העתידי בחוזה החוזים בכמות ממחזור המסחר גבוה ,הבא העתידי בחוזה המצטברים

 העתידי החוזה על במערכת מכמות הציטוטים 50% -ב לפחות גבוהה הבא העתידי החוזה בעבור במערכת הציטוטים כמות •
 .טכני כשלשל ב או חג בימישמתרחש  קיטוןזאת למעט . לפחות שעות 12 של מדידה תקופת במשך( הבסיס נכס) הנוכחי

 
העדכני יוצג  מועד הפקיעה .גלגול/הפקיעה מועד טרם שעות 24 הפחות לכל ללקוח הודעה תשלח בהתקיים התנאים המפורטים לעיל,

  בלינק הנ"ל.
 .הפקיעהמועד  לפני הסמוך במכשיר הפיננסי האחרון המחירהפקיעה הינו:  שער

עסקה חדשה במכשיר פיננסי ופתיחת עסקה הנוכחית במכשיר פיננסי זה, סגירת ה ,כברירת מחדלתבוצע, פקיעת המכשיר הפיננסי  במועד
 ביותר הקרוב הינו פקיעתו מועד ואשר, בורסה באותה הנסחר, CAC40 INDEX FUTUREהוא החוזה העתידי שלו שנכס הבסיס 

 "(.המכשיר הפיננסי גלגול)להלן: " נכס הבסיס המתואר בסעיפי נכס הבסיס פקיעתו של לאחר מועד
 פרטים אודות מועד הגלגול זמינים ללקוח בכל עת בפרטי המכשיר בפלטפורמת המסחר. גלגול העסקה כרוך בעלויות.

http://www.plus500.co.il/Instruments/FCE
http://www.plus500.co.il/Instruments/FCE
http://www.plus500.co.il/Instruments/FCE
http://www.plus500.co.il/Instruments/FCE
http://www.plus500.co.il/Instruments/FCE
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  ר הפיננסי".סעיף "גלגול המכשי נוספים ראה לפרטים 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

 כפול( contracts) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערההפרש שבין 

 ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר שער
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון למטבע
שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח

 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[contracts ∗ [CAC40 INDEX FUTURE
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − CAC40 INDEX FUTURE 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)
= 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[contracts  ∗ [CAC40 INDEX FUTURE 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  CAC40 INDEX FUTURE 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)
= 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 

 :מקרא

Contracts –  לעסקה חוזיםכמות . 

CAC40 INDEX FUTURE 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

CAC40 INDEX FUTURE 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

CAC40 INDEX FUTURE 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

CAC40 INDEX FUTURE 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - ראה פירוט מנגנון המרה בהמשך –העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער. 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
 

המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )ככל שנדרש(, תעשה במועד סגירת העסקה  : ההמרה שער קביעת אופן
המרה  -המרה ראשונה ממטבע העסקה לערך דולרי ) ככל שמטבע העסקה אינו דולר ארה"ב(  והשני  –על ידי ביצוע המרה בשני שלבים: 

( מצוטט בזירה ואילו sellהכפלה בשער חליפין, תתבסס על שער מכירה )לערך מטבע החשבון )אם אינו דולר ארה"ב(, המרה הדורשת 

( מצוטט בזירה, המתייחסים לצמדי המטבעות הרלוונטיים, והכל בכפוף buyהמרה הדורשת פעולת חילוק תתבסס על שער קנייה )
 לתקנון(. 10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 

 .Bid-וה Ask-ה בין פרשבה ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 23:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה
 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 23:00:00 :בשעה
 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

Contracts ∗ CAC40 INDEX FUTURE 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
מפורט   – )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון( בגובה חוזה אחד פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע

בתקנון. 14פרק ב  
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

Contracts ∗ CAC40 INDEX FUTURE 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
מפורט   - )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון( בגובה חוזה אחד פתוחה עסקת מכירה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע

 בתקנון. 14פרק ב
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב, ( היאInterestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 23:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי
בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  23:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 

 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "
 

 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Contracts – חוזים כמות  . 
D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.23:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

CAC40 INDEX FUTURE 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה תפתיח במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 
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CAC40 INDEX FUTURE
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 .פיננסי במכשיר הפסד/הרווח יתרת חישוב ראה סעיף : ההמרה שער קביעת אופן

 R(Buy) - הריבית בתוספת החברה של מהעמלה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור  Libor )EUR(

month 1 חודש. כל בתחילת תשנקבע כפי ,השנתית 

R(Sell) - 1  הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית .שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור Libor )EUR(

month  ,חודש כל בתחילת שנקבעת כפי השנתית.  
 - ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 23:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/FCE .ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  
המרת  עמלת

 מטבע 
 .מטבע המרת עמלת אין

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

 - הבא בלינק זמין ושעה מדייקת(הפיננסי )יום  המכשיר גלגול מועד:המכשיר הפיננסי" גלגול" מועד

http://www.plus500.co.il/Instruments/FCE 

 זמין בלינק המופיע גלגול מועד אותו בעל המכשיר בו מהרגע משתנה אינו ,ל"הנ בלינק המוצג גלגולה מועדבתנאי שוק רגילים, 
בתנאי שוק המתאפיינים בדלילות מסחר, מיעוט ציטוטים והיקפי מסחר נמוכים ביחס לחוזה   .פקיעתו למועד ועד בזירה למסחר

 הגלגולהחברה את מועד  תקדיםהעתידי בעל מועד הפקיעה הקרוב ביותר אחריו ואשר אינם נובעים ממסחר בימי חג או כשל טכני, 
 רים הבאים:בהתקיים  כל התנאים המצטב )להלן: "הקדמה"(

 בעל הינו ("הבא העתידי החוזה: ")להלן הנוכחי העתידי החוזה לאחר ביותר הקרוב פקיעה מועד בעל שהינו הבא העתידי החוזה •
החוזה : ")להלן הפיננסי המכשיר של הבסיס נכס את אשר  מהווה הנוכחי מהחוזה העתידי יותר גבוהים מסחר והיקפי סחירות
 התנאים בדיקת למועד שקדמו שעות 48 -ב החוזים בכמות המסחר מחזור כי בחינה י"ע תבוצע הבדיקה. ("הנוכחי העתידי

 .הנוכחי העתידי בחוזה החוזים בכמות ממחזור המסחר גבוה הבא העתידי בחוזה המצטברים
 הנוכחי העתידי החוזה על במערכת מכמות הציטוטים 50% -ב לפחות גבוהה הבא העתידי החוזה בעבור במערכת הציטוטים כמות
 .טכני כשלשל ב או חג בימישמתרחש  קיטוןזאת למעט  . לפחות שעות 12 של מדידה תקופת הבסיס( במשך )נכס

מועד הגלגול העדכני יוצג  .גלגול/הפקיעה מועד טרם שעות 24 הפחות לכל ללקוח הודעה תשלח, בהתקיים התנאים המפורטיםן לעיל
 בלינק הנ"ל.

 
 המקורית העסקה פתיחת במועד ששרר השער על להתבסס ימשיך וההפסד הרווח יתרת חישוב הפיננסי המכשיר גלגול ביצוע לאחר

 המסחר חשבון את תחייב תבצע החברה(, לעיל כמתואר) הפיננסי במכשיר גלגול כל במועד. הפיננסי במכשיר( הראשון הגלגול בטרם)
 העסקה נסגרה בו השער בין להפרש בהתאם הלקוח של וההפסד הרווח ביתרת התאמה ותבצע המחליף החוזה של המרווח עלות בגובה

 הפרשימנטרלת את השפעת  ההתאמה) הבא באופן המחליף הפיננסי במכשיר העסקה נפתחה בו השער לבין המוחלף הפיננסי במכשיר
 :(המוחלף החוזה לבין המחליף החוזה בין המחיר

 במועד יחויב( Buy) רכישה בעסקת לקוח -( הישן) המוחלף הפיננסי המכשיר משער גבוה( החדש) המחליף הפיננסי המכשיר שער כאשר
 של המכירה שער לבין המחליף הפיננסי המכשיר של המכירה שער בין בהפרש החוזים כמות מכפלת בגובה המסחר בחשבון ההחלפה
 בין בהפרש החוזים כמות מכפלת בגובה המסחר בחשבון ההחלפה במועד יזוכה( Sell) מכירה בעסקת לקוח. המוחלף הפיננסי המכשיר

 . המוחלף הפיננסי המכשיר של הרכישה שער לבין המחליף הפיננסי המכשיר של הרכישה שער
 במועד יזוכה( Buy) רכישה לקוח בעסקת – )הישן( המוחלף הפיננסי המכשיר ממחיר נמוך( חדשמכשיר הפיננסי המחליף )הה שער כאשר

שער המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף לבין שער המכירה של  בין בחשבון המסחר בגובה מכפלת כמות החוזים בפערההחלפה 
 בין בחשבון המסחר בגובה מכפלת כמות החוזים בפער ההחלפה במועד יחויב( Sell) מכירה בעסקת לקוח המכשיר הפיננסי המחליף.

 שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף לבין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף. 
 הפיננסי הקיים )בהתאם לפוזיציה( המכשיר ממכירת/רכישת של החוזה המחליף כתוצאה מרווח שווי: לגלגול בנוגע הנגבות העמלות

 .החדש הפיננסי המכשיר ורכישת/מכירת
 בתקנון. 14פרק מפורט ב האחרון הרבעון , לתקופתחוזה בודד בגין גלגול  ממוצעת עמלת מרווח

 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 
המכשיר 
 הפיננסי  

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

 עמלות
נוספות 
בקשר 

למכשיר 
 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

 09:00 – 23:00' ו-ימים ב'  –(: שעות מסחר קיץשעון ישראל )שעון 
 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 בו המטבע
 נקוב

 אירו.

 בשערי החליפין.  םכתוצאה משינויי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברה החשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר

http://www.plus500.co.il/Instruments/FCE
http://www.plus500.co.il/Instruments/FCE
https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
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במקרים בהם פקיעת החוזה העתידי מאוחרת ביחס למועד הגלגול, במקרה זה החוזה העתידי יהיה הבא לאחר החוזה  18

 הקרוב ביותר

 המכשיר
 הפיננסי

 הבסיס נכס

 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

 -פקיעתו מצוין בלינק הבא שמועדCAC40 INDEX FUTURE  מדד עתידי חוזה: מלא שם

http://www.plus500.co.il/Instruments/FCE 

 ועד בזירה למסחר הפיננסי זמין המכשיר בו מהרגע משתנה אינו  ,ל"נכס הבסיס המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע בלינק הנ

. מועד 18נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה העתידי הנ"ל הקרוב ביותר או החוזה העתידי הבא אחריו .פקיעתו למועד
 הפקיעה של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד פקיעת המכשיר הפיננסי.

 

מניות של  40כולל  , CAC40 הייחוס מדד של העתידי מחירו את מייצג  CAC40 INDEX FUTUREמדד: הבסיס נכס תיאור

 בפריז Euronext החברות הגדולות ביותר בצרפת הנסחרות בבורסת

 הדיבידנדים כי ומניח אותו המרכיבות המניות אחר העוקב מדד הוא( Total Return Index) השקעה : מדדמחיר מדד המדד הינו מסוג
 מחיר ממדד בשונה וזאת. דיבידנד של חלוקה ישנה כאשר יורד אינו המדד מכך כתוצאה. המדד במניות מחדש הושקעו בו המחולקים

 . הדיבידנד לחלוקת בהתאם מטה מתעדכן אשר
 : הבסיס נכס אודות נוסף למידע

https://derivatives.euronext.com/en/products/index-futures/FCE-DPAR  

  Euronext NV   מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

 FCE  :נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 נערך או מחושב על ידי עורך מדדנכס הבסיס אינו 

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

DPAR-futures/FCE-https://derivatives.euronext.com/en/products/index 

 קוד
 /בלומברג
 רויטרס

CF1:IND (בלומברג ) 

 אירו( EUR) הנכס מטבע

 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 

נודתיות תוך 
יומית של 

נכס הבסיס 
)על בסיס 

HIGH - 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 
 

שנמדד  (LOW( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )
 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )

 בזירה המסחר
 מערכת
  מסחר

 Plus500 מערכת המסחר:  שם

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

 France 40/40צרפת 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו
 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:

 יחידת נכס בסיס(. מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחירכמות יחידות 

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:

http://www.plus500.co.il/Instruments/FCE
https://derivatives.euronext.com/en/products/index-futures/FCE-DPAR
https://derivatives.euronext.com/en/products/index-futures/FCE-DPAR
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0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

לית $, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימ77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 www.plus500.co.il/Instruments/FCEhttp//: –לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה 

 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.
 שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.

  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 2.5%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה
 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה
 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלתלא  החברה

 

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

 אירו 0.01

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

contracts * 0.01  

Contracts –  לעסקה החוזיםכמות . 

CAC40 INDEX FUTURE –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

, CAC40 INDEX FUTURE( במחיר חוזה 0.01, תזוזה מינימלית )CAC40 INDEX FUTUREיחידות  100עבור רכישת  : לדוגמה
 .אירו 10תביא לרווח/הפסד של 

 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

http://www.plus500.co.il/Instruments/FCE
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 
ה זה החוזה העתידי יהיה הבא לאחר למעט מקרים בהם פקיעת החוזה העתידי מאוחרת ביחס למועד הגלגול, במקר 19

 החוזה הקרוב ביותר

 07/07/19  -עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס

 נכס סיווג

 בסיס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 מינימלית

 עסקה לפתיחת

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

SMI FUTURES (FSMI) 
 שמועד SMI FUTURES (FSMI) נכס הבסיס הוא החוזה העתידי 

 :הבא בלינקפקיעתו מצוין 

http://www.plus500.co.il/Instruments/FSM 
לתנאי גלגול/פקיעת המכשיר הפיננסי ראה "מועד פקיעת המכשיר  

 ".הפיננסי" ו"גלגול המכשיר הפיננסי
נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה העתידי הנ"ל 

 .19הקרוב ביותר או החוזה העתידי הבא אחריו 

 עתידי חוזה

 מדד על

בעל מועד המכשיר 
 פקיעה. קיימת

אפשרות לפתיחת 
עסקה חדשה 

באופן אוטומטי 
 לתנאים בהתאם

 המפורטים בסעיף

 פקיעת מועד"
 הפיננסי" המכשיר

2.5% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 מינוף
 ומסחר
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית רשתהנד הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד יש הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

 

  http://www.plus500.co.il/Instruments/FSM  :הבא בלינק זמין הפיננסי )יום ושעה מדייקת( המכשיר פקיעת מועד

 זמין בלינק המופיע פקיעה מועד אותו בעל המכשיר בו מהרגע משתנה אינו ,ל"הנ בלינק המוצג הפקיעה מועדבתנאי שוק רגילים, 

בתנאי שוק המתאפיינים בדלילות מסחר, מיעוט ציטוטים והיקפי מסחר נמוכים ביחס לחוזה  .פקיעתו למועד ועד בזירה למסחר
החברה את מועד הפקיעה  תקדיםואשר אינם נובעים ממסחר בימי חג או כשל טכני,  ,העתידי בעל מועד הפקיעה הקרוב ביותר אחריו

 בהתקיים  כל התנאים המצטברים הבאים: )להלן: "הקדמה"(

 בעל הינו ("הבא העתידי החוזה: ")להלן הנוכחי העתידי החוזה לאחר ביותר הקרוב פקיעה מועד בעל שהינו הבא העתידי החוזה •
החוזה : ")להלן הפיננסי המכשיר של הבסיס נכס את אשר  מהווה הנוכחי מהחוזה העתידי יותר גבוהים מסחר והיקפי סחירות
 התנאים בדיקת למועד שקדמו שעות 48 -ב החוזים בכמות המסחר מחזור כי בחינה י"ע תבוצע הבדיקה. ("הנוכחי העתידי

 .הנוכחי העתידי בחוזה החוזים בכמות ממחזור המסחר גבוה ,הבא העתידי בחוזה המצטברים

 העתידי החוזה על במערכת מכמות הציטוטים 50% -ב לפחות גבוהה הבא העתידי החוזה בעבור במערכת הציטוטים כמות •
 .טכני כשלשל ב או חג בימישמתרחש  קיטוןזאת למעט . לפחות שעות 12 של מדידה תקופת במשך( הבסיס נכס) הנוכחי

 
העדכני יוצג  מועד הפקיעה .גלגול/הפקיעה מועד טרם שעות 24 הפחות לכל ללקוח הודעה תשלח בהתקיים התנאים המפורטים לעיל,

  בלינק הנ"ל.
 

 .הפקיעהמועד  לפני הסמוך במכשיר הפיננסי האחרון המחירהפקיעה הינו:  שער
 

http://www.plus500.co.il/Instruments/FSM
http://www.plus500.co.il/Instruments/FSM
http://www.plus500.co.il/Instruments/FSM
http://www.plus500.co.il/Instruments/FSM
http://www.plus500.co.il/Instruments/FSM
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עסקה חדשה במכשיר פיננסי ופתיחת עסקה הנוכחית במכשיר פיננסי זה, סגירת ה ,כברירת מחדלתבוצע, פקיעת המכשיר הפיננסי  במועד
לאחר  ביותר הקרוב הינו פקיעתו מועד ואשר, בורסה באותה הנסחר, SMI  FUTURES (FSMI)הוא החוזה העתידי שלו שנכס הבסיס 

 "(.המכשיר הפיננסי גלגול)להלן: " נכס הבסיס המתואר בסעיפי נכס הבסיס פקיעתו של מועד
 פרטים אודות מועד הגלגול זמינים ללקוח בכל עת בפרטי המכשיר בפלטפורמת המסחר. גלגול העסקה כרוך בעלויות.

  ל המכשיר הפיננסי".סעיף "גלגו נוספים ראה לפרטים 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

 כפול( contracts) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערההפרש שבין 

 ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר שער
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון למטבע
שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח

 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[contracts ∗ [SMI  FUTURES (FSMI)
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − SMI  FUTURES (FSMI) 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[contracts  ∗ [SMI  FUTURES (FSMI) 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  SMI  FUTURES (FSMI) 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)
= 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  

 :מקרא

Contracts –  לעסקה חוזיםכמות . 

SMI  FUTURES (FSMI) 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

SMI  FUTURES (FSMI) 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

SMI  FUTURES (FSMI) 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

SMI  FUTURES (FSMI) 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - ראה פירוט מנגנון המרה בהמשך –העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער. 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
 

המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )ככל שנדרש(, תעשה במועד סגירת העסקה  : ההמרה שער קביעת אופן
המרה  -המרה ראשונה ממטבע העסקה לערך דולרי ) ככל שמטבע העסקה אינו דולר ארה"ב(  והשני  –על ידי ביצוע המרה בשני שלבים: 

( מצוטט בזירה ואילו sellהכפלה בשער חליפין, תתבסס על שער מכירה )לערך מטבע החשבון )אם אינו דולר ארה"ב(, המרה הדורשת 

( מצוטט בזירה, המתייחסים לצמדי המטבעות הרלוונטיים, והכל בכפוף buyהמרה הדורשת פעולת חילוק תתבסס על שער קנייה )
 לתקנון(. 10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 

 .Bid-וה Ask-ה בין פרשבה ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה
 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

Contracts ∗ SMI  FUTURES (FSMI) 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
מפורט  - )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון( בגובה חוזה אחד פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע

 בתקנון. 14פרק ב
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

Contracts ∗ SMI  FUTURES (FSMI) 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
מפורט   - )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון( בגובה חוזה אחד פתוחה עסקת מכירה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע

 בתקנון. 14פרק ב
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי
בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 

 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "
 

 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 
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Contracts – חוזים כמות  . 
D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

SMI  FUTURES (FSMI) 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה חתפתי במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

SMI  FUTURES (FSMI)
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 .פיננסי במכשיר הפסד/הרווח יתרת חישוב ראה סעיף : ההמרה שער קביעת אופן

 R(Buy) - הריבית בתוספת החברה של מהעמלה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור Libor   )CHF(

1 month חודש. כל בתחילת תשנקבע כפי ,השנתית 

R(Sell) - 1  הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית .שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור Libor CHF)(

month  ,חודש כל בתחילת שנקבעת כפי השנתית.  
  - ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 00:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/FSM .ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  
המרת  עמלת

 מטבע 
 .מטבע המרת עמלת אין

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

- הבא בלינק זמין ושעה מדייקת(הפיננסי )יום  המכשיר גלגול מועד : המכשיר הפיננסי" גלגול" מועד

http://www.plus500.co.il/Instruments/FSM 

 זמין בלינק המופיע גלגול מועד אותו בעל המכשיר בו מהרגע משתנה אינו ,ל"הנ בלינק המוצג גלגולה מועדבתנאי שוק רגילים, 
בתנאי שוק המתאפיינים בדלילות מסחר, מיעוט ציטוטים והיקפי מסחר נמוכים ביחס לחוזה   .פקיעתו למועד ועד בזירה למסחר

 הגלגולהחברה את מועד  תקדיםהעתידי בעל מועד הפקיעה הקרוב ביותר אחריו ואשר אינם נובעים ממסחר בימי חג או כשל טכני, 
 בהתקיים  כל התנאים המצטברים הבאים: )להלן: "הקדמה"(

 בעל הינו ("הבא העתידי החוזה: ")להלן הנוכחי העתידי החוזה לאחר ביותר הקרוב פקיעה מועד בעל שהינו הבא העתידי החוזה •
החוזה : ")להלן הפיננסי המכשיר של הבסיס נכס את אשר  מהווה הנוכחי מהחוזה העתידי יותר גבוהים מסחר והיקפי סחירות
 התנאים בדיקת למועד שקדמו שעות 48 -ב החוזים בכמות המסחר מחזור כי בחינה י"ע תבוצע הבדיקה. ("הנוכחי העתידי

 .הנוכחי העתידי בחוזה החוזים בכמות ממחזור המסחר גבוה הבא העתידי בחוזה המצטברים
 הנוכחי העתידי החוזה על במערכת מכמות הציטוטים 50% -ב לפחות גבוהה הבא העתידי החוזה בעבור במערכת הציטוטים כמות
 .טכני כשלשל ב או חג בימישמתרחש  קיטוןזאת למעט  . לפחות שעות 12 של מדידה תקופת הבסיס( במשך )נכס

מועד הגלגול העדכני יוצג  .גלגול/הפקיעה מועד טרם שעות 24 הפחות לכל ללקוח הודעה תשלח, בהתקיים התנאים המפורטיםן לעיל
 בלינק הנ"ל.

 
 המקורית העסקה פתיחת במועד ששרר השער על להתבסס ימשיך וההפסד הרווח יתרת חישוב הפיננסי המכשיר גלגול ביצוע לאחר

 המסחר חשבון את תחייב תבצע החברה(, לעיל כמתואר) הפיננסי במכשיר גלגול כל במועד. הפיננסי במכשיר( הראשון הגלגול בטרם)
 העסקה נסגרה בו השער בין להפרש בהתאם הלקוח של וההפסד הרווח ביתרת התאמה ותבצע המחליף החוזה של המרווח עלות בגובה

 הפרשימנטרלת את השפעת  ההתאמה) הבא באופן המחליף הפיננסי במכשיר העסקה נפתחה בו השער לבין המוחלף הפיננסי במכשיר
 :(המוחלף החוזה לבין המחליף החוזה בין המחיר

 במועד יחויב( Buy) רכישה בעסקת לקוח -( הישן) המוחלף הפיננסי המכשיר משער גבוה( החדש) המחליף הפיננסי המכשיר שער כאשר
 של המכירה שער לבין המחליף הפיננסי המכשיר של המכירה שער בין בהפרש החוזים כמות מכפלת בגובה המסחר בחשבון ההחלפה
 בין בהפרש החוזים כמות מכפלת בגובה המסחר בחשבון ההחלפה במועד יזוכה( Sell) מכירה בעסקת לקוח. המוחלף הפיננסי המכשיר

 . המוחלף הפיננסי המכשיר של הרכישה שער לבין המחליף הפיננסי המכשיר של הרכישה שער
 במועד יזוכה( Buy) רכישה לקוח בעסקת – )הישן( המוחלף הפיננסי המכשיר ממחיר נמוך( חדשמכשיר הפיננסי המחליף )הה שער כאשר

שער המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף לבין שער המכירה של  בין המסחר בגובה מכפלת כמות החוזים בפערבחשבון ההחלפה 
 בין בחשבון המסחר בגובה מכפלת כמות החוזים בפער ההחלפה במועד יחויב( Sell) מכירה בעסקת לקוח המכשיר הפיננסי המחליף.

 שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף לבין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף. 
 הפיננסי הקיים )בהתאם לפוזיציה( המכשיר ממכירת/רכישת של החוזה המחליף כתוצאה מרווח שווי: לגלגול בנוגע הנגבות העמלות

 .החדש הפיננסי המכשיר ורכישת/מכירת
 בתקנון. 14פרק מפורט ב האחרון הרבעון , לתקופתחוזה בודד בגין גלגול  ממוצעת עמלת מרווח

 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 
המכשיר 
 הפיננסי  

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

 עמלות
נוספות 
בקשר 

למכשיר 
 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות

 09:00 – 23:00' ו-ימים ב'  –(: שעות מסחר קיץשעון ישראל )שעון 
 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

http://www.plus500.co.il/Instruments/FSM
http://www.plus500.co.il/Instruments/FSM
https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
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במקרים בהם פקיעת החוזה העתידי מאוחרת ביחס למועד הגלגול, במקרה זה החוזה העתידי יהיה הבא לאחר החוזה  20

 הקרוב ביותר

 במכשיר
 הפיננסי
 בו המטבע

 נקוב
 המכשיר
 הפיננסי

 פרנק שוויצרי

 בשערי החליפין.  םכתוצאה משינויי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברה החשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר

 הבסיס נכס

 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

.  -פקיעתו מצוין בלינק הבא שמועד  SMI FUTURES (FSMI) מדד עתידי חוזה: מלא שם

 http://www.plus500.co.il/Instruments/FSM משתנה אינו  ,ל"נכס הבסיס המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע בלינק הנ 
יהיה תמיד החוזה העתידי נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי  .פקיעתו למועד ועד בזירה למסחר הפיננסי זמין המכשיר בו מהרגע

 . מועד הפקיעה של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד פקיעת המכשיר הפיננסי.20הנ"ל הקרוב ביותר או החוזה העתידי הבא אחריו

 20 כולל אשר, SWISS MKT (SMI)הייחוס מדד של העתידי מחירו את מייצג  SMI FUTURES (FSMI)מדד: הבסיס נכס תיאור
 . החברות הגדולות הנסחרות בבורסה של שוויץשל  מניות

 הדיבידנדים כי ומניח אותו המרכיבות המניות אחר העוקב מדד הוא( Total Return Index) השקעה : מדדמחיר מדד המדד הינו מסוג
 מחיר ממדד בשונה וזאת. דיבידנד של חלוקה ישנה כאשר יורד אינו המדד מכך כתוצאה. המדד במניות מחדש הושקעו בו המחולקים

 . הדיבידנד לחלוקת בהתאם מטה מתעדכן אשר
  : הבסיס נכס אודות נוסף למידע

en/products/idx/smi/19444-http://www.eurexchange.com/exchange/  
 

 Eurex Exchange מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

    FSMI:נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

en/products/idx/smi/19444-http://www.eurexchange.com/exchange/   

 קוד
 /בלומברג
 רויטרס

SM1:IND (בלומברג ) 

 פרנק שוייצרי הנכס מטבע

 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14פרק נתון סטיית תקן יומית מפורט ב

תנודתיות 
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

 HIGHבסיס 

- LOW) 

 בתקנון. 14פרק נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים ב
 
 
 

שנמדד  (LOW( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )HIGHביותר )אופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה 
 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )

 בזירה המסחר
 מערכת
  מסחר

 Plus500 מערכת המסחר:  שם

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

 Swiss 20 / שוויץ 20
 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו
 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:

 יחידת נכס בסיס(. המינימלית הנדרשת*מחירכמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה 

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 

http://www.plus500.co.il/Instruments/FSM
http://www.eurexchange.com/exchange-en/products/idx/smi/19444/
http://www.eurexchange.com/exchange-en/products/idx/smi/19444/
http://www.eurexchange.com/exchange-en/products/idx/smi/19444/
http://www.eurexchange.com/exchange-en/products/idx/smi/19444/
http://www.eurexchange.com/exchange-en/products/idx/smi/19444/
http://www.eurexchange.com/exchange-en/products/idx/smi/19444/
http://www.eurexchange.com/exchange-en/products/idx/smi/19444/
http://www.eurexchange.com/exchange-en/products/idx/smi/19444/
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 המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות 
 בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:

0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5קרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו המספר ה

  http://www.plus500.co.il/Instruments/FSM  –לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה 

 יננסי בפלטפורמת המסחר.ובפרטי המכשיר הפ
 שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.

  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 2.5%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה
 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה
 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

XX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלתלא  החברה

 

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

 פרנק שוויצרי 1

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

contracts * 1 

Contracts –  לעסקה החוזיםכמות . 

SMI  FUTURES (FSMI) –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

, תביא SMI  FUTURES (FSMI)( במחיר חוזה 1, תזוזה מינימלית )SMI  FUTURES (FSMI)יחידות  100עבור רכישת  : לדוגמה
 .פרנק שוויצרי 10לרווח/הפסד של 

 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

http://www.plus500.co.il/Instruments/FSM
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 
אחר למעט מקרים בהם פקיעת החוזה העתידי מאוחרת ביחס למועד הגלגול, במקרה זה החוזה העתידי יהיה הבא ל 21

 החוזה הקרוב ביותר

 07/07/19  -עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס

 נכס סיווג

 בסיס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 מינימלית

 עסקה לפתיחת

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

NASDAQ 100 E-MINI FUTURES 
 NASDAQ 100 E-MINI נכס הבסיס הוא החוזה העתידי 

FUTURES  הבא בלינקפקיעתו מצוין  שמועד: 

http://www.plus500.co.il/Instruments/NQ   לתנאי
גלגול/פקיעת המכשיר הפיננסי ראה "מועד פקיעת המכשיר 

 ".הפיננסי" ו"גלגול המכשיר הפיננסי
נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה 

 .21העתידי הנ"ל הקרוב ביותר או החוזה העתידי הבא אחריו 

 עתידי חוזה

 מדד על

בעל מועד המכשיר 
 פקיעה. קיימת

אפשרות לפתיחת 
עסקה חדשה באופן 

 בהתאםאוטומטי 
המפורטים  לתנאים

 פקיעת מועד" בסעיף
 הפיננסי" המכשיר

2.5% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 מינוף
 ומסחר
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית רשתהנד הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד יש הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

 

   http://www.plus500.co.il/Instruments/NQ:הבא בלינק זמין הפיננסי )יום ושעה מדייקת( המכשיר פקיעת מועד

 זמין בלינק המופיע פקיעה מועד אותו בעל המכשיר בו מהרגע משתנה אינו ,ל"הנ בלינק המוצג הפקיעה מועדבתנאי שוק רגילים, 

בתנאי שוק המתאפיינים בדלילות מסחר, מיעוט ציטוטים והיקפי מסחר נמוכים ביחס לחוזה  .פקיעתו למועד ועד בזירה למסחר
החברה את מועד הפקיעה  תקדיםואשר אינם נובעים ממסחר בימי חג או כשל טכני,  ,העתידי בעל מועד הפקיעה הקרוב ביותר אחריו

 בהתקיים  כל התנאים המצטברים הבאים: )להלן: "הקדמה"(

 בעל הינו ("הבא העתידי החוזה: ")להלן הנוכחי העתידי החוזה לאחר ביותר הקרוב פקיעה מועד בעל שהינו הבא העתידי החוזה •
החוזה : ")להלן הפיננסי המכשיר של הבסיס נכס את אשר  מהווה הנוכחי מהחוזה העתידי יותר גבוהים מסחר והיקפי סחירות
 התנאים בדיקת למועד שקדמו שעות 48 -ב החוזים בכמות המסחר מחזור כי בחינה י"ע תבוצע הבדיקה. ("הנוכחי העתידי

 .הנוכחי העתידי בחוזה החוזים בכמות ממחזור המסחר גבוה ,הבא העתידי בחוזה המצטברים

 העתידי החוזה על במערכת מכמות הציטוטים 50% -ב לפחות גבוהה הבא העתידי החוזה בעבור במערכת הציטוטים כמות •
 .טכני כשלשל ב או חג בימישמתרחש  קיטוןזאת למעט . לפחות שעות 12 של מדידה תקופת במשך( הבסיס נכס) הנוכחי

 
העדכני יוצג  מועד הפקיעה .גלגול/הפקיעה מועד טרם שעות 24 הפחות לכל ללקוח הודעה תשלח בהתקיים התנאים המפורטים לעיל,

  בלינק הנ"ל.
 

 .הפקיעהמועד  לפני הסמוך במכשיר הפיננסי האחרון המחירהפקיעה הינו:  שער
 

http://www.plus500.co.il/Instruments/NQ
http://www.plus500.co.il/Instruments/NQ
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עסקה חדשה במכשיר פיננסי ופתיחת עסקה הנוכחית במכשיר פיננסי זה, סגירת ה ,כברירת מחדלתבוצע, פקיעת המכשיר הפיננסי  במועד
 הקרוב הינו פקיעתו מועד ואשר, בורסה באותה הנסחר, NASDAQ 100 E-MINI FUTURESהוא החוזה העתידי שלו שנכס הבסיס 

 "(.המכשיר הפיננסי גלגול)להלן: " נכס הבסיס המתואר בסעיפי נכס הבסיס פקיעתו של לאחר מועד ביותר
 פרטים אודות מועד הגלגול זמינים ללקוח בכל עת בפרטי המכשיר בפלטפורמת המסחר. גלגול העסקה כרוך בעלויות.

  סעיף "גלגול המכשיר הפיננסי". נוספים ראה לפרטים 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

 כפול( contracts) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערההפרש שבין 

 ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר שער
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון למטבע
שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח

 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[contracts ∗ [NASDAQ 100 E MINI FUTURES
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − NASDAQ 100 E MINI FUTURES
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)
= 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[contracts  ∗ [NASDAQ 100 E MINI FUTURES 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  NASDAQ 100 E MINI FUTURES 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)
= 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 

 :מקרא

Contracts –  לעסקה חוזיםכמות . 

𝑁𝐴𝑆𝐷𝐴𝑄 100 𝐸 𝑀𝐼𝑁𝐼 𝐹𝑈𝑇𝑈𝑅𝐸𝑆 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝑁𝐴𝑆𝐷𝐴𝑄 100 𝐸 𝑀𝐼𝑁𝐼 𝐹𝑈𝑇𝑈𝑅𝐸𝑆 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

𝑁𝐴𝑆𝐷𝐴𝑄 100 𝐸 𝑀𝐼𝑁𝐼 𝐹𝑈𝑇𝑈𝑅𝐸𝑆 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

𝑁𝐴𝑆𝐷𝐴𝑄 100 𝐸 𝑀𝐼𝑁𝐼 𝐹𝑈𝑇𝑈𝑅𝐸𝑆 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
 

המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תעשה לפי שער המכירה בזירה : ההמרה שער קביעת אופן

(bid של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד ) 10סגירת העסקה, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 
 לתקנון(.

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה
 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

Contracts ∗ 𝑁𝐴𝑆𝐷𝐴𝑄 100 𝐸 𝑀𝐼𝑁𝐼 𝐹𝑈𝑇𝑈𝑅𝐸𝑆 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
מפורט  - )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון( בגובה חוזה אחד פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע

 . בתקנון 14פרק ב
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

Contracts ∗ 𝑁𝐴𝑆𝐷𝐴𝑄 100 𝐸 𝑀𝐼𝑁𝐼 𝐹𝑈𝑇𝑈𝑅𝐸𝑆
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛  * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
מפורט  - האחרון()הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון  בגובה חוזה אחד פתוחה עסקת מכירה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע

 . בתקנון 14פרק ב
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הלקוחהדבר כי 

, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי
בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 

 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "
 

 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Contracts – חוזים כמות  . 
D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

𝑁𝐴𝑆𝐷𝐴𝑄 100 𝐸 𝑀𝐼𝑁𝐼 𝐹𝑈𝑇𝑈𝑅𝐸𝑆 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 
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𝑁𝐴𝑆𝐷𝐴𝑄 100 𝐸 𝑀𝐼𝑁𝐼 𝐹𝑈𝑇𝑈𝑅𝐸𝑆 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
לפי שער המכירה  תיעשה, )אם נדרש( המסחר חשבון מטבע לערכי, פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה:  המרת ההמרה שער קביעת אופן

(, בכפוף למנגנון לעילבגין העמלה )כמתואר  חיוב( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד bid) בזירה האחרון
 (.לתקנון 10 סעיף ראההמחירים הבלתי תלוי )

 R(Buy) - הריבית בתוספת החברה של מהעמלה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור month 1 

Libor (USD) חודש. כל בתחילת תשנקבע כפי ,השנתית 

R(Sell) - 1  הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית .שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור Libor (USD)

month ,חודש כל בתחילת שנקבעת כפי השנתית.  
 - ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 00:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/NQ  .ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  
המרת  עמלת

 מטבע 
 .מטבע המרת עמלת אין

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

 - הבא בלינק זמין הפיננסי )יום ושעה מדייקת( המכשיר גלגול מועד : המכשיר הפיננסי" גלגול" מועד

http://www.plus500.co.il/Instruments/NQ 

 זמין בלינק המופיע גלגול מועד אותו בעל המכשיר בו מהרגע משתנה אינו ,ל"הנ בלינק המוצג גלגולה מועדבתנאי שוק רגילים, 
בתנאי שוק המתאפיינים בדלילות מסחר, מיעוט ציטוטים והיקפי מסחר נמוכים ביחס לחוזה   .פקיעתו למועד ועד בזירה למסחר

 הגלגולהחברה את מועד  תקדיםהעתידי בעל מועד הפקיעה הקרוב ביותר אחריו ואשר אינם נובעים ממסחר בימי חג או כשל טכני, 
 בהתקיים  כל התנאים המצטברים הבאים: )להלן: "הקדמה"(

 בעל הינו ("הבא העתידי החוזה: ")להלן הנוכחי העתידי החוזה לאחר ביותר הקרוב פקיעה מועד בעל שהינו הבא העתידי החוזה •
החוזה : ")להלן הפיננסי המכשיר של הבסיס נכס את אשר  מהווה הנוכחי מהחוזה העתידי יותר גבוהים מסחר והיקפי סחירות
 התנאים בדיקת למועד שקדמו שעות 48 -ב החוזים בכמות המסחר מחזור כי בחינה י"ע תבוצע הבדיקה. ("הנוכחי העתידי

 .הנוכחי העתידי בחוזה החוזים בכמות ממחזור המסחר גבוה הבא העתידי בחוזה המצטברים
 הנוכחי העתידי החוזה על במערכת מכמות הציטוטים 50% -ב לפחות גבוהה הבא העתידי החוזה בעבור במערכת הציטוטים כמות
 .טכני כשלשל ב או חג בימישמתרחש  קיטוןזאת למעט  . לפחות שעות 12 של מדידה תקופת הבסיס( במשך )נכס

מועד הגלגול העדכני יוצג  .גלגול/הפקיעה מועד טרם שעות 24 הפחות לכל ללקוח הודעה תשלח, בהתקיים התנאים המפורטיםן לעיל
 בלינק הנ"ל.

 המקורית העסקה פתיחת במועד ששרר השער על להתבסס ימשיך וההפסד הרווח יתרת חישוב הפיננסי המכשיר גלגול ביצוע לאחר
 המסחר חשבון את תחייב תבצע החברה(, לעיל כמתואר) הפיננסי במכשיר גלגול כל במועד. הפיננסי במכשיר( הראשון הגלגול בטרם)

 העסקה נסגרה בו השער בין להפרש בהתאם הלקוח של וההפסד הרווח ביתרת התאמה ותבצע המחליף החוזה של המרווח עלות בגובה
 הפרשימנטרלת את השפעת  ההתאמה) הבא באופן המחליף הפיננסי במכשיר העסקה נפתחה בו השער לבין המוחלף הפיננסי במכשיר

 :(המוחלף החוזה לבין המחליף החוזה בין המחיר

 במועד יחויב( Buy) רכישה בעסקת לקוח -( הישן) המוחלף הפיננסי המכשיר משער גבוה( החדש) המחליף הפיננסי המכשיר שער כאשר
 של המכירה שער לבין המחליף הפיננסי המכשיר של המכירה שער בין בהפרש החוזים כמות מכפלת בגובה המסחר בחשבון ההחלפה
 בין בהפרש החוזים כמות מכפלת בגובה המסחר בחשבון ההחלפה במועד יזוכה( Sell) מכירה בעסקת לקוח. המוחלף הפיננסי המכשיר

 . המוחלף הפיננסי המכשיר של הרכישה שער לבין המחליף הפיננסי המכשיר של הרכישה שער
 במועד יזוכה( Buy) רכישה לקוח בעסקת – )הישן( המוחלף הפיננסי המכשיר ממחיר נמוך( חדשמכשיר הפיננסי המחליף )הה שער כאשר

שער המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף לבין שער המכירה של  בין המסחר בגובה מכפלת כמות החוזים בפערבחשבון ההחלפה 
 בין בחשבון המסחר בגובה מכפלת כמות החוזים בפער ההחלפה במועד יחויב( Sell) מכירה בעסקת לקוח המכשיר הפיננסי המחליף.

 ה של המכשיר הפיננסי המחליף. שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף לבין שער הרכיש
 הפיננסי הקיים )בהתאם לפוזיציה( המכשיר ממכירת/רכישת של החוזה המחליף כתוצאה מרווח שווי: לגלגול בנוגע הנגבות העמלות

 .החדש הפיננסי המכשיר ורכישת/מכירת
 בתקנון. 14פרק מפורט ב האחרון הרבעון , לתקופתחוזה בודד בגין גלגול  ממוצעת עמלת מרווח

 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 
המכשיר 
 הפיננסי  

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

 עמלות
נוספות 
בקשר 

למכשיר 
 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

 23:15 -23:30 , הפסקת מסחר יומית בשעה 01:00 – 00:00' ש-ימים ב'  –(: שעות מסחר קיץשעון ישראל )שעון 
 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 בו המטבע
 נקוב

 )$(. ריתהב ארצות דולר

http://www.plus500.co.il/Instruments/NQ
http://www.plus500.co.il/Instruments/NQ
https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
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במקרים בהם פקיעת החוזה העתידי מאוחרת ביחס למועד הגלגול, במקרה זה החוזה העתידי יהיה הבא לאחר החוזה  22

 הקרוב ביותר

 המכשיר
 הפיננסי

 בשערי החליפין.  םכתוצאה משינויי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברה החשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר

 הבסיס נכס

 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

 -פקיעתו מצוין בלינק הבא שמועד  MINI FUTURES-NASDAQ 100 E מדד עתידי חוזה: מלא שם

http://www.plus500.co.il/Instruments/NQ 
 ועד בזירה למסחר הפיננסי זמין המכשיר בו מהרגע משתנה אינו  ,ל"נכס הבסיס המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע בלינק הנ

. 22תמיד החוזה העתידי הנ"ל הקרוב ביותר או החוזה העתידי הבא אחריונכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה  .פקיעתו למועד
 מועד הפקיעה של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד פקיעת המכשיר הפיננסי.

 חוזהחוזה עתידי בהיקף קטן יותר וסחירות משופרת ביחס ל מייצג MINI FUTURES-NASDAQ 100 E מדד: הבסיס נכס תיאור

  הייחוס מדד של העתידי מחירו את מייצג NASDAQ 100 E-MINI FUTURESמדד. Nasdaq100 Future  הסטנדרטי עתידי

Nasdaq100 ,ב"בארה ניו יורק תבבורס הנסחרות ההטכנולוגי מניות 100 כולל אשר.  

 הדיבידנדים כי ומניח אותו המרכיבות המניות אחר העוקב מדד הוא( Total Return Index) השקעה : מדדמחיר מדד המדד הינו מסוג
 מחיר ממדד בשונה וזאת. דיבידנד של חלוקה ישנה כאשר יורד אינו המדד מכך כתוצאה. המדד במניות מחדש הושקעו בו המחולקים

 . הדיבידנד לחלוקת בהתאם מטה מתעדכן אשר
 html-nasdaq-mini-index/e-index/us-http://www.cmegroup.com/trading/equity.100 : הבסיס נכס אודות נוסף למידע

 Chicago Mercantile Exchange שיקגו בורסת -CME  מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

   NQ :נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

100.html-nasdaq-mini-index/e-index/us-egroup.com/trading/equityhttp://www.cm 

 קוד
 /בלומברג
 רויטרס

NQ1:IND(בלומברג ) 

 ב"ארה דולר( USD) הנכס מטבע

 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14פרק נתון סטיית תקן יומית מפורט ב

תנודתיות 
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

 HIGHבסיס 

- LOW) 

 בתקנון. 14פרק נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים ב
 
 

שנמדד  (LOW( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )
 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWהתוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )באותו יום המסחר. 

 בזירה המסחר
 מערכת
  מסחר

 Plus500 מערכת המסחר:  שם

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

 Nasdaq 100/100נאסד"ק 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך הכמות הנדרשת לפתיחת ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו

 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:
 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה , כמות 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:
0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 

http://www.plus500.co.il/Instruments/NQ
http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-nasdaq-100.html
http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-nasdaq-100.html
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1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 http://www.plus500.co.il/Instruments/NQ –ראה פירוט באתר החברה לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, 

 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.
 שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.

  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 2.5%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה
 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה
 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלתלא  החברה

  

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

$0.01 

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

contracts * 0.01$  

Contracts –  לעסקה החוזיםכמות . 

𝑁𝐴𝑆𝐷𝐴𝑄 100 𝐸 𝑀𝐼𝑁𝐼 𝐹𝑈𝑇𝑈𝑅𝐸𝑆  –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

-NASDAQ 100 E( במחיר חוזה 0.01, תזוזה מינימלית )NASDAQ 100 E-MINI FUTURESיחידות  100עבור רכישת  : לדוגמה

MINI FUTURES 20$, תביא לרווח/הפסד של. 
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים
לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן

המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 
Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

http://www.plus500.co.il/Instruments/NQ
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 תקנון - דף מוצר
 פיננסי מכשיר פרופיל

 
למעט מקרים בהם פקיעת החוזה העתידי מאוחרת ביחס למועד הגלגול, במקרה זה החוזה העתידי יהיה הבא לאחר  23

 החוזה הקרוב ביותר

 07/07/19  -עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס

 נכס סיווג

 בסיס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 מינימלית

 עסקה לפתיחת

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

Soybean Futures 

 שמועד Soybean Futures נכס הבסיס הוא החוזה העתידי 
 :הבא בלינקפקיעתו מצוין 

  http://www.plus500.co.il/Instruments/ZS 
לתנאי גלגול/פקיעת המכשיר הפיננסי ראה "מועד פקיעת 

 ".המכשיר הפיננסי" ו"גלגול המכשיר הפיננסי
נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה העתידי 

 .23הנ"ל הקרוב ביותר או החוזה העתידי הבא אחריו 

 עתידי חוזה

 סחורה על

בעל מועד המכשיר 
 פקיעה. קיימת

אפשרות לפתיחת 
עסקה חדשה באופן 

 בהתאםאוטומטי 
המפורטים  לתנאים

 פקיעת מועד" בסעיף
 הפיננסי" המכשיר

5% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 מינוף
 ומסחר
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית רשתהנד הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד יש הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

 http://www.plus500.co.il/Instruments/ZS : הבא בלינק זמין הפיננסי )יום ושעה מדייקת( המכשיר פקיעת מועד
 זמין בלינק המופיע פקיעה מועד אותו בעל המכשיר בו מהרגע משתנה אינו ,ל"הנ בלינק המוצג הפקיעה מועדבתנאי שוק רגילים, 

בתנאי שוק המתאפיינים בדלילות מסחר, מיעוט ציטוטים והיקפי מסחר נמוכים ביחס לחוזה  .פקיעתו למועד ועד בזירה למסחר
החברה את מועד הפקיעה  תקדיםואשר אינם נובעים ממסחר בימי חג או כשל טכני,  ,העתידי בעל מועד הפקיעה הקרוב ביותר אחריו

 בהתקיים  כל התנאים המצטברים הבאים: )להלן: "הקדמה"(

 בעל הינו ("הבא העתידי החוזה: ")להלן הנוכחי העתידי החוזה לאחר ביותר הקרוב פקיעה מועד בעל שהינו הבא העתידי החוזה •
החוזה : ")להלן הפיננסי המכשיר של הבסיס נכס את אשר  מהווה הנוכחי מהחוזה העתידי יותר גבוהים מסחר והיקפי סחירות
 התנאים בדיקת למועד שקדמו שעות 48 -ב החוזים בכמות המסחר מחזור כי בחינה י"ע תבוצע הבדיקה. ("הנוכחי העתידי

 .הנוכחי העתידי בחוזה החוזים בכמות ממחזור המסחר גבוה ,הבא העתידי בחוזה המצטברים

 העתידי החוזה על במערכת מכמות הציטוטים 50% -ב לפחות גבוהה הבא העתידי החוזה בעבור במערכת הציטוטים כמות •
 .טכני כשלשל ב או חג בימישמתרחש  קיטוןזאת למעט . לפחות שעות 12 של מדידה תקופת במשך( הבסיס נכס) הנוכחי

 
העדכני יוצג  מועד הפקיעה .גלגול/הפקיעה מועד טרם שעות 24 הפחות לכל ללקוח הודעה תשלח בהתקיים התנאים המפורטים לעיל,

  בלינק הנ"ל.
 

 .הפקיעהמועד  לפני הסמוך במכשיר הפיננסי האחרון המחירהפקיעה הינו:  שער
עסקה חדשה במכשיר פיננסי ופתיחת עסקה הנוכחית במכשיר פיננסי זה, סגירת ה ,כברירת מחדלתבוצע,  פקיעת המכשיר הפיננסי במועד

לאחר  ביותר הקרוב הינו פקיעתו מועד ואשר, בורסה באותה הנסחר, Soybean Futures Future הוא החוזה העתידי שלו שנכס הבסיס 
 "(.המכשיר הפיננסי גלגול)להלן: " נכס הבסיס המתואר בסעיפי נכס הבסיס פקיעתו של מועד

 פרטים אודות מועד הגלגול זמינים ללקוח בכל עת בפרטי המכשיר בפלטפורמת המסחר. גלגול העסקה כרוך בעלויות.

http://www.plus500.co.il/Instruments/ZS
http://www.plus500.co.il/Instruments/ZS
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  "גלגול המכשיר הפיננסי".סעיף  נוספים ראה לפרטים

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח
 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[contracts ∗ [Soybean Futures 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − Soybean Futures  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[contracts  ∗ [Soybean Futures  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  Soybean Futures 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 :מקרא

Contracts –  לעסקה חוזיםכמות . 

Soybean Futures  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער  

Soybean Futures  
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

Soybean Futures  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

Soybean Futures  
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
 

ירה בזירה המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תעשה לפי שער המכ: ההמרה שער קביעת אופן

(bid של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד סגירת העסקה, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף )10 
 לתקנון(.

 

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 22:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה
 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 22:00:00 :בשעה
 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

Contracts ∗ Soybean Futures  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
מפורט  - )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון( בגובה חוזה אחד פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע

 בתקנון. 14פרק ב
 העשרונית(. ספרות מעבר לנקודה 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

Contracts ∗ Soybean Futures 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
מפורט  - האחרון()הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון  אחד חוזה בגובה  פתוחה עסקת מכירה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע

 בתקנון. 14פרק ב
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הלקוחהדבר כי 

, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 22:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי
בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  22:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 

 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Contracts – חוזים כמות  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.22:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

Soybean Futures  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועד של המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר. 

Soybean Futures  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

FX (bid) - הפיננסי המכשיר בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער. 
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המרת עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תיעשה לפי שער המכירה  : ההמרה שער קביעת אופן 

( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד חיוב בגין העמלה )כמתואר לעיל(, בכפוף למנגנון bidהאחרון בזירה )
 לתקנון(. 10המחירים הבלתי תלוי )ראה סעיף 

 (Buy) R - הריבית בתוספת החברה של מהעמלה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית יעורש month 1 

Libor (USD) ,חודש כל בתחילת שנקבעת כפי השנתית. 

R (Sell) - הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית .שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור   Libor (USD)

month 1 ,חודש כל בתחילת שנקבעת כפי השנתית .  
  - ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 22:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/ZS  .ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  

המרת  עמלת
 מטבע 

 .אין עמלת המרת מטבע

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

 - הבא בלינק זמין ושעה מדייקת(הפיננסי )יום  המכשיר גלגול מועד : המכשיר הפיננסי" גלגול" מועד
- http://www.plus500.co.il/Instruments/ZS  

 זמין בלינק המופיע גלגול מועד אותו בעל המכשיר בו מהרגע משתנה אינו ,ל"הנ בלינק המוצג גלגולה מועדבתנאי שוק רגילים, 
בתנאי שוק המתאפיינים בדלילות מסחר, מיעוט ציטוטים והיקפי מסחר נמוכים ביחס לחוזה   .פקיעתו למועד ועד בזירה למסחר

 הגלגולהחברה את מועד  תקדיםהעתידי בעל מועד הפקיעה הקרוב ביותר אחריו ואשר אינם נובעים ממסחר בימי חג או כשל טכני, 
 רים הבאים:בהתקיים  כל התנאים המצטב )להלן: "הקדמה"(

 בעל הינו ("הבא העתידי החוזה: ")להלן הנוכחי העתידי החוזה לאחר ביותר הקרוב פקיעה מועד בעל שהינו הבא העתידי החוזה •
החוזה : ")להלן הפיננסי המכשיר של הבסיס נכס את אשר  מהווה הנוכחי מהחוזה העתידי יותר גבוהים מסחר והיקפי סחירות
 התנאים בדיקת למועד שקדמו שעות 48 -ב החוזים בכמות המסחר מחזור כי בחינה י"ע תבוצע הבדיקה. ("הנוכחי העתידי

 .הנוכחי העתידי בחוזה החוזים בכמות ממחזור המסחר גבוה הבא העתידי בחוזה המצטברים
 הנוכחי העתידי החוזה על במערכת מכמות הציטוטים 50% -ב לפחות גבוהה הבא העתידי החוזה בעבור במערכת הציטוטים כמות
 .טכני כשלשל ב או חג בימישמתרחש  קיטוןזאת למעט  . לפחות שעות 12 של מדידה תקופת הבסיס( במשך )נכס

מועד הגלגול העדכני יוצג  .גלגול/הפקיעה מועד טרם שעות 24 הפחות לכל ללקוח הודעה תשלח, בהתקיים התנאים המפורטיםן לעיל
 בלינק הנ"ל.

 
חישוב יתרת הרווח וההפסד ימשיך להתבסס על השער ששרר במועד פתיחת העסקה המקורית  הפיננסי מכשירה גלגול ביצועלאחר 

תחייב את חשבון המסחר בגובה  החברה)בטרם הגלגול הראשון( במכשיר הפיננסי. במועד כל גלגול במכשיר הפיננסי )כמתואר לעיל(, 
 במכשיר העסקה נסגרה בו השערבין  להפרשבהתאם  קוחהל של וההפסד הרווח ביתרת התאמהעלות המרווח של החוזה המחליף ותבצע 

ההתאמה מנטרלת את השפעת הפרשי המחיר בין באופן הבא ) פיננסי המחליףה במכשיר העסקה הנפתח בו שערה ובין המוחלף הפיננסי
 :החוזה המחליף לבין החוזה המוחלף(

 במועד יחויב( Buy) רכישה בעסקת לקוח - המוחלף )הישן( הפיננסי מכשיר משער גבוה( החדש) המחליף הפיננסי המכשיר שער כאשר
שער המכירה של המכשיר הפיננסי המחליף לבין שער המכירה של  בין בחשבון המסחר בגובה מכפלת כמות החוזים בהפרשההחלפה 

 בין פלת כמות החוזים בהפרשבחשבון המסחר, בגובה מכ ההחלפה במועד יזוכה( Sell) מכירה בעסקת לקוח המכשיר הפיננסי המוחלף.
 שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף לבין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף. 

 במועד יזוכה( Buy) רכישה לקוח בעסקת – )הישן( המוחלף הפיננסי המכשיר ממחיר נמוך( חדשמכשיר הפיננסי המחליף )הה שער כאשר
שער המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף לבין שער המכירה של  בין כמות החוזים בהפרשבחשבון המסחר בגובה מכפלת ההחלפה 

 בין בחשבון המסחר בגובה מכפלת כמות החוזים בהפרש ההחלפה במועד יחויב( Sell) מכירה בעסקת לקוח המכשיר הפיננסי המחליף.
 נסי המחליף. שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף לבין שער הרכישה של המכשיר הפינ

)בהתאם לפוזיציה(  הפיננסי הקיים המכשיר ממכירת/רכישת של החוזה המחליף כתוצאה מרווח שווי: לגלגול בנוגע הנגבות העמלות
 .החדש הפיננסי המכשיר ורכישת/מכירת

 בתקנון. 14פרק האחרון מפורט בבגין גלגול חוזה בודד, לתקופת הרבעון   עמלת מרווח ממוצעת
 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 
המכשיר 
 הפיננסי  

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

 עמלות
נוספות 
בקשר 

למכשיר 
 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

 16:30-21:20ו' -,   ימים ב'03:00 – 15:45' ה-ימים ב'  –(: שעות מסחר קיץשעון שעון ישראל )
 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 בו המטבע
 נקוב

 )$(. הברית ארצות דולר

  םכתוצאה משינויי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברה החשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 בשערי החליפין. 

http://www.plus500.co.il/Instruments/ZS
http://www.plus500.co.il/Instruments/ZS
https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
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ים בהם פקיעת החוזה העתידי מאוחרת ביחס למועד הגלגול, במקרה זה החוזה העתידי יהיה הבא לאחר החוזה במקר 24

 הקרוב ביותר

 המכשיר
 הפיננסי

 הבסיס נכס

 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

  http://www.plus500.co.il/Instruments/ZS -פקיעתו מצוין בלינק הבא שמועד SOYBEAN FUTURES   עתידי על חוזה: מלא שם
 ועד בזירה למסחר הפיננסי זמין המכשיר בו מהרגע משתנה אינו  ,ל"נכס הבסיס המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע בלינק הנ

. 24החוזה העתידי הנ"ל הקרוב ביותר או החוזה העתידי הבא אחריו נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד .פקיעתו למועד
 מועד הפקיעה של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד פקיעת המכשיר הפיננסי.

 מחיר פולי סויה. :  חוזה עתידי עלהבסיס נכס תיאור 
  הבסיס נכס אודות נוסף למידע

oilseed/soybean.html-and-http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain 
    

 CME  מסחר מקום

 Chicago Mercantile Exchange שיקגו בורסת -

 נכס סימול

 הבסיס

  ZS  :נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד.

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק
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 קוד
 /בלומברג
 רויטרס

S Comdty  (בלומברג ) 

 הנכס מטבע
 

(USD )ב"ארה דולר 

 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 
 
 

נודתיות ת
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

 HIGHבסיס 

- LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 
 

שנמדד  (LOWמסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )( שנמדד ביום HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )

 בזירה המסחר

 מערכת
 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

 ZS/פולי סויה

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו
 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:

 בסיס(.יחידת נכס  כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 קבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:בהת

0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

http://www.plus500.co.il/Instruments/ZS
http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/soybean.html
http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/soybean.html
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40/(0.1*77)=5.194 
 385$  ה המינימלי יהיה, ולכן שווי העסק5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 http://www.plus500.co.il/Instruments/ZS –לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה 

 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.
 המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי בכמות היחידות 

 בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 5%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה
 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלת לא החברה

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

$0.01 

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

 contracts *0.01$  

Contracts –  לעסקה החוזיםכמות . 

Soybean Futures  –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

, תביא  Soybean Futures ( במחיר חוזה 0.01, תזוזה מינימלית ) Soybean Futures חוזים על  100עבור רכישת  : לדוגמה
 .0.01לרווח/הפסד של 

 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים
לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן

המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 
Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

http://www.plus500.co.il/Instruments/ZS
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 
למעט מקרים בהם פקיעת החוזה העתידי מאוחרת ביחס למועד הגלגול, במקרה זה החוזה העתידי יהיה הבא לאחר  25

 החוזה הקרוב ביותר

 07/07/19  -עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס

 נכס סיווג

 בסיס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 מינימלית

 עסקה לפתיחת

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

BRENT CRUDE FUTRURES 

 BRENT CRUDE נכס הבסיס הוא החוזה העתידי 

FUTRURES הבא בלינקפקיעתו מצוין  שמועד: 

http://www.plus500.co.il/Instruments/EB 
לתנאי גלגול/פקיעת המכשיר הפיננסי ראה "מועד פקיעת 

 ".המכשיר הפיננסי" ו"גלגול המכשיר הפיננסי
נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה העתידי 

 .25חוזה העתידי הבא אחריו הנ"ל הקרוב ביותר או ה

 עתידי חוזה

 סחורה על

בעל מועד המכשיר 
 פקיעה. קיימת

אפשרות לפתיחת 
עסקה חדשה באופן 

 בהתאםאוטומטי 
המפורטים  לתנאים

 פקיעת מועד" בסעיף
 הפיננסי" המכשיר

5% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 מינוף
 ומסחר
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד יש הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

   http://www.plus500.co.il/Instruments/EB   : הבא בלינק זמין הפיננסי )יום ושעה מדייקת( המכשיר פקיעת מועד
 זמין בלינק המופיע פקיעה מועד אותו בעל המכשיר בו מהרגע משתנה אינו ,ל"הנ בלינק המוצג הפקיעה מועדבתנאי שוק רגילים, 

בתנאי שוק המתאפיינים בדלילות מסחר, מיעוט ציטוטים והיקפי מסחר נמוכים ביחס לחוזה  .פקיעתו למועד ועד בזירה למסחר
החברה את מועד הפקיעה  תקדיםואשר אינם נובעים ממסחר בימי חג או כשל טכני,  ,העתידי בעל מועד הפקיעה הקרוב ביותר אחריו

 בהתקיים  כל התנאים המצטברים הבאים: )להלן: "הקדמה"(

 בעל הינו ("הבא העתידי החוזה: ")להלן הנוכחי העתידי החוזה לאחר ביותר הקרוב פקיעה מועד בעל שהינו הבא העתידי החוזה •
החוזה : ")להלן הפיננסי המכשיר של הבסיס נכס את אשר  מהווה הנוכחי מהחוזה העתידי יותר גבוהים מסחר והיקפי סחירות
 התנאים בדיקת למועד שקדמו שעות 48 -ב החוזים בכמות המסחר מחזור כי בחינה י"ע תבוצע הבדיקה. ("הנוכחי העתידי

 .הנוכחי העתידי בחוזה החוזים בכמות ממחזור המסחר גבוה ,הבא העתידי בחוזה המצטברים

 העתידי החוזה על במערכת מכמות הציטוטים 50% -ב לפחות גבוהה הבא העתידי החוזה בעבור במערכת הציטוטים כמות •
 .טכני כשלשל ב או חג בימישמתרחש  קיטוןזאת למעט . לפחות שעות 12 של מדידה תקופת במשך( הבסיס נכס) הנוכחי

 
העדכני יוצג  מועד הפקיעה .גלגול/הפקיעה מועד טרם שעות 24 הפחות לכל ללקוח הודעה תשלח בהתקיים התנאים המפורטים לעיל,

  בלינק הנ"ל.
 

 .הפקיעהמועד  לפני הסמוך במכשיר הפיננסי האחרון המחירהפקיעה הינו:  שער
עסקה חדשה במכשיר פיננסי ופתיחת עסקה הנוכחית במכשיר פיננסי זה, סגירת ה ,כברירת מחדלתבוצע,  פקיעת המכשיר הפיננסי במועד

 הקרוב הינו פקיעתו מועד ואשר, בורסה באותה הנסחר,   BRENT CRUDE FUTRURES  הוא החוזה העתידי שלו שנכס הבסיס 
 "(.המכשיר הפיננסי גלגול)להלן: " נכס הבסיס המתואר בסעיפי נכס הבסיס פקיעתו של לאחר מועד ביותר

http://www.plus500.co.il/Instruments/EB
http://www.plus500.co.il/Instruments/EB
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 זמינים ללקוח בכל עת בפרטי המכשיר בפלטפורמת המסחר. גלגול העסקה כרוך בעלויות.פרטים אודות מועד הגלגול 
  סעיף "גלגול המכשיר הפיננסי". נוספים ראה לפרטים

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח
 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[contracts ∗ [BRENT CRUDE FUTRURES 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − BRENT CRUDE FUTRURES  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)
= 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[contracts  ∗ [BRENT CRUDE FUTRURES  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  BRENT CRUDE FUTRURES 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)
= 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  

 :מקרא

Contracts –  לעסקה חוזיםכמות . 

BRENT CRUDE FUTRURES  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת ועדבמהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער  

BRENT CRUDE FUTRURES  
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

BRENT CRUDE FUTRURES  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

BRENT CRUDE FUTRURES  
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
 

המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תעשה לפי שער המכירה בזירה : ההמרה שער קביעת אופן

(bid של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד ) 10סגירת העסקה, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 
 לתקנון(.

 

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 02:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה
 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 02:00:00 :בשעה
 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

Contracts ∗ BRENT CRUDE FUTRURES  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛* (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
מפורט   )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון( בגובה חוזה אחד פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע ןנתו

 בתקנון. 14פרק ב
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )
 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

Contracts ∗ BRENT CRUDE FUTRURES 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛* (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
מפורטי  - )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון( אחד חוזה בגובה  פתוחה עסקת מכירה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע ןנתו

 בתקנון. 14פרק ב
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )תוצאת 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 02:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי
בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  02:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 

 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Contracts – חוזים כמות  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.02:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

BRENT CRUDE FUTRURES  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועד של המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר. 
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BRENT CRUDE FUTRURES  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

FX (bid) - הפיננסי המכשיר בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער. 
המרת עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תיעשה לפי שער המכירה  : ההמרה שער קביעת אופן 

( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד חיוב בגין העמלה )כמתואר לעיל(, בכפוף למנגנון bidהאחרון בזירה )
 לתקנון(. 10המחירים הבלתי תלוי )ראה סעיף 

 (Buy) R - הריבית בתוספת החברה של מהעמלה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית יעורש month 1 

Libor (USD) ,חודש כל בתחילת שנקבעת כפי השנתית. 

R (Sell) - הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית .שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור   Libor (USD)

month 1 ,חודש כל בתחילת שנקבעת כפי השנתית .  
    - ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 02:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

 http://www.plus500.co.il/Instruments/EB   .ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  

המרת  עמלת
 מטבע 

 .אין עמלת המרת מטבע

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

 – הבא בלינק זמין ושעה מדייקת(הפיננסי )יום  המכשיר גלגול מועד : המכשיר הפיננסי" גלגול" מועד
 http://www.plus500.co.il/Instruments/EB    

 זמין בלינק המופיע גלגול מועד אותו בעל המכשיר בו מהרגע משתנה אינו ,ל"הנ בלינק המוצג גלגולה מועדבתנאי שוק רגילים, 
בתנאי שוק המתאפיינים בדלילות מסחר, מיעוט ציטוטים והיקפי מסחר נמוכים ביחס לחוזה   .פקיעתו למועד ועד בזירה למסחר

 הגלגולהחברה את מועד  תקדיםהעתידי בעל מועד הפקיעה הקרוב ביותר אחריו ואשר אינם נובעים ממסחר בימי חג או כשל טכני, 
 בהתקיים  כל התנאים המצטברים הבאים: )להלן: "הקדמה"(

 בעל הינו ("הבא העתידי החוזה: ")להלן הנוכחי העתידי החוזה לאחר ביותר הקרוב פקיעה מועד בעל שהינו הבא העתידי החוזה •
החוזה : ")להלן הפיננסי המכשיר של הבסיס נכס את אשר  מהווה הנוכחי מהחוזה העתידי יותר גבוהים מסחר והיקפי סחירות
 התנאים בדיקת למועד שקדמו שעות 48 -ב החוזים בכמות המסחר מחזור כי בחינה י"ע תבוצע הבדיקה. ("הנוכחי העתידי

 .הנוכחי העתידי בחוזה החוזים בכמות ממחזור המסחר גבוה הבא העתידי בחוזה המצטברים
 הנוכחי העתידי החוזה על במערכת מכמות הציטוטים 50% -ב לפחות גבוהה הבא העתידי החוזה בעבור במערכת הציטוטים כמות
 .טכני כשלשל ב או חג בימישמתרחש  קיטוןזאת למעט  . לפחות שעות 12 של מדידה תקופת הבסיס( במשך )נכס

מועד הגלגול העדכני יוצג  .גלגול/הפקיעה מועד טרם שעות 24 הפחות לכל ללקוח הודעה תשלח, בהתקיים התנאים המפורטיםן לעיל
 בלינק הנ"ל.

 
חישוב יתרת הרווח וההפסד ימשיך להתבסס על השער ששרר במועד פתיחת העסקה המקורית  הפיננסי מכשירה גלגול ביצועלאחר 

גובה תחייב את חשבון המסחר ב החברה)בטרם הגלגול הראשון( במכשיר הפיננסי. במועד כל גלגול במכשיר הפיננסי )כמתואר לעיל(, 
 במכשיר העסקה נסגרה בו השערבין  להפרשבהתאם  הלקוח של וההפסד הרווח ביתרת התאמהעלות המרווח של החוזה המחליף ותבצע 

ההתאמה מנטרלת את השפעת הפרשי המחיר בין באופן הבא ) פיננסי המחליףה במכשיר העסקה הנפתח בו שערה ובין המוחלף הפיננסי
 :המוחלף(החוזה המחליף לבין החוזה 

 במועד יחויב( Buy) רכישה בעסקת לקוח - המוחלף )הישן( הפיננסי מכשיר משער גבוה( החדש) המחליף הפיננסי המכשיר שער כאשר
שער המכירה של המכשיר הפיננסי המחליף לבין שער המכירה של  בין בחשבון המסחר בגובה מכפלת כמות החוזים בהפרשההחלפה 

 בין בחשבון המסחר, בגובה מכפלת כמות החוזים בהפרש ההחלפה במועד יזוכה( Sell) מכירה בעסקת לקוח המוחלף.המכשיר הפיננסי 
 שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף לבין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף. 

 במועד יזוכה( Buy) רכישה לקוח בעסקת – )הישן( המוחלף הפיננסי המכשיר ממחיר נמוך( חדשמכשיר הפיננסי המחליף )הה שער כאשר
שער המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף לבין שער המכירה של  בין בחשבון המסחר בגובה מכפלת כמות החוזים בהפרשההחלפה 

 בין בהפרשבחשבון המסחר בגובה מכפלת כמות החוזים  ההחלפה במועד יחויב( Sell) מכירה בעסקת לקוח המכשיר הפיננסי המחליף.
 שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף לבין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף. 

)בהתאם לפוזיציה(  הפיננסי הקיים המכשיר ממכירת/רכישת של החוזה המחליף כתוצאה מרווח שווי: לגלגול בנוגע הנגבות העמלות
 .החדש הפיננסי המכשיר ורכישת/מכירת

 בתקנון. 14פרק מפורט ב -האחרוןגין גלגול חוזה בודד, לתקופת הרבעון ב  עמלת מרווח ממוצעת
 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 
המכשיר 
 הפיננסי  

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

 עמלות
נוספות 
בקשר 

למכשיר 
 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

 01:00-03:00 ש'-ימים ב'  –(: שעות מסחר קיץשעון ישראל )שעון 
 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

http://www.plus500.co.il/Instruments/EB
http://www.plus500.co.il/Instruments/EB
https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
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העתידי מאוחרת ביחס למועד הגלגול, במקרה זה החוזה העתידי יהיה הבא לאחר החוזה במקרים בהם פקיעת החוזה  26

 הקרוב ביותר

 בו המטבע
 נקוב

 המכשיר
 הפיננסי

 )$(. הברית ארצות דולר

 בשערי החליפין.  םכתוצאה משינויי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברה החשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר

 הבסיס נכס

 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

      -פקיעתו מצוין בלינק הבא שמועד BRENT CRUDE FUTRURES  עתידי על חוזה: מלא שם

http://www.plus500.co.il/Instruments/EB 
 ועד בזירה למסחר הפיננסי זמין המכשיר בו מהרגע משתנה אינו  ,ל"נכס הבסיס המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע בלינק הנ

. 26החוזה העתידי הנ"ל הקרוב ביותר או החוזה העתידי הבא אחריו נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד .פקיעתו למועד
 מועד הפקיעה של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד פקיעת המכשיר הפיננסי.

 .פלדיום :  חוזה עתידי עלהבסיס נכס תיאור
 

  הבסיס נכס אודות נוסף למידע

Futures/data-Crude-https://www.theice.com/products/219/Brent  
 Intercontinental Exchange, Inc. (ICE)   מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

   B    :נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד.

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

Futures/data-Crude-https://www.theice.com/products/219/Brent  
 קוד

 /בלומברג
 רויטרס

CO Comdty  (בלומברג ) 

 ב"ארה דולר( USD) הנכס מטבע

 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14פרק נתון סטיית תקן יומית מפורט ב

תנודתיות 
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

 HIGHבסיס 

- LOW) 

 בתקנון. 14פרק נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים ב
 
 

שנמדד  (LOWהנמוך ביותר )( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )

 בזירה המסחר

 מערכת
 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

 EB/נפט ברנט

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו
 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:

 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות 
0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

http://www.plus500.co.il/Instruments/EB
https://www.theice.com/products/219/Brent-Crude-Futures/data
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40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 http://www.plus500.co.il/Instruments/EB –י המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה לערכ

 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.
 אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו 

  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 5%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה
 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלת לא החברה

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

$0.01 

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

∗  contracts 0.01$  

Contracts –  לעסקה החוזיםכמות . 

BRENT CRUDE FUTRURES  –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

( במחיר חוזה 0.01, תזוזה מינימלית ) BRENT CRUDE FUTRURES חוזים על  100עבור רכישת  : לדוגמה

 BRENT CRUDE FUTRURES  1$, תביא לרווח/הפסד של. 
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 

 

  דיווחים

http://www.plus500.co.il/Instruments/EB
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 
למעט מקרים בהם פקיעת החוזה העתידי מאוחרת ביחס למועד הגלגול, במקרה זה החוזה העתידי יהיה הבא לאחר  27

 החוזה הקרוב ביותר

 07/07/19  -עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס

 נכס סיווג

 בסיס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 מינימלית

 עסקה לפתיחת

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

COFFEE 'C' FUTURE  
  COFFEE 'C' FUTURE נכס הבסיס הוא החוזה העתידי 

 :הבא בלינקפקיעתו מצוין  שמועד

http://www.plus500.co.il/Instruments/KC 
לתנאי גלגול/פקיעת המכשיר הפיננסי ראה "מועד פקיעת 

 ".ננסיהמכשיר הפיננסי" ו"גלגול המכשיר הפי
נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה 

 .27העתידי הנ"ל הקרוב ביותר או החוזה העתידי הבא אחריו 

 עתידי חוזה

 סחורה על

בעל מועד המכשיר 
 פקיעה. קיימת

אפשרות לפתיחת 
עסקה חדשה באופן 

 בהתאםאוטומטי 
המפורטים  לתנאים

 פקיעת מועד" בסעיף
 הפיננסי" המכשיר

5% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 מינוף
 ומסחר
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד יש הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

   http://www.plus500.co.il/Instruments/KC  : הבא בלינק זמין הפיננסי )יום ושעה מדייקת( המכשיר פקיעת מועד
 זמין בלינק המופיע פקיעה מועד אותו בעל המכשיר בו מהרגע משתנה אינו ,ל"הנ בלינק המוצג הפקיעה מועדבתנאי שוק רגילים, 

בתנאי שוק המתאפיינים בדלילות מסחר, מיעוט ציטוטים והיקפי מסחר נמוכים ביחס לחוזה  .פקיעתו למועד ועד בזירה למסחר
החברה את מועד הפקיעה  תקדיםואשר אינם נובעים ממסחר בימי חג או כשל טכני,  ,העתידי בעל מועד הפקיעה הקרוב ביותר אחריו

 בהתקיים  כל התנאים המצטברים הבאים: )להלן: "הקדמה"(

 בעל הינו ("הבא העתידי החוזה: ")להלן הנוכחי העתידי החוזה לאחר ביותר הקרוב פקיעה מועד בעל שהינו הבא העתידי החוזה •
החוזה : ")להלן הפיננסי המכשיר של הבסיס נכס את אשר  מהווה הנוכחי מהחוזה העתידי יותר גבוהים מסחר והיקפי סחירות
 התנאים בדיקת למועד שקדמו שעות 48 -ב החוזים בכמות המסחר מחזור כי בחינה י"ע תבוצע הבדיקה. ("הנוכחי העתידי

 .הנוכחי העתידי בחוזה החוזים בכמות ממחזור המסחר גבוה ,הבא העתידי בחוזה המצטברים

 העתידי החוזה על במערכת מכמות הציטוטים 50% -ב לפחות גבוהה הבא העתידי החוזה בעבור במערכת הציטוטים כמות •
 .טכני כשלשל ב או חג בימישמתרחש  קיטוןזאת למעט . לפחות שעות 12 של מדידה תקופת במשך( הבסיס נכס) הנוכחי

 
העדכני יוצג  מועד הפקיעה .גלגול/הפקיעה מועד טרם שעות 24 הפחות לכל ללקוח הודעה תשלח בהתקיים התנאים המפורטים לעיל,

  בלינק הנ"ל.
 

 .הפקיעהמועד  לפני הסמוך במכשיר הפיננסי האחרון המחירהפקיעה הינו:  שער
עסקה חדשה במכשיר פיננסי ופתיחת עסקה הנוכחית במכשיר פיננסי זה, סגירת ה ,כברירת מחדלתבוצע,  פקיעת המכשיר הפיננסי במועד

לאחר  ביותר הקרוב הינו פקיעתו מועד ואשר, בורסה באותה הנסחר,  COFFEE  'C' FUTURE הוא החוזה העתידישלו שנכס הבסיס 
 "(.המכשיר הפיננסי גלגול)להלן: " נכס הבסיס המתואר בסעיפי נכס הבסיס פקיעתו של מועד

 פרטים אודות מועד הגלגול זמינים ללקוח בכל עת בפרטי המכשיר בפלטפורמת המסחר. גלגול העסקה כרוך בעלויות.

http://www.plus500.co.il/Instruments/KC
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  סעיף "גלגול המכשיר הפיננסי". נוספים ראה לפרטים

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח
 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[contracts ∗ [COFFEE ′C′ FUTURE  
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − COFFEE ′C′ FUTURE   
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[contracts  ∗ [COFFEE ′C′ FUTURE   
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  COFFEE ′C′ FUTURE  
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 :מקרא

Contracts –  לעסקה חוזיםכמות . 

COFFEE ′C′ FUTURE   
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער  

COFFEE ′C′ FUTURE   
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

COFFEE ′C′ FUTURE   
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

COFFEE ′C′ FUTURE   
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רהמכי בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
 

המכירה בזירה המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תעשה לפי שער : ההמרה שער קביעת אופן

(bid של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד סגירת העסקה, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף )10 
 לתקנון(.

 

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 03:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה
 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 03:00:00 :בשעה
 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

Contracts ∗ COFFEE ′C′ FUTURE   
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
מפורט  - )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון( בגובה חוזה אחד פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע

 בתקנון. 14פרק ב
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תעוגל למאית הקרובה ביותר )תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

Contracts ∗ COFFEE ′C′ FUTURE  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
מפורט  - )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון( אחד חוזה בגובה  פתוחה עסקת מכירה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע

 בתקנון. 14פרק ב
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 03:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי
בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  03:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 

 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Contracts – חוזים כמות  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.03:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

COFFEE ′C′ FUTURE   
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועד של המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר. 

COFFEE ′C′ FUTURE   
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדמכשיר הפיננסי של ה בזירה המכירה מחיר.  

FX (bid) - הפיננסי המכשיר בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער. 
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המרת עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תיעשה לפי שער המכירה  : ההמרה שער קביעת אופן 

( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד חיוב בגין העמלה )כמתואר לעיל(, בכפוף למנגנון bidהאחרון בזירה )
 לתקנון(. 10המחירים הבלתי תלוי )ראה סעיף 

 R (Buy) - הריבית בתוספת החברה של מהעמלה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור month 1 

Libor (USD) ,חודש כל בתחילת שנקבעת כפי השנתית. 

R (Sell) - הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית .שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור   Libor (USD)

month 1 ,חודש כל בתחילת שנקבעת כפי השנתית .  
  - ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 03:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/KC  .ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  

המרת  עמלת
 מטבע 

 .אין עמלת המרת מטבע

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

 - הבא בלינק זמין ושעה מדייקת(הפיננסי )יום  המכשיר גלגול מועד : המכשיר הפיננסי" גלגול" מועד
http://www.plus500.co.il/Instruments/KC 

 זמין בלינק המופיע גלגול מועד אותו בעל המכשיר בו מהרגע משתנה אינו ,ל"הנ בלינק המוצג גלגולה מועדבתנאי שוק רגילים, 
בתנאי שוק המתאפיינים בדלילות מסחר, מיעוט ציטוטים והיקפי מסחר נמוכים ביחס לחוזה   .פקיעתו למועד ועד בזירה למסחר

 הגלגולהחברה את מועד  תקדיםהעתידי בעל מועד הפקיעה הקרוב ביותר אחריו ואשר אינם נובעים ממסחר בימי חג או כשל טכני, 
 אים:בהתקיים  כל התנאים המצטברים הב )להלן: "הקדמה"(

 בעל הינו ("הבא העתידי החוזה: ")להלן הנוכחי העתידי החוזה לאחר ביותר הקרוב פקיעה מועד בעל שהינו הבא העתידי החוזה •
החוזה : ")להלן הפיננסי המכשיר של הבסיס נכס את אשר  מהווה הנוכחי מהחוזה העתידי יותר גבוהים מסחר והיקפי סחירות
 התנאים בדיקת למועד שקדמו שעות 48 -ב החוזים בכמות המסחר מחזור כי בחינה י"ע תבוצע הבדיקה. ("הנוכחי העתידי

 .הנוכחי העתידי בחוזה החוזים בכמות ממחזור המסחר גבוה הבא העתידי בחוזה המצטברים
 הנוכחי העתידי החוזה על במערכת מכמות הציטוטים 50% -ב לפחות גבוהה הבא העתידי החוזה בעבור במערכת הציטוטים כמות
 .טכני כשלשל ב או חג בימישמתרחש  קיטוןזאת למעט  . לפחות שעות 12 של מדידה תקופת הבסיס( במשך )נכס

מועד הגלגול העדכני יוצג  .גלגול/הפקיעה מועד טרם שעות 24 הפחות לכל ללקוח הודעה תשלח, בהתקיים התנאים המפורטיםן לעיל
 בלינק הנ"ל.

 
חישוב יתרת הרווח וההפסד ימשיך להתבסס על השער ששרר במועד פתיחת העסקה המקורית  הפיננסי מכשירה גלגול ביצועלאחר 

תחייב את חשבון המסחר בגובה  החברה)בטרם הגלגול הראשון( במכשיר הפיננסי. במועד כל גלגול במכשיר הפיננסי )כמתואר לעיל(, 
 במכשיר העסקה נסגרה בו השערבין  להפרשבהתאם  הלקוח של וההפסד הרווח ביתרת התאמהעלות המרווח של החוזה המחליף ותבצע 

ההתאמה מנטרלת את השפעת הפרשי המחיר בין באופן הבא ) פיננסי המחליףה במכשיר העסקה הנפתח בו שערה ובין המוחלף הפיננסי
 :החוזה המחליף לבין החוזה המוחלף(

 במועד יחויב( Buy) רכישה בעסקת לקוח - המוחלף )הישן( הפיננסי מכשיר משער גבוה( החדש) המחליף הפיננסי המכשיר שער כאשר
שער המכירה של המכשיר הפיננסי המחליף לבין שער המכירה של  בין בחשבון המסחר בגובה מכפלת כמות החוזים בהפרשההחלפה 

 בין ובה מכפלת כמות החוזים בהפרשבחשבון המסחר, בג ההחלפה במועד יזוכה( Sell) מכירה בעסקת לקוח המכשיר הפיננסי המוחלף.
 שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף לבין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף. 

 במועד יזוכה( Buy) רכישה לקוח בעסקת – )הישן( המוחלף הפיננסי המכשיר ממחיר נמוך( חדשמכשיר הפיננסי המחליף )הה שער כאשר
שער המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף לבין שער המכירה של  בין מכפלת כמות החוזים בהפרשבחשבון המסחר בגובה ההחלפה 

 בין בחשבון המסחר בגובה מכפלת כמות החוזים בהפרש ההחלפה במועד יחויב( Sell) מכירה בעסקת לקוח המכשיר הפיננסי המחליף.
 ר הפיננסי המחליף. שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף לבין שער הרכישה של המכשי

)בהתאם לפוזיציה(  הפיננסי הקיים המכשיר ממכירת/רכישת של החוזה המחליף כתוצאה מרווח שווי: לגלגול בנוגע הנגבות העמלות
 .החדש הפיננסי המכשיר ורכישת/מכירת

 בתקנון. 14פרק האחרון מפורט בבגין גלגול חוזה בודד, לתקופת הרבעון   עמלת מרווח ממוצעת
 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 
המכשיר 
 הפיננסי  

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

 עמלות
נוספות 
בקשר 

למכשיר 
 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

 11:15 – 20:30' ו-ימים ב'  –שעון ישראל )שעון קיץ(: שעות מסחר 
 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 בו המטבע
 נקוב

 )$(. הברית ארצות דולר

 בשערי החליפין.  םכתוצאה משינויי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברה החשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר

http://www.plus500.co.il/Instruments/KC
http://www.plus500.co.il/Instruments/KC
https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
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גול, במקרה זה החוזה העתידי יהיה הבא לאחר החוזה במקרים בהם פקיעת החוזה העתידי מאוחרת ביחס למועד הגל 28

 הקרוב ביותר

 המכשיר
 הפיננסי

 הבסיס נכס

 מלא שם
 ותיאור

 תמציתי

   -פקיעתו מצוין בלינק הבא שמועד   COFFEE ′C′ FUTURE עתידי על   חוזה: מלא שם

 http://www.plus500.co.il/Instruments/KC  מהרגע משתנה אינו  ,ל"נכס הבסיס המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע בלינק הנ 
נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה העתידי הנ"ל  .פקיעתו למועד ועד בזירה למסחר הפיננסי זמין המכשיר בו

 . מועד הפקיעה של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד פקיעת המכשיר הפיננסי.28הקרוב ביותר או החוזה העתידי הבא אחריו
 קפה. עתידי על:  חוזה הבסיס נכס תיאור
  הבסיס נכס אודות נוסף למידע

 Futures-C-https://www.theice.com/products/15/Coffee 

 Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

   KC   :נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד.

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

Futures-C-https://www.theice.com/products/15/Coffee 
 קוד

 /בלומברג
 רויטרס

KC Comdty   (בלומברג ) 

 ב"ארה דולר( USD) הנכס מטבע

 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14פרק יומית מפורט בנתון סטיית תקן 

תנודתיות 
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

 HIGHבסיס 

- LOW) 

 בתקנון. 14פרק נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים ב
 

שנמדד  (LOW( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )

 בזירה המסחר

 מערכת
 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

  KCקפה/

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו
 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:

 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 כמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל ל

0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

  http://www.plus500.co.il/Instruments/KC  –ף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה לערכי המינו

http://www.plus500.co.il/Instruments/KC
https://www.theice.com/products/15/Coffee-C-Futures
https://www.theice.com/products/15/Coffee-C-Futures
http://www.plus500.co.il/Instruments/KC
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 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.
 אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו 
 בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 5%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה
 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלת לא החברה

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

$0.01 

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

 contracts 0.01* $  

Contracts –  לעסקה החוזיםכמות . 

COFFEE ′C′ FUTURE   –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

, תביא   COFFEE ′C′ FUTURE ( במחיר חוזה 0.01, תזוזה מינימלית )  COFFEE ′C′ FUTURE חוזים על  100עבור רכישת  : לדוגמה

 .1$לרווח/הפסד של 
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 
למעט מקרים בהם פקיעת החוזה העתידי מאוחרת ביחס למועד הגלגול, במקרה זה החוזה העתידי יהיה הבא לאחר  29

 החוזה הקרוב ביותר

 07/07/19  -עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס

 נכס סיווג

 בסיס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 מינימלית

 עסקה לפתיחת

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

Copper Futures 
 שמועד Copper Futures נכס הבסיס הוא החוזה העתידי 

 :הבא בלינקפקיעתו מצוין 

  http://www.plus500.co.il/Instruments/HG 
לתנאי גלגול/פקיעת המכשיר הפיננסי ראה "מועד פקיעת 

 ".המכשיר הפיננסי" ו"גלגול המכשיר הפיננסי
נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה העתידי 

 .29הנ"ל הקרוב ביותר או החוזה העתידי הבא אחריו 

 עתידי חוזה

 סחורה על

בעל מועד המכשיר 
 פקיעה. קיימת

אפשרות לפתיחת 
עסקה חדשה באופן 

 בהתאםאוטומטי 
המפורטים  לתנאים

 פקיעת מועד" בסעיף
 הפיננסי" המכשיר

5% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 מינוף
 ומסחר
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד יש הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

 http://www.plus500.co.il/Instruments/HG : הבא בלינק זמין הפיננסי )יום ושעה מדייקת( המכשיר פקיעת מועד
 זמין בלינק המופיע פקיעה מועד אותו בעל המכשיר בו מהרגע משתנה אינו ,ל"הנ בלינק המוצג הפקיעה מועדבתנאי שוק רגילים, 

בתנאי שוק המתאפיינים בדלילות מסחר, מיעוט ציטוטים והיקפי מסחר נמוכים ביחס לחוזה  .פקיעתו למועד ועד בזירה למסחר
החברה את מועד הפקיעה  תקדיםואשר אינם נובעים ממסחר בימי חג או כשל טכני,  ,העתידי בעל מועד הפקיעה הקרוב ביותר אחריו

 בהתקיים  כל התנאים המצטברים הבאים: )להלן: "הקדמה"(

 בעל הינו ("הבא העתידי החוזה: ")להלן הנוכחי העתידי החוזה לאחר ביותר הקרוב פקיעה מועד בעל שהינו הבא העתידי החוזה •
החוזה : ")להלן הפיננסי המכשיר של הבסיס נכס את אשר  מהווה הנוכחי מהחוזה העתידי יותר גבוהים מסחר והיקפי סחירות
 התנאים בדיקת למועד שקדמו שעות 48 -ב החוזים בכמות המסחר מחזור כי בחינה י"ע תבוצע הבדיקה. ("הנוכחי העתידי

 .הנוכחי העתידי בחוזה החוזים בכמות ממחזור המסחר גבוה ,הבא העתידי בחוזה המצטברים

 העתידי החוזה על במערכת מכמות הציטוטים 50% -ב לפחות גבוהה הבא העתידי החוזה בעבור במערכת הציטוטים כמות •
 .טכני כשלשל ב או חג בימישמתרחש  קיטוןזאת למעט . לפחות שעות 12 של מדידה תקופת במשך( הבסיס נכס) הנוכחי

 
העדכני יוצג  מועד הפקיעה .גלגול/הפקיעה מועד טרם שעות 24 הפחות לכל ללקוח הודעה תשלח בהתקיים התנאים המפורטים לעיל,

  בלינק הנ"ל.
 

 .הפקיעהמועד  לפני הסמוך במכשיר הפיננסי האחרון המחירהפקיעה הינו:  שער
עסקה חדשה במכשיר פיננסי ופתיחת עסקה הנוכחית במכשיר פיננסי זה, סגירת ה ,כברירת מחדלתבוצע,  פקיעת המכשיר הפיננסי במועד

 לאחר מועד ביותר הקרוב הינו פקיעתו מועד ואשר, בורסה באותה הנסחר  Copper Futures הוא החוזה העתידי שלו שנכס הבסיס 
 "(.המכשיר הפיננסי גלגול)להלן: " נכס הבסיס המתואר בסעיפי נכס הבסיס פקיעתו של

 פרטים אודות מועד הגלגול זמינים ללקוח בכל עת בפרטי המכשיר בפלטפורמת המסחר. גלגול העסקה כרוך בעלויות.

http://www.plus500.co.il/Instruments/HG
http://www.plus500.co.il/Instruments/HG
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  הפיננסי". סעיף "גלגול המכשיר נוספים ראה לפרטים

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח
 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[contracts ∗ [Copper Futures 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − Copper Futures
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[contracts  ∗ [Copper Futures
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  Copper Futures Futures
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 :מקרא

Contracts –  לעסקה חוזיםכמות . 

Copper Futures
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער  

Copper Futures
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

Copper Futures
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

Copper Futures
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
 

המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תעשה לפי שער המכירה בזירה : ההמרה שער קביעת אופן

(bidשל צמד המטבעות דולר ארה"ב )/ 10מטבע חשבון המסחר, במועד סגירת העסקה, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 
 לתקנון(.

 

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה
 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

Contracts ∗ Copper Futures
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
מפורט  - )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון( בגובה חוזה אחד פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע

 בתקנון. 14פרק ב
 העשרונית(.ספרות מעבר לנקודה  2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

Contracts ∗ Copper Futures 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
מפורט  - האחרון()הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון  אחד חוזה בגובה  פתוחה עסקת מכירה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע

 בתקנון. 14פרק ב
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. וחהדבר כי הלק

, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי
בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 

 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Contracts – חוזים כמות  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

Copper Futures
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועד של המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר. 

Copper Futures
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

FX (bid) - הפיננסי המכשיר בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער. 
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המרת עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תיעשה לפי שער המכירה  : ההמרה שער קביעת אופן 

( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד חיוב בגין העמלה )כמתואר לעיל(, בכפוף למנגנון bidהאחרון בזירה )
 לתקנון(. 10המחירים הבלתי תלוי )ראה סעיף 

 R (Buy) - הריבית בתוספת החברה של מהעמלה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור month 1 

Libor (USD) ,חודש כל בתחילת שנקבעת כפי השנתית. 

R (Sell) - הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית .שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור   Libor (USD)

month 1 ,חודש כל בתחילת שנקבעת כפי השנתית .  
   - ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 00:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/HG    .ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  

המרת  עמלת
 מטבע 

 .אין עמלת המרת מטבע

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

 - הבא בלינק זמין ושעה מדייקת(הפיננסי )יום  המכשיר גלגול מועד : המכשיר הפיננסי" גלגול" מועד
-    http://www.plus500.co.il/Instruments/HG 

 זמין בלינק המופיע גלגול מועד אותו בעל המכשיר בו מהרגע משתנה אינו ,ל"הנ בלינק המוצג גלגולה מועדבתנאי שוק רגילים, 
בתנאי שוק המתאפיינים בדלילות מסחר, מיעוט ציטוטים והיקפי מסחר נמוכים ביחס לחוזה   .פקיעתו למועד ועד בזירה למסחר

 הגלגולהחברה את מועד  תקדיםהעתידי בעל מועד הפקיעה הקרוב ביותר אחריו ואשר אינם נובעים ממסחר בימי חג או כשל טכני, 
 רים הבאים:בהתקיים  כל התנאים המצטב )להלן: "הקדמה"(

 בעל הינו ("הבא העתידי החוזה: ")להלן הנוכחי העתידי החוזה לאחר ביותר הקרוב פקיעה מועד בעל שהינו הבא העתידי החוזה •
החוזה : ")להלן הפיננסי המכשיר של הבסיס נכס את אשר  מהווה הנוכחי מהחוזה העתידי יותר גבוהים מסחר והיקפי סחירות
 התנאים בדיקת למועד שקדמו שעות 48 -ב החוזים בכמות המסחר מחזור כי בחינה י"ע תבוצע הבדיקה. ("הנוכחי העתידי

 .הנוכחי העתידי בחוזה החוזים בכמות ממחזור המסחר גבוה הבא העתידי בחוזה המצטברים
 הנוכחי העתידי החוזה על במערכת מכמות הציטוטים 50% -ב לפחות גבוהה הבא העתידי החוזה בעבור במערכת הציטוטים כמות
 .טכני כשלשל ב או חג בימישמתרחש  קיטוןזאת למעט  . לפחות שעות 12 של מדידה תקופת הבסיס( במשך )נכס

מועד הגלגול העדכני יוצג  .גלגול/הפקיעה מועד טרם שעות 24 הפחות לכל ללקוח הודעה תשלח, בהתקיים התנאים המפורטיםן לעיל
 בלינק הנ"ל.

 
חישוב יתרת הרווח וההפסד ימשיך להתבסס על השער ששרר במועד פתיחת העסקה המקורית  הפיננסי מכשירה גלגול ביצועלאחר 

תחייב את חשבון המסחר בגובה  החברה)בטרם הגלגול הראשון( במכשיר הפיננסי. במועד כל גלגול במכשיר הפיננסי )כמתואר לעיל(, 
 במכשיר העסקה נסגרה בו השערבין  להפרשבהתאם  קוחהל של וההפסד הרווח ביתרת התאמהעלות המרווח של החוזה המחליף ותבצע 

ההתאמה מנטרלת את השפעת הפרשי המחיר בין באופן הבא ) פיננסי המחליףה במכשיר העסקה הנפתח בו שערה ובין המוחלף הפיננסי
 :החוזה המחליף לבין החוזה המוחלף(

 במועד יחויב( Buy) רכישה בעסקת לקוח - המוחלף )הישן( הפיננסי מכשיר משער גבוה( החדש) המחליף הפיננסי המכשיר שער כאשר
שער המכירה של המכשיר הפיננסי המחליף לבין שער המכירה של  בין בחשבון המסחר בגובה מכפלת כמות החוזים בהפרשההחלפה 

 בין פלת כמות החוזים בהפרשבחשבון המסחר, בגובה מכ ההחלפה במועד יזוכה( Sell) מכירה בעסקת לקוח המכשיר הפיננסי המוחלף.
 שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף לבין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף. 

 במועד יזוכה( Buy) רכישה לקוח בעסקת – )הישן( המוחלף הפיננסי המכשיר ממחיר נמוך( חדשמכשיר הפיננסי המחליף )הה שער כאשר
שער המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף לבין שער המכירה של  בין כמות החוזים בהפרשבחשבון המסחר בגובה מכפלת ההחלפה 

 בין בחשבון המסחר בגובה מכפלת כמות החוזים בהפרש ההחלפה במועד יחויב( Sell) מכירה בעסקת לקוח המכשיר הפיננסי המחליף.
 נסי המחליף. שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף לבין שער הרכישה של המכשיר הפינ

)בהתאם לפוזיציה(  הפיננסי הקיים המכשיר ממכירת/רכישת של החוזה המחליף כתוצאה מרווח שווי: לגלגול בנוגע הנגבות העמלות
 .החדש הפיננסי המכשיר ורכישת/מכירת

 בתקנון. 14פרק האחרון מפורט בבגין גלגול חוזה בודד, לתקופת הרבעון   עמלת מרווח ממוצעת
 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 
המכשיר 
 הפיננסי  

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

 עמלות
נוספות 
בקשר 

למכשיר 
 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

 01:00 – 00:00ש' -ימים ב'  –שעון ישראל )שעון קיץ(: שעות מסחר 
 חופשות: מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 בו המטבע
 נקוב

 )$(. הברית ארצות דולר

 בשערי החליפין.  םכתוצאה משינויי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברה החשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר

http://www.plus500.co.il/Instruments/HG
http://www.plus500.co.il/Instruments/HG
https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
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היה הבא לאחר החוזה במקרים בהם פקיעת החוזה העתידי מאוחרת ביחס למועד הגלגול, במקרה זה החוזה העתידי י 30

 הקרוב ביותר

 המכשיר
 הפיננסי

 הבסיס נכס

 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

  http://www.plus500.co.il/Instruments/HG  -פקיעתו מצוין בלינק הבא שמועד  COPPER FUTURESעתידי על   חוזה: מלא שם
 ועד בזירה למסחר הפיננסי זמין המכשיר בו מהרגע משתנה אינו  ,ל"נכס הבסיס המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע בלינק הנ

. 30נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה העתידי הנ"ל הקרוב ביותר או החוזה העתידי הבא אחריו .פקיעתו למועד
 מועד הפקיעה של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד פקיעת המכשיר הפיננסי.

 מחיר נחושת. :  חוזה עתידי עלהבסיס נכס תיאור
  הבסיס נכס אודות נוסף למידע

http://www.cmegroup.com/trading/metals/base/Copper Futures.html  
 Chicago Mercantile Exchange שיקגו בורסת -CME  מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

   HG    :נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד.

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

http://www.cmegroup.com/trading/metals/base/Copper Futures.html  
 קוד

 /בלומברג
 רויטרס

HGA Comdty   (בלומברג ) 

 ב"ארה דולר( USD) הנכס מטבע

 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14פרק נתון סטיית תקן יומית מפורט ב

תנודתיות 
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

 HIGHבסיס 

- LOW) 

 בתקנון. 14פרק נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים ב
 

שנמדד  (LOWהנמוך ביותר )( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )

 בזירה המסחר

 מערכת
  מסחר

 Plus500 מערכת המסחר:  שם

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

 HGנחושת/

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו
 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:

 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ר יחידת נכס בסיס בסך ומחי 1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל 
0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

  http://www.plus500.co.il/Instruments/HG –ה, ראה פירוט באתר החברה לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזיר

http://www.plus500.co.il/Instruments/HG
http://www.cmegroup.com/trading/metals/base/copper.html
http://www.cmegroup.com/trading/metals/base/copper.html
http://www.plus500.co.il/Instruments/HG
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 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.
 שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.

  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 5%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה
 לתקנון. 9סעיף ראה  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XXXX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלת לא החברה

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

$0.0001 

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

 contracts 0.0001* $  

Contracts –  לעסקה החוזיםכמות . 

Copper Futures–  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

( במחיר חוזה 0.0001, תזוזה מינימלית )Copper Futures Futures חוזים על  1000עבור רכישת  : לדוגמה

 Copper Futures Futures 0.1$, תביא לרווח/הפסד של. 
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E


 106 

 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 
למעט מקרים בהם פקיעת החוזה העתידי מאוחרת ביחס למועד הגלגול, במקרה זה החוזה העתידי יהיה הבא לאחר  31

 החוזה הקרוב ביותר

 07/07/19  -עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס

 נכס סיווג

 בסיס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 מינימלית

 עסקה לפתיחת

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

Corn Futures 
 שמועד Corn Futures נכס הבסיס הוא החוזה העתידי 

 :הבא בלינקפקיעתו מצוין 

http://www.plus500.co.il/Instruments/ZC 
לתנאי גלגול/פקיעת המכשיר הפיננסי ראה "מועד פקיעת 

 ".המכשיר הפיננסי" ו"גלגול המכשיר הפיננסי
נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה 

חוזה העתידי הבא אחריו העתידי הנ"ל הקרוב ביותר או ה
31. 

 עתידי חוזה

 סחורה על

בעל מועד המכשיר 
 פקיעה. קיימת

אפשרות לפתיחת 
עסקה חדשה באופן 

 בהתאםאוטומטי 
המפורטים  לתנאים

 פקיעת מועד" בסעיף
 הפיננסי" המכשיר

5% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 מינוף
 ומסחר
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד יש הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

    http://www.plus500.co.il/Instruments/ZC  : הבא בלינק זמין הפיננסי )יום ושעה מדייקת( המכשיר פקיעת מועד
 זמין בלינק המופיע פקיעה מועד אותו בעל המכשיר בו מהרגע משתנה אינו ,ל"הנ בלינק המוצג הפקיעה מועדבתנאי שוק רגילים, 

בתנאי שוק המתאפיינים בדלילות מסחר, מיעוט ציטוטים והיקפי מסחר נמוכים ביחס לחוזה  .פקיעתו למועד ועד בזירה למסחר
החברה את מועד הפקיעה  תקדיםואשר אינם נובעים ממסחר בימי חג או כשל טכני,  ,העתידי בעל מועד הפקיעה הקרוב ביותר אחריו

 בהתקיים  כל התנאים המצטברים הבאים: )להלן: "הקדמה"(

 בעל הינו ("הבא העתידי החוזה: ")להלן הנוכחי העתידי החוזה לאחר ביותר הקרוב פקיעה מועד בעל שהינו הבא העתידי החוזה •
החוזה : ")להלן הפיננסי המכשיר של הבסיס נכס את אשר  מהווה הנוכחי מהחוזה העתידי יותר גבוהים מסחר והיקפי סחירות
 התנאים בדיקת למועד שקדמו שעות 48 -ב החוזים בכמות המסחר מחזור כי בחינה י"ע תבוצע הבדיקה. ("הנוכחי העתידי

 .הנוכחי העתידי בחוזה החוזים בכמות ממחזור המסחר גבוה ,הבא העתידי בחוזה המצטברים

 העתידי החוזה על במערכת מכמות הציטוטים 50% -ב לפחות גבוהה הבא העתידי החוזה בעבור במערכת הציטוטים כמות •
 .טכני כשלשל ב או חג בימישמתרחש  קיטוןזאת למעט . לפחות שעות 12 של מדידה תקופת במשך( הבסיס נכס) הנוכחי

 
העדכני יוצג  מועד הפקיעה .גלגול/הפקיעה מועד טרם שעות 24 הפחות לכל ללקוח הודעה תשלח בהתקיים התנאים המפורטים לעיל,

  בלינק הנ"ל.
 

 .הפקיעהמועד  לפני הסמוך במכשיר הפיננסי האחרון המחירהפקיעה הינו:  שער
עסקה חדשה במכשיר פיננסי ופתיחת עסקה הנוכחית במכשיר פיננסי זה, סגירת ה ,כברירת מחדלתבוצע,  פקיעת המכשיר הפיננסי במועד

פקיעתו  לאחר מועד ביותר הקרוב הינו פקיעתו מועד ואשר, בורסה באותה הנסחר, Corn Futures הוא החוזה העתידי שלו שנכס הבסיס 
 "(.המכשיר הפיננסי גלגול)להלן: " נכס הבסיס המתואר בסעיפי נכס הבסיס של

http://www.plus500.co.il/Instruments/ZC
http://www.plus500.co.il/Instruments/ZC
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 רטי המכשיר בפלטפורמת המסחר. גלגול העסקה כרוך בעלויות.פרטים אודות מועד הגלגול זמינים ללקוח בכל עת בפ
  סעיף "גלגול המכשיר הפיננסי". נוספים ראה לפרטים

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח
 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[contracts ∗ [Corn Futures 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − Corn Futures  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[contracts  ∗ [Corn Futures  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  Corn Futures 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 :מקרא

Contracts –  לעסקה חוזיםכמות . 

Corn Futures  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער  

Corn Futures  
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

Corn Futures  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

Corn Futures  
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
 

ער המכירה בזירה המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תעשה לפי ש: ההמרה שער קביעת אופן

(bid של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד סגירת העסקה, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף )10 
 לתקנון(.

 

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 22:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה
 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 22:00:00 :בשעה
 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

Contracts ∗ Corn Futures  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
מפורט  - )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון( בגובה חוזה אחד פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע

 בתקנון. 14פרק ב
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

Contracts ∗ Corn Futures 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
מפורט   -הרבעון האחרון()הנתונים מחושבים על בסיס  אחד חוזה בגובה  פתוחה עסקת מכירה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע

 בתקנון. 14פרק ב
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. כי הלקוח הדבר

, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 22:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי
בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  22:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 

 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Contracts – חוזים כמות  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.22:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

Corn Futures  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועד של המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר. 

Corn Futures  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

FX (bid) - הפיננסי המכשיר בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער. 



 108 

המרת עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תיעשה לפי שער המכירה  : ההמרה שער קביעת אופן 

( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד חיוב בגין העמלה )כמתואר לעיל(, בכפוף למנגנון bidהאחרון בזירה )
 לתקנון(. 10המחירים הבלתי תלוי )ראה סעיף 

 R (Buy) - הריבית בתוספת החברה של מהעמלה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור month 1 

Libor (USD) ,חודש כל בתחילת שנקבעת כפי השנתית. 

R (Sell) - הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית .שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור   Libor (USD)

month 1 ,חודש כל בתחילת שנקבעת כפי השנתית .  
   - ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 22:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

 http://www.plus500.co.il/Instruments/ZC .ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  

המרת  עמלת
 מטבע 

 .אין עמלת המרת מטבע

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

 - הבא בלינק זמין ושעה מדייקת(הפיננסי )יום  המכשיר גלגול מועד : המכשיר הפיננסי" גלגול" מועד
http://www.plus500.co.il/Instruments/ZC 

 זמין בלינק המופיע גלגול מועד אותו בעל המכשיר בו מהרגע משתנה אינו ,ל"הנ בלינק המוצג גלגולה מועדבתנאי שוק רגילים, 
בתנאי שוק המתאפיינים בדלילות מסחר, מיעוט ציטוטים והיקפי מסחר נמוכים ביחס לחוזה   .פקיעתו למועד ועד בזירה למסחר

 הגלגולהחברה את מועד  תקדיםהעתידי בעל מועד הפקיעה הקרוב ביותר אחריו ואשר אינם נובעים ממסחר בימי חג או כשל טכני, 
 אים:בהתקיים  כל התנאים המצטברים הב )להלן: "הקדמה"(

 בעל הינו ("הבא העתידי החוזה: ")להלן הנוכחי העתידי החוזה לאחר ביותר הקרוב פקיעה מועד בעל שהינו הבא העתידי החוזה •
החוזה : ")להלן הפיננסי המכשיר של הבסיס נכס את אשר  מהווה הנוכחי מהחוזה העתידי יותר גבוהים מסחר והיקפי סחירות
 התנאים בדיקת למועד שקדמו שעות 48 -ב החוזים בכמות המסחר מחזור כי בחינה י"ע תבוצע הבדיקה. ("הנוכחי העתידי

 .הנוכחי העתידי בחוזה החוזים בכמות ממחזור המסחר גבוה הבא העתידי בחוזה המצטברים
 הנוכחי העתידי החוזה על במערכת מכמות הציטוטים 50% -ב לפחות גבוהה הבא העתידי החוזה בעבור במערכת הציטוטים כמות
 .טכני כשלשל ב או חג בימישמתרחש  קיטוןזאת למעט  . לפחות שעות 12 של מדידה תקופת הבסיס( במשך )נכס

מועד הגלגול העדכני יוצג  .גלגול/הפקיעה מועד טרם שעות 24 הפחות לכל ללקוח הודעה תשלח, בהתקיים התנאים המפורטיםן לעיל
 בלינק הנ"ל.

 
חישוב יתרת הרווח וההפסד ימשיך להתבסס על השער ששרר במועד פתיחת העסקה המקורית  הפיננסי מכשירה גלגול ביצועלאחר 

תחייב את חשבון המסחר בגובה  החברה)בטרם הגלגול הראשון( במכשיר הפיננסי. במועד כל גלגול במכשיר הפיננסי )כמתואר לעיל(, 
 במכשיר העסקה נסגרה בו השערבין  להפרשבהתאם  קוחהל של וההפסד הרווח ביתרת התאמהעלות המרווח של החוזה המחליף ותבצע 

ההתאמה מנטרלת את השפעת הפרשי המחיר בין באופן הבא ) פיננסי המחליףה במכשיר העסקה הנפתח בו שערה ובין המוחלף הפיננסי
 :החוזה המחליף לבין החוזה המוחלף(

 במועד יחויב( Buy) רכישה בעסקת לקוח - המוחלף )הישן( הפיננסי מכשיר משער גבוה( החדש) המחליף הפיננסי המכשיר שער כאשר
שער המכירה של המכשיר הפיננסי המחליף לבין שער המכירה של  בין בחשבון המסחר בגובה מכפלת כמות החוזים בהפרשההחלפה 

 בין פלת כמות החוזים בהפרשבחשבון המסחר, בגובה מכ ההחלפה במועד יזוכה( Sell) מכירה בעסקת לקוח המכשיר הפיננסי המוחלף.
 שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף לבין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף. 

 במועד יזוכה( Buy) רכישה לקוח בעסקת – )הישן( המוחלף הפיננסי המכשיר ממחיר נמוך( חדשמכשיר הפיננסי המחליף )הה שער כאשר
שער המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף לבין שער המכירה של  בין כמות החוזים בהפרשבחשבון המסחר בגובה מכפלת ההחלפה 

 בין בחשבון המסחר בגובה מכפלת כמות החוזים בהפרש ההחלפה במועד יחויב( Sell) מכירה בעסקת לקוח המכשיר הפיננסי המחליף.
 נסי המחליף. שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף לבין שער הרכישה של המכשיר הפינ

)בהתאם לפוזיציה(  הפיננסי הקיים המכשיר ממכירת/רכישת של החוזה המחליף כתוצאה מרווח שווי: לגלגול בנוגע הנגבות העמלות
 .החדש הפיננסי המכשיר ורכישת/מכירת

 בתקנון. 14פרק האחרון מפורט בבגין גלגול חוזה בודד, לתקופת הרבעון   עמלת מרווח ממוצעת
 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 
המכשיר 
 הפיננסי  

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

 עמלות
נוספות 
בקשר 

למכשיר 
 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

 16:30-21:20ו' -,   ימים ב'03:00 – 15:45ה' -ימים ב' –שעון ישראל )שעון קיץ(: שעות מסחר 
 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 בו המטבע
 נקוב

 )$(. הברית ארצות דולר

 בשערי החליפין.  םכתוצאה משינויי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברה החשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר

http://www.plus500.co.il/Instruments/ZC
http://www.plus500.co.il/Instruments/ZC
https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
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במקרים בהם פקיעת החוזה העתידי מאוחרת ביחס למועד הגלגול, במקרה זה החוזה העתידי יהיה הבא לאחר החוזה  32

 תרהקרוב ביו

 המכשיר
 הפיננסי

 הבסיס נכס

 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

   -פקיעתו מצוין בלינק הבא שמועד . CORN FUTURES עתידי על   חוזה: מלא שם

http://www.plus500.co.il/Instruments/ZC 
 ועד בזירה למסחר הפיננסי זמין המכשיר בו מהרגע משתנה אינו  ,ל"הפקיעה המופיע בלינק הננכס הבסיס המזוהה בשם ובמועד 

. 32נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה העתידי הנ"ל הקרוב ביותר או החוזה העתידי הבא אחריו .פקיעתו למועד
 המכשיר הפיננסי.מועד הפקיעה של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד פקיעת 

 מחיר תירס. :  חוזה עתידי עלהבסיס נכס תיאור
  הבסיס נכס אודות נוסף למידע

oilseed/Corn Futures.html-and-http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain 
 Chicago Mercantile Exchange שיקגו בורסת -CME  מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

  ZC  :נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד.

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

oilseed/Corn Futures.html-and-http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain  

 קוד
 /בלומברג
 רויטרס

C Comdty  (בלומברג ) 

 ב"ארה דולר( USD) הנכס מטבע

 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14פרק נתון סטיית תקן יומית מפורט ב

תנודתיות 
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

 HIGHבסיס 

- LOW) 

 בתקנון. 14פרק נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים ב
 

שנמדד  (LOW( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )HIGHהחישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )אופן 

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )

 בזירה המסחר

 מערכת
 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

 ZCתירס/

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו
 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:

 יחידת נכס בסיס(. המינימלית הנדרשת*מחירכמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה 

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות 

 בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:
0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5קרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו המספר ה

http://www.plus500.co.il/Instruments/ZC
http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/corn.html
http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/corn.html
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 http://www.plus500.co.il/Instruments/ZC –לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה 
 י בפלטפורמת המסחר.ובפרטי המכשיר הפיננס

 שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.
  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 5%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה
 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XX 
 

 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלת לא החברה

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

$0.01 

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

 Bushels 0.01* $  

Bushels  –  לעסקה החוזיםכמות . 

Corn Futures  –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

, תביא לרווח/הפסד של  Corn Futures ( במחיר חוזה 0.01, תזוזה מינימלית ) Corn Futures חוזים על  500עבור רכישת  : לדוגמה

0.05 $. 
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

http://www.plus500.co.il/Instruments/ZC
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 תקנון - דף מוצר
 פיננסי מכשיר פרופיל

 
למעט מקרים בהם פקיעת החוזה העתידי מאוחרת ביחס למועד הגלגול, במקרה זה החוזה העתידי יהיה הבא לאחר  33

 החוזה הקרוב ביותר

 07/07/19 –עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס

 נכס סיווג

 בסיס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 מינימלית

 עסקה לפתיחת

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

COTTON NO.2 FUTRURES  
 COTTON NO.2 נכס הבסיס הוא החוזה העתידי 

FUTRURES  הבא בלינקפקיעתו מצוין  שמועד: 

http://www.plus500.co.il/Instruments/CT 
לתנאי גלגול/פקיעת המכשיר הפיננסי ראה "מועד פקיעת 

 ".המכשיר הפיננסי" ו"גלגול המכשיר הפיננסי
נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה העתידי 

 .33הנ"ל הקרוב ביותר או החוזה העתידי הבא אחריו 

 עתידי חוזה

 סחורה על

בעל מועד המכשיר 
 פקיעה. קיימת

אפשרות לפתיחת 
עסקה חדשה באופן 

 בהתאםאוטומטי 
המפורטים  לתנאים

 פקיעת מועד" בסעיף
 הפיננסי" המכשיר

5% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 מינוף
 ומסחר
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית רשתהנד הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד יש הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

    http://www.plus500.co.il/Instruments/CT   : הבא בלינק זמין הפיננסי )יום ושעה מדייקת( המכשיר פקיעת מועד
 זמין בלינק המופיע פקיעה מועד אותו בעל המכשיר בו מהרגע משתנה אינו ,ל"הנ בלינק המוצג הפקיעה מועדבתנאי שוק רגילים, 

בתנאי שוק המתאפיינים בדלילות מסחר, מיעוט ציטוטים והיקפי מסחר נמוכים ביחס לחוזה  .פקיעתו למועד ועד בזירה למסחר
החברה את מועד הפקיעה  תקדיםואשר אינם נובעים ממסחר בימי חג או כשל טכני,  ,העתידי בעל מועד הפקיעה הקרוב ביותר אחריו

 בהתקיים  כל התנאים המצטברים הבאים: )להלן: "הקדמה"(

 בעל הינו ("הבא העתידי החוזה: ")להלן הנוכחי העתידי החוזה לאחר ביותר הקרוב פקיעה מועד בעל שהינו הבא העתידי החוזה •
החוזה : ")להלן הפיננסי המכשיר של הבסיס נכס את אשר  מהווה הנוכחי מהחוזה העתידי יותר גבוהים מסחר והיקפי סחירות
 התנאים בדיקת למועד שקדמו שעות 48 -ב החוזים בכמות המסחר מחזור כי בחינה י"ע תבוצע הבדיקה. ("הנוכחי העתידי

 .הנוכחי העתידי בחוזה החוזים בכמות ממחזור המסחר גבוה ,הבא העתידי בחוזה המצטברים

 העתידי החוזה על במערכת מכמות הציטוטים 50% -ב לפחות גבוהה הבא העתידי החוזה בעבור במערכת הציטוטים כמות •
 .טכני כשלשל ב או חג בימישמתרחש  קיטוןזאת למעט . לפחות שעות 12 של מדידה תקופת במשך( הבסיס נכס) הנוכחי

 
העדכני יוצג  מועד הפקיעה .גלגול/הפקיעה מועד טרם שעות 24 הפחות לכל ללקוח הודעה תשלח בהתקיים התנאים המפורטים לעיל,

  בלינק הנ"ל.
 

 .הפקיעהמועד  לפני הסמוך במכשיר הפיננסי האחרון המחירהפקיעה הינו:  שער
עסקה חדשה במכשיר פיננסי ופתיחת עסקה הנוכחית במכשיר פיננסי זה, סגירת ה ,כברירת מחדלתבוצע,  פקיעת המכשיר הפיננסי במועד

 הקרוב הינו פקיעתו מועד ואשר, בורסה באותה הנסחר,   COTTON NO.2 FUTRURES  הוא החוזה העתידי שלו שנכס הבסיס 
 "(.המכשיר הפיננסי גלגול)להלן: " נכס הבסיס המתואר בסעיפי נכס הבסיס פקיעתו של לאחר מועד ביותר

 לויות.פרטים אודות מועד הגלגול זמינים ללקוח בכל עת בפרטי המכשיר בפלטפורמת המסחר. גלגול העסקה כרוך בע

http://www.plus500.co.il/Instruments/CT
http://www.plus500.co.il/Instruments/CT
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  סעיף "גלגול המכשיר הפיננסי". נוספים ראה לפרטים

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח
 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[contracts ∗ [COTTON NO. 2 FUTRURES  
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − COTTON NO. 2 FUTRURES   
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)
= 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[contracts  ∗ [COTTON NO. 2 FUTRURES   
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  COTTON NO. 2 FUTRURES  
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)
= 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  

 :מקרא

Contracts –  לעסקה חוזיםכמות . 

COTTON NO. 2 FUTRURES   
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער  

COTTON NO. 2 FUTRURES   
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

COTTON NO. 2 FUTRURES   
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

COTTON NO. 2 FUTRURES   
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
 

המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תעשה לפי שער המכירה בזירה : ההמרה שער קביעת אופן

(bid של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד ) 10סגירת העסקה, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 
 לתקנון(.

 

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 22:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה
 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 22:00:00 :בשעה
 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

Contracts ∗ COTTON NO. 2 FUTRURES   
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛* (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
מפורט  - )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון( בגובה חוזה אחד פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע

 בתקנון. 14פרק ב
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )
 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

Contracts ∗ COTTON NO. 2 FUTRURES  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛* (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
מפורט  - )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון( אחד חוזה בגובה  פתוחה עסקת מכירה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע

 בתקנון. 14פרק ב
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )תוצאת חישוב עמלה בגין 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 22:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי
בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  22:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 

 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Contracts – חוזים כמות  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.22:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

COTTON NO. 2 FUTRURES   
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועד של המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר. 

COTTON NO. 2 FUTRURES   
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  
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FX (bid) - הפיננסי המכשיר בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער. 
המרת עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תיעשה לפי שער המכירה  : ההמרה שער קביעת אופן 

ון ( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד חיוב בגין העמלה )כמתואר לעיל(, בכפוף למנגנbidהאחרון בזירה )
 לתקנון(. 10המחירים הבלתי תלוי )ראה סעיף 

 (Buy) R - הריבית בתוספת החברה של מהעמלה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור month 1 

Libor (USD) ,חודש כל בתחילת שנקבעת כפי השנתית. 

R (Sell) - הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית .שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור   Libor (USD)

month 1 ,חודש כל בתחילת שנקבעת כפי השנתית .  
  - ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 22:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/CT  .ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  

המרת  עמלת
 מטבע 

 .אין עמלת המרת מטבע

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

 - הבא בלינק זמין ושעה מדייקת(הפיננסי )יום  המכשיר גלגול מועד : המכשיר הפיננסי" גלגול" מועד
- http://www.plus500.co.il/Instruments/CT  

 זמין בלינק המופיע גלגול מועד אותו בעל המכשיר בו מהרגע משתנה אינו ,ל"הנ בלינק המוצג גלגולה מועדבתנאי שוק רגילים, 
בתנאי שוק המתאפיינים בדלילות מסחר, מיעוט ציטוטים והיקפי מסחר נמוכים ביחס לחוזה   .פקיעתו למועד ועד בזירה למסחר

 הגלגולהחברה את מועד  תקדיםהעתידי בעל מועד הפקיעה הקרוב ביותר אחריו ואשר אינם נובעים ממסחר בימי חג או כשל טכני, 
 רים הבאים:בהתקיים  כל התנאים המצטב )להלן: "הקדמה"(

 בעל הינו ("הבא העתידי החוזה: ")להלן הנוכחי העתידי החוזה לאחר ביותר הקרוב פקיעה מועד בעל שהינו הבא העתידי החוזה •
החוזה : ")להלן הפיננסי המכשיר של הבסיס נכס את אשר  מהווה הנוכחי מהחוזה העתידי יותר גבוהים מסחר והיקפי סחירות
 התנאים בדיקת למועד שקדמו שעות 48 -ב החוזים בכמות המסחר מחזור כי בחינה י"ע תבוצע הבדיקה. ("הנוכחי העתידי

 .הנוכחי העתידי בחוזה החוזים בכמות ממחזור המסחר גבוה הבא העתידי בחוזה המצטברים
 הנוכחי העתידי החוזה על במערכת מכמות הציטוטים 50% -ב לפחות גבוהה הבא העתידי החוזה בעבור במערכת הציטוטים כמות
 .טכני כשלשל ב או חג בימישמתרחש  קיטוןזאת למעט  . לפחות שעות 12 של מדידה תקופת הבסיס( במשך )נכס

מועד הגלגול העדכני יוצג  .גלגול/הפקיעה מועד טרם שעות 24 הפחות לכל ללקוח הודעה תשלח, בהתקיים התנאים המפורטיםן לעיל
 בלינק הנ"ל.

 
חישוב יתרת הרווח וההפסד ימשיך להתבסס על השער ששרר במועד פתיחת העסקה המקורית  הפיננסי מכשירה גלגול ביצועלאחר 

תחייב את חשבון המסחר בגובה  החברה)בטרם הגלגול הראשון( במכשיר הפיננסי. במועד כל גלגול במכשיר הפיננסי )כמתואר לעיל(, 
 במכשיר העסקה נסגרה בו השערבין  להפרשבהתאם  קוחהל של וההפסד הרווח ביתרת התאמהעלות המרווח של החוזה המחליף ותבצע 

ההתאמה מנטרלת את השפעת הפרשי המחיר בין באופן הבא ) פיננסי המחליףה במכשיר העסקה הנפתח בו שערה ובין המוחלף הפיננסי
 :החוזה המחליף לבין החוזה המוחלף(

 במועד יחויב( Buy) רכישה בעסקת לקוח - המוחלף )הישן( הפיננסי מכשיר משער גבוה( החדש) המחליף הפיננסי המכשיר שער כאשר
שער המכירה של המכשיר הפיננסי המחליף לבין שער המכירה של  בין בחשבון המסחר בגובה מכפלת כמות החוזים בהפרשההחלפה 

 בין פלת כמות החוזים בהפרשבחשבון המסחר, בגובה מכ ההחלפה במועד יזוכה( Sell) מכירה בעסקת לקוח המכשיר הפיננסי המוחלף.
 שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף לבין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף. 

 במועד יזוכה( Buy) רכישה לקוח בעסקת – )הישן( המוחלף הפיננסי המכשיר ממחיר נמוך( חדשמכשיר הפיננסי המחליף )הה שער כאשר
שער המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף לבין שער המכירה של  בין כמות החוזים בהפרשבחשבון המסחר בגובה מכפלת ההחלפה 

 בין בחשבון המסחר בגובה מכפלת כמות החוזים בהפרש ההחלפה במועד יחויב( Sell) מכירה בעסקת לקוח המכשיר הפיננסי המחליף.
 נסי המחליף. שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף לבין שער הרכישה של המכשיר הפינ

)בהתאם לפוזיציה(  הפיננסי הקיים המכשיר ממכירת/רכישת של החוזה המחליף כתוצאה מרווח שווי: לגלגול בנוגע הנגבות העמלות
 .החדש הפיננסי המכשיר ורכישת/מכירת

 בתקנון. 14פרק האחרון מפורט בבגין גלגול חוזה בודד, לתקופת הרבעון   עמלת מרווח ממוצעת
 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 
המכשיר 
 הפיננסי  

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

 עמלות
נוספות 
בקשר 

למכשיר 
 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

 04:00 –21:20ה' -ימים ב'  –(: שעות מסחר קיץשעון ישראל )שעון 
 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 בו המטבע
 נקוב

 )$(. הברית ארצות דולר

 בשערי החליפין.  םכתוצאה משינויי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברה החשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר

http://www.plus500.co.il/Instruments/CT
http://www.plus500.co.il/Instruments/CT
https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
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במקרים בהם פקיעת החוזה העתידי מאוחרת ביחס למועד הגלגול, במקרה זה החוזה העתידי יהיה הבא לאחר החוזה  34

 הקרוב ביותר

 המכשיר
 הפיננסי

 הבסיס נכס

 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

.COTTON NO   עתידי על חוזה: מלא שם 2 FUTRURES   פקיעתו מצוין בלינק הבא שמועד-   
http://www.plus500.co.il/Instruments/CT 

 ועד בזירה למסחר הפיננסי זמין המכשיר בו מהרגע משתנה אינו  ,ל"נכס הבסיס המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע בלינק הנ
. 34נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה העתידי הנ"ל הקרוב ביותר או החוזה העתידי הבא אחריו .פקיעתו למועד

 מועד הפקיעה של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד פקיעת המכשיר הפיננסי.
 .כותנה עתידי על:  חוזה הבסיס נכס תיאור
  הבסיס נכס אודות נוסף למידע

Futures/data-2-No-https://www.theice.com/products/254/Cotton 
 .Intercontinental Exchange,( ICE) Inc מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

     CT   :נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד.

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

Futures/data-2-No-https://www.theice.com/products/254/Cotton 

 קוד
 /בלומברג
 רויטרס

CT Comdty (בלומברג ) 

 ב"ארה דולר( USD) הנכס מטבע

 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14פרק סטיית תקן יומית מפורט בנתון 

תנודתיות 
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

 HIGHבסיס 

- LOW) 

 בתקנון. 14פרק נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים ב
 

שנמדד  (LOWביותר )( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )

 בזירה המסחר

 מערכת
 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

 CT/כותנה

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו
 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:

 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 כמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל ל
0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 http://www.plus500.co.il/Instruments/CT –ף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה לערכי המינו

http://www.plus500.co.il/Instruments/CT
https://www.theice.com/products/254/Cotton-No-2-Futures/data
https://www.theice.com/products/254/Cotton-No-2-Futures/data
http://www.plus500.co.il/Instruments/CT
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 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.
 יחס לעסקאות פתוחות.שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ב

  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 5%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה
 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלת לא החברה

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

$0.01 

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

 contracts 0.01* $  

Contracts –  לעסקה החוזיםכמות . 

COTTON NO. 2 FUTRURES   –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

.COTTON NO חוזים על  500עבור רכישת  : לדוגמה 2 FUTRURES  ( במחיר חוזה 0.01, תזוזה מינימלית )

 COTTON NO. 2 FUTRURES   5$, תביא לרווח/הפסד של. 
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19  -עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס סיווג בסיס נכס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

Gold XAUUSD/זהב 

 

 

בעל מועד  המכשיר אינו סחורות
 פקיעה

1% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 מינוף
 ומסחר
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות חלפתו יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

ההפרש שבין  כפול( Units) כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 המכשיר שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שער

 החשבון למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד
שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח

 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[units ∗ [𝐺𝑜𝑙𝑑 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − 𝐺𝑜𝑙𝑑   
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[units  ∗ [𝐺𝑜𝑙𝑑   
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  𝐺𝑜𝑙𝑑  
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  

 :מקרא

Units – אונקיות . 

𝐺𝑜𝑙𝑑  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝐺𝑜𝑙𝑑    
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

𝐺𝑜𝑙𝑑    
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

𝐺𝑜𝑙𝑑    
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תעשה לפי שער המכירה בזירה : ההמרה שער קביעת אופן

(bid של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד ) 10סגירת העסקה, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 
 לתקנון(.

 

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל) יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

units ∗ 𝐺𝑜𝑙𝑑    
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 - )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(אונקיית זהב אחת בגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע

 בתקנון. 14פרק מפורט ב
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )
 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

units ∗ 𝐺𝑜𝑙𝑑    
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 - )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון( אונקיית זהב  אחתבגובה  פתוחה עסקת מכירה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע

 בתקנון. 14פרק מפורט ב
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Units – אונקיות  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

𝐺𝑜𝑙𝑑  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועד של המכשיר הפיננסי בזירה הקנייה מחיר 

𝐺𝑜𝑙𝑑  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)– הפיננסי המכשיר נקוב בו ממטבע החשבון למטבע המרה שער . 
לפי שער המכירה  תיעשה, )אם נדרש( המסחר חשבון מטבע לערכי, פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה: המרת ההמרה שער קביעת אופן

(, בכפוף למנגנון לעילבגין העמלה )כמתואר  חיוב( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד bid) בזירה האחרון
 (.לתקנון 10 סעיף ראההמחירים הבלתי תלוי )

 R(Buy) -  הריבית בתוספת החברה של מהעמלה מורכבת הריבית .שנתיים במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור  Libor (USD)

month 1 ,חודש. כל בתחילת שנקבעת כפי השנתית 

R(Sell) -   הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית .שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור month 1  (USD)

Libor ,חודש. כל בתחילת שנקבעת כפי השנתית 
 ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 00:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/XAU  .ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  

המרת  עמלת
 מטבע 

 .מטבע המרת עמלת אין

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 
המכשיר 
 הפיננסי  

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

 עמלות
נוספות 

 אין

http://www.plus500.co.il/Instruments/XAU
http://www.plus500.co.il/Instruments/XAU
http://www.plus500.co.il/Instruments/XAU
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בקשר 
למכשיר 
 הפיננסי 

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

  01:00 – 00:00ש' -ימים ב'  –(: שעות מסחר קיץשעון ישראל )שעון 
 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 בו המטבע
 נקוב

 המכשיר
 הפיננסי

 )$(. הברית ארצות ולרד

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

 הבסיס נכס

 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

 זהב/ Gold XAUUSD :מלא שם

 אונקיית זהב : הבסיס נכס תיאור

 https://finance.yahoo.com/q?s=XAUUSD=X :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

 XAUUSD   :נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 .מדדנכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך 

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

https://finance.yahoo.com/q?s=XAUUSD=X 

 קוד
 /בלומברג
 רויטרס

XAUUSD:CUR   (בלומברג ) 

 דולר ארה"ב( USD) הנכס מטבע

 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14פרק נתון סטיית תקן יומית מפורט ב

תנודתיות 
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

 HIGHבסיס 

- LOW) 

 בתקנון. 14פרק נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים ב
 

שנמדד  (LOW( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )HIGHהבסיס הגבוה ביותר )אופן החישוב: שער נכס 

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )

 בזירה המסחר

 מערכת
 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

GOLD  

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו
 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:

 יחידת נכס בסיס(. המינימלית הנדרשת*מחירכמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה 

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות 

 בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:
0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
https://finance.yahoo.com/q?s=XAUUSD=X
https://finance.yahoo.com/q?s=XAUUSD=X
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$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5קרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו המספר ה

  http://www.plus500.co.il/Instruments/XAU –לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה 

 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.

 שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.
  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 1%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XX 
 . הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלת לא החברה

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

$0.01 

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

units * 0.01$  

units – סך אונקיות . 

GOLD –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 .0.2$( במחיר אונקיית זהב, תביא לרווח/הפסד של 0.01זהב, תזוזה מינימלית ) אונקיות  20עבור רכישת  : לדוגמה
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

http://www.plus500.co.il/Instruments/XAU
http://www.plus500.co.il/Instruments/XAU
http://www.plus500.co.il/Instruments/XAU
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 
וזה העתידי מאוחרת ביחס למועד הגלגול, במקרה זה החוזה העתידי יהיה הבא לאחר למעט מקרים בהם פקיעת הח 35

 החוזה הקרוב ביותר

 07/07/19 –עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס

 נכס סיווג

 בסיס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 מינימלית

 עסקה לפתיחת

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

NY Harb ULSD Futures/Heating 

Oil futures 
 NY Harb ULSD Futures נכס הבסיס הוא החוזה העתידי 

 :הבא בלינקפקיעתו מצוין  שמועד

  http://www.plus500.co.il/Instruments/HO 
לתנאי גלגול/פקיעת המכשיר הפיננסי ראה "מועד פקיעת 

 ".המכשיר הפיננסי" ו"גלגול המכשיר הפיננסי
נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה העתידי 

 .35החוזה העתידי הבא אחריו  הנ"ל הקרוב ביותר או

 עתידי חוזה

 סחורה על

בעל מועד המכשיר 
 פקיעה. קיימת

אפשרות לפתיחת 
עסקה חדשה באופן 

 בהתאםאוטומטי 
המפורטים  לתנאים

 פקיעת מועד" בסעיף
 הפיננסי" המכשיר

5% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו ןלבי העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 מינוף
 ומסחר
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד יש הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

   http://www.plus500.co.il/Instruments/HO     : הבא בלינק זמין הפיננסי )יום ושעה מדייקת( המכשיר פקיעת מועד
 זמין בלינק המופיע פקיעה מועד אותו בעל המכשיר בו מהרגע משתנה אינו ,ל"הנ בלינק המוצג הפקיעה מועדבתנאי שוק רגילים, 

בתנאי שוק המתאפיינים בדלילות מסחר, מיעוט ציטוטים והיקפי מסחר נמוכים ביחס לחוזה  .פקיעתו למועד ועד בזירה למסחר
החברה את מועד הפקיעה  תקדיםואשר אינם נובעים ממסחר בימי חג או כשל טכני,  ,העתידי בעל מועד הפקיעה הקרוב ביותר אחריו

 בהתקיים  כל התנאים המצטברים הבאים: )להלן: "הקדמה"(

 בעל הינו ("הבא העתידי החוזה: ")להלן הנוכחי העתידי החוזה לאחר ביותר הקרוב פקיעה מועד בעל שהינו הבא העתידי החוזה •
החוזה : ")להלן הפיננסי המכשיר של הבסיס נכס את אשר  מהווה הנוכחי מהחוזה העתידי יותר גבוהים מסחר והיקפי סחירות
 התנאים בדיקת למועד שקדמו שעות 48 -ב החוזים בכמות המסחר מחזור כי בחינה י"ע תבוצע הבדיקה. ("הנוכחי העתידי

 .הנוכחי העתידי בחוזה החוזים בכמות ממחזור המסחר גבוה ,הבא העתידי בחוזה המצטברים

 העתידי החוזה על במערכת מכמות הציטוטים 50% -ב לפחות גבוהה הבא העתידי החוזה בעבור במערכת הציטוטים כמות •
 .טכני כשלשל ב או חג בימישמתרחש  קיטוןזאת למעט . לפחות שעות 12 של מדידה תקופת במשך( הבסיס נכס) הנוכחי

 
העדכני יוצג  מועד הפקיעה .גלגול/הפקיעה מועד טרם שעות 24 הפחות לכל ללקוח הודעה תשלח בהתקיים התנאים המפורטים לעיל,

  בלינק הנ"ל.
 

 .הפקיעהמועד  לפני הסמוך במכשיר הפיננסי האחרון המחירהפקיעה הינו:  שער
עסקה חדשה במכשיר פיננסי ופתיחת עסקה הנוכחית במכשיר פיננסי זה, סגירת ה ,כברירת מחדלתבוצע,  פקיעת המכשיר הפיננסי במועד

 ביותר הקרוב הינו פקיעתו מועד ואשר, בורסה באותה הנסחר,  NY Harb ULSD Futures  הוא החוזה העתידי שלו שנכס הבסיס 
 "(.המכשיר הפיננסי גלגול)להלן: " נכס הבסיס המתואר בסעיפי נכס הבסיס פקיעתו של לאחר מועד

http://www.plus500.co.il/Instruments/HO
http://www.plus500.co.il/Instruments/HO
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 בכל עת בפרטי המכשיר בפלטפורמת המסחר. גלגול העסקה כרוך בעלויות. פרטים אודות מועד הגלגול זמינים ללקוח
  סעיף "גלגול המכשיר הפיננסי". נוספים ראה לפרטים

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח
 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[contracts ∗ [NY Harb ULSD Futures 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − NY Harb ULSD Futures  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)
= 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[contracts  ∗ [NY Harb ULSD Futures  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  NY Harb ULSD Futures 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)
= 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  

 :מקרא

Contracts –  לעסקה חוזיםכמות . 

NY Harb ULSD Futures  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער  

NY Harb ULSD Futures  
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

NY Harb ULSD Futures  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה תבעסק) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

NY Harb ULSD Futures  
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
 

המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תעשה לפי שער המכירה בזירה : ההמרה שער קביעת אופן

(bid של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד ) 10סגירת העסקה, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 
 לתקנון(.

 

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה
 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

Contracts ∗ NY Harb ULSD Futures  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
מפורט  - )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון( בגובה חוזה אחד פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע

 בתקנון. 14פרק ב
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

Contracts ∗ NY Harb ULSD Futures 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
מפורט  - )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון( אחד חוזה בגובה  פתוחה עסקת מכירה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע

 בתקנון. 14פרק ב
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )תוצאת חישוב עמלה בגין 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי
בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 

 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Contracts – חוזים כמות  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

NY Harb ULSD Futures  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועד של המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר. 

NY Harb ULSD Futures  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  
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FX (bid) - הפיננסי המכשיר בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער. 
המרת עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תיעשה לפי שער המכירה  : ההמרה שער קביעת אופן 

( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד חיוב בגין העמלה )כמתואר לעיל(, בכפוף למנגנון bidהאחרון בזירה )
 לתקנון(. 10המחירים הבלתי תלוי )ראה סעיף 

 (Buy) R - הריבית בתוספת החברה של מהעמלה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור month 1 

Libor (USD) ,חודש כל בתחילת שנקבעת כפי השנתית. 

R (Sell) - הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית .שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור   Libor (USD)

month 1 ,חודש כל בתחילת שנקבעת כפי השנתית .  
   - ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 00:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/HO    .ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  

המרת  עמלת
 מטבע 

 .אין עמלת המרת מטבע

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

- הבא בלינק זמין הפיננסי )יום ושעה מדייקת( המכשיר גלגול מועד : המכשיר הפיננסי" גלגול" מועד
http://www.plus500.co.il/Instruments/HO 

 זמין בלינק המופיע גלגול מועד אותו בעל המכשיר בו מהרגע משתנה אינו ,ל"הנ בלינק המוצג גלגולה מועדבתנאי שוק רגילים, 
בתנאי שוק המתאפיינים בדלילות מסחר, מיעוט ציטוטים והיקפי מסחר נמוכים ביחס לחוזה   .פקיעתו למועד ועד בזירה למסחר

 הגלגולהחברה את מועד  תקדיםהעתידי בעל מועד הפקיעה הקרוב ביותר אחריו ואשר אינם נובעים ממסחר בימי חג או כשל טכני, 
 בהתקיים  כל התנאים המצטברים הבאים: )להלן: "הקדמה"(

 בעל הינו ("הבא העתידי החוזה: ")להלן הנוכחי העתידי החוזה לאחר ביותר הקרוב פקיעה מועד בעל שהינו הבא העתידי החוזה •
החוזה : ")להלן הפיננסי המכשיר של הבסיס נכס את אשר  מהווה הנוכחי מהחוזה העתידי יותר גבוהים מסחר והיקפי סחירות
 התנאים בדיקת למועד שקדמו שעות 48 -ב החוזים בכמות המסחר מחזור כי בחינה י"ע תבוצע הבדיקה. ("הנוכחי העתידי

 .הנוכחי העתידי בחוזה החוזים בכמות ממחזור המסחר גבוה הבא העתידי בחוזה המצטברים
 הנוכחי העתידי החוזה על במערכת מכמות הציטוטים 50% -ב לפחות גבוהה הבא העתידי החוזה בעבור במערכת הציטוטים כמות
 .טכני כשלשל ב או חג בימישמתרחש  קיטוןזאת למעט  . לפחות שעות 12 של מדידה תקופת הבסיס( במשך )נכס

מועד הגלגול העדכני יוצג  .גלגול/הפקיעה מועד טרם שעות 24 הפחות לכל ללקוח הודעה תשלח, בהתקיים התנאים המפורטיםן לעיל
 בלינק הנ"ל.

 
חישוב יתרת הרווח וההפסד ימשיך להתבסס על השער ששרר במועד פתיחת העסקה המקורית  הפיננסי מכשירה גלגול ביצועלאחר 

תחייב את חשבון המסחר בגובה  החברה)בטרם הגלגול הראשון( במכשיר הפיננסי. במועד כל גלגול במכשיר הפיננסי )כמתואר לעיל(, 
 במכשיר העסקה נסגרה בו השערבין  להפרשבהתאם  קוחהל של וההפסד הרווח ביתרת התאמהעלות המרווח של החוזה המחליף ותבצע 

באופן הבא )ההתאמה מנטרלת את השפעת הפרשי המחיר בין  פיננסי המחליףה במכשיר העסקה הנפתח בו שערה ובין המוחלף הפיננסי
 החוזה המחליף לבין החוזה המוחלף(:

 במועד יחויב( Buy) רכישה בעסקת לקוח - המוחלף )הישן( הפיננסי מכשיר משער גבוה( החדש) המחליף הפיננסי המכשיר שער כאשר
שער המכירה של המכשיר הפיננסי המחליף לבין שער המכירה של  בין בחשבון המסחר בגובה מכפלת כמות החוזים בהפרשההחלפה 

 בין בחשבון המסחר, בגובה מכפלת כמות החוזים בהפרש ההחלפה במועד יזוכה( Sell) מכירה בעסקת לקוח המכשיר הפיננסי המוחלף.
 שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף לבין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף. 

 במועד יזוכה( Buy) רכישה לקוח בעסקת – )הישן( המוחלף הפיננסי המכשיר ממחיר נמוך( חדשמכשיר הפיננסי המחליף )הה שער כאשר
שער המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף לבין שער המכירה של  בין בחשבון המסחר בגובה מכפלת כמות החוזים בהפרשההחלפה 

 בין בחשבון המסחר בגובה מכפלת כמות החוזים בהפרש ההחלפה במועד יחויב( Sell) מכירה בעסקת לקוח המכשיר הפיננסי המחליף.
 שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף לבין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף. 

התאם לפוזיציה( )ב הפיננסי הקיים המכשיר ממכירת/רכישת של החוזה המחליף כתוצאה מרווח שווי: לגלגול בנוגע הנגבות העמלות
 .החדש הפיננסי המכשיר ורכישת/מכירת

 בתקנון. 14פרק האחרון מפורט בבגין גלגול חוזה בודד, לתקופת הרבעון   עמלת מרווח ממוצעת
 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 
המכשיר 
 הפיננסי  

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

 עמלות
נוספות 
בקשר 

למכשיר 
 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

 01:00 – 00:00ש' -ימים ב'  –שעות מסחר (: קיץשעון ישראל )שעון 
 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 בו המטבע
 נקוב

 )$(. הברית ארצות דולר

 בשערי החליפין.  םכתוצאה משינויי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברה החשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר

http://www.plus500.co.il/Instruments/HO
https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
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במקרים בהם פקיעת החוזה העתידי מאוחרת ביחס למועד הגלגול, במקרה זה החוזה העתידי יהיה הבא לאחר החוזה  36

 הקרוב ביותר

 המכשיר
 הפיננסי

 הבסיס נכס

 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

  -פקיעתו מצוין בלינק הבא שמועד  NY Harb ULSD Futures  עתידי על חוזה: מלא שם
http://www.plus500.co.il/Instruments/HO 

 ועד בזירה למסחר הפיננסי זמין המכשיר בו מהרגע משתנה אינו  ,ל"נכס הבסיס המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע בלינק הנ
. 36החוזה העתידי הנ"ל הקרוב ביותר או החוזה העתידי הבא אחריו נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד .פקיעתו למועד

 מועד הפקיעה של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד פקיעת המכשיר הפיננסי.
 .מחיר מזוט :  חוזה עתידי עלהבסיס נכס תיאור
  הבסיס נכס אודות נוסף למידע

 oil.html-products/heating-http://www.cmegroup.com/trading/energy/refined 
 Chicago Mercantile Exchange שיקגו בורסת -CME  מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

    HO נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד.

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

oil.html-products/heating-http://www.cmegroup.com/trading/energy/refined 
  

 קוד
 /בלומברג
 רויטרס

HOA Comdty  (בלומברג ) 

 הנכס מטבע
 

(USD )ב"ארה דולר 

 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14פרק נתון סטיית תקן יומית מפורט ב

תנודתיות 
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

 HIGHבסיס 

- LOW) 

 בתקנון. 14פרק נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים ב
 

שנמדד  (LOWמסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )( שנמדד ביום מסחר HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )

 בזירה המסחר

 מערכת
 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

 HO/מזוט

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו
 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:

 בסיס(.יחידת נכס  כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 העדכון.אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת 

 בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:

0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 

http://www.plus500.co.il/Instruments/HO
http://www.cmegroup.com/trading/energy/refined-products/heating-oil.html
http://www.cmegroup.com/trading/energy/refined-products/heating-oil.html
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 385$  ן שווי העסקה המינימלי יהיה, ולכ5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 http://www.plus500.co.il/Instruments/HO –לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה 

 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.

 ת המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי בכמות היחידו
  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 5%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה
 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XXXX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלת לא החברה

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

$0.0001 

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

 contracts 1000.0* $  

Contracts –  לעסקה החוזיםכמות . 

NY Harb ULSD Futures  –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

( במחיר חוזה 0.0001, תזוזה מינימלית ) NY Harb ULSD Futures חוזים על  1000עבור רכישת  : לדוגמה

 NY Harb ULSD Futures  0.1$, תביא לרווח/הפסד של. 
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

http://www.plus500.co.il/Instruments/HO
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 תקנון - דף מוצר
 פיננסי מכשיר פרופיל

 
הגלגול, במקרה זה החוזה העתידי יהיה הבא לאחר  למעט מקרים בהם פקיעת החוזה העתידי מאוחרת ביחס למועד 37

 החוזה הקרוב ביותר

 07/07/19  -עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס סיווג בסיס נכס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 מינימלית

 עסקה לפתיחת

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

Henry Hub Natural Gas Future 
 Henry Hub Natural Gas נכס הבסיס הוא החוזה העתידי 

Futures הבא בלינקפקיעתו מצוין  שמועד: 

http://www.plus500.co.il/Instruments/NG 
לתנאי גלגול/פקיעת המכשיר הפיננסי ראה "מועד פקיעת 

 ".המכשיר הפיננסי" ו"גלגול המכשיר הפיננסי
נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה העתידי 

 .37חוזה העתידי הבא אחריו הנ"ל הקרוב ביותר או ה

 על עתידי חוזה

 סחורה

בעל מועד המכשיר 
 פקיעה. קיימת

אפשרות לפתיחת 
עסקה חדשה באופן 

 בהתאםאוטומטי 
המפורטים  לתנאים

 פקיעת מועד" בסעיף
 הפיננסי" המכשיר

5% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 מינוף
 ומסחר
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציהז)הפו מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד יש הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

  http://www.plus500.co.il/Instruments/NG   : הבא בלינק זמין הפיננסי )יום ושעה מדייקת( המכשיר פקיעת מועד
 זמין בלינק המופיע פקיעה מועד אותו בעל המכשיר בו מהרגע משתנה אינו ,ל"הנ בלינק המוצג הפקיעה מועדבתנאי שוק רגילים, 

בתנאי שוק המתאפיינים בדלילות מסחר, מיעוט ציטוטים והיקפי מסחר נמוכים ביחס לחוזה  .פקיעתו למועד ועד בזירה למסחר
החברה את מועד הפקיעה  תקדיםואשר אינם נובעים ממסחר בימי חג או כשל טכני,  ,העתידי בעל מועד הפקיעה הקרוב ביותר אחריו

 תנאים המצטברים הבאים:בהתקיים  כל ה )להלן: "הקדמה"(

 בעל הינו ("הבא העתידי החוזה: ")להלן הנוכחי העתידי החוזה לאחר ביותר הקרוב פקיעה מועד בעל שהינו הבא העתידי החוזה •
החוזה : ")להלן הפיננסי המכשיר של הבסיס נכס את אשר  מהווה הנוכחי מהחוזה העתידי יותר גבוהים מסחר והיקפי סחירות
 התנאים בדיקת למועד שקדמו שעות 48 -ב החוזים בכמות המסחר מחזור כי בחינה י"ע תבוצע הבדיקה. ("הנוכחי העתידי

 .הנוכחי העתידי בחוזה החוזים בכמות ממחזור המסחר גבוה ,הבא העתידי בחוזה המצטברים

 העתידי החוזה על במערכת הציטוטיםמכמות  50% -ב לפחות גבוהה הבא העתידי החוזה בעבור במערכת הציטוטים כמות •
 .טכני כשלשל ב או חג בימישמתרחש  קיטוןזאת למעט . לפחות שעות 12 של מדידה תקופת במשך( הבסיס נכס) הנוכחי

 
העדכני יוצג  מועד הפקיעה .גלגול/הפקיעה מועד טרם שעות 24 הפחות לכל ללקוח הודעה תשלח בהתקיים התנאים המפורטים לעיל,

  בלינק הנ"ל.
 

 .הפקיעהמועד  לפני הסמוך במכשיר הפיננסי האחרון המחירהפקיעה הינו:  שער
עסקה חדשה במכשיר פיננסי ופתיחת עסקה הנוכחית במכשיר פיננסי זה, סגירת ה ,כברירת מחדלתבוצע,  פקיעת המכשיר הפיננסי במועד

 הקרוב הינו פקיעתו מועד ואשר, בורסה באותה הנסחר, Henry Hub Natural Gas Futures הוא החוזה העתידי שלו שנכס הבסיס 
 "(.המכשיר הפיננסי גלגול)להלן: " נכס הבסיס המתואר בסעיפי נכס הבסיס פקיעתו של לאחר מועד ביותר

 ם ללקוח בכל עת בפרטי המכשיר בפלטפורמת המסחר. גלגול העסקה כרוך בעלויות.פרטים אודות מועד הגלגול זמיני

http://www.plus500.co.il/Instruments/NG
http://www.plus500.co.il/Instruments/NG
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  סעיף "גלגול המכשיר הפיננסי". נוספים ראה לפרטים

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח
 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[contracts ∗ [Henry Hub Natural Gas Futures 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − Henry Hub Natural Gas Futures  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)
= 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[contracts  ∗ [Henry Hub Natural Gas Futures
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  Henry Hub Natural Gas Futures
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)
= 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 

 :מקרא

Contracts –  לעסקה חוזיםכמות . 

Henry Hub Natural Gas Futures  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של ירהבז הקניה שער  

Henry Hub Natural Gas Futures  
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

Henry Hub Natural Gas Futures  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

Henry Hub Natural Gas Futures  
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
 

המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תעשה לפי שער המכירה בזירה : ההמרה שער קביעת אופן

(bid של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד ) 10סגירת העסקה, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 
 לתקנון(.

 

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה
 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

Contracts ∗ Henry Hub Natural Gas Futures  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
מפורט  - )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון( בגובה חוזה אחד פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14בפרק 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )
 :(ellS מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

Contracts ∗ Henry Hub Natural Gas Futures 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛  * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
מפורט  - )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון( אחד חוזה בגובה  פתוחה עסקת מכירה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14בפרק 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )
( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )

 יזוכה. הדבר כי הלקוח
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Contracts – חוזים כמות  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

Henry Hub Natural Gas Futures  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועד של המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר. 

Henry Hub Natural Gas Futures  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

FX (bid) - הפיננסי המכשיר בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער. 
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המרת עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תיעשה לפי שער המכירה  : ההמרה שער קביעת אופן 

( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד חיוב בגין העמלה )כמתואר לעיל(, בכפוף למנגנון bidהאחרון בזירה )
 לתקנון(. 10המחירים הבלתי תלוי )ראה סעיף 

 Buy)( R - הריבית בתוספת החברה של מהעמלה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור month 1 

Libor (USD) ,חודש כל בתחילת שנקבעת כפי השנתית. 

R (Sell) - הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית .שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור   Libor (USD)

month 1 ,חודש כל בתחילת שנקבעת כפי השנתית .  
 - ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 00:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/NG  .ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  

המרת  עמלת
 מטבע 

 .אין עמלת המרת מטבע

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

- הבא בלינק זמין ושעה מדייקת(הפיננסי )יום  המכשיר גלגול מועד : המכשיר הפיננסי" גלגול" מועד
http://www.plus500.co.il/Instruments/NG 

 זמין בלינק המופיע גלגול מועד אותו בעל המכשיר בו מהרגע משתנה אינו ,ל"הנ בלינק המוצג גלגולה מועדבתנאי שוק רגילים, 
בתנאי שוק המתאפיינים בדלילות מסחר, מיעוט ציטוטים והיקפי מסחר נמוכים ביחס לחוזה   .פקיעתו למועד ועד בזירה למסחר

 הגלגולהחברה את מועד  תקדיםהעתידי בעל מועד הפקיעה הקרוב ביותר אחריו ואשר אינם נובעים ממסחר בימי חג או כשל טכני, 
 בהתקיים  כל התנאים המצטברים הבאים: )להלן: "הקדמה"(

 בעל הינו ("הבא העתידי החוזה: ")להלן הנוכחי העתידי החוזה לאחר ביותר הקרוב פקיעה מועד בעל שהינו הבא העתידי החוזה •
החוזה : ")להלן הפיננסי המכשיר של הבסיס נכס את אשר  מהווה הנוכחי מהחוזה העתידי יותר גבוהים מסחר והיקפי סחירות
 התנאים בדיקת למועד שקדמו שעות 48 -ב החוזים בכמות המסחר מחזור כי בחינה י"ע תבוצע הבדיקה. ("הנוכחי העתידי

 .הנוכחי העתידי בחוזה החוזים בכמות ממחזור המסחר גבוה הבא העתידי בחוזה המצטברים
 הנוכחי העתידי החוזה על במערכת מכמות הציטוטים 50% -ב לפחות גבוהה הבא העתידי החוזה בעבור במערכת הציטוטים כמות
 .טכני כשלשל ב או חג בימישמתרחש  קיטוןזאת למעט  . לפחות שעות 12 של מדידה תקופת הבסיס( במשך )נכס

מועד הגלגול העדכני יוצג  .גלגול/הפקיעה מועד טרם שעות 24 הפחות לכל ללקוח הודעה תשלח, בהתקיים התנאים המפורטיםן לעיל
 בלינק הנ"ל.

 
חישוב יתרת הרווח וההפסד ימשיך להתבסס על השער ששרר במועד פתיחת העסקה המקורית  הפיננסי מכשירה גלגול ביצועלאחר 

תחייב את חשבון המסחר בגובה  החברה)בטרם הגלגול הראשון( במכשיר הפיננסי. במועד כל גלגול במכשיר הפיננסי )כמתואר לעיל(, 
 במכשיר העסקה נסגרה בו השערבין  להפרשבהתאם  הלקוח של דוההפס הרווח ביתרת התאמהעלות המרווח של החוזה המחליף ותבצע 

ההתאמה מנטרלת את השפעת הפרשי המחיר בין באופן הבא ) פיננסי המחליףה במכשיר העסקה הנפתח בו שערה ובין המוחלף הפיננסי
 :החוזה המחליף לבין החוזה המוחלף(

 במועד יחויב( Buy) רכישה בעסקת לקוח - המוחלף )הישן( הפיננסי מכשיר משער גבוה( החדש) המחליף הפיננסי המכשיר שער כאשר
שער המכירה של המכשיר הפיננסי המחליף לבין שער המכירה של  בין בחשבון המסחר בגובה מכפלת כמות החוזים בהפרשההחלפה 

 בין ובה מכפלת כמות החוזים בהפרשבחשבון המסחר, בג ההחלפה במועד יזוכה( Sell) מכירה בעסקת לקוח המכשיר הפיננסי המוחלף.
 שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף לבין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף. 

 במועד יזוכה( Buy) רכישה לקוח בעסקת – )הישן( המוחלף הפיננסי המכשיר ממחיר נמוך( חדשמכשיר הפיננסי המחליף )הה שער כאשר
שער המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף לבין שער המכירה של  בין מכפלת כמות החוזים בהפרשבחשבון המסחר בגובה ההחלפה 

 בין בחשבון המסחר בגובה מכפלת כמות החוזים בהפרש ההחלפה במועד יחויב( Sell) מכירה בעסקת לקוח המכשיר הפיננסי המחליף.
 ר הפיננסי המחליף. שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף לבין שער הרכישה של המכשי

 
)בהתאם לפוזיציה(  הפיננסי הקיים המכשיר ממכירת/רכישת של החוזה המחליף כתוצאה מרווח שווי: לגלגול בנוגע הנגבות העמלות

 .החדש הפיננסי המכשיר ורכישת/מכירת
 בתקנון. 14האחרון מפורט בפרק בגין גלגול חוזה בודד, לתקופת הרבעון   עמלת מרווח ממוצעת

 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 
המכשיר 
 הפיננסי  

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

 עמלות
נוספות 
בקשר 

למכשיר 
 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

 01:00 – 00:00ש' -ימים ב'  –ר (: שעות מסחקיץשעון ישראל )שעון 
 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 בו המטבע
 נקוב

 )$(. ריתהב ארצות דולר

 בשערי החליפין.  םכתוצאה משינויי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברה החשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר

http://www.plus500.co.il/Instruments/NG
http://www.plus500.co.il/Instruments/NG
https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
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במקרים בהם פקיעת החוזה העתידי מאוחרת ביחס למועד הגלגול, במקרה זה החוזה העתידי יהיה הבא לאחר החוזה  38

 הקרוב ביותר

 המכשיר
 הפיננסי

 הבסיס נכס

 מלא שם
 ותיאור

 תמציתי

-פקיעתו מצוין בלינק הבא שמועד  Henry Hub Natural Gas Futures   עתידי על חוזה: מלא שם
http://www.plus500.co.il/Instruments/NG 

 ועד בזירה למסחר הפיננסי זמין המכשיר בו מהרגע משתנה אינו  ,ל"נכס הבסיס המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע בלינק הנ
. 38תמיד החוזה העתידי הנ"ל הקרוב ביותר או החוזה העתידי הבא אחריונכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה  .פקיעתו למועד

 מועד הפקיעה של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד פקיעת המכשיר הפיננסי.
 .מחיר גז טבעי :  חוזה עתידי עלהבסיס נכס תיאור
  הבסיס נכס אודות נוסף למידע

 gas_contractSpecs_futures.html-gas/natural-http://www.cmegroup.com/trading/energy/natural  
 Chicago Mercantile Exchange שיקגו בורסת -CME  מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

  NG  :נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד.

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

 gas_contractSpecs_futures.html-gas/natural-http://www.cmegroup.com/trading/energy/natural 

 קוד
 /בלומברג
 רויטרס

NGA Comdty  (בלומברג ) 

 ב"ארה דולר( USD) הנכס מטבע

 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14פרק נתון סטיית תקן יומית מפורט ב

תנודתיות 
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

 HIGHבסיס 

- LOW) 

 בתקנון. 14פרק נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים ב
 

שנמדד  (LOW( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )HIGHביותר )אופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה 

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )

 בזירה המסחר

 מערכת
 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

 NG/גז טבעי 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו
 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:

 יחידת נכס בסיס(. הנדרשת*מחירכמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית 

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 נתוני המסחר בעת העדכון.אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על 

 בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:
0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5קבלה הינו המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהת

 http://www.plus500.co.il/Instruments/NG –לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה 

http://www.plus500.co.il/Instruments/NG
http://www.cmegroup.com/trading/energy/natural-gas/natural-gas_contractSpecs_futures.html
http://www.cmegroup.com/trading/energy/natural-gas/natural-gas_contractSpecs_futures.html
http://www.plus500.co.il/Instruments/NG
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 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.
 נוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.שי

  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 5%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה
 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XXX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלת לא החברה

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

$0.001 

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

 contracts 0.001$  

Contracts –  לעסקה החוזיםכמות . 

Henry Hub Natural Gas Futures  –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

( במחיר חוזה 0.001, תזוזה מינימלית ) Henry Hub Natural Gas Futures חוזים על  1000עבור רכישת  : לדוגמה

 Henry Hub Natural Gas Futures  1$, תביא לרווח/הפסד של. 
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 
די יהיה הבא לאחר למעט מקרים בהם פקיעת החוזה העתידי מאוחרת ביחס למועד הגלגול, במקרה זה החוזה העתי 39

 החוזה הקרוב ביותר

 07/07/19  -עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס

 נכס סיווג

 בסיס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 מינימלית

 עסקה לפתיחת

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

Crude Oil Futures 
 שמועד Crude Oil Futures נכס הבסיס הוא החוזה העתידי 

 :הבא בלינקפקיעתו מצוין 
http://www.plus500.co.il/Instruments/CL 

לתנאי גלגול/פקיעת המכשיר הפיננסי ראה "מועד פקיעת  
 ".המכשיר הפיננסי" ו"גלגול המכשיר הפיננסי

נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה 
 .39העתידי הנ"ל הקרוב ביותר או החוזה העתידי הבא אחריו 

 עתידי חוזה

 סחורה על

בעל מועד המכשיר 
 פקיעה. קיימת

אפשרות לפתיחת 
עסקה חדשה באופן 

 בהתאםאוטומטי 
המפורטים  לתנאים

 פקיעת מועד" בסעיף
 הפיננסי" המכשיר

5% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 מינוף
 ומסחר
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד יש הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

 http://www.plus500.co.il/Instruments/CL : הבא בלינק זמין הפיננסי )יום ושעה מדייקת( המכשיר פקיעת מועד
 זמין בלינק המופיע פקיעה מועד אותו בעל המכשיר בו מהרגע משתנה אינו ,ל"הנ בלינק המוצג הפקיעה מועדבתנאי שוק רגילים, 

בתנאי שוק המתאפיינים בדלילות מסחר, מיעוט ציטוטים והיקפי מסחר נמוכים ביחס לחוזה  .פקיעתו למועד ועד בזירה למסחר
החברה את מועד הפקיעה  תקדיםואשר אינם נובעים ממסחר בימי חג או כשל טכני,  ,העתידי בעל מועד הפקיעה הקרוב ביותר אחריו

 בהתקיים  כל התנאים המצטברים הבאים: )להלן: "הקדמה"(

 בעל הינו ("הבא העתידי החוזה: ")להלן הנוכחי העתידי החוזה לאחר ביותר הקרוב פקיעה מועד בעל שהינו הבא העתידי החוזה •
החוזה : ")להלן הפיננסי המכשיר של הבסיס נכס את אשר  מהווה הנוכחי מהחוזה העתידי יותר גבוהים מסחר והיקפי סחירות
 התנאים בדיקת למועד שקדמו שעות 48 -ב החוזים בכמות המסחר מחזור כי בחינה י"ע תבוצע הבדיקה. ("הנוכחי העתידי

 .הנוכחי העתידי בחוזה החוזים בכמות ממחזור המסחר גבוה ,הבא העתידי בחוזה המצטברים

 העתידי החוזה על במערכת מכמות הציטוטים 50% -ב לפחות גבוהה הבא העתידי החוזה בעבור במערכת הציטוטים כמות •
 .טכני כשלשל ב או חג בימישמתרחש  קיטוןזאת למעט . לפחות שעות 12 של מדידה תקופת במשך( הבסיס נכס) הנוכחי

 
העדכני יוצג  מועד הפקיעה .גלגול/הפקיעה מועד טרם שעות 24 הפחות לכל ללקוח הודעה תשלח בהתקיים התנאים המפורטים לעיל,

  בלינק הנ"ל.
 

 .הפקיעהמועד  לפני הסמוך במכשיר הפיננסי האחרון המחירהפקיעה הינו:  שער
עסקה חדשה במכשיר פיננסי ופתיחת עסקה הנוכחית במכשיר פיננסי זה, סגירת ה ,כברירת מחדלתבוצע,  פקיעת המכשיר הפיננסי במועד

לאחר  ביותר הקרוב הינו פקיעתו מועד ואשר, בורסה באותה הנסחר, Crude Oil Futures Futureהוא החוזה העתידי שלו שנכס הבסיס 
 "(.המכשיר הפיננסי גלגול)להלן: " נכס הבסיס המתואר בסעיפי נכס הבסיס פקיעתו של מועד

http://www.plus500.co.il/Instruments/CL
http://www.plus500.co.il/Instruments/CL
http://www.plus500.co.il/Instruments/CL
http://www.plus500.co.il/Instruments/CL
http://www.plus500.co.il/Instruments/CL
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 פרטים אודות מועד הגלגול זמינים ללקוח בכל עת בפרטי המכשיר בפלטפורמת המסחר. גלגול העסקה כרוך בעלויות.
  סעיף "גלגול המכשיר הפיננסי". נוספים ראה לפרטים

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  הפיננסיהמכשיר  את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח
 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[contracts ∗ [Crude Oil Futures
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − Crude Oil Futures 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[contracts  ∗ [Crude Oil Futures 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  Crude Oil Futures 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 :מקרא

Contracts –  לעסקה חוזיםכמות . 

Crude Oil Futures 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער  

Crude Oil Futures 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

Crude Oil Futures 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

Crude Oil Futures 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
 

המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תעשה לפי שער המכירה בזירה : ההמרה שער קביעת אופן

(bid של צמד ) 10המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד סגירת העסקה, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 
 לתקנון(.

 

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה
 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

Contracts ∗ Crude Oil Futures 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
מפורט  -( האחרון הרבעון בסיס על מחושבים הנתונים) אחד חוזה בגובה פתוחה רכישה עסקת החזקת בגין עמלה של יומי ממוצע
 בתקנון. 14בפרק 

 העשרונית(.ספרות מעבר לנקודה  2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )
 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

Contracts ∗ Crude Oil Futures
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
מפורט  - האחרון()הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון  אחד חוזה בגובה  פתוחה עסקת מכירה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14בפרק 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )
( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )

 יזוכה. וחהדבר כי הלק
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Contracts – חוזים כמות  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

Crude Oil Futures 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (רכישה בעסקת) העסקה תפתיח במועד של המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר. 

Crude Oil Futures 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

FX (bid) - הפיננסי המכשיר בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער. 
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המרת עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תיעשה לפי שער המכירה  : ההמרה שער קביעת אופן 

( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד חיוב בגין העמלה )כמתואר לעיל(, בכפוף למנגנון bidהאחרון בזירה )
 לתקנון(. 10המחירים הבלתי תלוי )ראה סעיף 

 R(Buy) - הריבית בתוספת החברה של מהעמלה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור month 1 

Libor (USD) ,חודש כל בתחילת שנקבעת כפי השנתית. 

R(Sell) - 1   הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית .שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור Libor (USD)

month ,חודש כל בתחילת שנקבעת כפי השנתית .  
  - ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 00:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

 http://www.plus500.co.il/Instruments/CL.ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  

המרת  עמלת
 מטבע 

 .אין עמלת המרת מטבע

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

 - הבא בלינק זמין ושעה מדייקת(הפיננסי )יום  המכשיר גלגול מועד : המכשיר הפיננסי" גלגול" מועד
http://www.plus500.co.il/Instruments/CL 

 זמין בלינק המופיע גלגול מועד אותו בעל המכשיר בו מהרגע משתנה אינו ,ל"הנ בלינק המוצג גלגולה מועדבתנאי שוק רגילים, 
בתנאי שוק המתאפיינים בדלילות מסחר, מיעוט ציטוטים והיקפי מסחר נמוכים ביחס לחוזה   .פקיעתו למועד ועד בזירה למסחר

 הגלגולהחברה את מועד  תקדיםהעתידי בעל מועד הפקיעה הקרוב ביותר אחריו ואשר אינם נובעים ממסחר בימי חג או כשל טכני, 
 אים:בהתקיים  כל התנאים המצטברים הב )להלן: "הקדמה"(

 בעל הינו ("הבא העתידי החוזה: ")להלן הנוכחי העתידי החוזה לאחר ביותר הקרוב פקיעה מועד בעל שהינו הבא העתידי החוזה •
החוזה : ")להלן הפיננסי המכשיר של הבסיס נכס את אשר  מהווה הנוכחי מהחוזה העתידי יותר גבוהים מסחר והיקפי סחירות
 התנאים בדיקת למועד שקדמו שעות 48 -ב החוזים בכמות המסחר מחזור כי בחינה י"ע תבוצע הבדיקה. ("הנוכחי העתידי

 .הנוכחי העתידי בחוזה החוזים בכמות ממחזור המסחר גבוה הבא העתידי בחוזה המצטברים
 הנוכחי העתידי החוזה על במערכת מכמות הציטוטים 50% -ב לפחות גבוהה הבא העתידי החוזה בעבור במערכת הציטוטים כמות
 .טכני כשלשל ב או חג בימישמתרחש  קיטוןזאת למעט  . לפחות שעות 12 של מדידה תקופת הבסיס( במשך )נכס

מועד הגלגול העדכני יוצג  .גלגול/הפקיעה מועד טרם שעות 24 הפחות לכל ללקוח הודעה תשלח, בהתקיים התנאים המפורטיםן לעיל
 בלינק הנ"ל.

 
חישוב יתרת הרווח וההפסד ימשיך להתבסס על השער ששרר במועד פתיחת העסקה המקורית  הפיננסי מכשירה גלגול ביצועלאחר 

תחייב את חשבון המסחר בגובה  החברה)בטרם הגלגול הראשון( במכשיר הפיננסי. במועד כל גלגול במכשיר הפיננסי )כמתואר לעיל(, 
 במכשיר העסקה נסגרה בו השערבין  להפרשבהתאם  קוחהל של וההפסד הרווח ביתרת התאמהעלות המרווח של החוזה המחליף ותבצע 

ההתאמה מנטרלת את השפעת הפרשי המחיר בין באופן הבא ) פיננסי המחליףה במכשיר העסקה הנפתח בו שערה ובין המוחלף הפיננסי
 :החוזה המחליף לבין החוזה המוחלף(

 במועד יחויב( Buy) רכישה בעסקת לקוח - המוחלף )הישן( הפיננסי מכשיר משער גבוה( החדש) המחליף הפיננסי המכשיר שער כאשר
שער המכירה של המכשיר הפיננסי המחליף לבין שער המכירה של  בין בחשבון המסחר בגובה מכפלת כמות החוזים בהפרשההחלפה 

 בין פלת כמות החוזים בהפרשבחשבון המסחר, בגובה מכ ההחלפה במועד יזוכה( Sell) מכירה בעסקת לקוח המכשיר הפיננסי המוחלף.
 שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף לבין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף. 

 במועד יזוכה( Buy) רכישה לקוח בעסקת – )הישן( המוחלף הפיננסי המכשיר ממחיר נמוך( חדשמכשיר הפיננסי המחליף )הה שער כאשר
שער המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף לבין שער המכירה של  בין כמות החוזים בהפרשבחשבון המסחר בגובה מכפלת ההחלפה 

 בין בחשבון המסחר בגובה מכפלת כמות החוזים בהפרש ההחלפה במועד יחויב( Sell) מכירה בעסקת לקוח המכשיר הפיננסי המחליף.
 נסי המחליף. שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף לבין שער הרכישה של המכשיר הפינ

)בהתאם לפוזיציה(  הפיננסי הקיים המכשיר ממכירת/רכישת של החוזה המחליף כתוצאה מרווח שווי: לגלגול בנוגע הנגבות העמלות
 .החדש הפיננסי המכשיר ורכישת/מכירת

 בתקנון. 14האחרון מפורט בפרק בגין גלגול חוזה בודד, לתקופת הרבעון   עמלת מרווח ממוצעת
 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 
המכשיר 
 הפיננסי  

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

 עמלות
נוספות 
בקשר 

למכשיר 
 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

 01:00 – 00:00ש' -ימים ב'  –שעון ישראל )שעון קיץ(: שעות מסחר 
 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 בו המטבע
 נקוב

 )$(. הברית ארצות דולר

 בשערי החליפין.  םכתוצאה משינויי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברה החשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר

http://www.plus500.co.il/Instruments/CL
http://www.plus500.co.il/Instruments/CL
https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
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במקרים בהם פקיעת החוזה העתידי מאוחרת ביחס למועד הגלגול, במקרה זה החוזה העתידי יהיה הבא לאחר החוזה  40

 הקרוב ביותר

 המכשיר
 הפיננסי

 הבסיס נכס

 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

 - http://www.plus500.co.il/Instruments/CLפקיעתו מצוין בלינק הבא שמועד  Crude Oil Futures  עתידי על  חוזה: מלא שם
 ועד בזירה למסחר הפיננסי זמין המכשיר בו מהרגע משתנה אינו  ,ל"נכס הבסיס המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע בלינק הנ

. 40נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה העתידי הנ"ל הקרוב ביותר או החוזה העתידי הבא אחריו .פקיעתו למועד
 מועד הפקיעה של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד פקיעת המכשיר הפיננסי.

 .  Crude Oil Futures מסוג  חבית נפטמחיר :  חוזה עתידי על הבסיס נכס תיאור
 הבסיס נכס אודות נוסף למידע

 crude.html-sweet-oil/light-https://www.cmegroup.com/trading/energy/crude 
 Chicago Mercantile Exchange שיקגו בורסת -CME  מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

   CL :נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד.

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

crude.html-sweet-oil/light-https://www.cmegroup.com/trading/energy/crude 

 קוד
 /בלומברג
 רויטרס

CLA Comdty   (ברגבלומ ) 

 ב"ארה דולר( USD) הנכס מטבע

 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 

תנודתיות 
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

 HIGHבסיס 

- LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 

שנמדד  (LOW( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )HIGHנכס הבסיס הגבוה ביותר )אופן החישוב: שער 

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )

 בזירה המסחר

 מערכת
  מסחר

 Plus500 מערכת המסחר:  שם

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

 CLנפט/

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו
 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:

 יחידת נכס בסיס(. המינימלית הנדרשת*מחירכמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה 

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות 

 בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:
0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5קרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו המספר ה

 http://www.plus500.co.il/Instruments/CL –לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה 
 י בפלטפורמת המסחר.ובפרטי המכשיר הפיננס

http://www.plus500.co.il/Instruments/CL
https://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.html
https://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.html
http://www.plus500.co.il/Instruments/CL
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 שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.
  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 5%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה
 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלת לא החברה

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

$0.01 

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

 contracts ∗ 0.01$  

Contracts –  לעסקה החוזיםכמות . 

Crude Oil Futures –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

, תביא Crude Oil Futures( במחיר חוזה 0.01, תזוזה מינימלית )Crude Oil Futuresחוזים על  500עבור רכישת  : לדוגמה

 .5$לרווח/הפסד של 
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים
לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן

המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 
Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 
למעט מקרים בהם פקיעת החוזה העתידי מאוחרת ביחס למועד הגלגול, במקרה זה החוזה העתידי יהיה הבא לאחר  41

 הקרוב ביותרהחוזה 

 07/07/19  -עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס

 נכס סיווג

 בסיס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 מינימלית

 עסקה לפתיחת

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

Palladium Futures 
 שמועד Palladium Futures נכס הבסיס הוא החוזה העתידי 

 :הבא בלינקפקיעתו מצוין 

  http://www.plus500.co.il/Instruments/PA  לתנאי
גלגול/פקיעת המכשיר הפיננסי ראה "מועד פקיעת המכשיר 

 ".הפיננסי" ו"גלגול המכשיר הפיננסי
נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה העתידי 

 .41החוזה העתידי הבא אחריו  הנ"ל הקרוב ביותר או

 עתידי חוזה

 סחורה על

בעל מועד המכשיר 
 פקיעה. קיימת

אפשרות לפתיחת 
עסקה חדשה באופן 

 בהתאםאוטומטי 
המפורטים  לתנאים

 פקיעת מועד" בסעיף
 הפיננסי" המכשיר

5% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 מינוף
 ומסחר
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד יש הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

  http://www.plus500.co.il/Instruments/PA    : הבא בלינק זמין הפיננסי )יום ושעה מדייקת( המכשיר פקיעת מועד
 זמין בלינק המופיע פקיעה מועד אותו בעל המכשיר בו מהרגע משתנה אינו ,ל"הנ בלינק המוצג הפקיעה מועדבתנאי שוק רגילים, 

בתנאי שוק המתאפיינים בדלילות מסחר, מיעוט ציטוטים והיקפי מסחר נמוכים ביחס לחוזה  .פקיעתו למועד ועד בזירה למסחר
החברה את מועד הפקיעה  תקדיםואשר אינם נובעים ממסחר בימי חג או כשל טכני,  ,העתידי בעל מועד הפקיעה הקרוב ביותר אחריו

 בהתקיים  כל התנאים המצטברים הבאים: )להלן: "הקדמה"(

 בעל הינו ("הבא העתידי החוזה: ")להלן הנוכחי העתידי החוזה לאחר ביותר הקרוב פקיעה מועד בעל שהינו הבא העתידי החוזה •
החוזה : ")להלן הפיננסי המכשיר של הבסיס נכס את אשר  מהווה הנוכחי מהחוזה העתידי יותר גבוהים מסחר והיקפי סחירות
 התנאים בדיקת למועד שקדמו שעות 48 -ב החוזים בכמות המסחר מחזור כי בחינה י"ע תבוצע הבדיקה. ("הנוכחי העתידי

 .הנוכחי העתידי בחוזה החוזים בכמות ממחזור המסחר גבוה ,הבא העתידי בחוזה המצטברים

 העתידי החוזה על במערכת מכמות הציטוטים 50% -ב לפחות גבוהה הבא העתידי החוזה בעבור במערכת הציטוטים כמות •
 .טכני כשלשל ב או חג בימישמתרחש  קיטוןזאת למעט . לפחות שעות 12 של מדידה תקופת במשך( הבסיס נכס) הנוכחי

 
העדכני יוצג  מועד הפקיעה .גלגול/הפקיעה מועד טרם שעות 24 הפחות לכל ללקוח הודעה תשלח בהתקיים התנאים המפורטים לעיל,

  בלינק הנ"ל.
 

 .הפקיעהמועד  לפני הסמוך במכשיר הפיננסי האחרון המחירהפקיעה הינו:  שער
עסקה חדשה במכשיר פיננסי ופתיחת עסקה הנוכחית במכשיר פיננסי זה, סגירת ה ,כברירת מחדלתבוצע,  פקיעת המכשיר הפיננסי במועד

 לאחר מועד ביותר הקרוב הינו פקיעתו מועד ואשר, בורסה באותה הנסחר, Palladium Futures הוא החוזה העתידי שלו שנכס הבסיס 
 "(.המכשיר הפיננסי גלגול)להלן: " נכס הבסיס המתואר בסעיפי נכס הבסיס פקיעתו של

 בכל עת בפרטי המכשיר בפלטפורמת המסחר. גלגול העסקה כרוך בעלויות.פרטים אודות מועד הגלגול זמינים ללקוח 

http://www.plus500.co.il/Instruments/PA
http://www.plus500.co.il/Instruments/PA
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  סעיף "גלגול המכשיר הפיננסי". נוספים ראה לפרטים

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח
 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[contracts ∗ [Palladium Futures
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − Palladium Futures 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[contracts  ∗ [Palladium Futures 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  Palladium Futures
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 :מקרא

Contracts –  לעסקה חוזיםכמות . 

Palladium Futures 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער  

Palladium Futures 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

Palladium Futures 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

Palladium Futures 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
 

המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תעשה לפי שער המכירה בזירה : ההמרה שער קביעת אופן

(bid של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד ) 10סגירת העסקה, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 
 לתקנון(.

 

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה
 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

Contracts ∗ Palladium Futures 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
מפורט  - )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון( בגובה חוזה אחד פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14בפרק 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )
 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

Contracts ∗ Palladium Futures
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
מפורט  - )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון( אחד חוזה בגובה  פתוחה עסקת מכירה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14בפרק 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת 
( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )

 יזוכה. הדבר כי הלקוח
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Contracts – חוזים כמות  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

Palladium Futures 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועד של המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר. 

Palladium Futures 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

FX (bid) - הפיננסי המכשיר בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער. 
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המרת עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תיעשה לפי שער המכירה  : ההמרה שער קביעת אופן 

( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד חיוב בגין העמלה )כמתואר לעיל(, בכפוף למנגנון bidהאחרון בזירה )
 לתקנון(. 10הבלתי תלוי )ראה סעיף המחירים 

 R (Buy) - הריבית בתוספת החברה של מהעמלה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור month 1 

Libor (USD) ,חודש כל בתחילת שנקבעת כפי השנתית. 

R (Sell) - הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית .שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור   Libor (USD)

month 1 ,חודש כל בתחילת שנקבעת כפי השנתית .  
   - ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 00:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/PA   .ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  

המרת  עמלת
 מטבע 

 .אין עמלת המרת מטבע

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

 - הבא בלינק זמין ושעה מדייקת(הפיננסי )יום  המכשיר גלגול מועד : המכשיר הפיננסי" גלגול" מועד
  http://www.plus500.co.il/Instruments/PA 

 זמין בלינק המופיע גלגול מועד אותו בעל המכשיר בו מהרגע משתנה אינו ,ל"הנ בלינק המוצג גלגולה מועדבתנאי שוק רגילים, 
בתנאי שוק המתאפיינים בדלילות מסחר, מיעוט ציטוטים והיקפי מסחר נמוכים ביחס לחוזה   .פקיעתו למועד ועד בזירה למסחר

 הגלגולהחברה את מועד  תקדיםהעתידי בעל מועד הפקיעה הקרוב ביותר אחריו ואשר אינם נובעים ממסחר בימי חג או כשל טכני, 
 רים הבאים:בהתקיים  כל התנאים המצטב )להלן: "הקדמה"(

 בעל הינו ("הבא העתידי החוזה: ")להלן הנוכחי העתידי החוזה לאחר ביותר הקרוב פקיעה מועד בעל שהינו הבא העתידי החוזה •
החוזה : ")להלן הפיננסי המכשיר של הבסיס נכס את אשר  מהווה הנוכחי מהחוזה העתידי יותר גבוהים מסחר והיקפי סחירות
 התנאים בדיקת למועד שקדמו שעות 48 -ב החוזים בכמות המסחר מחזור כי בחינה י"ע תבוצע הבדיקה. ("הנוכחי העתידי

 .הנוכחי העתידי בחוזה החוזים בכמות ממחזור המסחר גבוה הבא העתידי בחוזה המצטברים
 הנוכחי העתידי החוזה על במערכת מכמות הציטוטים 50% -ב לפחות גבוהה הבא העתידי החוזה בעבור במערכת הציטוטים כמות
 .טכני כשלשל ב או חג בימישמתרחש  קיטוןזאת למעט  . לפחות שעות 12 של מדידה תקופת הבסיס( במשך )נכס

מועד הגלגול העדכני יוצג  .גלגול/הפקיעה מועד טרם שעות 24 הפחות לכל ללקוח הודעה תשלח, בהתקיים התנאים המפורטיםן לעיל
 בלינק הנ"ל.

 
חישוב יתרת הרווח וההפסד ימשיך להתבסס על השער ששרר במועד פתיחת העסקה המקורית  הפיננסי מכשירה גלגול ביצועלאחר 

תחייב את חשבון המסחר בגובה  החברה)בטרם הגלגול הראשון( במכשיר הפיננסי. במועד כל גלגול במכשיר הפיננסי )כמתואר לעיל(, 
 במכשיר העסקה נסגרה בו השערבין  להפרשבהתאם  קוחהל של וההפסד הרווח ביתרת התאמהעלות המרווח של החוזה המחליף ותבצע 

ההתאמה מנטרלת את השפעת הפרשי המחיר בין באופן הבא ) פיננסי המחליףה במכשיר העסקה הנפתח בו שערה ובין המוחלף הפיננסי
 :החוזה המחליף לבין החוזה המוחלף(

 במועד יחויב( Buy) רכישה בעסקת לקוח - המוחלף )הישן( הפיננסי מכשיר משער גבוה( החדש) המחליף הפיננסי המכשיר שער כאשר
שער המכירה של המכשיר הפיננסי המחליף לבין שער המכירה של  בין בחשבון המסחר בגובה מכפלת כמות החוזים בהפרשההחלפה 

 בין פלת כמות החוזים בהפרשבחשבון המסחר, בגובה מכ ההחלפה במועד יזוכה( Sell) מכירה בעסקת לקוח המכשיר הפיננסי המוחלף.
 שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף לבין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף. 

 במועד יזוכה( Buy) רכישה לקוח בעסקת – )הישן( המוחלף הפיננסי המכשיר ממחיר נמוך( חדשמכשיר הפיננסי המחליף )הה שער כאשר
שער המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף לבין שער המכירה של  בין כמות החוזים בהפרשבחשבון המסחר בגובה מכפלת ההחלפה 

 בין בחשבון המסחר בגובה מכפלת כמות החוזים בהפרש ההחלפה במועד יחויב( Sell) מכירה בעסקת לקוח המכשיר הפיננסי המחליף.
 נסי המחליף. שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף לבין שער הרכישה של המכשיר הפינ

)בהתאם לפוזיציה(  הפיננסי הקיים המכשיר ממכירת/רכישת של החוזה המחליף כתוצאה מרווח שווי: לגלגול בנוגע הנגבות העמלות
 .החדש הפיננסי המכשיר ורכישת/מכירת

 בתקנון. 14האחרון מפורט בפרק  בגין גלגול חוזה בודד, לתקופת הרבעון  עמלת מרווח ממוצעת
 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 
המכשיר 
 הפיננסי  

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

 עמלות
נוספות 
בקשר 

למכשיר 
 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

 01:00 – 00:00ש' -ימים ב'  –שעון ישראל )שעון קיץ(: שעות מסחר 
 חופשות:  מועדי

s://www.plus500.co.il/Instrumentshttp 
 

 בו המטבע
 נקוב

 )$(. הברית ארצות דולר

 בשערי החליפין.  םכתוצאה משינויי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברה החשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר

http://www.plus500.co.il/Instruments/PA
http://www.plus500.co.il/Instruments/PA
https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
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במקרים בהם פקיעת החוזה העתידי מאוחרת ביחס למועד הגלגול, במקרה זה החוזה העתידי יהיה הבא לאחר החוזה  42

 הקרוב ביותר

 המכשיר
 הפיננסי

 הבסיס נכס

 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

   -פקיעתו מצוין בלינק הבא שמועד PALLADIUM FUTURESעתידי על   חוזה: מלא שם
  http://www.plus500.co.il/Instruments/PA 

 ועד בזירה למסחר הפיננסי זמין המכשיר בו מהרגע משתנה אינו  ,ל"נכס הבסיס המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע בלינק הנ
. 42נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה העתידי הנ"ל הקרוב ביותר או החוזה העתידי הבא אחריו .פקיעתו למועד

 מועד הפקיעה של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד פקיעת המכשיר הפיננסי.
 מחיר פלדיום. :  חוזה עתידי עלהבסיס נכס תיאור
  הבסיס נכס אודות נוסף למידע

http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/palladium.html  
 Chicago Mercantile Exchange שיקגו בורסת -CME  מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

   PA   :נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד.

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/palladium.html  

 קוד
 /בלומברג
 רויטרס

PA Comdty (בלומברג ) 

 ב"ארה דולר( USD) הנכס מטבע

 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 

תנודתיות 
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

 HIGHבסיס 

- LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 
 

שנמדד  (LOWהבסיס הנמוך ביותר )( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )

 בזירה המסחר

 מערכת
 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

 PAפלדיום/

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו
 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:

 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות 
0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 http://www.plus500.co.il/Instruments/PA   –י המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה לערכ

http://www.plus500.co.il/Instruments/PA
http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/palladium.html
http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/palladium.html
http://www.plus500.co.il/Instruments/PA
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 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.
 אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל 

  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 5%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה
 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלת לא החברה

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

$0.01 

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

∗ contracts 0.01$  

Contracts –  לעסקה החוזיםכמות . 

Palladium Futures –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

, תביא Palladium Futures ( במחיר חוזה 0.01, תזוזה מינימלית )Palladium Futures חוזים על  100עבור רכישת  : לדוגמה

 .1$לרווח/הפסד של 
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 תקנון - דף מוצר
 פיננסי מכשיר פרופיל

 
למעט מקרים בהם פקיעת החוזה העתידי מאוחרת ביחס למועד הגלגול, במקרה זה החוזה העתידי יהיה הבא לאחר  43

 החוזה הקרוב ביותר

 07/07/19  -עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס

 נכס סיווג

 בסיס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 מינימלית

 עסקה לפתיחת

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

Platinum Futures 
 שמועד Platinum Futures נכס הבסיס הוא החוזה העתידי 

 :הבא בלינקפקיעתו מצוין 

http://www.plus500.co.il/Instruments/PL  
לתנאי גלגול/פקיעת המכשיר הפיננסי ראה "מועד פקיעת  

 ".המכשיר הפיננסי" ו"גלגול המכשיר הפיננסי
נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה העתידי 

 .43הנ"ל הקרוב ביותר או החוזה העתידי הבא אחריו 

 עתידי חוזה

 סחורה על

בעל מועד המכשיר 
 פקיעה. קיימת

אפשרות לפתיחת 
עסקה חדשה באופן 

 בהתאםאוטומטי 
המפורטים  לתנאים

 פקיעת מועד" בסעיף
 הפיננסי" המכשיר

5% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 מינוף
 ומסחר
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד יש הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

 http://www.plus500.co.il/Instruments/PL: הבא בלינק זמין הפיננסי )יום ושעה מדייקת( המכשיר פקיעת מועד
 זמין בלינק המופיע פקיעה מועד אותו בעל המכשיר בו מהרגע משתנה אינו ,ל"הנ בלינק המוצג הפקיעה מועדבתנאי שוק רגילים, 

בתנאי שוק המתאפיינים בדלילות מסחר, מיעוט ציטוטים והיקפי מסחר נמוכים ביחס לחוזה  .פקיעתו למועד ועד בזירה למסחר
החברה את מועד הפקיעה  תקדיםואשר אינם נובעים ממסחר בימי חג או כשל טכני,  ,העתידי בעל מועד הפקיעה הקרוב ביותר אחריו

 בהתקיים  כל התנאים המצטברים הבאים: )להלן: "הקדמה"(

 בעל הינו ("הבא העתידי החוזה: ")להלן הנוכחי העתידי החוזה לאחר ביותר הקרוב פקיעה מועד בעל שהינו הבא העתידי החוזה •
החוזה : ")להלן הפיננסי המכשיר של הבסיס נכס את אשר  מהווה הנוכחי מהחוזה העתידי יותר גבוהים מסחר והיקפי סחירות
 התנאים בדיקת למועד שקדמו שעות 48 -ב החוזים בכמות המסחר מחזור כי בחינה י"ע תבוצע הבדיקה. ("הנוכחי העתידי

 .הנוכחי העתידי בחוזה החוזים בכמות ממחזור המסחר גבוה ,הבא העתידי בחוזה המצטברים

 העתידי החוזה על במערכת מכמות הציטוטים 50% -ב לפחות גבוהה הבא העתידי החוזה בעבור במערכת הציטוטים כמות •
 .טכני כשלשל ב או חג בימישמתרחש  קיטוןזאת למעט . לפחות שעות 12 של מדידה תקופת במשך( הבסיס נכס) הנוכחי

 
העדכני יוצג  מועד הפקיעה .גלגול/הפקיעה מועד טרם שעות 24 הפחות לכל ללקוח הודעה תשלח בהתקיים התנאים המפורטים לעיל,

  בלינק הנ"ל.
 

 .הפקיעהמועד  לפני הסמוך במכשיר הפיננסי האחרון המחירהפקיעה הינו:  שער
עסקה חדשה במכשיר פיננסי ופתיחת עסקה הנוכחית במכשיר פיננסי זה, סגירת ה ,כברירת מחדלתבוצע,  פקיעת המכשיר הפיננסי במועד

 לאחר מועד ותרבי הקרוב הינו פקיעתו מועד ואשר, בורסה באותה הנסחר, Platinum Futures הוא החוזה העתידי שלו שנכס הבסיס 
 "(.המכשיר הפיננסי גלגול)להלן: " נכס הבסיס המתואר בסעיפי נכס הבסיס פקיעתו של

 פרטים אודות מועד הגלגול זמינים ללקוח בכל עת בפרטי המכשיר בפלטפורמת המסחר. גלגול העסקה כרוך בעלויות.

http://www.plus500.co.il/Instruments/PL
http://www.plus500.co.il/Instruments/PL
http://www.plus500.co.il/Instruments/PL
http://www.plus500.co.il/Instruments/PL
http://www.plus500.co.il/Instruments/PL
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  סעיף "גלגול המכשיר הפיננסי". נוספים ראה לפרטים

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח
 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[contracts ∗ [Platinum Futures 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − Platinum Futures  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[contracts  ∗ [Platinum Futures  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  Platinum Futures 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 :מקרא

Contracts –  לעסקה חוזיםכמות . 

Platinum Futures  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער  

Platinum Futures  
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

Platinum Futures  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

Platinum Futures  
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
 

המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תעשה לפי שער המכירה בזירה : ההמרה שער קביעת אופן

(bidשל צמד המטבע ) 10ות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד סגירת העסקה, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 
 לתקנון(.

 

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה
 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

Contracts ∗ Platinum Futures  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
מפורט - )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון( בגובה חוזה אחד פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14בפרק 

 העשרונית(.ספרות מעבר לנקודה  2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )
 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

Contracts ∗ Platinum Futures 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
מפורט - האחרון()הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון  אחד חוזה בגובה  פתוחה עסקת מכירה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14בפרק 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )
( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )

 יזוכה. חהדבר כי הלקו
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Contracts – חוזים כמות  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

Platinum Futures  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועד של המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר. 

Platinum Futures  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

FX (bid) - הפיננסי המכשיר בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער. 
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המרת עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תיעשה לפי שער  : ההמרה שער קביעת אופן 

( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד חיוב בגין העמלה )כמתואר לעיל(, בכפוף bidהמכירה האחרון בזירה )
 לתקנון(. 10למנגנון המחירים הבלתי תלוי )ראה סעיף 

 R (Buy) - הריבית בתוספת החברה של מהעמלה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור month 1 

Libor (USD) ,חודש כל בתחילת שנקבעת כפי השנתית. 

R (Sell) - הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית .שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור   Libor (USD)

month 1 ,חודש כל בתחילת שנקבעת כפי השנתית .  
  - ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 00:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

Lhttp://www.plus500.co.il/Instruments/P .ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  

המרת  עמלת
 מטבע 

 .אין עמלת המרת מטבע

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

 - הבא בלינק זמין ושעה מדייקת(הפיננסי )יום  המכשיר גלגול מועד : המכשיר הפיננסי" גלגול" מועד
http://www.plus500.co.il/Instruments/PL  

 זמין בלינק המופיע גלגול מועד אותו בעל המכשיר בו מהרגע משתנה אינו ,ל"הנ בלינק המוצג גלגולה מועדבתנאי שוק רגילים,  
בתנאי שוק המתאפיינים בדלילות מסחר, מיעוט ציטוטים והיקפי מסחר נמוכים ביחס לחוזה   .פקיעתו למועד ועד בזירה למסחר

 הגלגולהחברה את מועד  תקדיםהעתידי בעל מועד הפקיעה הקרוב ביותר אחריו ואשר אינם נובעים ממסחר בימי חג או כשל טכני, 
 רים הבאים:בהתקיים  כל התנאים המצטב )להלן: "הקדמה"(

 בעל הינו ("הבא העתידי החוזה: ")להלן הנוכחי העתידי החוזה לאחר ביותר הקרוב פקיעה מועד בעל שהינו הבא העתידי החוזה •
החוזה : ")להלן הפיננסי המכשיר של הבסיס נכס את אשר  מהווה הנוכחי מהחוזה העתידי יותר גבוהים מסחר והיקפי סחירות
 התנאים בדיקת למועד שקדמו שעות 48 -ב החוזים בכמות המסחר מחזור כי בחינה י"ע תבוצע הבדיקה. ("הנוכחי העתידי

 .הנוכחי העתידי בחוזה החוזים בכמות ממחזור המסחר גבוה הבא העתידי בחוזה המצטברים
 הנוכחי העתידי החוזה על במערכת מכמות הציטוטים 50% -ב לפחות גבוהה הבא העתידי החוזה בעבור במערכת הציטוטים כמות
 .טכני כשלשל ב או חג בימישמתרחש  קיטוןזאת למעט  . לפחות שעות 12 של מדידה תקופת הבסיס( במשך )נכס

מועד הגלגול העדכני יוצג  .גלגול/הפקיעה מועד טרם שעות 24 הפחות לכל ללקוח הודעה תשלח, בהתקיים התנאים המפורטיםן לעיל
 בלינק הנ"ל.

 
חישוב יתרת הרווח וההפסד ימשיך להתבסס על השער ששרר במועד פתיחת העסקה המקורית  הפיננסי מכשירה גלגול ביצועלאחר 

תחייב את חשבון המסחר בגובה  החברה)בטרם הגלגול הראשון( במכשיר הפיננסי. במועד כל גלגול במכשיר הפיננסי )כמתואר לעיל(, 
 במכשיר העסקה נסגרה בו השערבין  להפרשבהתאם  הלקוח של וההפסד הרווח תביתר התאמהעלות המרווח של החוזה המחליף ותבצע 

ההתאמה מנטרלת את השפעת הפרשי המחיר בין באופן הבא ) פיננסי המחליףה במכשיר העסקה הנפתח בו שערה ובין המוחלף הפיננסי
 :החוזה המחליף לבין החוזה המוחלף(

 במועד יחויב( Buy) רכישה בעסקת לקוח - המוחלף )הישן( הפיננסי מכשיר משער גבוה( החדש) המחליף הפיננסי המכשיר שער כאשר
שער המכירה של המכשיר הפיננסי המחליף לבין שער המכירה של  בין בחשבון המסחר בגובה מכפלת כמות החוזים בהפרשההחלפה 

 בין המסחר, בגובה מכפלת כמות החוזים בהפרש בחשבון ההחלפה במועד יזוכה( Sell) מכירה בעסקת לקוח המכשיר הפיננסי המוחלף.
 שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף לבין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף. 

 במועד יזוכה( Buy) רכישה לקוח בעסקת – )הישן( המוחלף הפיננסי המכשיר ממחיר נמוך( חדשמכשיר הפיננסי המחליף )הה שער כאשר
שער המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף לבין שער המכירה של  בין המסחר בגובה מכפלת כמות החוזים בהפרשבחשבון ההחלפה 

 בין בחשבון המסחר בגובה מכפלת כמות החוזים בהפרש ההחלפה במועד יחויב( Sell) מכירה בעסקת לקוח המכשיר הפיננסי המחליף.
 ישה של המכשיר הפיננסי המחליף. שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף לבין שער הרכ

)בהתאם לפוזיציה(  הפיננסי הקיים המכשיר ממכירת/רכישת של החוזה המחליף כתוצאה מרווח שווי: לגלגול בנוגע הנגבות העמלות
 .החדש הפיננסי המכשיר ורכישת/מכירת

 בתקנון. 14האחרון מפורט בפרק בגין גלגול חוזה בודד, לתקופת הרבעון   עמלת מרווח ממוצעת

 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 
המכשיר 
 הפיננסי  

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

 עמלות
נוספות 
בקשר 

למכשיר 
 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

 01:00 – 00:00ש' -ימים ב'  –שעון ישראל )שעון קיץ(: שעות מסחר 
 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 בו המטבע
 נקוב

 )$(. הברית ארצות דולר

 בשערי החליפין.  םכתוצאה משינויי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברה החשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר

http://www.plus500.co.il/Instruments/PL
http://www.plus500.co.il/Instruments/PL
http://www.plus500.co.il/Instruments/PL
http://www.plus500.co.il/Instruments/PL
http://www.plus500.co.il/Instruments/PL
https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
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עת החוזה העתידי מאוחרת ביחס למועד הגלגול, במקרה זה החוזה העתידי יהיה הבא לאחר החוזה במקרים בהם פקי 44

 הקרוב ביותר

 המכשיר
 הפיננסי

 הבסיס נכס

 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

   http://www.plus500.co.il/Instruments/PL -פקיעתו מצוין בלינק הבא שמועד  Platinum Futures עתידי על   חוזה: מלא שם
 למועד ועד בזירה למסחר הפיננסי זמין המכשיר בו מהרגע משתנה אינו  ,ל"נכס הבסיס המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע בלינק הנ

. מועד 44נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה העתידי הנ"ל הקרוב ביותר או החוזה העתידי הבא אחריו .פקיעתו
 הפקיעה של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד פקיעת המכשיר הפיננסי.

 מחיר פלטיניום. :  חוזה עתידי עלהבסיס נכס תיאור
  הבסיס נכס אודות נוסף למידע

http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/platinum.html  
 Chicago Mercantile Exchange שיקגו בורסת -CME  מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

    PL  :נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד.

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/platinum.html 
  

 קוד
 /בלומברג
 רויטרס

PL Comdty  (בלומברג ) 

 ב"ארה דולר( USD) הנכס מטבע

 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 

תנודתיות 
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

 HIGHבסיס 

- LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 

שנמדד  (LOWהבסיס הנמוך ביותר )( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )

 בזירה המסחר

 מערכת
 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

 PLפלטיניום/

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו
 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:

 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 כמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל ל

0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 http://www.plus500.co.il/Instruments/PL –ף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה לערכי המינו

http://www.plus500.co.il/Instruments/PL
http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/platinum.html
http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/platinum.html
http://www.plus500.co.il/Instruments/PL
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 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.
 יחס לעסקאות פתוחות.שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ב

  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 5%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה
 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלת לא החברה

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

$0.01 

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

 contracts 0.01* $  

Contracts –  לעסקה החוזיםכמות . 

Platinum Futures  –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

, תביא  Platinum Futures ( במחיר חוזה 0.01, תזוזה מינימלית ) Platinum Futures חוזים על  100עבור רכישת  : לדוגמה

 .1$לרווח/הפסד של 
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19  -עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס סיווג בסיס נכס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

Silver XAGUSD/כסף 

 

 

בעל מועד  המכשיר אינו סחורות
 פקיעה

5% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 מינוף
 ומסחר
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  יבמונח יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

ההפרש שבין  כפול( Units) כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 המכשיר שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שער

 החשבון למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד
שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח

 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[units ∗ [𝑆𝑖𝑙𝑣𝑒𝑟 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − 𝑆𝑖𝑙𝑣𝑒𝑟   
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[units  ∗ [𝑆𝑖𝑙𝑣𝑒𝑟   
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  𝑆𝑖𝑙𝑣𝑒𝑟  
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  

 :מקרא

Units – אונקיות . 

𝑆𝑖𝑙𝑣𝑒𝑟  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝑆𝑖𝑙𝑣𝑒𝑟    
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

𝑆𝑖𝑙𝑣𝑒𝑟    
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

𝑆𝑖𝑙𝑣𝑒𝑟    
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תעשה לפי שער המכירה בזירה : ההמרה שער קביעת אופן

(bidשל צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון )  10המסחר, במועד סגירת העסקה, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 
 לתקנון(.

 

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל) יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

units ∗ 𝑆𝑖𝑙𝑣𝑒𝑟    
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 - )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון( אונקיית כסף אחת בגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע

 בתקנון. 14מפורט בפרק 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )
 

 :(Sell מכירה קתעס) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

units ∗ 𝑆𝑖𝑙𝑣𝑒𝑟    
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
  – )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון( אונקיית כסף אחת בגובה  פתוחה עסקת מכירה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע

 בתקנון. 14מפורט בפרק 
 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי ירבמכש מסחר שעותראה סעיף "

 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Units – אונקיות  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

𝑆𝑖𝑙𝑣𝑒𝑟  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועד של המכשיר הפיננסי בזירה הקנייה מחיר 

𝑆𝑖𝑙𝑣𝑒𝑟  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)– הפיננסי המכשיר נקוב בו ממטבע החשבון למטבע המרה שער . 
לפי שער המכירה  תיעשה, )אם נדרש( המסחר חשבון מטבע לערכי, פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה: המרת ההמרה שער קביעת אופן

(, בכפוף למנגנון לעילבגין העמלה )כמתואר  חיוב( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד bid) בזירה האחרון
 (.לתקנון 10 סעיף ראההבלתי תלוי )המחירים 

 R(Buy) -  הריבית בתוספת החברה של מהעמלה מורכבת הריבית .שנתיים במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור month 1 

Libor (USD) ,חודש. כל בתחילת שנקבעת כפי השנתית 

R(Sell) -   הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית .שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור month 1  (USD)

Libor ,חודש. כל בתחילת שנקבעת כפי השנתית 
 ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 00:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/XAG .ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  

המרת  עמלת
 מטבע 

 .מטבע המרת עמלת אין

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 
המכשיר 
 הפיננסי  

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

http://www.plus500.co.il/Instruments/XAG
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 עמלות
נוספות 
בקשר 

למכשיר 
 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

  01:00 – 00:00ש' -ימים ב'  –(: שעות מסחר קיץשעון ישראל )שעון 
 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 בו המטבע
 נקוב

 המכשיר
 הפיננסי

 )$(. הברית ארצות ולרד

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

 הבסיס נכס

 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

 כסף /USDXAG  Silver : מלא שם
 כסףאונקיית  : הבסיס נכס תיאור

 =USD=XXAGhttps://finance.yahoo.com/q?s :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

 XAGUSD   :נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 .מדדנכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך 

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

http://finance.yahoo.com/quote/XAGUSD=X?ltr=1 

 קוד
 /בלומברג
 רויטרס

XAGUSD:CUR   (בלומברג ) 

 דולר ארה"ב( USD) הנכס מטבע

 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 

תנודתיות 
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

 HIGHבסיס 

- LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 

שנמדד  (LOW( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )HIGHהחישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )אופן 

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )

 בזירה המסחר

 מערכת
 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

XAG/כסף 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו
 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:

 יחידת נכס בסיס(. המינימלית הנדרשת*מחירכמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה 

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות 

 בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:
0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
https://finance.yahoo.com/q?s=XAUUSD=X
http://finance.yahoo.com/quote/XAGUSD=X?ltr=1
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1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5קרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו המספר ה

 http://www.plus500.co.il/Instruments/XAG –לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה 

 נסי בפלטפורמת המסחר.ובפרטי המכשיר הפינ
 שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.

  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 5%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XXX 
 . הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלת לא החברה

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

$0.001 

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

units * 0.001$  

units – סך אונקיות . 

SILVER –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 .1$, תביא לרווח/הפסד של כסף( במחיר אונקיית 0.001, תזוזה מינימלית )כסף אונקיות  1000עבור רכישת  : לדוגמה
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

http://www.plus500.co.il/Instruments/XAG
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 
למעט מקרים בהם פקיעת החוזה העתידי מאוחרת ביחס למועד הגלגול, במקרה זה החוזה העתידי יהיה הבא לאחר  45

 החוזה הקרוב ביותר

 07/07/19  -עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס

 נכס סיווג

 בסיס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 מינימלית

 עסקה לפתיחת

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

SUGAR NO. 11 FUTURES 
 SUGAR NO. 11 FUTURES נכס הבסיס הוא החוזה העתידי 

 :הבא בלינקפקיעתו מצוין  שמועד

 http://www.plus500.co.il/Instruments/SB לתנאי  נכס
גלגול/פקיעת המכשיר הפיננסי ראה "מועד פקיעת המכשיר 

 ".הפיננסי" ו"גלגול המכשיר הפיננסי
נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה העתידי 

 .45או החוזה העתידי הבא אחריו  הנ"ל הקרוב ביותר

 עתידי חוזה

 סחורה על

בעל מועד המכשיר 
 פקיעה. קיימת

אפשרות לפתיחת 
עסקה חדשה באופן 

 בהתאםאוטומטי 
המפורטים  לתנאים

 פקיעת מועד" בסעיף
 הפיננסי" המכשיר

5% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 מינוף
 ומסחר
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד יש הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

 http://www.plus500.co.il/Instruments/SB : הבא בלינק זמין הפיננסי )יום ושעה מדייקת( המכשיר פקיעת מועד
 זמין בלינק המופיע פקיעה מועד אותו בעל המכשיר בו מהרגע משתנה אינו ,ל"הנ בלינק המוצג הפקיעה מועדבתנאי שוק רגילים, 

בתנאי שוק המתאפיינים בדלילות מסחר, מיעוט ציטוטים והיקפי מסחר נמוכים ביחס לחוזה  .פקיעתו למועד ועד בזירה למסחר
החברה את מועד הפקיעה  תקדיםואשר אינם נובעים ממסחר בימי חג או כשל טכני,  ,העתידי בעל מועד הפקיעה הקרוב ביותר אחריו

 בהתקיים  כל התנאים המצטברים הבאים: : "הקדמה"()להלן

 בעל הינו ("הבא העתידי החוזה: ")להלן הנוכחי העתידי החוזה לאחר ביותר הקרוב פקיעה מועד בעל שהינו הבא העתידי החוזה •
החוזה : ")להלן הפיננסי המכשיר של הבסיס נכס את אשר  מהווה הנוכחי מהחוזה העתידי יותר גבוהים מסחר והיקפי סחירות
 התנאים בדיקת למועד שקדמו שעות 48 -ב החוזים בכמות המסחר מחזור כי בחינה י"ע תבוצע הבדיקה. ("הנוכחי העתידי

 .הנוכחי העתידי בחוזה החוזים בכמות ממחזור המסחר גבוה ,הבא העתידי בחוזה המצטברים

 העתידי החוזה על במערכת מכמות הציטוטים 50% -ב לפחות גבוהה הבא העתידי החוזה בעבור במערכת הציטוטים כמות •
 .טכני כשלשל ב או חג בימישמתרחש  קיטוןזאת למעט . לפחות שעות 12 של מדידה תקופת במשך( הבסיס נכס) הנוכחי

 
העדכני יוצג  מועד הפקיעה .גלגול/הפקיעה מועד טרם שעות 24 הפחות לכל ללקוח הודעה תשלח בהתקיים התנאים המפורטים לעיל,

  בלינק הנ"ל.
 

 .הפקיעהמועד  לפני הסמוך במכשיר הפיננסי האחרון המחירהפקיעה הינו:  שער
עסקה חדשה במכשיר פיננסי ופתיחת עסקה הנוכחית במכשיר פיננסי זה, סגירת ה ,כברירת מחדלתבוצע,  פקיעת המכשיר הפיננסי במועד

 ביותר הקרוב הינו פקיעתו מועד ואשר, בורסה באותה הנסחר ,SUGAR NO. 11 FUTURES  הוא החוזה העתידישלו שנכס הבסיס 
 "(.המכשיר הפיננסי גלגול)להלן: " נכס הבסיס המתואר בסעיפי נכס הבסיס פקיעתו של לאחר מועד

 ללקוח בכל עת בפרטי המכשיר בפלטפורמת המסחר. גלגול העסקה כרוך בעלויות.פרטים אודות מועד הגלגול זמינים 

http://www.plus500.co.il/Instruments/SB
http://www.plus500.co.il/Instruments/SB
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  סעיף "גלגול המכשיר הפיננסי". נוספים ראה לפרטים

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח
 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[contracts ∗ [SUGAR NO. 11 FUTURES 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − SUGAR NO. 11 FUTURES  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)
= 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[contracts  ∗ [SUGAR NO. 11 FUTURES  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  SUGAR NO. 11 FUTURES 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)
= 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  

 :מקרא

Contracts –  לעסקה חוזיםכמות . 

SUGAR NO. 11 FUTURES  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער  

SUGAR NO. 11 FUTURES  
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

SUGAR NO. 11 FUTURES  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

SUGAR NO. 11 FUTURES  
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
 

המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תעשה לפי שער המכירה בזירה : ההמרה שער קביעת אופן

(bid של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד ) 10סגירת העסקה, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 
 לתקנון(.

 

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 03:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה
 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 03:00:00 :בשעה
 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

Contracts ∗ SUGAR NO. 11 FUTURES  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛* (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
מפורט  - )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון( בגובה חוזה אחד פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

Contracts ∗ SUGAR NO. 11 FUTURES 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛  * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
מפורט  - )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון( אחד חוזה בגובה  פתוחה עסקת מכירה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14בפרק 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )תוצאת חישוב עמלה בגין 
( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )

 יזוכה. הדבר כי הלקוח
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 03:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  03:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Contracts – חוזים כמות  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.03:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

SUGAR NO. 11 FUTURES  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועד של המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר. 

SUGAR NO. 11 FUTURES  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  
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FX (bid) - הפיננסי המכשיר בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער. 
המרת עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תיעשה לפי שער  : ההמרה שער קביעת אופן 

( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד חיוב בגין העמלה )כמתואר לעיל(, בכפוף bidהמכירה האחרון בזירה )
 לתקנון(. 10למנגנון המחירים הבלתי תלוי )ראה סעיף 

 R (Buy) - הריבית בתוספת החברה של מהעמלה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית יעורש month 1 

Libor (USD) ,חודש כל בתחילת שנקבעת כפי השנתית. 

R (Sell) - הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית .שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור   Libor (USD)

month 1 ,חודש כל בתחילת שנקבעת כפי השנתית .  
  - ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 03:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/SB  .ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  

המרת  עמלת
 מטבע 

 .אין עמלת המרת מטבע

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

 - הבא בלינק זמין ושעה מדייקת(הפיננסי )יום  המכשיר גלגול מועד : המכשיר הפיננסי" גלגול" מועד
http://www.plus500.co.il/Instruments/SB 

 זמין בלינק המופיע גלגול מועד אותו בעל המכשיר בו מהרגע משתנה אינו ,ל"הנ בלינק המוצג גלגולה מועדבתנאי שוק רגילים, 
בתנאי שוק המתאפיינים בדלילות מסחר, מיעוט ציטוטים והיקפי מסחר נמוכים ביחס לחוזה   .פקיעתו למועד ועד בזירה למסחר

 הגלגולהחברה את מועד  תקדיםהעתידי בעל מועד הפקיעה הקרוב ביותר אחריו ואשר אינם נובעים ממסחר בימי חג או כשל טכני, 
 אים:בהתקיים  כל התנאים המצטברים הב )להלן: "הקדמה"(

 בעל הינו ("הבא העתידי החוזה: ")להלן הנוכחי העתידי החוזה לאחר ביותר הקרוב פקיעה מועד בעל שהינו הבא העתידי החוזה •
החוזה : ")להלן הפיננסי המכשיר של הבסיס נכס את אשר  מהווה הנוכחי מהחוזה העתידי יותר גבוהים מסחר והיקפי סחירות
 התנאים בדיקת למועד שקדמו שעות 48 -ב החוזים בכמות המסחר מחזור כי בחינה י"ע תבוצע הבדיקה. ("הנוכחי העתידי

 .הנוכחי העתידי בחוזה החוזים בכמות ממחזור המסחר גבוה הבא העתידי בחוזה המצטברים
 הנוכחי העתידי החוזה על במערכת מכמות הציטוטים 50% -ב לפחות גבוהה הבא העתידי החוזה בעבור במערכת הציטוטים כמות
 .טכני כשלשל ב או חג בימישמתרחש  קיטוןזאת למעט  . לפחות שעות 12 של מדידה תקופת הבסיס( במשך )נכס

מועד הגלגול העדכני יוצג  .גלגול/הפקיעה מועד טרם שעות 24 הפחות לכל ללקוח הודעה תשלח, בהתקיים התנאים המפורטיםן לעיל
 בלינק הנ"ל.

 
חישוב יתרת הרווח וההפסד ימשיך להתבסס על השער ששרר במועד פתיחת העסקה המקורית  הפיננסי מכשירה גלגול ביצועלאחר 

תחייב את חשבון המסחר בגובה  החברה)בטרם הגלגול הראשון( במכשיר הפיננסי. במועד כל גלגול במכשיר הפיננסי )כמתואר לעיל(, 
 העסקה נסגרה בו השערבין  להפרשבהתאם  קוחהל של וההפסד הרווח ביתרת התאמהעלות המרווח של החוזה המחליף ותבצע 

ההתאמה מנטרלת את השפעת הפרשי באופן הבא ) פיננסי המחליףה במכשיר העסקה הנפתח בו שערה ובין המוחלף הפיננסי במכשיר
 :המחיר בין החוזה המחליף לבין החוזה המוחלף(

 במועד יחויב( Buy) רכישה בעסקת לקוח - המוחלף )הישן( הפיננסי מכשיר משער גבוה( החדש) המחליף הפיננסי המכשיר שער כאשר
שער המכירה של המכשיר הפיננסי המחליף לבין שער המכירה של  בין בחשבון המסחר בגובה מכפלת כמות החוזים בהפרשההחלפה 

 פלת כמות החוזים בהפרשבחשבון המסחר, בגובה מכ ההחלפה במועד יזוכה( Sell) מכירה בעסקת לקוח המכשיר הפיננסי המוחלף.
 שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף לבין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף.  בין

 יזוכה( Buy) רכישה לקוח בעסקת – )הישן( המוחלף הפיננסי המכשיר ממחיר נמוך( חדשמכשיר הפיננסי המחליף )הה שער כאשר
שער המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף לבין שער  בין כמות החוזים בהפרשבחשבון המסחר בגובה מכפלת ההחלפה  במועד

בחשבון המסחר בגובה מכפלת כמות  ההחלפה במועד יחויב( Sell) מכירה בעסקת לקוח המכירה של המכשיר הפיננסי המחליף.
 נסי המחליף. שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף לבין שער הרכישה של המכשיר הפינ בין החוזים בהפרש

)בהתאם לפוזיציה(  הפיננסי הקיים המכשיר ממכירת/רכישת של החוזה המחליף כתוצאה מרווח שווי: לגלגול בנוגע הנגבות העמלות
 .החדש הפיננסי המכשיר ורכישת/מכירת

 בתקנון. 14האחרון  מפורט בפרק בגין גלגול חוזה בודד, לתקופת הרבעון   עמלת מרווח ממוצעת
 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 
המכשיר 
 הפיננסי  

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

 עמלות
נוספות 
בקשר 

למכשיר 
 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

 10:30 – 20:00ו' -ימים ב'  –שעון ישראל )שעון קיץ(: שעות מסחר 
 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 בו המטבע
 נקוב

 )$(. הברית ארצות דולר

 בשערי החליפין.  םכתוצאה משינויי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברה החשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר

http://www.plus500.co.il/Instruments/SB
http://www.plus500.co.il/Instruments/SB
https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
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למועד הגלגול, במקרה זה החוזה העתידי יהיה הבא לאחר החוזה במקרים בהם פקיעת החוזה העתידי מאוחרת ביחס  46

 הקרוב ביותר

 המכשיר
 הפיננסי

 הבסיס נכס

 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

.SUGAR NO עתידי על  חוזה: מלא שם 11 FUTURES  . פקיעתו מצוין בלינק הבא שמועד-   
http://www.plus500.co.il/Instruments/SB 

 ועד בזירה למסחר הפיננסי זמין המכשיר בו מהרגע משתנה אינו  ,ל"נכס הבסיס המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע בלינק הנ
. 46נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה העתידי הנ"ל הקרוב ביותר או החוזה העתידי הבא אחריו .פקיעתו למועד

 מועד הפקיעה של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד פקיעת המכשיר הפיננסי.
 סוכר. עתידי על:  חוזה הבסיס נכס תיאור
  הבסיס נכס אודות נוסף למידע

Futures/data-11-No-https://www.theice.com/products/23/Sugar  

 Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

   SB   :נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד.

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

Futures/data-11-No-https://www.theice.com/products/23/Sugar 
 קוד

 /בלומברג
 רויטרס

SB Comdty (בלומברג ) 

 ב"ארה דולר( USD) הנכס מטבע

 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 

תנודתיות 
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

 HIGHבסיס 

- LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 
 

שנמדד  (LOWותר )( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך ביHIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )

 בזירה המסחר

 מערכת
 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

 SBסוכר/

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו
 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:

 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ר יחידת נכס בסיס בסך ומחי 1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל 
0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 http://www.plus500.co.il/Instruments/SB –וף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה לערכי המינ

http://www.plus500.co.il/Instruments/SB
https://www.theice.com/products/23/Sugar-No-11-Futures/data
https://www.theice.com/products/23/Sugar-No-11-Futures/data
http://www.plus500.co.il/Instruments/SB


 153 

 

 

 

 

 

 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.
 ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי 

  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 5%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה
 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלת לא החברה

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

$0.01 

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

 contracts *0.01$  

Contracts –  לעסקה החוזיםכמות . 

SUGAR NO. 11 FUTURES  –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

.SUGAR NO חוזים על  1000עבור רכישת  : לדוגמה 11 FUTURES ( במחיר חוזה 0.01, תזוזה מינימלית )

 SUGAR NO. 11 FUTURES  10$, תביא לרווח/הפסד של. 
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 תקנון - דף מוצר
 פיננסי מכשיר פרופיל

 
למעט מקרים בהם פקיעת החוזה העתידי מאוחרת ביחס למועד הגלגול, במקרה זה החוזה העתידי יהיה הבא לאחר  47

 החוזה הקרוב ביותר

 07/07/19  -עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס

 נכס סיווג

 בסיס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 מינימלית

 עסקה לפתיחת

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

Chicago SRW Wheat Futures 
 Chicago SRW Wheat Futures נכס הבסיס הוא החוזה העתידי 

 :הבא בלינקפקיעתו מצוין  שמועד

 http://www.plus500.co.il/Instruments/ZW  לתנאי
גלגול/פקיעת המכשיר הפיננסי ראה "מועד פקיעת המכשיר 

 ".הפיננסי" ו"גלגול המכשיר הפיננסי
נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה העתידי 

 .47החוזה העתידי הבא אחריו הנ"ל הקרוב ביותר או 

 עתידי חוזה

 סחורה על

בעל מועד המכשיר 
 פקיעה. קיימת

אפשרות לפתיחת 
עסקה חדשה באופן 

 בהתאםאוטומטי 
המפורטים  לתנאים

 מועד" בסעיף
 המכשיר פקיעת

 הפיננסי"

5% 

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 ומסחר מינוף
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד יש הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

  http://www.plus500.co.il/Instruments/ZW   : הבא בלינק זמין הפיננסי )יום ושעה מדייקת( המכשיר פקיעת מועד
 זמין בלינק המופיע פקיעה מועד אותו בעל המכשיר בו מהרגע משתנה אינו ,ל"הנ בלינק המוצג הפקיעה מועדבתנאי שוק רגילים, 

בתנאי שוק המתאפיינים בדלילות מסחר, מיעוט ציטוטים והיקפי מסחר נמוכים ביחס לחוזה  .פקיעתו למועד ועד בזירה למסחר
החברה את מועד הפקיעה  תקדיםואשר אינם נובעים ממסחר בימי חג או כשל טכני,  ,העתידי בעל מועד הפקיעה הקרוב ביותר אחריו

 בהתקיים  כל התנאים המצטברים הבאים: דמה"()להלן: "הק

 בעל הינו ("הבא העתידי החוזה: ")להלן הנוכחי העתידי החוזה לאחר ביותר הקרוב פקיעה מועד בעל שהינו הבא העתידי החוזה •
החוזה : ")להלן הפיננסי המכשיר של הבסיס נכס את אשר  מהווה הנוכחי מהחוזה העתידי יותר גבוהים מסחר והיקפי סחירות
 התנאים בדיקת למועד שקדמו שעות 48 -ב החוזים בכמות המסחר מחזור כי בחינה י"ע תבוצע הבדיקה. ("הנוכחי העתידי

 .הנוכחי העתידי בחוזה החוזים בכמות ממחזור המסחר גבוה ,הבא העתידי בחוזה המצטברים

 העתידי החוזה על במערכת מכמות הציטוטים 50% -ב לפחות גבוהה הבא העתידי החוזה בעבור במערכת הציטוטים כמות •
 .טכני כשלשל ב או חג בימישמתרחש  קיטוןזאת למעט . לפחות שעות 12 של מדידה תקופת במשך( הבסיס נכס) הנוכחי

 
העדכני יוצג  מועד הפקיעה .גלגול/הפקיעה מועד טרם שעות 24 הפחות לכל ללקוח הודעה תשלח בהתקיים התנאים המפורטים לעיל,

  בלינק הנ"ל.
 

 .הפקיעהמועד  לפני הסמוך במכשיר הפיננסי האחרון המחירהפקיעה הינו:  שער
עסקה חדשה במכשיר פיננסי ופתיחת עסקה הנוכחית במכשיר פיננסי זה, סגירת ה ,כברירת מחדלתבוצע,  פקיעת המכשיר הפיננסי במועד

 הינו פקיעתו מועד ואשר, בורסה באותה הנסחר, CHICAGO SRW WHEAT FUTURES  הוא החוזה העתידי שלו שנכס הבסיס 
 "(.המכשיר הפיננסי גלגול)להלן: " נכס הבסיס המתואר בסעיפי נכס הבסיס פקיעתו של לאחר מועד ביותר הקרוב

http://www.plus500.co.il/Instruments/ZW
http://www.plus500.co.il/Instruments/ZW
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 לקוח בכל עת בפרטי המכשיר בפלטפורמת המסחר. גלגול העסקה כרוך בעלויות.פרטים אודות מועד הגלגול זמינים ל
  סעיף "גלגול המכשיר הפיננסי". נוספים ראה לפרטים

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ולמעט ציטוט
 עמלות
  (נוספות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח
 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[contracts ∗ [Chicago SRW Wheat Futures
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − Chicago SRW Wheat Futures
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)
= 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[contracts  ∗ [Chicago SRW Wheat Futures
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  Chicago SRW Wheat Futures
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)
= 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  

 :מקרא

Contracts –  לעסקה חוזיםכמות . 

Chicago SRW Wheat Futures
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהפיננסי המכשיר  של בזירה הקניה שער  

Chicago SRW Wheat Futures
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

Chicago SRW Wheat Futures
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

Chicago SRW Wheat Futures
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
 

המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תעשה לפי שער המכירה בזירה : ההמרה שער קביעת אופן

(bid של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד ) 10סגירת העסקה, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 
 לתקנון(.

 

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 עסקה החזקת
  פתוחה

 יום בכל יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 22:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה
 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 22:00:00 :בשעה
 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

Contracts ∗ Chicago SRW Wheat Futures
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛* (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
מפורט  - )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון( בגובה חוזה אחד פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14בפרק 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )
 :(ellS מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

Contracts ∗ Chicago SRW Wheat Futures
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛* (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
מפורט בפרק   )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון( אחד חוזה בגובה  פתוחה עסקת מכירה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע

 בתקנון. 14
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )תוצאת חישוב עמלה 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 22:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי
בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  22:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 

 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Contracts – חוזים כמות  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.22:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

Chicago SRW Wheat Futures
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועד של המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר. 

Chicago SRW Wheat Futures
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  



 156 

FX (bid) - הפיננסי המכשיר בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער. 
המרת עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תיעשה לפי שער המכירה  : ההמרה שער קביעת אופן 

ון ( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד חיוב בגין העמלה )כמתואר לעיל(, בכפוף למנגנbidהאחרון בזירה )
 לתקנון(. 10המחירים הבלתי תלוי )ראה סעיף 

 (Buy) R - הריבית בתוספת החברה של מהעמלה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור month 1 

Libor (USD) ,חודש כל בתחילת שנקבעת כפי השנתית. 

R (Sell) - הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית .שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור   Libor (USD)

month 1 ,חודש כל בתחילת שנקבעת כפי השנתית .  
  - ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 22:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

 http://www.plus500.co.il/Instruments/ZW .ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  

המרת  עמלת
 מטבע 

 .אין עמלת המרת מטבע

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

- הבא בלינק זמין ושעה מדייקת(הפיננסי )יום  המכשיר גלגול מועד : המכשיר הפיננסי" גלגול" מועד
http://www.plus500.co.il/Instruments/ZW 

 זמין בלינק המופיע גלגול מועד אותו בעל המכשיר בו מהרגע משתנה אינו ,ל"הנ בלינק המוצג גלגולה מועדבתנאי שוק רגילים, 
בתנאי שוק המתאפיינים בדלילות מסחר, מיעוט ציטוטים והיקפי מסחר נמוכים ביחס לחוזה   .פקיעתו למועד ועד בזירה למסחר

 הגלגולהחברה את מועד  תקדיםהעתידי בעל מועד הפקיעה הקרוב ביותר אחריו ואשר אינם נובעים ממסחר בימי חג או כשל טכני, 
 בהתקיים  כל התנאים המצטברים הבאים: )להלן: "הקדמה"(

 בעל הינו ("הבא העתידי החוזה: ")להלן הנוכחי העתידי החוזה לאחר ביותר הקרוב פקיעה מועד בעל שהינו הבא העתידי החוזה •
החוזה : ")להלן הפיננסי המכשיר של הבסיס נכס את אשר  מהווה הנוכחי מהחוזה העתידי יותר גבוהים מסחר והיקפי סחירות
 התנאים בדיקת למועד שקדמו שעות 48 -ב החוזים בכמות המסחר מחזור כי בחינה י"ע תבוצע הבדיקה. ("הנוכחי העתידי

 .הנוכחי העתידי בחוזה החוזים בכמות ממחזור המסחר גבוה הבא העתידי בחוזה המצטברים
 הנוכחי העתידי החוזה על במערכת מכמות הציטוטים 50% -ב לפחות גבוהה הבא העתידי החוזה בעבור במערכת הציטוטים כמות
 .טכני כשלשל ב או חג בימישמתרחש  קיטוןזאת למעט  . לפחות שעות 12 של מדידה תקופת הבסיס( במשך )נכס

מועד הגלגול העדכני יוצג  .גלגול/הפקיעה מועד טרם שעות 24 הפחות לכל ללקוח הודעה תשלח, בהתקיים התנאים המפורטיםן לעיל
 בלינק הנ"ל.

 
חישוב יתרת הרווח וההפסד ימשיך להתבסס על השער ששרר במועד פתיחת העסקה המקורית  הפיננסי מכשירה גלגול ביצועלאחר 

תחייב את חשבון המסחר בגובה  החברה)בטרם הגלגול הראשון( במכשיר הפיננסי. במועד כל גלגול במכשיר הפיננסי )כמתואר לעיל(, 
 במכשיר העסקה נסגרה בו השערבין  להפרשבהתאם  הלקוח של וההפסד הרווח ביתרת התאמהעלות המרווח של החוזה המחליף ותבצע 

ההתאמה מנטרלת את השפעת הפרשי המחיר בין באופן הבא ) פיננסי המחליףה במכשיר העסקה הנפתח בו שערה ובין המוחלף הפיננסי
 :החוזה המחליף לבין החוזה המוחלף(

 במועד יחויב( Buy) רכישה בעסקת לקוח - המוחלף )הישן( הפיננסי מכשיר משער גבוה( החדש) המחליף הפיננסי המכשיר שער כאשר
שער המכירה של המכשיר הפיננסי המחליף לבין שער המכירה של  בין בחשבון המסחר בגובה מכפלת כמות החוזים בהפרשההחלפה 

 בין בגובה מכפלת כמות החוזים בהפרשבחשבון המסחר,  ההחלפה במועד יזוכה( Sell) מכירה בעסקת לקוח המכשיר הפיננסי המוחלף.
 שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף לבין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף. 

 במועד יזוכה( Buy) רכישה לקוח בעסקת – )הישן( המוחלף הפיננסי המכשיר ממחיר נמוך( חדשמכשיר הפיננסי המחליף )הה שער כאשר
שער המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף לבין שער המכירה של  בין פלת כמות החוזים בהפרשבחשבון המסחר בגובה מכההחלפה 

 בין בחשבון המסחר בגובה מכפלת כמות החוזים בהפרש ההחלפה במועד יחויב( Sell) מכירה בעסקת לקוח המכשיר הפיננסי המחליף.
 שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף לבין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף. 

)בהתאם לפוזיציה(  הפיננסי הקיים המכשיר ממכירת/רכישת של החוזה המחליף כתוצאה מרווח שווי: לגלגול בנוגע הנגבות העמלות
 .החדש הפיננסי המכשיר ורכישת/מכירת

 בתקנון. 14האחרון מפורט בפרק חוזה בודד, לתקופת הרבעון בגין גלגול   עמלת מרווח ממוצעת
 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 
המכשיר 
 הפיננסי  

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

נוספות  עמלות
בקשר 

למכשיר 
 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

 16:30-21:20 הפסקת מסחר יומית , 03:00 –15:45 ו'-ימים ב' –שעון ישראל )שעון קיץ(: שעות מסחר 
 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 בו המטבע
 המכשיר נקוב

 הפיננסי

 )$(. הברית ארצות דולר

 בשערי החליפין.  םכתוצאה משינויי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברה החשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר

http://www.plus500.co.il/Instruments/ZW
http://www.plus500.co.il/Instruments/ZW
https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
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החוזה העתידי יהיה הבא לאחר החוזה במקרים בהם פקיעת החוזה העתידי מאוחרת ביחס למועד הגלגול, במקרה זה  48

 הקרוב ביותר

 הבסיס נכס

 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

  -פקיעתו מצוין בלינק הבא שמועד  CHICAGO SRW WHEAT FUTURES   עתידי על חוזה: מלא שם
http://www.plus500.co.il/Instruments/ZW 

 ועד בזירה למסחר הפיננסי זמין המכשיר בו מהרגע משתנה אינו  ,ל"נכס הבסיס המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע בלינק הנ
. 48החוזה העתידי הנ"ל הקרוב ביותר או החוזה העתידי הבא אחריו נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד .פקיעתו למועד

 מועד הפקיעה של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד פקיעת המכשיר הפיננסי.
 .חיטה :  חוזה עתידי עלהבסיס נכס תיאור
  הבסיס נכס אודות נוסף למידע

oilseed/wheat.html-and-http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain  
 Chicago Mercantile Exchange שיקגו בורסת -CME  מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

     ZW   :נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד.

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

oilseed/wheat.html-and-http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain  

 /בלומברג קוד
 רויטרס

W 1:COM   (בלומברג ) 

 ב"ארה דולר( USD) הנכס מטבע

 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
  ברבעוןהאחרון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 

תנודתיות תוך 
יומית של נכס 

הבסיס )על 
 HIGHבסיס 

- LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 

שנמדד  (LOWשער נכס הבסיס הנמוך ביותר )( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )

 בזירה המסחר

 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר מערכת

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

 ZW/חיטה

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו
 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:

 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות 
0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 http://www.plus500.co.il/Instruments/ZW –י המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה לערכ

 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.
 אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו 

  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 5%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

http://www.plus500.co.il/Instruments/ZW
http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat.html
http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat.html
http://www.plus500.co.il/Instruments/ZW
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 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 עסקה סגירת
 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלת לא החברה

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

$0.01 

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

 bushels 0.01* $  

bushels  –  לעסקה החוזיםכמות . 

Chicago SRW Wheat Futures–  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

( במחיר חוזה 0.01, תזוזה מינימלית )Chicago SRW Wheat Futures חוזים על  500עבור רכישת  : לדוגמה

 Chicago SRW Wheat Futures 0.05, תביא לרווח/הפסד של $. 
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 תקנון - דף מוצר
 פיננסי מכשיר פרופיל

 
למעט מקרים בהם פקיעת החוזה העתידי מאוחרת ביחס למועד הגלגול, במקרה זה החוזה העתידי יהיה הבא לאחר  49

 החוזה הקרוב ביותר

 07/07/19  -עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס סיווג בסיס נכס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 מינימלית

 עסקה לפתיחת

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

COCOA FUTURES 

 COCOA FUTURES נכס הבסיס הוא החוזה העתידי 
 :הבא בלינקפקיעתו מצוין  שמועד

  http://www.plus500.co.il/Instruments/CC 
לתנאי גלגול/פקיעת המכשיר הפיננסי ראה "מועד פקיעת 

 ".המכשיר הפיננסי" ו"גלגול המכשיר הפיננסי
נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה העתידי 

 .49הנ"ל הקרוב ביותר או החוזה העתידי הבא אחריו 

 מועד בעלהמכשיר  סחורות
בהתאם  -  פקיעה

לתנאים המפורטים 
 פקיעת מועד" בסעיף

 המכשיר

5% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 מינוף
 ומסחר
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז א שוויה של העסקהמלו בסיס על

 תפקיע מועד
 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד יש הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

  http://www.plus500.co.il/Instruments/CC  : הבא בלינק זמין הפיננסי )יום ושעה מדייקת( המכשיר פקיעת מועד

 זמין בלינק המופיע פקיעה מועד אותו בעל המכשיר בו מהרגע משתנה אינו ,ל"הנ בלינק המוצג הפקיעה מועדבתנאי שוק רגילים, 

בתנאי שוק המתאפיינים בדלילות מסחר, מיעוט ציטוטים והיקפי מסחר נמוכים ביחס לחוזה  .פקיעתו למועד ועד בזירה למסחר
החברה את מועד הפקיעה  תקדיםואשר אינם נובעים ממסחר בימי חג או כשל טכני,  ,העתידי בעל מועד הפקיעה הקרוב ביותר אחריו

 בהתקיים  כל התנאים המצטברים הבאים: )להלן: "הקדמה"(

 בעל הינו ("הבא העתידי החוזה: ")להלן הנוכחי העתידי החוזה לאחר ביותר הקרוב פקיעה מועד בעל שהינו הבא העתידי החוזה •
החוזה : ")להלן הפיננסי המכשיר של הבסיס נכס את אשר  מהווה הנוכחי מהחוזה העתידי יותר גבוהים מסחר והיקפי סחירות
 התנאים בדיקת למועד שקדמו שעות 48 -ב החוזים בכמות המסחר מחזור כי בחינה י"ע תבוצע הבדיקה. ("הנוכחי העתידי

 .הנוכחי העתידי בחוזה החוזים בכמות ממחזור המסחר גבוה ,הבא העתידי בחוזה המצטברים

 העתידי החוזה על במערכת מכמות הציטוטים 50% -ב לפחות גבוהה הבא העתידי החוזה בעבור במערכת הציטוטים כמות •
 .טכני כשלשל ב או חג בימישמתרחש  קיטוןזאת למעט . לפחות שעות 12 של מדידה תקופת במשך( הבסיס נכס) הנוכחי

 
העדכני יוצג בלינק  מועד הפקיעה .הפקיעה מועד טרם שעות 24 הפחות לכל ללקוח הודעה תשלח בהתקיים התנאים המפורטים לעיל,

  הנ"ל.
 

 .הפקיעהמועד  לפני הסמוך במכשיר הפיננסי האחרון המחירהפקיעה הינו:  שער
 .עסקה הנוכחית במכשיר פיננסי זהסגירת ה ,כברירת מחדלתבוצע,  פקיעת המכשיר הפיננסי במועד

 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר

ההפרש שבין  כפול( Units) כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 המכשיר שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שער

http://www.plus500.co.il/Instruments/CC
http://www.plus500.co.il/Instruments/CC
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)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

 החשבון למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד
שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח

 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[units ∗ [𝐶𝑂𝐶𝑂𝐴 𝐹𝑈𝑇𝑈𝑅𝐸𝑆    
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − 𝐶𝑂𝐶𝑂𝐴 𝐹𝑈𝑇𝑈𝑅𝐸𝑆      
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[units  ∗ [𝐶𝑂𝐶𝑂𝐴 𝐹𝑈𝑇𝑈𝑅𝐸𝑆      
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  𝐶𝑂𝐶𝑂𝐴 𝐹𝑈𝑇𝑈𝑅𝐸𝑆     
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 

 :מקרא

Units – חוזים . 

𝐶𝑂𝐶𝑂𝐴 𝐹𝑈𝑇𝑈𝑅𝐸𝑆     
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝐶𝑂𝐶𝑂𝐴 𝐹𝑈𝑇𝑈𝑅𝐸𝑆       
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

𝐶𝑂𝐶𝑂𝐴 𝐹𝑈𝑇𝑈𝑅𝐸𝑆       
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

𝐶𝑂𝐶𝑂𝐴 𝐹𝑈𝑇𝑈𝑅𝐸𝑆       
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )

 
ר המכירה בזירה המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תעשה לפי שע: ההמרה שער קביעת אופן

(bid של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד סגירת העסקה, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף )10 
 לתקנון(.

 

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל) יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 03:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 03:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

units ∗ 𝐶𝑂𝐶𝑂𝐴 𝐹𝑈𝑇𝑈𝑅𝐸𝑆       
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
מפורט  - )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון( בגובה חוזה אחד פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )תוצאת חישוב עמלה בגין 

 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

units ∗ 𝐶𝑂𝐶𝑂𝐴 𝐹𝑈𝑇𝑈𝑅𝐸𝑆       
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
מפורט  - )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון( אחד חוזה בגובה  פתוחה עסקת מכירה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) כי הלקוח יחויב,( היא חיובית משמעות הדבר Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 03:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  03:00:00תה את השעה לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצ
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Units – חוזים  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.03:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

𝐶𝑂𝐶𝑂𝐴 𝐹𝑈𝑇𝑈𝑅𝐸𝑆     
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועד של המכשיר הפיננסי בזירה הקנייה מחיר 

𝐶𝑂𝐶𝑂𝐴 𝐹𝑈𝑇𝑈𝑅𝐸𝑆     
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  
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𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)– הפיננסי המכשיר נקוב בו ממטבע החשבון למטבע המרה שער . 
לפי שער המכירה  תיעשה, )אם נדרש( המסחר חשבון מטבע לערכי, פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה: המרת ההמרה שער קביעת אופן

(, בכפוף למנגנון לעילבגין העמלה )כמתואר  חיוב( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד bid) בזירה האחרון
 (.לתקנון 10 סעיף ראההמחירים הבלתי תלוי )

 R(Buy) -  הריבית בתוספת החברה של מהעמלה מורכבת הריבית .שנתיים במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור month 1 

Libor (USD) ,חודש. כל בתחילת שנקבעת כפי השנתית 

R(Sell) -   הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית .שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור month 1 

Libor (USD) ,חודש. כל בתחילת שנקבעת כפי השנתית 
  ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 03:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/CC.ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  

המרת  עמלת
 מטבע 

 .מטבע המרת עמלת אין

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

- הבא בלינק זמין הפיננסי )יום ושעה מדייקת( המכשיר גלגול מועד : המכשיר הפיננסי" גלגול" מועד
http://www.plus500.co.il/Instruments/ZW 

 זמין בלינק המופיע גלגול מועד אותו בעל המכשיר בו מהרגע משתנה אינו ,ל"הנ בלינק המוצג גלגולה מועדבתנאי שוק רגילים, 
בתנאי שוק המתאפיינים בדלילות מסחר, מיעוט ציטוטים והיקפי מסחר נמוכים ביחס לחוזה   .פקיעתו למועד ועד בזירה למסחר

 הגלגולהחברה את מועד  תקדיםהעתידי בעל מועד הפקיעה הקרוב ביותר אחריו ואשר אינם נובעים ממסחר בימי חג או כשל טכני, 
 בהתקיים  כל התנאים המצטברים הבאים: )להלן: "הקדמה"(

 בעל הינו ("הבא העתידי החוזה: ")להלן הנוכחי העתידי החוזה לאחר ביותר הקרוב פקיעה מועד בעל שהינו הבא העתידי החוזה •
החוזה : ")להלן הפיננסי המכשיר של הבסיס נכס את אשר  מהווה הנוכחי מהחוזה העתידי יותר גבוהים מסחר והיקפי סחירות
 התנאים בדיקת למועד שקדמו שעות 48 -ב החוזים בכמות המסחר מחזור כי בחינה י"ע תבוצע הבדיקה. ("הנוכחי העתידי

 .הנוכחי העתידי בחוזה החוזים בכמות ממחזור המסחר גבוה הבא העתידי בחוזה המצטברים
 הנוכחי העתידי החוזה על במערכת מכמות הציטוטים 50% -ב לפחות גבוהה הבא העתידי החוזה בעבור במערכת הציטוטים כמות
 .טכני כשלשל ב או חג בימישמתרחש  קיטוןזאת למעט  . לפחות שעות 12 של מדידה תקופת הבסיס( במשך )נכס

מועד הגלגול העדכני יוצג  .גלגול/הפקיעה מועד טרם שעות 24 הפחות לכל ללקוח הודעה תשלח, בהתקיים התנאים המפורטיםן לעיל
 בלינק הנ"ל.

 
חישוב יתרת הרווח וההפסד ימשיך להתבסס על השער ששרר במועד פתיחת העסקה המקורית  הפיננסי מכשירה גלגול ביצועלאחר 

תחייב את חשבון המסחר בגובה  החברה)בטרם הגלגול הראשון( במכשיר הפיננסי. במועד כל גלגול במכשיר הפיננסי )כמתואר לעיל(, 
 במכשיר העסקה נסגרה בו השערבין  להפרשבהתאם  הלקוח של וההפסד הרווח ביתרת התאמהעלות המרווח של החוזה המחליף ותבצע 

ההתאמה מנטרלת את השפעת הפרשי המחיר בין באופן הבא ) פיננסי המחליףה במכשיר העסקה הנפתח בו שערה ובין המוחלף הפיננסי
 :החוזה המחליף לבין החוזה המוחלף(

 במועד יחויב( Buy) רכישה בעסקת לקוח - המוחלף )הישן( הפיננסי מכשיר משער גבוה( החדש) המחליף הפיננסי המכשיר שער כאשר
שער המכירה של המכשיר הפיננסי המחליף לבין שער המכירה של  בין בחשבון המסחר בגובה מכפלת כמות החוזים בהפרשההחלפה 

 בין כמות החוזים בהפרשבחשבון המסחר, בגובה מכפלת  ההחלפה במועד יזוכה( Sell) מכירה בעסקת לקוח המכשיר הפיננסי המוחלף.
 שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף לבין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף. 

 במועד יזוכה( Buy) רכישה לקוח בעסקת – )הישן( המוחלף הפיננסי המכשיר ממחיר נמוך( חדשמכשיר הפיננסי המחליף )הה שער כאשר
שער המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף לבין שער המכירה של  בין זים בהפרשבחשבון המסחר בגובה מכפלת כמות החוההחלפה 

 בין בחשבון המסחר בגובה מכפלת כמות החוזים בהפרש ההחלפה במועד יחויב( Sell) מכירה בעסקת לקוח המכשיר הפיננסי המחליף.
 שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף לבין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף. 

)בהתאם לפוזיציה(  הפיננסי הקיים המכשיר ממכירת/רכישת של החוזה המחליף כתוצאה מרווח שווי: לגלגול בנוגע הנגבות העמלות
 .החדש הפיננסי המכשיר ורכישת/מכירת

 בתקנון. 14האחרון מפורט בפרק חוזה בודד, לתקופת הרבעון בגין גלגול   עמלת מרווח ממוצעת

 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 
המכשיר 
 הפיננסי  

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

 עמלות
נוספות 
בקשר 

למכשיר 
 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

  11:45 – 20:30' ו-ימים ב'  –שעון ישראל )שעון חורף(: שעות מסחר 
 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 בו המטבע
 נקוב

 )$(. הברית ארצות דולר

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

http://www.plus500.co.il/Instruments/CC
http://www.plus500.co.il/Instruments/ZW
https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
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 המכשיר
 הפיננסי

 הבסיס נכס

 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

 http://www.plus500.co.il/Instruments/CC    -פקיעתו מצוין בלינק הבא שמועד   COCOA FUTURES: מלא שם
 ועד בזירה למסחר הפיננסי זמין המכשיר בו מהרגע משתנה אינו  ,ל"נכס הבסיס המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע בלינק הנ

. תמיד החוזה העתידי הנ"ל הקרוב ביותר או החוזה העתידי הבא אחריונכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה  .פקיעתו למועד
 מועד הפקיעה של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד פקיעת המכשיר הפיננסי.

 חוזה עתידי על מחיר הקקאו. : הבסיס נכס תיאור

  Futures/data-https://www.theice.com/products/7/Cocoa :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

 Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

 CC   :נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 .מדדנכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך 

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

Futures/data-https://www.theice.com/products/7/Cocoa 

 קוד
 /בלומברג
 רויטרס

CC1 Comdty  (בלומברג ) 

 דולר ארה"ב( USD) הנכס מטבע

 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 

תנודתיות 
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

 HIGHבסיס 

- LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 

שנמדד  (LOW( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWמחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )באותו יום המסחר. התוצאה 

 בזירה המסחר

 מערכת
  מסחר

 Plus500 מערכת המסחר:  שם

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

 ocoaCקקאו/

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$מינימאלית נדרשת בסך הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו

 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:
 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה , כמות היחידות המינימאלית 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:
0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77סיס בסך ומחיר יחידת נכס ב 1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 http://www.plus500.co.il/Instruments/ZW –ה לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החבר
 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.

 שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.
  בטוחות

http://www.plus500.co.il/Instruments/CC
https://www.theice.com/products/7/Cocoa-Futures/data
https://www.theice.com/products/7/Cocoa-Futures/data
http://www.plus500.co.il/Instruments/ZW
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Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןנדרש להפקיד את מלוא שווילקוח אינו ה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 5%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

XXXX 
 . הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלת לא החברה

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

$1 

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

units * 1$  

Units –  חוזיםסך . 

ocoaC–  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 .10$תביא לרווח/הפסד של  החוזהבמחיר  (1, תזוזה מינימלית ) חוזים 10עבור רכישת  : לדוגמה
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 תקנון - דף מוצר
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19  -עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס סיווג בסיס נכס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

AUD/CAD 

 

שער חליפין של 

 צמד מטבעות

בעל מועד  המכשיר אינו
 פקיעה

1% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 מינוף
 ומסחר
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על
 תפקיע מועד

 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עלות כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

 שערשבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עלות)כולל  וההפסד הרווח
 קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר

 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [𝐴𝑈𝐷/𝐶𝐴𝐷 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − 𝐴𝑈𝐷/𝐶𝐴𝐷 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [𝐴𝑈𝐷/𝐶𝐴𝐷 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 − 𝐴𝑈𝐷/𝐶𝐴𝐷 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 :מקרא

Amount –  אוסטרלידולר סך . 

𝐴𝑈𝐷/𝐶𝐴𝐷 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝐴𝑈𝐷/𝐶𝐴𝐷 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

𝐴𝑈𝐷/𝐶𝐴𝐷 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של הבזיר המכירהשער 

𝐴𝑈𝐷/𝐶𝐴𝐷 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX - ראה פירוט מנגנון המרה בהמשך – העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה . 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )ככל שנדרש(, תעשה במועד סגירת העסקה  : ההמרה שער קביעת אופן
המרה  -לערך דולרי ) ככל שמטבע העסקה אינו דולר ארה"ב(  והשני המרה ראשונה ממטבע העסקה  –על ידי ביצוע המרה בשני שלבים: 

( מצוטט בזירה ואילו sellלערך מטבע החשבון )אם אינו דולר ארה"ב(, המרה הדורשת הכפלה בשער חליפין, תתבסס על שער מכירה )

עות הרלוונטיים, והכל בכפוף ( מצוטט בזירה, המתייחסים לצמדי המטבbuyהמרה הדורשת פעולת חילוק תתבסס על שער קנייה )
 לתקנון(. 10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 

 .Bid-הלבין  Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 22:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 22:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ 𝐴𝑈𝐷/𝐶𝐴𝐷  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
 - )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון( בגובה דולר אוסטרלי אחד פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע

 בתקנון. 14מפורט בפרק 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )
 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ 𝐴𝑈𝐷/𝐶𝐴𝐷  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
 מחושבים על בסיס הרבעון האחרון( ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה דולר אוסטרלי אחד )הנתונים 

 בתקנון. 14מפורט בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה 

 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 22:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  22:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount –  אוסטרלי דולרסך. 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.22:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

𝐴𝑈𝐷/𝐶𝐴𝐷  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

𝐴𝑈𝐷/𝐶𝐴𝐷  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

𝐹𝑋– הפיננסי המכשיר נקוב בו ממטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 .פיננסי במכשיר הפסד/הרווח יתרת חישוב ראה סעיף : ההמרה שער קביעת אופן

 R (Buy)  - שבין ההפרש בניכוי החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור Bank of 

)AUD( Australia Spot Overnight Lending Rate לבין )CAD( Bank of Canada Spot Overnight Lending Rate   
 .חודש כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים

R (Sell) - בין ההפרש בתוספת החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור Bank of   

AUD)( Australia Spot Overnight Lending Rate לבין )CAD( Lending RateBank of Canada Spot Overnight     
 .חודש כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים

 ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 22:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/AUDCAD .ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  
המרת  עמלת

 מטבע 
 .מטבע המרת עמלת אין

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

http://www.plus500.co.il/Instruments/AUDCAD
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המכשיר 
 הפיננסי  

 עמלות
נוספות 
בקשר 

למכשיר 
 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

 23:00יום ו'  –   00:00 'ביום   –(: שעות מסחר קיץשעון ישראל )שעון 
 23:00יום ו'  – 23:00' איום –(: שעות מסחר חורףשעון ישראל )שעון 

 חופשות: מועדי
ps://www.plus500.co.il/Instrumentshtt 

 

 בו המטבע
 נקוב

 המכשיר
 הפיננסי

  קנדי דולר

בשערי  םכתוצאה משינויי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס
 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

  AUSTRALIAN DOLLAR/CANADIAN DOL: מלא שם

  AUD/CADשער חליפין של צמד מטבעות  : הבסיס נכס תיאור

  http://finance.yahoo.com/q?s=AUDCAD=x :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

 AUD/CAD :נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 לא רלוונטי

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

http://finance.yahoo.com/q?s=AUDCAD=x  

 קוד
 /בלומברג
 רויטרס

AUDCAD:CUR  (בלומברג ) 

 אוסטרלי דולר( AUD) הנכס מטבע
 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 

תנודתיות 
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

בסיס 
HIGH - 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 

שנמדד  (LOW( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )

 בזירה המסחר
 מערכת
 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

AUD/CAD 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו
 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:

 יחידת נכס בסיס(. מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחירכמות יחידות 

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:

0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
http://finance.yahoo.com/q?s=AUDCAD=x
http://finance.yahoo.com/q?s=AUDCAD=x
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לית $, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימ77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 –לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה 

ttp://www.plus500.co.il/Instruments/AUDCADh 
 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.

 שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.
  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 1%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן
 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  סקאות שפתח מגיע לשיעור מסויםההפסד של הלקוח בע כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XXXX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלת החברה

 יעוגלו למעלה(. 5-9יעוגלו למטה,  1-4) ביותר, בהתאם למבנה הציטוט ערך הקרובמעגלת את מחיר הציטוט ל החברה  העיגול: אופן
  

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

0.0001 

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

amount * 0.0001  

Amount –  אוסטרלי. דולרסך  

AUD/CAD –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

דולר  1, תביא לרווח/הפסד של  AUD/CAD( במחיר שע"ח 0.0001, תזוזה מינימלית )אוסטרלי דולר  10000עבור רכישת : לדוגמה
 .קנדי

 הציטוטים ספק
 מתודולוגיות

 הציטוטים
 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

http://www.plus500.co.il/Instruments/AUDCAD
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 תקנון - דף מוצר
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19  -עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס סיווג בסיס נכס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

AUD/CHF 

 

שער חליפין של 

 צמד מטבעות

בעל מועד  המכשיר אינו
 פקיעה

1% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 מינוף
 ומסחר
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  יבמונח יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על
 תפקיע מועד

 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עלות כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

 שערשבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עלות)כולל  וההפסד הרווח
 קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר

 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [𝐴𝑈𝐷/𝐶𝐻𝐹 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − 𝐴𝑈𝐷/𝐶𝐻𝐹 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [𝐴𝑈𝐷/𝐶𝐻𝐹 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 − 𝐴𝑈𝐷/𝐶𝐻𝐹
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 :מקרא

Amount –  דולר אוסטרליסך . 

𝐴𝑈𝐷/𝐶𝐻𝐹 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝐴𝑈𝐷/𝐶𝐻𝐹 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

𝐴𝑈𝐷/𝐶𝐻𝐹 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

𝐴𝑈𝐷/𝐶𝐻𝐹 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX - ראה פירוט מנגנון המרה בהמשך – העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה . 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )ככל שנדרש(, תעשה במועד סגירת העסקה  : ההמרה שער קביעת אופן
המרה  -לערך דולרי ) ככל שמטבע העסקה אינו דולר ארה"ב(  והשני המרה ראשונה ממטבע העסקה  –על ידי ביצוע המרה בשני שלבים: 

( מצוטט בזירה ואילו sellלערך מטבע החשבון )אם אינו דולר ארה"ב(, המרה הדורשת הכפלה בשער חליפין, תתבסס על שער מכירה )

עות הרלוונטיים, והכל בכפוף ( מצוטט בזירה, המתייחסים לצמדי המטבbuyהמרה הדורשת פעולת חילוק תתבסס על שער קנייה )
 לתקנון(. 10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 

 .Bid-הלבין  Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ 𝐴𝑈𝐷/𝐶𝐻𝐹  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
  – )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון( בגובה דולר אוסטרלי אחד פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע

 בתקנון. 14מפורט בפרק 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )
 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ 𝐴𝑈𝐷/𝐶𝐻𝐹 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
 -ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה דולר אוסטרלי אחד )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון( 

 בתקנון. 14מפורט בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )תוצאת חישוב עמלה בגין 

 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount –  דולר אוסטרליסך  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

𝐴𝑈𝐷/𝐶𝐻𝐹  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

𝐴𝑈𝐷/𝐶𝐻𝐹  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

𝐹𝑋– הפיננסי המכשיר נקוב בו ממטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 .פיננסי במכשיר הפסד/הרווח יתרת חישוב ראה סעיף : ההמרה שער קביעת אופן

 R (Buy)  - שבין ההפרש בניכוי החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור  )AUD( 

  Bank of Australia Spot Overnight Lending Rateלבין LIBOR 1 Month (CHF) כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים 
 .חודש

R (Sell) - בין ההפרש בתוספת החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור   AUD)( 

  Bank of Australia Spot Overnight Lending Rateלבין Month 1 LIBOR (CHF)  בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים 
 .חודש כל

   ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 00:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/AUDCHF.ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  
המרת  עמלת

 מטבע 
 .מטבע המרת עמלת אין

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

http://www.plus500.co.il/Instruments/AUDCHF
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המכשיר 
 הפיננסי  

 עמלות
נוספות 
בקשר 

למכשיר 
 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

 23:00יום ו'  – 00:30' ביום    –(: שעות מסחר קיץשעון ישראל )שעון 
 חופשות: מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 בו המטבע
 נקוב

 המכשיר
 הפיננסי

  שוויצרי פרנק

בשערי  םכתוצאה משינויי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס
 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

 AUSTRALIAN DOLLAR/SWISS FRANC: מלא שם

 𝐴𝑈𝐷/𝐶𝐻𝐹שער חליפין של צמד מטבעות  : הבסיס נכס תיאור

   http://finance.yahoo.com/q?s=AUDCHF=x :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

 AUD/CHF   :נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 לא רלוונטי

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

http://finance.yahoo.com/q?s=AUDCHF=x  

 קוד
 /בלומברג
 רויטרס

AUDCHF:CUR  (בלומברג ) 

 אוסטרלי דולר ( AUD) הנכס מטבע
 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 

תנודתיות 
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

בסיס 
HIGH - 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 

שנמדד  (LOW( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )

 בזירה המסחר
 מערכת
 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

AUD/CHF 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו
 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:

 בסיס(.יחידת נכס  כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 העדכון.אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת 

 בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:

0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
http://finance.yahoo.com/q?s=AUDCHF=x
http://finance.yahoo.com/q?s=AUDCHF=x
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$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  ן שווי העסקה המינימלי יהיה, ולכ5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 –לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה 

http://www.plus500.co.il/Instruments/AUDCHF 
 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.

 ת היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי בכמו
  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 1%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן
 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  סקאות שפתח מגיע לשיעור מסויםההפסד של הלקוח בע כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה
 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XXXX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלת החברה

 יעוגלו למעלה(. 5-9יעוגלו למטה,  1-4) ביותר, בהתאם למבנה הציטוט ערך הקרובמעגלת את מחיר הציטוט ל החברה  העיגול: אופן

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

0.0001 

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

amount * 0.0001  

Amount –  אוסטרלי.  דולרסך 

AUD/CHF    –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 פרנק   1, תביא לרווח/הפסד של   AUD/CHF ( במחיר שע"ח 0.0001, תזוזה מינימלית )דולר אוסטרלי 10000עבור רכישת : לדוגמה
 .שוויצרי

 הציטוטים ספק
 מתודולוגיות

 הציטוטים
 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

http://www.plus500.co.il/Instruments/AUDCHF
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19  -עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 פקיעה של המכשיר הפיננסי בסיס נכס סיווג בסיס נכס

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

AUD/JPY 

 

שער חליפין של צמד 

 מטבעות

בעל מועד  המכשיר אינו
 פקיעה

1% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 מינוף
 ומסחר
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציהז)הפו מלוא שוויה של העסקה בסיס על
 תפקיע מועד

 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עלות כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

 שערשבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עלות)כולל  וההפסד הרווח
 קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר

 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [𝐴𝑈𝐷/𝐽𝑃𝑌 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − 𝐴𝑈𝐷/𝐽𝑃𝑌 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [𝐴𝑈𝐷/𝐽𝑃𝑌 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 − 𝐴𝑈𝐷/𝐽𝑃𝑌 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 :מקרא

Amount –  דולר אוסטרליסך . 

𝐴𝑈𝐷/𝐽𝑃𝑌 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝐴𝑈𝐷/𝐽𝑃𝑌 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

𝐴𝑈𝐷/𝐽𝑃𝑌 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

𝐴𝑈𝐷/𝐽𝑃𝑌 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX - ראה פירוט מנגנון המרה בהמשך – העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה . 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )ככל שנדרש(, תעשה במועד סגירת העסקה  : ההמרה שער קביעת אופן

המרה  -לערך דולרי ) ככל שמטבע העסקה אינו דולר ארה"ב(  והשני המרה ראשונה ממטבע העסקה  –על ידי ביצוע המרה בשני שלבים: 

( מצוטט בזירה ואילו sellלערך מטבע החשבון )אם אינו דולר ארה"ב(, המרה הדורשת הכפלה בשער חליפין, תתבסס על שער מכירה )

עות הרלוונטיים, והכל בכפוף ( מצוטט בזירה, המתייחסים לצמדי המטבbuyהמרה הדורשת פעולת חילוק תתבסס על שער קנייה )
 לתקנון(. 10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 

 .Bid-הלבין  Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 22:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 22:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ 𝐴𝑈𝐷/𝐽𝑃𝑌  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
  – )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון( בגובה דולר אוסטרלי אחד פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע

 בתקנון. 14מפורט בפרק 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )
 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ 𝐴𝑈𝐷/𝐽𝑃𝑌  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
  -ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה דולר אוסטרלי אחד )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון( 

 בתקנון. 14מפורט בפרק 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )תוצאת חישוב עמלה בגין 
 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 22:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  22:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount –  דולר אוסטרליסך  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.22:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

𝐴𝑈𝐷/𝐽𝑃𝑌  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

𝐴𝑈𝐷/𝐽𝑃𝑌  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

𝐹𝑋– הפיננסי המכשיר נקוב בו ממטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 .פיננסי במכשיר הפסד/הרווח יתרת חישוב ראה סעיף : ההמרה שער קביעת אופן

 R (Buy)  - שבין ההפרש בניכוי החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור  (AUD) 

  Bank of Australia Spot Overnight Lending Rateלבין LIBOR 1 Month )JPY( כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים 
 .חודש

R (Sell) - בין ההפרש בתוספת החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור  (AUD) 

  Bank of Australia Spot Overnight Lending Rateלבין LIBOR 1 Month )JPY( כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים 
 .חודש

 ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 22:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/AUDJPY .ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  
המרת  עמלת

 מטבע 
 .מטבע המרת עמלת אין

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

http://www.plus500.co.il/Instruments/AUDJPY
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המכשיר 
 הפיננסי  

 עמלות
נוספות 
בקשר 

למכשיר 
 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

 23:00יום ו'  –   00:00 'ביום   –(: שעות מסחר קיץשעון ישראל )שעון 
 23:00יום ו'  – 23:00' איום –(: שעות מסחר חורףשעון ישראל )שעון 

 חופשות: מועדי
https://www.plus500.co.il/Instruments 

 

 בו המטבע
 נקוב

 המכשיר
 הפיננסי

  יפני יין

בשערי  םכתוצאה משינויי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס
 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

 AUSTRALIAN DOLLAR/JAPANESE YEN: מלא שם

 𝐴𝑈𝐷/𝐽𝑃𝑌 שער חליפין של צמד מטבעות  : הבסיס נכס תיאור

   http://finance.yahoo.com/q?s=AUDJPY=x :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

 AUD/JPY   :נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 לא רלוונטי

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

http://finance.yahoo.com/q?s=AUDJPY=x  

 קוד
 /בלומברג
 רויטרס

AUDJPY:CUR   (בלומברג ) 

 אוסטרלי דולר ( AUD) הנכס מטבע
 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 

תנודתיות 
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

בסיס 
HIGH - 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 

שנמדד  (LOW( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )

 בזירה המסחר
 מערכת
 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

JPY/AUD 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו
 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:

 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:

0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
http://finance.yahoo.com/q?s=AUDJPY=x
http://finance.yahoo.com/q?s=AUDJPY=x
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$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  עסקה המינימלי יהיה, ולכן שווי ה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 –לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה 

http://www.plus500.co.il/Instruments/AUDJPY 
 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.

 ת המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי בכמות היחידו
  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 1%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן
 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלת החברה

 יעוגלו למעלה(. 5-9יעוגלו למטה,  1-4) ביותר, בהתאם למבנה הציטוט ערך הקרובמעגלת את מחיר הציטוט ל החברה  העיגול: אופן
  

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

0.01 

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

amount * 0.01  

Amount –  אוסטרלי.  דולרסך 

AUD/JPY   –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 .יין יפני 10, תביא לרווח/הפסד של   AUD/JPY( במחיר שע"ח 0.01, תזוזה מינימלית )דולר אוסטרלי 1000עבור רכישת : לדוגמה
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

http://www.plus500.co.il/Instruments/AUDJPY
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E


 176 

 תקנון - דף מוצר
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19 –עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס סיווג בסיס נכס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

AUD/NZD 

 

שער חליפין של 

 צמד מטבעות

בעל מועד  המכשיר אינו
 פקיעה

1% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 מינוף
 ומסחר
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  יבמונח יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על
 תפקיע מועד

 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עלות כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

 שערשבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עלות)כולל  וההפסד הרווח
 קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר

 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [𝐴𝑈𝐷/𝑁𝑍𝐷 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − 𝐴𝑈𝐷/𝑁𝑍𝐷 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [𝐴𝑈𝐷/𝑁𝑍𝐷 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 − 𝐴𝑈𝐷/𝑁𝑍𝐷
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 :מקרא

Amount –  דולר אוסטרליסך . 

𝐴𝑈𝐷/𝑁𝑍𝐷 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝐴𝑈𝐷/𝑁𝑍𝐷 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

𝐴𝑈𝐷/𝑁𝑍𝐷 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

𝐴𝑈𝐷/𝑁𝑍𝐷 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX - ראה פירוט מנגנון המרה בהמשך – העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה . 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )ככל שנדרש(, תעשה במועד סגירת העסקה  : ההמרה שער קביעת אופן
המרה  -לערך דולרי ) ככל שמטבע העסקה אינו דולר ארה"ב(  והשני המרה ראשונה ממטבע העסקה  –על ידי ביצוע המרה בשני שלבים: 

( מצוטט בזירה ואילו sellלערך מטבע החשבון )אם אינו דולר ארה"ב(, המרה הדורשת הכפלה בשער חליפין, תתבסס על שער מכירה )

עות הרלוונטיים, והכל בכפוף ( מצוטט בזירה, המתייחסים לצמדי המטבbuyהמרה הדורשת פעולת חילוק תתבסס על שער קנייה )
 לתקנון(. 10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 

 .Bid-הלבין  Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 22:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 22:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ 𝐴𝑈𝐷/𝑁𝑍𝐷  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
 - )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון( בגובה דולר אוסטרלי אחד פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע

 בתקנון. 14מפורט בפרק 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )
 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ 𝐴𝑈𝐷/𝑁𝑍𝐷  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
 -ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה דולר אוסטרלי אחד )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון( 

 בתקנון. 14מפורט בפרק 

 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה 
 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 22:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  22:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount –  דולר אוסטרליסך  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.22:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

𝐴𝑈𝐷/𝑁𝑍𝐷  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

𝐴𝑈𝐷/𝑁𝑍𝐷  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

𝐹𝑋– הפיננסי המכשיר נקוב בו ממטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 .פיננסי במכשיר הפסד/הרווח יתרת חישוב ראה סעיף : ההמרה שער קביעת אופן

 R (Buy)  - שבין ההפרש בניכוי החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור  (AUD) 

Bank of Australia Spot Overnight Lending Rate לבין Bank of New Zealand Spot Official Cash Rate )NZD( 
 .חודש כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים

R (Sell) - בין ההפרש בתוספת החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור  (AUD) 

  Bank of Australia Spot Overnight Lending Rateלבין RateBank of New Zealand Spot Official Cash  ) )NZD( 
 .חודש כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים

 ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 22:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/AUDNZD .ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  
המרת  עמלת

 מטבע 
 .מטבע המרת עמלת אין

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

http://www.plus500.co.il/Instruments/AUDNZD
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המכשיר 
 הפיננסי  

 עמלות
נוספות 
בקשר 

למכשיר 
 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

 23:00יום ו'  –   00:00 'ביום   –(: שעות מסחר קיץשעון ישראל )שעון 
 23:00יום ו'  – 23:00' איום –(: שעות מסחר חורףשעון ישראל )שעון 

 חופשות: מועדי
ps://www.plus500.co.il/Instrumentshtt 

 

 בו המטבע
 נקוב

 המכשיר
 הפיננסי

  זילנדיו ני דולר

בשערי  םכתוצאה משינויי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס
 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

 AUSTRALIAN DOLLAR/NEW ZEALAND: מלא שם

 𝐴𝑈𝐷/𝑁𝑍𝐷שער חליפין של צמד מטבעות  : הבסיס נכס תיאור

   http://finance.yahoo.com/q?s=AUDNZD=x :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

 AUD/NZD   :נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 לא רלוונטי

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

http://finance.yahoo.com/q?s=AUDNZD=x  

 קוד
 /בלומברג
 רויטרס

AUDNZD:CUR    (בלומברג ) 

 אוסטרלי דולר ( AUD) הנכס מטבע
 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 

תנודתיות 
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

בסיס 
HIGH - 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 

שנמדד  (LOW( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )

 בזירה המסחר
 מערכת
 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

AUD/NZD 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו
 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:

 יחידת נכס בסיס(. מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחירכמות יחידות 

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:

0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
http://finance.yahoo.com/q?s=AUDNZD=x
http://finance.yahoo.com/q?s=AUDNZD=x


 179 

 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 –ה, ראה פירוט באתר החברה לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזיר

http://www.plus500.co.il/Instruments/AUDNZD 
 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.

 שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.
  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 1%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9סעיף ראה  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן
 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XXXXX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלת החברה

 יעוגלו למעלה(. 5-9יעוגלו למטה,  1-4) ביותר, בהתאם למבנה הציטוט ערך הקרובמעגלת את מחיר הציטוט ל החברה  העיגול: אופן
  

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

0.00001 

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

amount * 0.00001  

Amount –  אוסטרלי דולרסך . 

AUD/NZD    –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 דולר   0.1, תביא לרווח/הפסד של   AUD/NZD( במחיר שע"ח 0.00001, תזוזה מינימלית )דולר אוסטרלי 10000עבור רכישת : לדוגמה
 .זילנדי ו ני

 הציטוטים ספק
 מתודולוגיות

 הציטוטים
 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

http://www.plus500.co.il/Instruments/AUDNZD
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19  -עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 פקיעה של המכשיר הפיננסי בסיס נכס סיווג בסיס נכס

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

AUD/SGD 

 

שער חליפין של צמד 

 מטבעות

בעל מועד  המכשיר אינו
 פקיעה

1% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 ומסחר מינוף
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על
 תפקיע מועד

 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עלות כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  הפיננסיהמכשיר  את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

 שערשבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עלות)כולל  וההפסד הרווח
 קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר

 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [𝐴𝑈𝐷/𝑆𝐺𝐷 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − 𝐴𝑈𝐷/𝑆𝐺𝐷 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [𝐴𝑈𝐷/𝑆𝐺𝐷 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 − 𝐴𝑈𝐷/𝑆𝐺𝐷
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 :מקרא

Amount –  אוסטרלידולר סך . 

𝐴𝑈𝐷/𝑆𝐺𝐷 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝐴𝑈𝐷/𝑆𝐺𝐷 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

𝐴𝑈𝐷/𝑆𝐺𝐷 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

𝐴𝑈𝐷/𝑆𝐺𝐷 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX - ראה פירוט מנגנון המרה בהמשך – העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה . 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )



 181 

 
המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )ככל שנדרש(, תעשה במועד סגירת העסקה  : ההמרה שער קביעת אופן

המרה  -המרה ראשונה ממטבע העסקה לערך דולרי ) ככל שמטבע העסקה אינו דולר ארה"ב(  והשני  –לבים: על ידי ביצוע המרה בשני ש

( מצוטט בזירה ואילו sellלערך מטבע החשבון )אם אינו דולר ארה"ב(, המרה הדורשת הכפלה בשער חליפין, תתבסס על שער מכירה )

צוטט בזירה, המתייחסים לצמדי המטבעות הרלוונטיים, והכל בכפוף ( מbuyהמרה הדורשת פעולת חילוק תתבסס על שער קנייה )
 לתקנון(. 10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 

 .Bid-הלבין  Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 22:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 22:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ 𝐴𝑈𝐷/𝑆𝐺𝐷  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
  )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון( בגובה דולר אוסטרלי אחד פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע

 בתקנון. 14מפורט בפרק 
 

 העשרונית(.ספרות מעבר לנקודה  2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )
 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ 𝐴𝑈𝐷/𝑆𝐺𝐷 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
  –ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה דולר אוסטרלי אחד )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון( 

 בתקנון. 14מפורט בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 22:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  22:00:00למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה  לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount –  אוסטרלידולר סך  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.22:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

𝐴𝑈𝐷/𝑆𝐺𝐷  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

𝐴𝑈𝐷/𝑆𝐺𝐷  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה חירמ.  

𝐹𝑋– הפיננסי המכשיר נקוב בו ממטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 .פיננסי במכשיר הפסד/הרווח יתרת חישוב ראה סעיף : ההמרה שער קביעת אופן

 R (Buy)  - שבין ההפרש בניכוי החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור  )AUD( 

 Rate Lending Overnightלבין SIBOR 1 Month )(SGD חודש כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים. 

R (Sell) - בין ההפרש בתוספת החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור  )AUD( 

 Rate Lending Overnightלבין SIBOR 1 Month )(SGD חודש כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים. 
 ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 22:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/AUDSGD .ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  
המרת  עמלת

 מטבע 
 .מטבע המרת עמלת אין

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 
המכשיר 
 הפיננסי  

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

http://www.plus500.co.il/Instruments/AUDSGD
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 עמלות
נוספות 
בקשר 

למכשיר 
 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

 23:00יום ו'  –   00:00 'ביום   –(: שעות מסחר קיץשעון ישראל )שעון 
 23:00יום ו'  – 23:00' איום –(: שעות מסחר חורףשעון ישראל )שעון 

 חופשות: מועדי
ps://www.plus500.co.il/Instrumentshtt 

 

 בו המטבע
 נקוב

 המכשיר
 הפיננסי

  סינגפורי דולר

בשערי  םכתוצאה משינויי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס
 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

 LLARAUSTRALIAN DOLLAR/SINGAPORE DO: מלא שם

 𝐴𝑈𝐷/𝑆𝐺𝐷שער חליפין של צמד מטבעות  : הבסיס נכס תיאור

   http://finance.yahoo.com/q?s=AUDSGD=x :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

 AUD/SGD   :נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 לא רלוונטי

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

http://finance.yahoo.com/q?s=AUDSGD=x  

 קוד
 /בלומברג
 רויטרס

AUDSGD:CUR (בלומברג ) 

 אוסטרלי דולר ( AUD) הנכס מטבע
 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 

תנודתיות 
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

בסיס 
HIGH - 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 
 

שנמדד  (LOW( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWהתוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )באותו יום המסחר. 

 בזירה המסחר
 מערכת
 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

AUD/SGD 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$מינימאלית נדרשת בסך הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו

 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:
 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה , כמות היחידות המינימאלית 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:

0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
http://finance.yahoo.com/q?s=AUDSGD=x
http://finance.yahoo.com/q?s=AUDSGD=x
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$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77סיס בסך ומחיר יחידת נכס ב 1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 –לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה 

http://www.plus500.co.il/Instruments/AUDSGD 
 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.

 ן לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנו
  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 1%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן
 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XXXX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלת החברה

 יעוגלו למעלה(. 5-9יעוגלו למטה,  1-4) ביותר, בהתאם למבנה הציטוט ערך הקרובמעגלת את מחיר הציטוט ל החברה  העיגול: אופן
  

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

0.0001 

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

amount * 0.0001  

Amount –  אוסטרלי.  דולרסך 

AUD/SGD   –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 דולר  1, תביא לרווח/הפסד של   AUD/SGD( במחיר שע"ח 0.0001תזוזה מינימלית ), דולר אוסטרלי 10000עבור רכישת : לדוגמה
 .סינגפורי

 הציטוטים ספק
 מתודולוגיות

 הציטוטים
 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

http://www.plus500.co.il/Instruments/AUDSGD
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19  -עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס סיווג בסיס נכס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

AUD/USD 

 

שער חליפין של 

 צמד מטבעות

בעל מועד  המכשיר אינו
 פקיעה

1% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 מינוף
 ומסחר
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציהז)הפו מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח
 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [𝐴𝑈𝐷/𝑈𝑆𝐷 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − 𝐴𝑈𝐷/𝑈𝑆𝐷  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [𝐴𝑈𝐷/𝑈𝑆𝐷  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  𝐴𝑈𝐷/𝑈𝑆𝐷 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 :מקרא

Amount –  דולר אוסטרליסך . 

𝐴𝑈𝐷/𝑈𝑆𝐷  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝐴𝑈𝐷/𝑈𝑆𝐷  
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

𝐴𝑈𝐷/𝑈𝑆𝐷  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

𝐴𝑈𝐷/𝑈𝑆𝐷  
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תעשה לפי שער המכירה בזירה : ההמרה שער קביעת אופן

(bid/של צמד המטבעות דולר ארה"ב ) 10מטבע חשבון המסחר, במועד סגירת העסקה, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 
 לתקנון(.

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל) יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 22:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 22:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ 𝐴𝑈𝐷/𝑈𝑆𝐷  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
    )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון( בגובה דולר אוסטרלי אחד פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע

 בתקנון. 14מפורט בפרק 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )
 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ 𝐴𝑈𝐷/𝑈𝑆𝐷  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
  -ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה דולר אוסטרלי אחד )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון( 

 בתקנון. 14מפורט בפרק 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )
 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 22:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  22:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount –  דולר אוסטרליסך  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.22:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

𝐴𝑈𝐷/𝑈𝑆𝐷  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועד של המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

𝐴𝑈𝐷/𝑈𝑆𝐷  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 האחרוןלפי שער המכירה  תיעשה, המסחר חשבון מטבע לערכי, פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה:  המרת ההמרה שער קביעת אופן

(, בכפוף למנגנון המחירים לעילבגין העמלה )כמתואר  חיוב( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד bid) בזירה
 (.לתקנון 10 סעיף ראההבלתי תלוי )

 R (Buy)  - שבין ההפרש בניכוי החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור  (AUD) 

 Bank of Australia Spot Overnight Lending Rateלבין Month 1 LIBOR (USD) כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים 
 .חודש

R (Sell) - בין ההפרש בתוספת החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור  (AUD) 

Bank of Australia Spot Overnight Lending Rate לבין Month 1 LIBOR (USD) כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים 
 .חודש

  ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 22:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/AUDUSD.ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  

המרת  עמלת
 מטבע 

 .מטבע המרת עמלת אין

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

 רלוונטי.לא 

 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 
המכשיר 
 הפיננסי  

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

http://www.plus500.co.il/Instruments/AUDUSD
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 עמלות
נוספות 
בקשר 

למכשיר 
 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

 23:00יום ו'  –   00:00 'ביום   –(: שעות מסחר קיץשעון ישראל )שעון 
 23:00יום ו'  – 23:00' איום –(: שעות מסחר חורףשעון ישראל )שעון 

 חופשות: מועדי
https://www.plus500.co.il/Instruments 

 

 בו המטבע
 נקוב

 המכשיר
 הפיננסי

 )$(. הברית ארצות דולר

בשערי  יםכתוצאה משינוי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס

 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

   AUSTRALIAN DOLLAR/US DOLLAR: מלא שם

  AUD/USDשער חליפין של צמד מטבעות  : הבסיס נכס תיאור

  https://finance.yahoo.com/quote/AUDUSD=x?ltr=1 :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

 AUD/USD   :נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 לא רלוונטי

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

https://finance.yahoo.com/quote/AUDUSD=x?ltr=1 

 קוד
 /בלומברג
 רויטרס

AUDUSD:CUR   (בלומברג ) 

 דולר אוסטרלי( AUD) הנכס מטבע

 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 

תנודתיות 
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

 HIGHבסיס 

- LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 

שנמדד  (LOWמסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )( שנמדד ביום מסחר HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )

 בזירה המסחר

 מערכת
 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

AUD/USD 

מסחר  כמות
 מינימלית

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה היחידוכמות 
 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:

 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות 
0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
https://finance.yahoo.com/quote/AUDUSD=x?ltr=1
https://finance.yahoo.com/quote/AUDUSD=x?ltr=1
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1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 –י המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה לערכ

http://www.plus500.co.il/Instruments/AUDUSD 
 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.

 יל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לע
  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 1%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XXXXX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלת החברה

 יעוגלו למעלה(. 5-9יעוגלו למטה,  1-4) ביותר, בהתאם למבנה הציטוט ערך הקרובמעגלת את מחיר הציטוט ל החברה  העיגול: אופן
  

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

0.00001$ 

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

amount * 0.00001$  

Amount –  דולר אוסטרליסך . 

AUD/USD –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

תביא לרווח/הפסד  ,AUD/USD ( במחיר חוזה 0.00001, תזוזה מינימלית ) AUD/USD דולר אוסטרלי  10000עבור רכישת  :לדוגמה
 .דולר ארה"ב  0.1של 

 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

http://www.plus500.co.il/Instruments/AUDUSD
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19  -עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס סיווג בסיס נכס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

CAD/CHF  שער חליפין של צמד

 מטבעות

בעל מועד  המכשיר אינו
 פקיעה

1% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 מינוף
 ומסחר
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על
 תפקיע מועד

 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עלות כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

 שערשבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עלות)כולל  וההפסד הרווח
 קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר

 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [𝐶𝐴𝐷/𝐶𝐻𝐹
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − 𝐶𝐴𝐷/𝐶𝐻𝐹 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [𝐶𝐴𝐷/𝐶𝐻𝐹 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 − 𝐶𝐴𝐷/𝐶𝐻𝐹 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 :מקרא

Amount –  קנדי דולר סך  . 

𝐶𝐴𝐷/𝐶𝐻𝐹 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝐶𝐴𝐷/𝐶𝐻𝐹 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

𝐶𝐴𝐷/𝐶𝐻𝐹 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

𝐶𝐴𝐷/𝐶𝐻𝐹 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX - ראה פירוט מנגנון המרה בהמשך – העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה . 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )ככל שנדרש(, תעשה במועד סגירת העסקה  : ההמרה שער קביעת אופן

המרה  -לערך דולרי ) ככל שמטבע העסקה אינו דולר ארה"ב(  והשני המרה ראשונה ממטבע העסקה  –על ידי ביצוע המרה בשני שלבים: 

( מצוטט בזירה ואילו sellלערך מטבע החשבון )אם אינו דולר ארה"ב(, המרה הדורשת הכפלה בשער חליפין, תתבסס על שער מכירה )

עות הרלוונטיים, והכל בכפוף ( מצוטט בזירה, המתייחסים לצמדי המטבbuyהמרה הדורשת פעולת חילוק תתבסס על שער קנייה )
 לתקנון(. 10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 

 .Bid-הלבין  Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ 𝐶𝐴𝐷/𝐶𝐻𝐹  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
מפורט   - )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון( אחד קנדיבגובה דולר  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ 𝐶𝐴𝐷/𝐶𝐻𝐹  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
מפורט  אחד )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(  קנדיממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה דולר 

 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה 

 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount –  קנדי דולר סך  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

𝐶𝐴𝐷/𝐶𝐻𝐹  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

𝐶𝐴𝐷/𝐶𝐻𝐹  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

𝐹𝑋– הפיננסי המכשיר נקוב בו ממטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 .פיננסי במכשיר הפסד/הרווח יתרת חישוב ראה סעיף : ההמרה שער קביעת אופן

 R (Buy)  - שבין ההפרש בניכוי החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור Bank of  

)(CAD Canada Spot Overnight Lending Rate לבין LIBOR 1 Month )CHF(  כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים 
 .חודש

R (Sell) - בין ההפרש בתוספת החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור Bank of   

 (CAD) Lending RateCanada Spot Overnight  לבין  LIBOR 1 Month ) CHF (  כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים 
 .חודש

   ה ראה פירוט באתר החבר – )שעון ישראל( 00:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/CADCHF.ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  
המרת  עמלת

 מטבע 
 .מטבע המרת עמלת אין

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

http://www.plus500.co.il/Instruments/CADCHF
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המכשיר 
 הפיננסי  

 עמלות
נוספות 
בקשר 

למכשיר 
 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

 23:00יום ו'  – 00:30' ביום    –(: שעות מסחר קיץשעון ישראל )שעון 
 חופשות: מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 בו המטבע
 נקוב

 המכשיר
 הפיננסי

 שוויצרי פרנק

בשערי  םכתוצאה משינויי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס
 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

   CANADIAN DOLLAR/SWISS FRANC: מלא שם

   CAD/CHF שער חליפין של צמד מטבעות : הבסיס נכס תיאור

  http://finance.yahoo.com/q?s=CADCHF=x  :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

 CAD/CHF  :נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 רלוונטילא 

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

http://finance.yahoo.com/q?s=CADCHF=x   

 קוד
 /בלומברג
 רויטרס

CADCHF:CUR   (בלומברג ) 

 קנדי דולר ( CAD) הנכס מטבע
 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 

תנודתיות 
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

בסיס 
HIGH - 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 

שנמדד  (LOWמסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )( שנמדד ביום מסחר HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )

 בזירה המסחר
 מערכת
 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

CAD/ CHF 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו
 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:

 בסיס(.יחידת נכס  כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 העדכון.אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת 

 בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:

0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
http://finance.yahoo.com/q?s=CADCHF=x
http://finance.yahoo.com/q?s=CADCHF=x
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$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  ן שווי העסקה המינימלי יהיה, ולכ5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 –לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה 

http://www.plus500.co.il/Instruments/CADCHF 
 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.

 ת היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי בכמו
  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 1%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן
 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  סקאות שפתח מגיע לשיעור מסויםההפסד של הלקוח בע כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XXXX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלת החברה

 יעוגלו למעלה(. 5-9יעוגלו למטה,  1-4) ביותר, בהתאם למבנה הציטוט ערך הקרובמעגלת את מחיר הציטוט ל החברה  העיגול: אופן
  

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

0.0001 

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

amount * 0.0001  

Amount – קנדי סך  דולר 

CAD/ CHF –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 פרנק שוויצרי.  1, תביא לרווח/הפסד של   CAD/ CHF( במחיר שע"ח 0.0001קנדי, תזוזה מינימלית ) דולר  10000עבור רכישת : לדוגמה
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

http://www.plus500.co.il/Instruments/CADCHF
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19  -עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס סיווג בסיס נכס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

CAD/JPY  שער חליפין של צמד

 מטבעות

בעל מועד  המכשיר אינו
 פקיעה

1% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 מינוף
 ומסחר
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציהז)הפו מלוא שוויה של העסקה בסיס על
 תפקיע מועד

 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עלות כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

 שערשבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עלות)כולל  וההפסד הרווח
 קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר

 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [𝐶𝐴𝐷/𝐽𝑃𝑌
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − 𝐶𝐴𝐷/𝐽𝑃𝑌 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [𝐶𝐴𝐷/𝐽𝑃𝑌 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 − 𝐶𝐴𝐷/𝐽𝑃𝑌 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 :מקרא

Amount –  קנדי דולרסך . 

𝐶𝐴𝐷/𝐽𝑃𝑌𝐹 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝐶𝐴𝐷/𝐽𝑃𝑌 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

𝐶𝐴𝐷/𝐽𝑃𝑌 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

𝐶𝐴𝐷/𝐽𝑃𝑌 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX - ראה פירוט מנגנון המרה בהמשך – העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה . 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )ככל שנדרש(, תעשה במועד סגירת העסקה  : ההמרה שער קביעת אופן

המרה  -לערך דולרי ) ככל שמטבע העסקה אינו דולר ארה"ב(  והשני המרה ראשונה ממטבע העסקה  –על ידי ביצוע המרה בשני שלבים: 

( מצוטט בזירה ואילו sellלערך מטבע החשבון )אם אינו דולר ארה"ב(, המרה הדורשת הכפלה בשער חליפין, תתבסס על שער מכירה )

עות הרלוונטיים, והכל בכפוף ( מצוטט בזירה, המתייחסים לצמדי המטבbuyהמרה הדורשת פעולת חילוק תתבסס על שער קנייה )
 לתקנון(. 10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 

 .Bid-הלבין  Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ 𝐶𝐴𝐷/𝐽𝑃𝑌  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
  - )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון( אחד קנדיבגובה דולר  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע

 בתקנון. 14מפורט בפרק 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )
 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ 𝐶𝐴𝐷/𝐽𝑃𝑌  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
  –אחד )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(  קנדיממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה דולר 

 בתקנון. 14מפורט בפרק 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת 
 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועיממה בכל 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount –  קנדי דולר סך   . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

𝐶𝐴𝐷/𝐽𝑃𝑌  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

𝐶𝐴𝐷/𝐽𝑃𝑌  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

𝐹𝑋– הפיננסי המכשיר נקוב בו ממטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 .פיננסי במכשיר הפסד/הרווח יתרת חישוב ראה סעיף : ההמרה שער קביעת אופן

 R (Buy)  - שבין ההפרש בניכוי החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור Bank of  

)(CAD Canada Spot Overnight Lending Rate לבין LIBOR 1 Month )JPY(  כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים 
 .חודש

R (Sell) - בין ההפרש בתוספת החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור Bank of   

 (CAD)Canada Spot Overnight Lending Rate לבין  LIBOR 1 Month )JPY( כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים 
 .חודש

  ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 00:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/CADJPY.ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  
המרת  עמלת

 מטבע 
 .מטבע המרת עמלת אין

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

http://www.plus500.co.il/Instruments/CADJPY
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המכשיר 
 הפיננסי  

 עמלות
נוספות 
בקשר 

למכשיר 
 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

 23:00יום ו'  – 00:30' ביום    –(: שעות מסחר קיץשעון ישראל )שעון 
 חופשות: מועדי

2https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 בו המטבע
 נקוב

 המכשיר
 הפיננסי

 יין יפני

בשערי  םכתוצאה משינויי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס
 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

   CANADIAN DOLLAR/JAPANESE YEN: מלא שם

   CAD/JPY  שער חליפין של צמד מטבעות : הבסיס נכס תיאור

   http://finance.yahoo.com/q?s=CADJPY=x :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

 CAD/JPY  :נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 רלוונטילא 

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

http://finance.yahoo.com/q?s=CADJPY=x   

 קוד
 /בלומברג
 רויטרס

CADJPY:CUR    (בלומברג ) 

 קנדי דולר ( CAD) הנכס מטבע
 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות 
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

בסיס 
HIGH - 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 

שנמדד  (LOWמסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )( שנמדד ביום HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )

 בזירה המסחר
 מערכת
 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

CAD/JPY 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו
 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:

 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:

0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
http://finance.yahoo.com/q?s=CADJPY=x
http://finance.yahoo.com/q?s=CADJPY=x
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$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  עסקה המינימלי יהיה, ולכן שווי ה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 –לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה 

http://www.plus500.co.il/Instruments/CADJPY 
 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.

 ת המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי בכמות היחידו
  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 1%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן
 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלת החברה

 יעוגלו למעלה(. 5-9יעוגלו למטה,  1-4) ביותר, בהתאם למבנה הציטוט ערך הקרובמעגלת את מחיר הציטוט ל החברה  העיגול: אופן
  

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

0.01 

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

amount * 0. 01  

Amount –  קנדי דולר סך 

CAD/JPY  –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 .יין יפני 100, תביא לרווח/הפסד של  CAD/JPY( במחיר שע"ח 0.01, תזוזה מינימלית )קנדי דולר 10000עבור רכישת : לדוגמה
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

http://www.plus500.co.il/Instruments/CADJPY
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19  -עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס סיווג בסיס נכס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

CHF/DKK 

 

שער חליפין של צמד 

 מטבעות

בעל מועד  המכשיר אינו
 פקיעה

1% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 מינוף
 ומסחר
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על
 תפקיע מועד

 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עלות כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

 שערשבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עלות)כולל  וההפסד הרווח
 קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר

 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [CHF/DKK 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − CHF/DKK 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [CHF/DKK 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 − CHF/DKK 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 :מקרא

Amount –  שוויצרי פרנקסך. 

CHF/DKK
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

CHF/DKK 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

CHF/DKK 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

CHF/DKK 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX - ראה פירוט מנגנון המרה בהמשך – העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה . 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )ככל שנדרש(, תעשה במועד סגירת העסקה  : ההמרה שער קביעת אופן

המרה  -לערך דולרי ) ככל שמטבע העסקה אינו דולר ארה"ב(  והשני המרה ראשונה ממטבע העסקה  –על ידי ביצוע המרה בשני שלבים: 

( מצוטט בזירה ואילו sellלערך מטבע החשבון )אם אינו דולר ארה"ב(, המרה הדורשת הכפלה בשער חליפין, תתבסס על שער מכירה )

עות הרלוונטיים, והכל בכפוף ( מצוטט בזירה, המתייחסים לצמדי המטבbuyהמרה הדורשת פעולת חילוק תתבסס על שער קנייה )
 לתקנון(. 10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 

 .Bid-הלבין  Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ CHF/DKK  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
  -( )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון אחד פרנק שוויצריבגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע

 בתקנון. 14מפורט בפרק 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )
 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ CHF/DKK  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
  -אחד )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(  פרנק שוויצריממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 

 בתקנון. 14מפורט בפרק 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תעוגל למאית הקרובה ביותר )תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה 
 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבוע, בכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount –  שוויצרי פרנקסך. 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

CHF/DKK  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

CHF/DKK  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

𝐹𝑋– הפיננסי המכשיר נקוב בו ממטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 .פיננסי במכשיר הפסד/הרווח יתרת חישוב ראה סעיף : ההמרה שער קביעת אופן

 R (Buy)  - 1  שבין ההפרש בניכוי החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור LIBOR

)CHF( Month לבין  CIBOR 1 Month)  DKK( חודש כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים. 

R (Sell) - 1  בין ההפרש בתוספת החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור LIBOR

)CHF( Month לבין CIBOR 1 Month  DKK)( חודש כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים. 
   ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 00:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/CHFDKK.ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  
המרת  עמלת

 מטבע 
 .מטבע המרת עמלת אין

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 
המכשיר 
 הפיננסי  

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

http://www.plus500.co.il/Instruments/CHFDKK
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 עמלות
נוספות 
בקשר 

למכשיר 
 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

 23:00יום ו'  – 00:30' ביום    –(: שעות מסחר קיץשעון ישראל )שעון 
 חופשות: מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 בו המטבע
 נקוב

 המכשיר
 הפיננסי

  דני כתר

בשערי  םכתוצאה משינויי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס
 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

   SWISS FRANC/DANISH KRONE: מלא שם

 DKK/CHFשער חליפין של צמד מטבעות  : הבסיס נכס תיאור

    http://finance.yahoo.com/q?s=CHFDKK=x :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

 CHF/DKK:נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 לא רלוונטי

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

http://finance.yahoo.com/q?s=CHFDKK=x  

 קוד
 /בלומברג
 רויטרס

CHFDKK:CUR   (בלומברג ) 

 שוויצרי פרנק ( CHF) הנכס מטבע
 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות 
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

בסיס 
HIGH - 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 
 

שנמדד  (LOWנכס הבסיס הנמוך ביותר )( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )

 בזירה המסחר
 מערכת
 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

DKK/CHF 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו

 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:
 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 כמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל ל

0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
http://finance.yahoo.com/q?s=CHFDKK=x
http://finance.yahoo.com/q?s=CHFDKK=x
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$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 –ף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה לערכי המינו

http://www.plus500.co.il/Instruments/CHFDKK 
 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.

 אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות. שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו
  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 1%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן
 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  סקאות שפתח מגיע לשיעור מסויםההפסד של הלקוח בע כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XXXX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלת החברה

 יעוגלו למעלה(. 5-9יעוגלו למטה,  1-4) ביותר, בהתאם למבנה הציטוט ערך הקרובמעגלת את מחיר הציטוט ל החברה  העיגול: אופן
  

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

0.0001 

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

amount * 0.0001  

Amount –  שוויצרי פרנקסך . 

CHF/DKK–  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 . דני כתר  1, תביא לרווח/הפסד של   CHF/DKK( במחיר שע"ח 0.0001, תזוזה מינימלית )שוויצרי פרנק  10000עבור רכישת : לדוגמה
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

1%D7%A2%22%D7%9Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%9 

 

http://www.plus500.co.il/Instruments/CHFDKK
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19  -עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 פקיעה של המכשיר הפיננסי בסיס נכס סיווג בסיס נכס

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

CHF/JPY 

 

שער חליפין של צמד 

 מטבעות

בעל מועד  המכשיר אינו
 פקיעה

1% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 מינוף
 ומסחר
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו יםהכספ

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על
 תפקיע מועד

 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עלות כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

 שערשבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עלות)כולל  וההפסד הרווח
 קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר

 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [CHF/JPY 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − CHF/JPY 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [CHF/JPY 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 − CHF/JPY 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 :מקרא

Amount –  שוויצרי פרנקסך. 

CHF/JPY
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

CHF/JPY 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

CHF/JPY 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

CHF/JPY 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX - ראה פירוט מנגנון המרה בהמשך – העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה . 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )ככל שנדרש(, תעשה במועד סגירת העסקה  : ההמרה שער קביעת אופן
המרה  -המרה ראשונה ממטבע העסקה לערך דולרי ) ככל שמטבע העסקה אינו דולר ארה"ב(  והשני  –שני שלבים: על ידי ביצוע המרה ב

( מצוטט בזירה ואילו sellלערך מטבע החשבון )אם אינו דולר ארה"ב(, המרה הדורשת הכפלה בשער חליפין, תתבסס על שער מכירה )

( מצוטט בזירה, המתייחסים לצמדי המטבעות הרלוונטיים, והכל בכפוף buyהמרה הדורשת פעולת חילוק תתבסס על שער קנייה )
 לתקנון(. 10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 

 .Bid-הלבין  Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ CHF/JPY  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
  -( )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון אחד פרנק שוויצריבגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע

 בתקנון. 14מפורט בפרק 
 

 לנקודה העשרונית(.ספרות מעבר  2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )
 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ CHF/JPY  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
  -אחד )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(  פרנק שוויצריממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 

 בתקנון. 14מפורט בפרק 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )
 

( היא שלילית משמעות Interest)במידה ותוצאת חישוב  ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

לפירוט ימי מסחר וחופשות בכל יממה.  00:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount –  שוויצרי פרנקסך. 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

CHF/JPY  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

CHF/JPY  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

𝐹𝑋– הפיננסי המכשיר נקוב בו ממטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 .פיננסי במכשיר הפסד/הרווח יתרת חישוב ראה סעיף : ההמרה שער קביעת אופן

 R (Buy)  - 1  שבין ההפרש בניכוי החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור LIBOR

)CHF( Month לבין ) LIBOR 1 MonthJPY(   חודש כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים. 

R (Sell) - 1  בין ההפרש בתוספת החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור LIBOR

)CHF( Month לבין ) LIBOR 1 Month   JPY)( חודש כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים. 
   ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 00:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

  http://www.plus500.co.il/Instruments/CHFJPY  .ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  
המרת  עמלת

 מטבע 
 .מטבע המרת עמלת אין

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 
המכשיר 
 הפיננסי  

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

 עמלות
נוספות 

 אין

http://www.plus500.co.il/Instruments/CHFJPY
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בקשר 
למכשיר 
 הפיננסי 

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

 23:00יום ו'  – 00:30' ביום    –(: שעות מסחר קיץשעון ישראל )שעון 
 חופשות: מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 בו המטבע
 נקוב

 המכשיר
 הפיננסי

 יפני ןיי

בשערי  םכתוצאה משינויי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס
 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

   SWISS FRANC/JAPANESE YEN: מלא שם

 JPY/CHFשער חליפין של צמד מטבעות  : הבסיס נכס תיאור

    http://finance.yahoo.com/q?s=CHFJPY=x :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

 CHF/JPY:נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 רלוונטילא 

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

http://finance.yahoo.com/q?s=CHFJPY=x  

 קוד
 /בלומברג
 רויטרס

CHFJPY:CUR   (בלומברג ) 

 שוויצרי פרנק ( CHF) הנכס מטבע
 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות 
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

בסיס 
HIGH - 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 
 

שנמדד  (LOWביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )( שנמדד HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )

 בזירה המסחר
 מערכת
 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

JPY/CHF 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו

 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:
 בסיס(.יחידת נכס  כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 העדכון.אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת 

 בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:

0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
http://finance.yahoo.com/q?s=CHFJPY=x
http://finance.yahoo.com/q?s=CHFJPY=x
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 385$  ן שווי העסקה המינימלי יהיה, ולכ5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

   http://www.plus500.co.il/Instruments/CHFJPYלערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה 

 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.

 ת היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי בכמו
  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 1%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן
 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  סקאות שפתח מגיע לשיעור מסויםההפסד של הלקוח בע כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XXX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלת החברה

 יעוגלו למעלה(. 5-9יעוגלו למטה,  1-4) ביותר, בהתאם למבנה הציטוט ערך הקרובמעגלת את מחיר הציטוט ל החברה  העיגול: אופן
  

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

0.001 

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

amount * 0.001  

Amount –  שוויצרי פרנקסך . 

CHF/JPY–  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 .יפני יין  10, תביא לרווח/הפסד של   CHF/JPY( במחיר שע"ח 0.001, תזוזה מינימלית )שוויצרי פרנק  10000עבור רכישת : לדוגמה
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

http://www.plus500.co.il/Instruments/CHFJPY
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E


 204 

 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19  -עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס סיווג בסיס נכס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

CHF/NOK 

 

שער חליפין של צמד 

 מטבעות

בעל מועד  המכשיר אינו
 פקיעה

1% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 מינוף
 ומסחר
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  יבמונח יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על
 תפקיע מועד

 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עלות כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

 שערשבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עלות)כולל  וההפסד הרווח
 קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר

 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [CHF/NOK 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − CHF/NOK 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [CHF/NOK 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 − CHF/NOK 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 :מקרא

Amount –  שוויצרי פרנקסך. 

CHF/NOK
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

CHF/NOK 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

CHF/NOK 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

CHF/NOK 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX - ראה פירוט מנגנון המרה בהמשך – העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה . 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )ככל שנדרש(, תעשה במועד סגירת העסקה  : ההמרה שער קביעת אופן

המרה  -לערך דולרי ) ככל שמטבע העסקה אינו דולר ארה"ב(  והשני המרה ראשונה ממטבע העסקה  –על ידי ביצוע המרה בשני שלבים: 

( מצוטט בזירה ואילו sellלערך מטבע החשבון )אם אינו דולר ארה"ב(, המרה הדורשת הכפלה בשער חליפין, תתבסס על שער מכירה )

עות הרלוונטיים, והכל בכפוף ( מצוטט בזירה, המתייחסים לצמדי המטבbuyהמרה הדורשת פעולת חילוק תתבסס על שער קנייה )
 לתקנון(. 10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 

 .Bid-הלבין  Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ CHF/NOK  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
  -( )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון אחד פרנק שוויצריבגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע

 בתקנון. 14מפורט בפרק 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ CHF/NOK  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
  -אחד )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(  פרנק שוויצריממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 

 בתקנון. 14מפורט בפרק 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תעוגל למאית הקרובה ביותר )תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה 
 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל ת ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבוע, לרבובכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount –  שוויצרי פרנקסך. 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

CHF/NOK  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

CHF/NOK  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

𝐹𝑋– הפיננסי המכשיר נקוב בו ממטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 .פיננסי במכשיר הפסד/הרווח יתרת חישוב ראה סעיף : ההמרה שער קביעת אופן

 R (Buy)  - 1  שבין ההפרש בניכוי החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור LIBOR

)CHF(Month לבין  Bank of Norway Spot Overnight Lending Rate) NOK( חודש כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים. 

(Sell)R  - 1  בין ההפרש בתוספת החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור LIBOR

)CHF(Month לבין Bank of Norway Spot Overnight Lending Rate NOK)( חודש כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים. 
   ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 00:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

  http://www.plus500.co.il/Instruments/CHFNOK  .ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  
המרת  עמלת

 מטבע 
 .מטבע המרת עמלת אין

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 
המכשיר 
 הפיננסי  

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

 עמלות
נוספות 

 אין

http://www.plus500.co.il/Instruments/CHFNOK
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בקשר 
למכשיר 
 הפיננסי 

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

 07:00– 23:00ו' -יום ב'   –ר (: שעות מסחקיץשעון ישראל )שעון 
 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
  

 בו המטבע
 נקוב

 המכשיר
 הפיננסי

  גיתנורוו קורונה

בשערי  םכתוצאה משינויי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס
 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

    SWISS FRANC/NORWEGIAN KRONE: מלא שם

 NOK/CHFשער חליפין של צמד מטבעות  : הבסיס נכס תיאור

       http://finance.yahoo.com/q?s=CHFNOK=x  :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

 CHF/NOK:נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 רלוונטילא 

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

 http://finance.yahoo.com/q?s=CHFNOK=x 

 קוד
 /בלומברג
 רויטרס

CHFNOK:CUR   (בלומברג ) 

 שוויצרי פרנק ( CHF) הנכס מטבע
 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות 
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

בסיס 
HIGH - 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 
 

שנמדד  (LOWביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )( שנמדד HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )

 בזירה המסחר
 מערכת
 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

NOK/CHF 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו

 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:
 בסיס(.יחידת נכס  כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 העדכון.אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת 

 בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:

0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
http://finance.yahoo.com/q?s=CHFNOK=x
http://finance.yahoo.com/q?s=CHFNOK=x
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 385$  ן שווי העסקה המינימלי יהיה, ולכ5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 
לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה 

  http://www.plus500.co.il/Instruments/CHFNOK   
 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.

 שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.
  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 1%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן
 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XXXX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלת החברה

 יעוגלו למעלה(. 5-9יעוגלו למטה,  1-4) ביותר, בהתאם למבנה הציטוט ערך הקרובמעגלת את מחיר הציטוט ל החברה  העיגול: אופן
  

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

0.0001 

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

amount * 0.0001  

Amount –  שוויצרי פרנקסך . 

CHF/NOK–  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 קורונה   1, תביא לרווח/הפסד של   CHF/NOK( במחיר שע"ח 0.0001תזוזה מינימלית ), שוויצרי פרנק  10000עבור רכישת : לדוגמה

 . נורווגית
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

http://www.plus500.co.il/Instruments/CHFNOK
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 תקנון - דף מוצר
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19  -עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס סיווג בסיס נכס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

CHF/SEK 

 

שער חליפין של 

 צמד מטבעות

בעל מועד  המכשיר אינו
 פקיעה

1% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 ומסחר מינוף
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  יבמונח יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על
 תפקיע מועד

 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עלות כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

 שערשבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עלות)כולל  וההפסד הרווח
 קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר

 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [CHF/SEK 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − CHF/SEK 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [CHF/SEK 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 − CHF/SEK 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 :מקרא

Amount –  שוויצרי פרנקסך. 

CHF/SEK
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

CHF/SEK 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

CHF/SEK 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

CHF/SEK 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX - ראה פירוט מנגנון המרה בהמשך – העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה . 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )ככל שנדרש(, תעשה במועד סגירת העסקה  : ההמרה שער קביעת אופן
המרה  -לערך דולרי )ככל שמטבע העסקה אינו דולר ארה"ב(  והשני המרה ראשונה ממטבע העסקה  –על ידי ביצוע המרה בשני שלבים: 

( מצוטט בזירה ואילו sellלערך מטבע החשבון )אם אינו דולר ארה"ב(, המרה הדורשת הכפלה בשער חליפין, תתבסס על שער מכירה )

ות הרלוונטיים, והכל בכפוף ( מצוטט בזירה, המתייחסים לצמדי המטבעbuyהמרה הדורשת פעולת חילוק תתבסס על שער קנייה )
 לתקנון(. 10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 

 .Bid-הלבין  Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ CHF/SEK  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
  -( )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון אחד פרנק שוויצריבגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע

 בתקנון. 14מפורט בפרק 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )
 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ CHF/SEK  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
  –אחד )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(  פרנק שוויצריממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 

 בתקנון. 14מפורט בפרק 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תעוגל למאית הקרובה ביותר )תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה 
 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount –  שוויצרי פרנקסך. 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

CHF/SEK  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

CHF/SEK  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

𝐹𝑋– הפיננסי המכשיר נקוב בו ממטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 .פיננסי במכשיר הפסד/הרווח יתרת חישוב ראה סעיף : ההמרה שער קביעת אופן

 R (Buy)  - 1  שבין ההפרש בניכוי החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור LIBOR

)CHF( Month לבין  Bank of Sweden Spot Overnight Lending Rate)  SEK( חודש כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים. 

R (Sell) - 1  בין ההפרש בתוספת החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור LIBOR

)CHF( Month לבין Bank of Sweden Spot Overnight Lending Rate   SEK)( חודש כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים. 
   ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 00:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

  http://www.plus500.co.il/Instruments/CHFSEK  .ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  
המרת  עמלת

 מטבע 
 .מטבע המרת עמלת אין

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 
המכשיר 
 הפיננסי  

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

 עמלות
נוספות 

 אין

http://www.plus500.co.il/Instruments/CHFSEK
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בקשר 
למכשיר 
 הפיננסי 

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

 07:00– 23:00ו' -יום ב'   –ר (: שעות מסחקיץשעון ישראל )שעון 
 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
  

 בו המטבע
 נקוב

 המכשיר
 הפיננסי

  שוודי כתר

בשערי  םכתוצאה משינויי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס
 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

   SWISS FRANC/SWEDISH KRONA: מלא שם

 SEK/CHFשער חליפין של צמד מטבעות  : הבסיס נכס תיאור

     http://finance.yahoo.com/q?s=CHFSEK=x :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

 CHF/SEK:נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 רלוונטילא 

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

http://finance.yahoo.com/q?s=CHFSEK=x  

 קוד
 /בלומברג
 רויטרס

CHFSEK:CUR   (בלומברג ) 

 שוויצרי פרנק ( CHF) הנכס מטבע
 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות 
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

בסיס 
HIGH - 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 
 

שנמדד  (LOWביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )( שנמדד HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )

 בזירה המסחר
 מערכת
 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

SEK/CHF 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו

 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:
 בסיס(.יחידת נכס  כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 העדכון.אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת 

 בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:

0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
http://finance.yahoo.com/q?s=CHFSEK=x
http://finance.yahoo.com/q?s=CHFSEK=x
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 385$  ן שווי העסקה המינימלי יהיה, ולכ5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 
 –לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה 

http://www.plus500.co.il/Instruments/CHFSEK 
 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.

 בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי 
  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 1%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן
 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XXXX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלת החברה

 יעוגלו למעלה(. 5-9יעוגלו למטה,  1-4) ביותר, בהתאם למבנה הציטוט ערך הקרובמעגלת את מחיר הציטוט ל החברה  העיגול: אופן
  

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

0.0001 

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

amount * 0.0001  

Amount –  שוויצרי פרנקסך . 

CHF/SEK–  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 כתר  1, תביא לרווח/הפסד של   CHF/SEK( במחיר שע"ח 0.0001תזוזה מינימלית ), שוויצרי פרנק  10000עבור רכישת : לדוגמה

 . שוודי
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

http://www.plus500.co.il/Instruments/CHFSEK
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19  -עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס סיווג בסיס נכס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

DKK/NOK  שער חליפין של

 צמד מטבעות

בעל מועד  המכשיר אינו
 פקיעה

1% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 מינוף
 ומסחר
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  יבמונח יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על
 תפקיע מועד

 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עלות כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

 שערשבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עלות)כולל  וההפסד הרווח
 קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר

 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [𝐷𝐾𝐾/𝑁𝑂𝐾
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − 𝐷𝐾𝐾/𝑁𝑂𝐾 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [𝐷𝐾𝐾/𝑁𝑂𝐾 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  𝐷𝐾𝐾/𝑁𝑂𝐾 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 :מקרא

Amount –  דני כתרסך . 

𝐷𝐾𝐾/𝑁𝑂𝐾 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝐷𝐾𝐾/𝑁𝑂𝐾 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

𝐷𝐾𝐾/𝑁𝑂𝐾 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

𝐷𝐾𝐾/𝑁𝑂𝐾 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX - ראה פירוט מנגנון המרה בהמשך – העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה . 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )ככל שנדרש(, תעשה במועד סגירת העסקה  : ההמרה שער קביעת אופן

המרה  -לערך דולרי ) ככל שמטבע העסקה אינו דולר ארה"ב(  והשני המרה ראשונה ממטבע העסקה  –על ידי ביצוע המרה בשני שלבים: 

( מצוטט בזירה ואילו sellלערך מטבע החשבון )אם אינו דולר ארה"ב(, המרה הדורשת הכפלה בשער חליפין, תתבסס על שער מכירה )

עות הרלוונטיים, והכל בכפוף ( מצוטט בזירה, המתייחסים לצמדי המטבbuyהמרה הדורשת פעולת חילוק תתבסס על שער קנייה )
 לתקנון(. 10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 

 .Bid-הלבין  Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ 𝐷𝐾𝐾/𝑁𝑂𝐾  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
  -( )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון אחד כתר דניבגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע

 בתקנון. 14מפורט בפרק 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )
 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ 𝐷𝐾𝐾/𝑁𝑂𝐾  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
  –אחד )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(  כתר דניממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 

 בתקנון. 14מפורט בפרק 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תעוגל למאית הקרובה ביותר )תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה 
 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל ת ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבוע, לרבובכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount –  דני כתר סך  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

𝐷𝐾𝐾/𝑁𝑂𝐾  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

𝐷𝐾𝐾/𝑁𝑂𝐾  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

𝐹𝑋– הפיננסי המכשיר נקוב בו ממטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 .פיננסי במכשיר הפסד/הרווח יתרת חישוב ראה סעיף : ההמרה שער קביעת אופן

 R (Buy)  - שבין ההפרש בניכוי החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור CIBOR   

)DKK(  1 Month לבין Bank of Norway Spot Overnight Lending Rate NOK)(  כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים 
 .חודש

R (Sell) - בין ההפרש בתוספת החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור CIBOR   

)DKK(  1 Month לבין Rate Lending Overnight Spot Norway of Bank  ) NOK (  בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים 
 .חודש כל

  ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 00:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/DKKNOK  .ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  
המרת  עמלת

 מטבע 
 .מטבע המרת עמלת אין

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

http://www.plus500.co.il/Instruments/DKKNOK
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המכשיר 
 הפיננסי  

 עמלות
נוספות 
בקשר 

למכשיר 
 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

 07:00 – 23:00ו'  -יום ב'   –: שעות מסחר שעון ישראל )שעון קיץ(
 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 בו המטבע
 נקוב

 המכשיר
 הפיננסי

  נורווגית קורונה

בשערי  םכתוצאה משינויי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס
 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

     DANISH KRONE/NORWEGIAN KRONE: מלא שם

   DKK/NOK: שער חליפין של צמד מטבעות : הבסיס נכס תיאור

   http://finance.yahoo.com/q?s=DKKNOK=x :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

 DKK/NOK   :נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 רלוונטילא 

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

 http://finance.yahoo.com/q?s=DKKNOK=x  

 קוד
 /בלומברג
 רויטרס

DKKNOK:CUR   (בלומברג ) 

 דני כתר ( DKK) הנכס מטבע
 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות 
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

בסיס 
HIGH - 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 
 

שנמדד  (LOWמסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )( שנמדד ביום HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )

 בזירה המסחר
 מערכת
 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

DKK/NOK 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו
 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:

 בסיס(.יחידת נכס  כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 העדכון.אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת 

 בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:

0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
http://finance.yahoo.com/q?s=DKKNOK=x
http://finance.yahoo.com/q?s=DKKNOK=x
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$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  ן שווי העסקה המינימלי יהיה, ולכ5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 –לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה 

http://www.plus500.co.il/Instruments/DKKNOK 
 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.

 בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי 
  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 1%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן
 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XXXX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלת החברה

 יעוגלו למעלה(. 5-9יעוגלו למטה,  1-4) ביותר, בהתאם למבנה הציטוט ערך הקרובמעגלת את מחיר הציטוט ל החברה  העיגול: אופן
  

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

0.0001 

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

amount * 0.0001  

Amount –  דני כתר סך . 

DKK/NOK  –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 .נורווגית קורונה  1, תביא לרווח/הפסד של   DKK/NOK ( במחיר שע"ח 0.0001, תזוזה מינימלית ) דני כתר  10000עבור רכישת : לדוגמה
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

http://www.plus500.co.il/Instruments/DKKNOK
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19  -עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס סיווג בסיס נכס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

EUR/AUD 

 

שער חליפין של 

 צמד מטבעות

בעל מועד  המכשיר אינו
 פקיעה

1% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 ומסחר מינוף
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציהז)הפו מלוא שוויה של העסקה בסיס על
 תפקיע מועד

 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עלות כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

 שערשבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עלות)כולל  וההפסד הרווח
 קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר

 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [𝐸𝑈𝑅/𝐴𝑈𝐷 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − 𝐸𝑈𝑅/𝐴𝑈𝐷 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [𝐸𝑈𝑅/𝐴𝑈𝐷 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  𝐸𝑈𝑅/𝐴𝑈𝐷 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 :מקרא

Amount – סך אירו . 

𝐸𝑈𝑅/𝐴𝑈𝐷 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝐸𝑈𝑅/𝐴𝑈𝐷 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

𝐸𝑈𝑅/𝐴𝑈𝐷 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

𝐸𝑈𝑅/𝐴𝑈𝐷 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX - ראה פירוט מנגנון המרה בהמשך – העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה . 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )ככל שנדרש(, תעשה במועד סגירת העסקה  : ההמרה שער קביעת אופן

המרה  -לערך דולרי ) ככל שמטבע העסקה אינו דולר ארה"ב(  והשני המרה ראשונה ממטבע העסקה  –על ידי ביצוע המרה בשני שלבים: 

( מצוטט בזירה ואילו sellלערך מטבע החשבון )אם אינו דולר ארה"ב(, המרה הדורשת הכפלה בשער חליפין, תתבסס על שער מכירה )

עות הרלוונטיים, והכל בכפוף ( מצוטט בזירה, המתייחסים לצמדי המטבbuyהמרה הדורשת פעולת חילוק תתבסס על שער קנייה )
 לתקנון(. 10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 

 .Bid-הלבין  Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 22:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 22:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ 𝐸𝑈𝑅/𝐴𝑈𝐷  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛  * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
מפורט   -( )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון אחד אירובגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ 𝐸𝑈𝑅/𝐴𝑈𝐷  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛  * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
מפורט   -אחד )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(  אירוממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 

 בתקנון. 14בפרק 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תעוגל למאית הקרובה ביותר )תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה 
 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל ת ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבוע, לרבובכל יממה 22:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  22:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount – סך אירו  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.22:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

𝐸𝑈𝑅/𝐴𝑈𝐷  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

𝐸𝑈𝑅/𝐴𝑈𝐷  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

𝐹𝑋– הפיננסי המכשיר נקוב בו ממטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 .פיננסי במכשיר הפסד/הרווח יתרת חישוב ראה סעיף : ההמרה שער קביעת אופן

 R (Buy)  - שבין ההפרש בניכוי החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור  LIBOR 

(EUR) Month 1 לבין Rate Lending Overnight Spot Australia of Bank AUD)(כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים 
 .חודש

R (Sell) - 1  בין ההפרש בתוספת החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור LIBOR 

(EUR) Month לבין Lending Overnight Spot Australia of Bank AUD)( חודש כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים. 
 ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 22:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/EURAUD .ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  
המרת  עמלת

 מטבע 
 .מטבע המרת עמלת אין

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 
המכשיר 
 הפיננסי  

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

http://www.plus500.co.il/Instruments/EURAUD
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 עמלות
נוספות 
בקשר 

למכשיר 
 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

 23:00יום ו'  –   00:00 'ביום   –(: שעות מסחר קיץשעון ישראל )שעון 
 23:00יום ו'  – 23:00' איום –(: שעות מסחר חורףשעון ישראל )שעון 

 חופשות: מועדי
https://www.plus500.co.il/Instruments 

 

 בו המטבע
 נקוב

 המכשיר
 הפיננסי

  אוסטרלי דולר

בשערי  םכתוצאה משינויי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס
 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

   EURO/ AUSTRALIAN DOLLAR: מלא שם

  AUD/EURשער חליפין של צמד מטבעות  : הבסיס נכס תיאור

 https://finance.yahoo.com/quote/EURAUD=x?ltr=1 :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

 EUR/AUD  :נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 לא רלוונטי

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

https://finance.yahoo.com/quote/EURAUD=x?ltr=1 

 קוד
 /בלומברג
 רויטרס

EURAUD:CUR  (בלומברג ) 

 מטבע אירו( EUR) הנכס מטבע
 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות 
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

בסיס 
HIGH - 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 
 

שנמדד  (LOW( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )HIGHהגבוה ביותר )אופן החישוב: שער נכס הבסיס 

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )

 בזירה המסחר
 מערכת
 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

EUR/AUD 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו

 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:
 יחידת נכס בסיס(. הנדרשת*מחירכמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית 

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 נתוני המסחר בעת העדכון.אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על 

 בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:

0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
https://finance.yahoo.com/quote/EURAUD=x?ltr=1
https://finance.yahoo.com/quote/EURAUD=x?ltr=1
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$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5קבלה הינו המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהת

 –לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה 

http://www.plus500.co.il/Instruments/EURAUD 
 מסחר.ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת ה

 שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.
  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 1%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן
 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  סקאות שפתח מגיע לשיעור מסויםההפסד של הלקוח בע כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XXXXX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלת החברה

 יעוגלו למעלה(. 5-9יעוגלו למטה,  1-4) ביותר, בהתאם למבנה הציטוט ערך הקרובמעגלת את מחיר הציטוט ל החברה העיגול: אופן
  

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

0.00001 

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

amount * 0.00001  

Amount – סך אירו . 

EUR/AUD –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 דולר אוסטרלי. 0.1, תביא לרווח/הפסד של   EUR/AUD( במחיר שע"ח 0.00001אירו, תזוזה מינימלית ) 100000עבור רכישת : לדוגמה
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

http://www.plus500.co.il/Instruments/EURAUD
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19  -עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס סיווג בסיס נכס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

EUR/CAD 

 

שער חליפין של 

 צמד מטבעות

בעל מועד  המכשיר אינו
 פקיעה

1% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 ומסחר מינוף
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  יבמונח יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על
 תפקיע מועד

 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עלות כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

 שערשבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עלות)כולל  וההפסד הרווח
 קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר

 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [𝐸𝑈𝑅/𝐶𝐴𝐷 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − 𝐸𝑈𝑅/𝐶𝐴𝐷 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [𝐸𝑈𝑅/𝐶𝐴𝐷 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  𝐸𝑈𝑅/𝐶𝐴𝐷
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 :מקרא

Amount – סך אירו . 

𝐸𝑈𝑅/𝐶𝐴𝐷 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝐸𝑈𝑅/𝐶𝐴𝐷 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

𝐸𝑈𝑅/𝐶𝐴𝐷 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

𝐸𝑈𝑅/𝐶𝐴𝐷 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX - ראה פירוט מנגנון המרה בהמשך – העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה . 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )ככל שנדרש(, תעשה במועד סגירת העסקה  : ההמרה שער קביעת אופן

המרה  -לערך דולרי ) ככל שמטבע העסקה אינו דולר ארה"ב(  והשני המרה ראשונה ממטבע העסקה  –על ידי ביצוע המרה בשני שלבים: 

( מצוטט בזירה ואילו sellלערך מטבע החשבון )אם אינו דולר ארה"ב(, המרה הדורשת הכפלה בשער חליפין, תתבסס על שער מכירה )

עות הרלוונטיים, והכל בכפוף ( מצוטט בזירה, המתייחסים לצמדי המטבbuyהמרה הדורשת פעולת חילוק תתבסס על שער קנייה )
 לתקנון(. 10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 

 .Bid-הלבין  Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ 𝐸𝑈𝑅/𝐶𝐴𝐷  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
מפורט   -( )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון אחד אירובגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ 𝐸𝑈𝑅/𝐶𝐴𝐷  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
מפורט  -אחד )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(  אירוממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 

 בתקנון 14בפרק 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2למאית הקרובה ביותר )תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל 
 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבוע, לרבות ימי בכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount – סך אירו  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

𝐸𝑈𝑅/𝐶𝐴𝐷  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

𝐸𝑈𝑅/𝐶𝐴𝐷  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

𝐹𝑋– הפיננסי המכשיר נקוב בו ממטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 .פיננסי במכשיר הפסד/הרווח יתרת חישוב ראה סעיף : ההמרה שער קביעת אופן

 R (Buy)  - שבין ההפרש בניכוי החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור  LIBOR 

(EUR) Month 1 לבין Rate Lending Overnight Spot Canada of Bank CAD)(כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים 
 .חודש

R (Sell) - בין ההפרש בתוספת החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור  Libor Spot 

(EUR) לבין Lending Overnight Spot Canada of Bank CAD)( חודש כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים. 
  ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 00:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/EURCAD .ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  
המרת  עמלת

 מטבע 
 .מטבע המרת עמלת אין

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 
המכשיר 
 הפיננסי  

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

http://www.plus500.co.il/Instruments/EURCAD
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 עמלות
נוספות 
בקשר 

למכשיר 
 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

 23:00יום ו'  – 00:30' ביום    –(: שעות מסחר קיץשעון ישראל )שעון 
 חופשות: מועדי

ttps://www.plus500.co.il/Instrumentsh 
 

 בו המטבע
 נקוב

 המכשיר
 הפיננסי

  קנדי דולר

בשערי  םכתוצאה משינויי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס
 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

    EURO/CANADIAN DOLLAR: מלא שם

 EUR/CADשער חליפין של צמד מטבעות  : הבסיס נכס תיאור

  http://finance.yahoo.com/q?s=EURCAD=x :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

 EUR/CAD:נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 לא רלוונטי

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

http://finance.yahoo.com/q?s=EURCAD=x  
 קוד

 /בלומברג
 רויטרס

EURAUD:CUR  (בלומברג ) 

 מטבע אירו( EUR) הנכס מטבע
 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות 
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

בסיס 
HIGH - 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 

שנמדד  (LOW( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )HIGHהגבוה ביותר )אופן החישוב: שער נכס הבסיס 

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )

 בזירה המסחר
 מערכת
 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

EUR/CAD 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו

 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:
 יחידת נכס בסיס(. הנדרשת*מחירכמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית 

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 נתוני המסחר בעת העדכון.אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על 

 בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:

0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
http://finance.yahoo.com/q?s=EURCAD=x
http://finance.yahoo.com/q?s=EURCAD=x
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$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5קבלה הינו המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהת

לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה 

http://www.plus500.co.il/Instruments/EURCAD 
 חר.ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המס

 שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.
  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 1%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן
 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XXXX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלת החברה

 יעוגלו למעלה(. 5-9יעוגלו למטה,  1-4) ביותר, בהתאם למבנה הציטוט ערך הקרובמעגלת את מחיר הציטוט ל החברה  העיגול: אופן
  

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

0.0001 

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

amount * 0.0001  

Amount – סך אירו . 

EUR/CAD –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 .קנדידולר  0.1, תביא לרווח/הפסד של   EUR/CAD( במחיר שע"ח 0.0001אירו, תזוזה מינימלית ) 1000עבור רכישת : לדוגמה
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

http://www.plus500.co.il/Instruments/EURCAD
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19  -עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס סיווג בסיס נכס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

EUR/CHF 

 

שער חליפין של 

 צמד מטבעות

בעל מועד  המכשיר אינו
 פקיעה

1% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 ומסחר מינוף
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על
 תפקיע מועד

 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עלות כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

 שערשבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עלות)כולל  וההפסד הרווח
 קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר

 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [𝐸𝑈𝑅/𝐶𝐻𝐹 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − 𝐸𝑈𝑅/𝐶𝐻𝐹 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [𝐸𝑈𝑅/𝐶𝐻𝐹 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  𝐸𝑈𝑅/𝐶𝐻𝐹 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 :מקרא

Amount – סך אירו . 

𝐸𝑈𝑅/𝐶𝐻𝐹 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝐸𝑈𝑅/𝐶𝐻𝐹 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

𝐸𝑈𝑅/𝐶𝐻𝐹 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

𝐸𝑈𝑅/𝐶𝐻𝐹 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX - ראה פירוט מנגנון המרה בהמשך – העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה . 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )ככל שנדרש(, תעשה במועד סגירת העסקה  : ההמרה שער קביעת אופן

המרה  -לערך דולרי ) ככל שמטבע העסקה אינו דולר ארה"ב(  והשני המרה ראשונה ממטבע העסקה  –על ידי ביצוע המרה בשני שלבים: 

( מצוטט בזירה ואילו sellלערך מטבע החשבון )אם אינו דולר ארה"ב(, המרה הדורשת הכפלה בשער חליפין, תתבסס על שער מכירה )

עות הרלוונטיים, והכל בכפוף ( מצוטט בזירה, המתייחסים לצמדי המטבbuyהמרה הדורשת פעולת חילוק תתבסס על שער קנייה )
 לתקנון(. 10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 

 .Bid-הלבין  Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ 𝐸𝑈𝑅/𝐶𝐻𝐹  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
מפורט   -( )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון אחד אירובגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ 𝐸𝑈𝑅/𝐶𝐻𝐹 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
מפורט   -אחד )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(  אירוממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 

 בתקנון. 14בפרק 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תעוגל למאית הקרובה ביותר )תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה 
 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל ת ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבוע, לרבובכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount – סך אירו  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

𝐸𝑈𝑅/𝐶𝐻𝐹  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

𝐸𝑈𝑅/𝐶𝐻𝐹  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

𝐹𝑋– הפיננסי המכשיר נקוב בו ממטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 .פיננסי במכשיר הפסד/הרווח יתרת חישוב ראה סעיף : ההמרה שער קביעת אופן

 R (Buy)  - 1  שבין ההפרש בניכוי החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור LIBOR

(EUR) Month לבין  LIBOR 1 Month  CHF)( חודש כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים. 

R (Sell) - 1  בין ההפרש בתוספת החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור LIBOR

(EUR) Month לבין  LIBOR 1 Month  CHF)( חודש כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים. 
  ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 00:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/EURCHF .ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  
המרת  עמלת

 מטבע 
 .מטבע המרת עמלת אין

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 
המכשיר 
 הפיננסי  

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

http://www.plus500.co.il/Instruments/EURCHF
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 עמלות
נוספות 
בקשר 

למכשיר 
 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

 23:00יום ו'  – 00:30' ביום    –(: שעות מסחר קיץשעון ישראל )שעון 
 חופשות: מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 בו המטבע
 נקוב

 המכשיר
 הפיננסי

 פרנק שוויצרי

בשערי  םכתוצאה משינויי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס
 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

    EURO/SWISS FRANC: מלא שם

 EUR/CHFשער חליפין של צמד מטבעות  : הבסיס נכס תיאור

   http://finance.yahoo.com/q?s=EURCHF=x :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

 EUR/CHF :נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 רלוונטילא 

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

http://finance.yahoo.com/q?s=EURCHF=x  

 קוד
 /בלומברג
 רויטרס

EURCHF:CUR  (בלומברג ) 

 מטבע אירו( EUR) הנכס מטבע
 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות 
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

בסיס 
HIGH - 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 
 

שנמדד  (LOWמסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )( שנמדד ביום HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )

 בזירה המסחר
 מערכת
 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

EUR/CHF 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו

 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:
 בסיס(.יחידת נכס  כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 העדכון.אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת 

 בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:

0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
http://finance.yahoo.com/q?s=EURCHF=x
http://finance.yahoo.com/q?s=EURCHF=x
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$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  ן שווי העסקה המינימלי יהיה, ולכ5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 –לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה 

http://www.plus500.co.il/Instruments/EURCHF 
 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.

 בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי 
  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 1%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן
 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XXXX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלת החברה

 יעוגלו למעלה(. 5-9יעוגלו למטה,  1-4) ביותר, בהתאם למבנה הציטוט ערך הקרובמעגלת את מחיר הציטוט ל החברה  העיגול: אופן
  

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

0.0001 

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

amount * 0.0001  

Amount – סך אירו . 

EUR/CHF –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 .פרנק שוויצרי  0.1, תביא לרווח/הפסד של   EUR/CHF( במחיר שע"ח 0.0001אירו, תזוזה מינימלית ) 1000עבור רכישת : לדוגמה
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

http://www.plus500.co.il/Instruments/EURCHF
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 תקנון - דף מוצר
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19  -עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס סיווג בסיס נכס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

EUR/GBP 

 

שער חליפין של 

 צמד מטבעות

בעל מועד  המכשיר אינו
 פקיעה

1% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 מינוף
 ומסחר
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על
 תפקיע מועד

 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עלות כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

 שערשבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עלות)כולל  וההפסד הרווח
 קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר

 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [𝐸𝑈𝑅/𝐺𝐵𝑃 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − 𝐸𝑈𝑅/𝐺𝐵𝑃 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [𝐸𝑈𝑅/𝐺𝐵𝑃 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  𝐸𝑈𝑅/𝐺𝐵𝑃 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 :מקרא

Amount –  אירוסך . 

𝐸𝑈𝑅/𝐺𝐵𝑃 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝐸𝑈𝑅/𝐺𝐵𝑃 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

𝐸𝑈𝑅/𝐺𝐵𝑃 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

𝐸𝑈𝑅/𝐺𝐵𝑃 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX - ראה פירוט מנגנון המרה בהמשך – העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה . 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )ככל שנדרש(, תעשה במועד סגירת העסקה  : ההמרה שער קביעת אופן
המרה  -המרה ראשונה ממטבע העסקה לערך דולרי ) ככל שמטבע העסקה אינו דולר ארה"ב(  והשני  –לבים: על ידי ביצוע המרה בשני ש

( מצוטט בזירה ואילו sellלערך מטבע החשבון )אם אינו דולר ארה"ב(, המרה הדורשת הכפלה בשער חליפין, תתבסס על שער מכירה )

צוטט בזירה, המתייחסים לצמדי המטבעות הרלוונטיים, והכל בכפוף ( מbuyהמרה הדורשת פעולת חילוק תתבסס על שער קנייה )
 לתקנון(. 10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 

 .Bid-הלבין  Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ 𝐸𝑈𝑅/𝐺𝐵𝑃  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
מפורט   -( )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון אחד אירובגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14בפרק 

 
 העשרונית(.ספרות מעבר לנקודה  2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ 𝐸𝑈𝑅/𝐺𝐵𝑃  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
מפורט   -אחד )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(  אירוממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 

 בתקנון. 14בפרק 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )
 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount – סך אירו  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

𝐸𝑈𝑅/𝐺𝐵𝑃  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

𝐸𝑈𝑅/𝐺𝐵𝑃  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדי של המכשיר הפיננס בזירה המכירה מחיר.  

𝐹𝑋– הפיננסי המכשיר נקוב בו ממטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 .פיננסי במכשיר הפסד/הרווח יתרת חישוב ראה סעיף : ההמרה שער קביעת אופן

 R (Buy)  - 1  שבין ההפרש בניכוי החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור LIBOR

(EUR) Month לבין  LIBOR 1 Month   )GBP(  חודש כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים. 

R (Sell) - 1  בין ההפרש בתוספת החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור LIBOR 

(EUR) Month לבין LIBOR 1 Month   )GBP(  חודש כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים. 
  ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 00:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/EURGBP.ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  
המרת  עמלת

 מטבע 
 .מטבע המרת עמלת אין

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 
המכשיר 
 הפיננסי  

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

 עמלות
נוספות 

 אין

http://www.plus500.co.il/Instruments/EURGBP
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בקשר 
למכשיר 
 הפיננסי 

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

 23:00יום ו'  – 00:30' ביום    –(: שעות מסחר קיץשעון ישראל )שעון 
 חופשות: מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 בו המטבע
 נקוב

 המכשיר
 הפיננסי

  טרלינגש רהלי

בשערי  םכתוצאה משינויי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס
 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

   EURO/BRITISH POUND: מלא שם

  EUR/GBPשער חליפין של צמד מטבעות  : הבסיס נכס תיאור

   http://finance.yahoo.com/q?s=EURGBP=x :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

 EUR/GBP   :נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 רלוונטילא 

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

http://finance.yahoo.com/q?s=EURGBP=x  

 קוד
 /בלומברג
 רויטרס

EURGBP:CUR   (בלומברג ) 

 מטבע אירו( EUR) הנכס מטבע
 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות 
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

בסיס 
HIGH - 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 
 

שנמדד  (LOWמסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )( שנמדד ביום HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )

 בזירה המסחר
 מערכת
 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

EUR/GBP 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו

 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:
 בסיס(.יחידת נכס  כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 העדכון.אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת 

 בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:

0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
http://finance.yahoo.com/q?s=EURGBP=x
http://finance.yahoo.com/q?s=EURGBP=x
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 385$  ן שווי העסקה המינימלי יהיה, ולכ5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 
 –לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה 

 http://www.plus500.co.il/Instruments/EURGBP .ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר 

 שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.
  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 1%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן
 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XXXXX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלת החברה

 יעוגלו למעלה(. 5-9יעוגלו למטה,  1-4) ביותר, בהתאם למבנה הציטוט ערך הקרובמעגלת את מחיר הציטוט ל החברה  העיגול: אופן
  

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

0.00001 

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

amount * 0.00001  

Amount – סך אירו . 

EUR/GBP  –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 .טרלינגש לירה  0.1, תביא לרווח/הפסד של    EUR/GBP ( במחיר שע"ח 0.00001מינימלית )אירו, תזוזה  10000עבור רכישת : לדוגמה
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

http://www.plus500.co.il/Instruments/EURGBP
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 תקנון - דף מוצר
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19  -עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס סיווג בסיס נכס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

EUR/JPY 

 

שער חליפין של 

 צמד מטבעות

בעל מועד  המכשיר אינו
 פקיעה

1% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 מינוף
 ומסחר
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציהז)הפו מלוא שוויה של העסקה בסיס על
 תפקיע מועד

 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עלות כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

 שערשבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עלות)כולל  וההפסד הרווח
 קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר

 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [𝐸𝑈𝑅/𝐽𝑃𝑌 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − 𝐸𝑈𝑅/𝐽𝑃𝑌 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [𝐸𝑈𝑅/𝐽𝑃𝑌 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  𝐸𝑈𝑅/𝐽𝑃𝑌 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 :מקרא

Amount – סך אירו . 

𝐸𝑈𝑅/𝐽𝑃𝑌 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝐸𝑈𝑅/𝐽𝑃𝑌 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

𝐸𝑈𝑅/𝐽𝑃𝑌 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

𝐸𝑈𝑅/𝐽𝑃𝑌 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX - ראה פירוט מנגנון המרה בהמשך – העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה . 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )ככל שנדרש(, תעשה במועד סגירת העסקה  : ההמרה שער קביעת אופן
המרה  -לערך דולרי ) ככל שמטבע העסקה אינו דולר ארה"ב(  והשני המרה ראשונה ממטבע העסקה  –על ידי ביצוע המרה בשני שלבים: 

( מצוטט בזירה ואילו sellלערך מטבע החשבון )אם אינו דולר ארה"ב(, המרה הדורשת הכפלה בשער חליפין, תתבסס על שער מכירה )

עות הרלוונטיים, והכל בכפוף ( מצוטט בזירה, המתייחסים לצמדי המטבbuyהמרה הדורשת פעולת חילוק תתבסס על שער קנייה )
 לתקנון(. 10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 

 .Bid-הלבין  Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ 𝐸𝑈𝑅/𝐽𝑃𝑌  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
מפורט   -( )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון אחד אירובגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ 𝐸𝑈𝑅/𝐽𝑃𝑌  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
מפורט   -אחד )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(  אירוממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 

 בתקנון. 14בפרק 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תעוגל למאית הקרובה ביותר )תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה 
 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל ת ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבוע, לרבובכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount – סך אירו  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

𝐸𝑈𝑅/𝐽𝑃𝑌  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

𝐸𝑈𝑅/𝐽𝑃𝑌  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

𝐹𝑋– הפיננסי המכשיר נקוב בו ממטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 .פיננסי במכשיר הפסד/הרווח יתרת חישוב ראה סעיף : ההמרה שער קביעת אופן

 R (Buy)  - שבין ההפרש בניכוי החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור  LIBOR 

(EUR) Month 1 לבין Month 1 LIBOR JPY)( חודש כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים. 

R (Sell) - 1  בין ההפרש בתוספת החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור LIBOR 

(EUR) Month לבין Month 1 LIBOR JPY)( חודש כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים. 
 ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 00:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/EURJPY .ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  
המרת  עמלת

 מטבע 
 .מטבע המרת עמלת אין

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 
המכשיר 
 הפיננסי  

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

 עמלות
נוספות 

 אין

http://www.plus500.co.il/Instruments/EURJPY
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בקשר 
למכשיר 
 הפיננסי 

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

 23:00יום ו'  – 00:30' ביום    –(: שעות מסחר קיץשעון ישראל )שעון 
 חופשות: מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 בו המטבע
 נקוב

 המכשיר
 הפיננסי

 יין יפני

בשערי  םכתוצאה משינויי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס
 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

  EURO/JAPANESE YEN: מלא שם

  EUR/JPYשער חליפין של צמד מטבעות  : הבסיס נכס תיאור

   http://finance.yahoo.com/q?s=EURJPY=x :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

 EUR/JPY  :נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 לא רלוונטי

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

http://finance.yahoo.com/q?s=EURJPY=x  

 קוד
 /בלומברג
 רויטרס

EURJPY:CUR   (בלומברג ) 

 מטבע אירו( EUR) הנכס מטבע
 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות 
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

בסיס 
HIGH - 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 
 

שנמדד  (LOWנכס הבסיס הנמוך ביותר )( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )

 בזירה המסחר
 מערכת
 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

EUR/JPY 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו

 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:
 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ר יחידת נכס בסיס בסך ומחי 1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל 

0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
http://finance.yahoo.com/q?s=EURJPY=x
http://finance.yahoo.com/q?s=EURJPY=x
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 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 
 –וף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה לערכי המינ

http://www.plus500.co.il/Instruments/EURJPY 
 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.

 אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל 
  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 1%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן
 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XXX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלת החברה

 יעוגלו למעלה(. 5-9יעוגלו למטה,  1-4) ביותר, בהתאם למבנה הציטוט ערך הקרובמעגלת את מחיר הציטוט ל החברה  העיגול: אופן
  

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

0.001 

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

amount * 0.001  

Amount – סך אירו . 

EUR/JPY –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 .יין יפני 10, תביא לרווח/הפסד של   EUR/JPY( במחיר שע"ח 0.001אירו, תזוזה מינימלית ) 10000עבור רכישת : לדוגמה
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

http://www.plus500.co.il/Instruments/EURJPY
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 תקנון - דף מוצר
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19  -עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס סיווג בסיס נכס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

EUR/MXN 

 

שער חליפין של 

 צמד מטבעות

בעל מועד  המכשיר אינו
 פקיעה

1% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 ומסחר מינוף
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על
 תפקיע מועד

 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עלות כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

 שערשבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עלות)כולל  וההפסד הרווח
 קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר

 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [𝐸𝑈𝑅/𝑀𝑋𝑁 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − 𝐸𝑈𝑅/𝑀𝑋𝑁 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [𝐸𝑈𝑅/𝑀𝑋𝑁 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  𝐸𝑈𝑅/𝑀𝑋𝑁 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 :מקרא

Amount –  אירוסך . 

𝐸𝑈𝑅/𝑀𝑋𝑁 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝐸𝑈𝑅/𝑀𝑋𝑁 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

𝐸𝑈𝑅/𝑀𝑋𝑁 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

𝐸𝑈𝑅/𝑀𝑋𝑁 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX - ראה פירוט מנגנון המרה בהמשך – העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה . 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )ככל שנדרש(, תעשה במועד סגירת העסקה  : ההמרה שער קביעת אופן
המרה  -המרה ראשונה ממטבע העסקה לערך דולרי ) ככל שמטבע העסקה אינו דולר ארה"ב(  והשני  –לבים: על ידי ביצוע המרה בשני ש

( מצוטט בזירה ואילו sellלערך מטבע החשבון )אם אינו דולר ארה"ב(, המרה הדורשת הכפלה בשער חליפין, תתבסס על שער מכירה )

צוטט בזירה, המתייחסים לצמדי המטבעות הרלוונטיים, והכל בכפוף ( מbuyהמרה הדורשת פעולת חילוק תתבסס על שער קנייה )
 לתקנון(. 10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 

 .Bid-הלבין  Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ 𝐸𝑈𝑅/𝑀𝑋𝑁  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
מפורט   -( )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון אחד אירובגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14בפרק 

 
 העשרונית(.ספרות מעבר לנקודה  2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ 𝐸𝑈𝑅/𝑀𝑋𝑁  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
מפורט   -אחד )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(  אירוממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 

 בתקנון. 14בפרק 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )
 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount – סך אירו  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

𝐸𝑈𝑅/𝑀𝑋𝑁  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

𝐸𝑈𝑅/𝑀𝑋𝑁  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדי של המכשיר הפיננס בזירה המכירה מחיר.  

𝐹𝑋– הפיננסי המכשיר נקוב בו ממטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 .פיננסי במכשיר הפסד/הרווח יתרת חישוב ראה סעיף : ההמרה שער קביעת אופן

 R (Buy)  - 1  שבין ההפרש בניכוי החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור LIBOR

(EUR) Month לבין Month 1 MEXIBOR )MXN( חודש כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים. 

R (Sell) - 1  בין ההפרש בתוספת החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור LIBOR

(EUR) Month לבין Month 1 MEXIBOR )MXN(  חודש כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים. 
 ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 00:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

 http://www.plus500.co.il/Instruments/EURMXN .ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  
המרת  עמלת

 מטבע 
 .מטבע המרת עמלת אין

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 
המכשיר 
 הפיננסי  

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

 עמלות
נוספות 

 אין

http://www.plus500.co.il/Instruments/EURMXN
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בקשר 
למכשיר 
 הפיננסי 

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

 23:00יום ו'  – 00:30' ביום    –(: שעות מסחר קיץשעון ישראל )שעון 
 חופשות: מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 בו המטבע
 נקוב

 המכשיר
 הפיננסי

  ימקסיקנ פסו

בשערי  םכתוצאה משינויי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס
 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

 EURO/MEXICAN PESO: מלא שם

 EUR/MXNשער חליפין של צמד מטבעות  : הבסיס נכס תיאור

  http://finance.yahoo.com/q?s=EURMXN=x :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

 EUR/MXN  :נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 רלוונטילא 

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

http://finance.yahoo.com/q?s=EURMXN=x  

 קוד
 /בלומברג
 רויטרס

EURMXN:CUR   (בלומברג ) 

 מטבע אירו( EUR) הנכס מטבע
 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות 
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

בסיס 
HIGH - 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 
 

שנמדד  (LOWמסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )( שנמדד ביום HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )

 בזירה המסחר
 מערכת
 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

EUR/MXN 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו

 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:
 בסיס(.יחידת נכס  כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 העדכון.אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת 

 בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:

0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
http://finance.yahoo.com/q?s=EURMXN=x
http://finance.yahoo.com/q?s=EURMXN=x
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 385$  ן שווי העסקה המינימלי יהיה, ולכ5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 https://www.plus500.co.il/Instruments/MRK –לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה 

 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.

 בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי 
  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 1%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן
 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XXXX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלת החברה

 יעוגלו למעלה(. 5-9יעוגלו למטה,  1-4) ביותר, בהתאם למבנה הציטוט ערך הקרובמעגלת את מחיר הציטוט ל החברה  העיגול: אופן
  

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

0.0001 

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

amount * 0.0001  

Amount – סך אירו . 

EUR/MXN –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 .מקסיקאי פסו  1, תביא לרווח/הפסד של   EUR/MXN( במחיר שע"ח 0.0001אירו, תזוזה מינימלית ) 10000עבור רכישת : לדוגמה
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

1%D7%A2%22%D7%9Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%9 

 

https://www.plus500.co.il/Instruments/MRK
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19  -עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס סיווג בסיס נכס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

EUR/NOK 

 

שער חליפין של 

 צמד מטבעות

בעל מועד  המכשיר אינו
 פקיעה

1% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 מינוף
 ומסחר
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית רשתהנד הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על
 תפקיע מועד

 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עלות כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

 שערשבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עלות)כולל  וההפסד הרווח
 קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר

 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [𝐸𝑈𝑅/𝑁𝑂𝐾 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − 𝐸𝑈𝑅/𝑁𝑂𝐾 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [𝐸𝑈𝑅/𝑁𝑂𝐾 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  𝐸𝑈𝑅/𝑁𝑂𝐾 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 :מקרא

Amount – סך אירו . 

𝐸𝑈𝑅/𝑁𝑂𝐾 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝐸𝑈𝑅/𝑁𝑂𝐾 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

𝐸𝑈𝑅/𝑁𝑂𝐾 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

𝐸𝑈𝑅/𝑁𝑂𝐾 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשיר הפיננסי של המכ בזירה הקניה שער 

FX - ראה פירוט מנגנון המרה בהמשך – העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה . 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )ככל שנדרש(, תעשה במועד סגירת העסקה  : ההמרה שער קביעת אופן

המרה  -לערך דולרי ) ככל שמטבע העסקה אינו דולר ארה"ב(  והשני המרה ראשונה ממטבע העסקה  –על ידי ביצוע המרה בשני שלבים: 

( מצוטט בזירה ואילו sellלערך מטבע החשבון )אם אינו דולר ארה"ב(, המרה הדורשת הכפלה בשער חליפין, תתבסס על שער מכירה )

עות הרלוונטיים, והכל בכפוף ( מצוטט בזירה, המתייחסים לצמדי המטבbuyהמרה הדורשת פעולת חילוק תתבסס על שער קנייה )
 לתקנון(. 10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 

 .Bid-הלבין  Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ 𝐸𝑈𝑅/𝑁𝑂𝐾  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
מפורט   -( )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון אחד אירובגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ 𝐸𝑈𝑅/𝑁𝑂𝐾  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
מפורט   –אחד )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(  אירוממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 

 בתקנון. 14בפרק 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תעוגל למאית הקרובה ביותר )תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה 
 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל ת ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבוע, לרבובכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount – סך אירו  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

𝐸𝑈𝑅/𝑁𝑂𝐾  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

𝐸𝑈𝑅/𝑁𝑂𝐾  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

𝐹𝑋– הפיננסי המכשיר נקוב בו ממטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 .פיננסי במכשיר הפסד/הרווח יתרת חישוב ראה סעיף : ההמרה שער קביעת אופן

 R (Buy)  - 1  שבין ההפרש בניכוי החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור LIBOR

(EUR) Month לבין Rate Lending Overnight Spot Norway of Bank NOK)( חודש כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים. 

R (Sell) - 1  בין ההפרש בתוספת החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור LIBOR

(EUR) Month לבין Lending Overnight Spot Norway of Bank NOK)(  חודש כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים. 
 ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 00:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

 http://www.plus500.co.il/Instruments/EURNOK.ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  
המרת  עמלת

 מטבע 
 .מטבע המרת עמלת אין

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 
המכשיר 
 הפיננסי  

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

http://www.plus500.co.il/Instruments/EURNOK
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 עמלות
נוספות 
בקשר 

למכשיר 
 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

 07:00 – 23:00 ו' – 'ביום    –(: שעות מסחר שעון ישראל )שעון קיץ
 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 בו המטבע
 נקוב

 המכשיר
 הפיננסי

  נורווגית קורונה

בשערי  םכתוצאה משינויי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס
 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

  EURO/NORWEGIAN KRONE: מלא שם

 EUR/NOKשער חליפין של צמד מטבעות  : הבסיס נכס תיאור

 https://finance.yahoo.com/quote/EURNOK=x?ltr=1 :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

 EUR/NOK  :נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 לא רלוונטי

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

https://finance.yahoo.com/quote/EURNOK=x?ltr=1 

 קוד
 /בלומברג
 רויטרס

EURNOK:CUR  (בלומברג ) 

 מטבע אירו( EUR) הנכס מטבע
 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות 
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

בסיס 
HIGH - 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 
 

שנמדד  (LOW( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )HIGHהגבוה ביותר )אופן החישוב: שער נכס הבסיס 

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )

 בזירה המסחר
 מערכת
 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

EUR/NOK 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו

 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:
 יחידת נכס בסיס(. הנדרשת*מחירכמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית 

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 נתוני המסחר בעת העדכון.אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על 

 בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:

0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
https://finance.yahoo.com/quote/EURNOK=x?ltr=1
https://finance.yahoo.com/quote/EURNOK=x?ltr=1
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$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5קבלה הינו המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהת

 –לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה 

http://www.plus500.co.il/Instruments/EURNOK 
 מסחר.ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת ה

 שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.
  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 1%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן
 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XXXX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלת החברה

 יעוגלו למעלה(. 5-9יעוגלו למטה,  1-4) ביותר, בהתאם למבנה הציטוט ערך הקרובמעגלת את מחיר הציטוט ל החברה  העיגול: אופן
  

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

0.0001 

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

amount * 0.0001  

Amount – סך אירו . 

EUR/NOK–  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 .נורווגית קורונה  1, תביא לרווח/הפסד של   EUR/NOK( במחיר שע"ח 0.0001אירו, תזוזה מינימלית ) 10000עבור רכישת : לדוגמה
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

http://www.plus500.co.il/Instruments/EURNOK
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 תקנון - דף מוצר
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19  -עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס סיווג בסיס נכס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

EUR/NZD 

 

שער חליפין של 

 צמד מטבעות

בעל מועד  המכשיר אינו
 פקיעה

1% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 מינוף
 ומסחר
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  יבמונח יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על
 תפקיע מועד

 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עלות כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

 שערשבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עלות)כולל  וההפסד הרווח
 קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר

 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [𝐸𝑈𝑅/𝑁𝑍𝐷 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − 𝐸𝑈𝑅/𝑁𝑍𝐷 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [𝐸𝑈𝑅/𝑁𝑍𝐷 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  𝐸𝑈𝑅/𝑁𝑍𝐷 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 :מקרא

Amount – סך אירו . 

𝐸𝑈𝑅/𝑁𝑍𝐷 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝐸𝑈𝑅/𝑁𝑍𝐷 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

𝐸𝑈𝑅/𝑁𝑍𝐷 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

𝐸𝑈𝑅/𝑁𝑍𝐷 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX - ראה פירוט מנגנון המרה בהמשך – העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה . 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )ככל שנדרש(, תעשה במועד סגירת העסקה  : ההמרה שער קביעת אופן
המרה  -לערך דולרי ) ככל שמטבע העסקה אינו דולר ארה"ב(  והשני המרה ראשונה ממטבע העסקה  –על ידי ביצוע המרה בשני שלבים: 

( מצוטט בזירה ואילו sellלערך מטבע החשבון )אם אינו דולר ארה"ב(, המרה הדורשת הכפלה בשער חליפין, תתבסס על שער מכירה )

עות הרלוונטיים, והכל בכפוף ( מצוטט בזירה, המתייחסים לצמדי המטבbuyהמרה הדורשת פעולת חילוק תתבסס על שער קנייה )
 לתקנון(. 10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 

 .Bid-הלבין  Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 22:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 22:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ 𝐸𝑈𝑅/𝑁𝑍𝐷  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
מפורט   -( )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון אחד אירובגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ 𝐸𝑈𝑅/𝑁𝑍𝐷  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
מפורט   -אחד )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(  אירוממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 

 בתקנון. 14בפרק 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תעוגל למאית הקרובה ביותר )תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה 
 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל ת ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבוע, לרבובכל יממה 22:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  22:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount – סך אירו  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.22:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

𝐸𝑈𝑅/𝑁𝑍𝐷  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

𝐸𝑈𝑅/𝑁𝑍𝐷  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

𝐹𝑋– הפיננסי המכשיר נקוב בו ממטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 .פיננסי במכשיר הפסד/הרווח יתרת חישוב ראה סעיף : ההמרה שער קביעת אופן

 R (Buy)  - 1  שבין ההפרש בניכוי החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור LIBOR

(EUR) Month לבין Rate Cash Official Spot Zealand New of Bank NZD)(חודש כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים. 

R (Sell) - 1  בין ההפרש בתוספת החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור LIBOR

(EUR) Month לבין Rate Cash Official Spot Zealand New of Bank  )NZD( כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים 
 .חודש

 ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 22:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

 http://www.plus500.co.il/Instruments/EURNZD .ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  
המרת  עמלת

 מטבע 
 .מטבע המרת עמלת אין

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 
המכשיר 
 הפיננסי  

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

http://www.plus500.co.il/Instruments/EURNZD
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 עמלות
נוספות 
בקשר 

למכשיר 
 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

 23:00יום ו'  –   00:00 'ביום   –(: שעות מסחר קיץשעון ישראל )שעון 
 23:00יום ו'  – 23:00' איום –(: שעות מסחר חורףשעון ישראל )שעון 

 חופשות: מועדי
https://www.plus500.co.il/Instruments 

 

 בו המטבע
 נקוב

 המכשיר
 הפיננסי

 זילנדיו ני דולר

בשערי  םכתוצאה משינויי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס
 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

  EURO/NEW ZEALAND DOLLAR: מלא שם

 EUR/NZD שער חליפין של צמד מטבעות  : הבסיס נכס תיאור

  http://finance.yahoo.com/q?s=EURNZD=x :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

 EUR/NZD  :נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 רלוונטילא 

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

http://finance.yahoo.com/q?s=EURNZD=x  
 קוד

 /בלומברג
 רויטרס

EURNZD:CUR  (בלומברג ) 

 מטבע אירו( EUR) הנכס מטבע
 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות 
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

בסיס 
HIGH - 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 
 

שנמדד  (LOWמסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )( שנמדד ביום HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )

 בזירה המסחר
 מערכת
 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

EUR/NZD 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו

 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:
 בסיס(.יחידת נכס  כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 העדכון.אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת 

 בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:

0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
http://finance.yahoo.com/q?s=EURNZD=x
http://finance.yahoo.com/q?s=EURNZD=x
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$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  ן שווי העסקה המינימלי יהיה, ולכ5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 –לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה 

 http://www.plus500.co.il/Instruments/EURNZD  
 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.

 שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.
  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 1%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן
 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XXXXX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלת החברה

 יעוגלו למעלה(. 5-9יעוגלו למטה,  1-4) ביותר, בהתאם למבנה הציטוט ערך הקרובמעגלת את מחיר הציטוט ל החברה  העיגול: אופן
  

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

0.00001 

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

amount * 0.00001  

Amount – סך אירו . 

EUR/NZD –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 .זילנדיו ני דולר  0.1, תביא לרווח/הפסד של   EUR/NZD( במחיר שע"ח 0.00001מינימלית )אירו, תזוזה  10000עבור רכישת : לדוגמה
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

http://www.plus500.co.il/Instruments/EURNZD
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19  עדכון אחרון תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס סיווג בסיס נכס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

EUR/PLN 

 

שער חליפין של 

 צמד מטבעות

בעל מועד  המכשיר אינו
 פקיעה

1% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 ומסחר מינוף
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  יבמונח יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על
 תפקיע מועד

 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עלות כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

 שערשבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עלות)כולל  וההפסד הרווח
 קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר

 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [𝐸𝑈𝑅/𝑃𝐿𝑁 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − 𝐸𝑈𝑅/𝑃𝐿𝑁 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [𝐸𝑈𝑅/𝑃𝐿𝑁 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  𝐸𝑈𝑅/𝑃𝐿𝑁 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 :מקרא

Amount – סך אירו . 

𝐸𝑈𝑅/𝑃𝐿𝑁 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝐸𝑈𝑅/𝑃𝐿𝑁 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

𝐸𝑈𝑅/𝑃𝐿𝑁 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

𝐸𝑈𝑅/𝑃𝐿𝑁 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX - ראה פירוט מנגנון המרה בהמשך – העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה . 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )ככל שנדרש(, תעשה במועד סגירת העסקה  : ההמרה שער קביעת אופן

המרה  -לערך דולרי ) ככל שמטבע העסקה אינו דולר ארה"ב(  והשני המרה ראשונה ממטבע העסקה  –על ידי ביצוע המרה בשני שלבים: 

( מצוטט בזירה ואילו sellלערך מטבע החשבון )אם אינו דולר ארה"ב(, המרה הדורשת הכפלה בשער חליפין, תתבסס על שער מכירה )

עות הרלוונטיים, והכל בכפוף ( מצוטט בזירה, המתייחסים לצמדי המטבbuyהמרה הדורשת פעולת חילוק תתבסס על שער קנייה )
 לתקנון(. 10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 

 .Bid-הלבין  Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ 𝐸𝑈𝑅/𝑃𝐿𝑁  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
מפורט   -( )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון אחד אירובגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ 𝐸𝑈𝑅/𝑃𝐿𝑁  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
מפורט  –אחד )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(  אירוממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 

 בתקנון. 14בפרק 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תעוגל למאית הקרובה ביותר )תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה 
 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל ת ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבוע, לרבובכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount – סך אירו  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

𝐸𝑈𝑅/𝑃𝐿𝑁  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

𝐸𝑈𝑅/𝑃𝐿𝑁  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

𝐹𝑋– הפיננסי המכשיר נקוב בו ממטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 .פיננסי במכשיר הפסד/הרווח יתרת חישוב ראה סעיף : ההמרה שער קביעת אופן

 R (Buy)  - 1  שבין ההפרש בניכוי החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור LIBOR

(EUR) Month לבין Rate Lending Overnight Spot Poland of Bank PLN)(חודש כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים. 

R (Sell) - 1  בין ההפרש בתוספת החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור LIBOR

(EUR) Month לבין Lending Overnight Spot Poland of Bank PLN)( חודש כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים. 
 ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 00:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/EURPLN  .ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  
המרת  עמלת

 מטבע 
 .מטבע המרת עמלת אין

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 
המכשיר 
 הפיננסי  

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

http://www.plus500.co.il/Instruments/EURPLN
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 עמלות
נוספות 
בקשר 

למכשיר 
 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

 10:00-21:30ו'  -ב'יום    –: שעות מסחר )שעון קיץ(שעון ישראל 
 חופשות:  מועדי

500.co.il/Instrumentshttps://www.plus 
 

 בו המטבע
 נקוב

 המכשיר
 הפיננסי

  זלוטי

בשערי  םכתוצאה משינויי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס
 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

  EURO/POLISH ZLOTY: מלא שם

 EUR/PLNשער חליפין של צמד מטבעות  : הבסיס נכס תיאור

 https://finance.yahoo.com/quote/EURPLN=x?ltr=1 :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

 EUR/PLN  :נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 לא רלוונטי

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

https://finance.yahoo.com/quote/EURPLN=x?ltr=1 

 קוד
 /בלומברג
 רויטרס

EURPLN:CUR   (בלומברג ) 

 מטבע אירו( EUR) הנכס מטבע
 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות 
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

בסיס 
HIGH - 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 
 

שנמדד  (LOW( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWהתוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )באותו יום המסחר. 

 בזירה המסחר
 מערכת
 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

EUR/PLN 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$מינימאלית נדרשת בסך הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו

 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:
 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה , כמות היחידות המינימאלית 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:

0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
https://finance.yahoo.com/quote/EURPLN=x?ltr=1
https://finance.yahoo.com/quote/EURPLN=x?ltr=1
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$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 –ה, ראה פירוט באתר החברה לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזיר

http://www.plus500.co.il/Instruments/EURPLN 
 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.

 שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.
  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 1%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9סעיף ראה  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן
 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XXXX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלת החברה

 יעוגלו למעלה(. 5-9יעוגלו למטה,  1-4) ביותר, בהתאם למבנה הציטוט ערך הקרובמעגלת את מחיר הציטוט ל החברה  העיגול: אופן
  

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

0.0001 

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

amount * 0.0001  

Amount – סך אירו . 

EUR/PLN –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 .זלוטי  1, תביא לרווח/הפסד של   EUR/PLN( במחיר שע"ח 0.0001אירו, תזוזה מינימלית ) 10000עבור רכישת : לדוגמה
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

http://www.plus500.co.il/Instruments/EURPLN
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 תקנון - דף מוצר
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19  -עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס סיווג בסיס נכס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

EUR/SEK 

 

שער חליפין של 

 צמד מטבעות

בעל מועד  המכשיר אינו
 פקיעה

1% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 מינוף
 ומסחר
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  יבמונח יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על
 תפקיע מועד

 מכשירה
 פיננסיה
 

  (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עלות כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

 שערשבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עלות)כולל  וההפסד הרווח
 קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר

 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [𝐸𝑈𝑅/𝑆𝐸𝐾 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − 𝐸𝑈𝑅/𝑆𝐸𝐾 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [𝐸𝑈𝑅/𝑆𝐸𝐾 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  𝐸𝑈𝑅/𝑆𝐸𝐾 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 :מקרא

Amount – סך אירו . 

𝐸𝑈𝑅/𝑆𝐸𝐾 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝐸𝑈𝑅/𝑆𝐸𝐾 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

𝐸𝑈𝑅/𝑆𝐸𝐾 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

𝐸𝑈𝑅/𝑆𝐸𝐾 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX - ראה פירוט מנגנון המרה בהמשך – העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה . 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )ככל שנדרש(, תעשה במועד סגירת העסקה  : ההמרה שער קביעת אופן
המרה  -לערך דולרי ) ככל שמטבע העסקה אינו דולר ארה"ב(  והשני המרה ראשונה ממטבע העסקה  –על ידי ביצוע המרה בשני שלבים: 

( מצוטט בזירה ואילו sellלערך מטבע החשבון )אם אינו דולר ארה"ב(, המרה הדורשת הכפלה בשער חליפין, תתבסס על שער מכירה )

עות הרלוונטיים, והכל בכפוף ( מצוטט בזירה, המתייחסים לצמדי המטבbuyהמרה הדורשת פעולת חילוק תתבסס על שער קנייה )
 לתקנון(. 10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 

 .Bid-הלבין  Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ 𝐸𝑈𝑅/𝑆𝐸𝐾  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
מפורט   -( )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון אחד אירובגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ 𝐸𝑈𝑅/𝑆𝐸𝐾  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
מפורט   -אחד )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(  אירוממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 

 בתקנון. 14בפרק 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תעוגל למאית הקרובה ביותר )תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה 
 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount – סך אירו  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

𝐸𝑈𝑅/𝑆𝐸𝐾  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

𝐸𝑈𝑅/𝑆𝐸𝐾  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

𝐹𝑋– הפיננסי המכשיר נקוב בו ממטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 .פיננסי במכשיר הפסד/הרווח יתרת חישוב ראה סעיף : ההמרה שער קביעת אופן

 R (Buy)  - 1  שבין ההפרש בניכוי החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור LIBOR

(EUR) Month לבין Rate  Rate Lending Overnight Spot Sweden of Bank  SEK)( בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים 
 .חודש כל

R (Sell) - 1  בין ההפרש בתוספת החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור LIBOR

(EUR) Month לבין Rate Lending Overnight Spot Sweden of Bank  SEK)(  כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים 
 .חודש

  ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 00:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

l/Instruments/EURSEKhttp://www.plus500.co.i  .ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  
המרת  עמלת

 מטבע 
 .מטבע המרת עמלת אין

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 
המכשיר 
 הפיננסי  

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

http://www.plus500.co.il/Instruments/EURSEK


 254 

 עמלות
נוספות 
בקשר 

למכשיר 
 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

 23:00יום ו'  – 00:30' ביום    –(: שעות מסחר קיץשעון ישראל )שעון 
 חופשות: מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 בו המטבע
 נקוב

 המכשיר
 הפיננסי

  שוודיכתר 

בשערי  םכתוצאה משינויי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס
 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

  EURO/SWEDISH KRONA: מלא שם

  EUR/SEKשער חליפין של צמד מטבעות  : הבסיס נכס תיאור

  http://finance.yahoo.com/q?s=EURSEK=x  :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

 EUR/SEK   :נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 רלוונטילא 

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

http://finance.yahoo.com/q?s=EURSEK=x  
 קוד

 /בלומברג
 רויטרס

EURSEK:CUR (בלומברג ) 

 מטבע אירו( EUR) הנכס מטבע
 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות 
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

בסיס 
HIGH - 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 
 

שנמדד  (LOWמסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )( שנמדד ביום HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )

 בזירה המסחר
 מערכת
 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

EUR/SEK 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו

 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:
 בסיס(.יחידת נכס  כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 העדכון.אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת 

 בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:

0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
http://finance.yahoo.com/q?s=EURSEK=x
http://finance.yahoo.com/q?s=EURSEK=x
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$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  ן שווי העסקה המינימלי יהיה, ולכ5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 –לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה 

http://www.plus500.co.il/Instruments/EURSEK   
 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.

 בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי 
  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 1%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן
 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XXXX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלת החברה

 יעוגלו למעלה(. 5-9יעוגלו למטה,  1-4) ביותר, בהתאם למבנה הציטוט ערך הקרובמעגלת את מחיר הציטוט ל החברה  העיגול: אופן
  

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

0.0001 

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

amount * 0.0001  

Amount – סך אירו . 

EUR/SEK –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 .כתר שוודי 1, תביא לרווח/הפסד של   EUR/SEK( במחיר שע"ח 0.0001אירו, תזוזה מינימלית ) 10000עבור רכישת : לדוגמה
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

http://www.plus500.co.il/Instruments/EURSEK
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19  -עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס סיווג בסיס נכס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

EUR/SGD 

 

שער חליפין של 

 צמד מטבעות

בעל מועד  המכשיר אינו
 פקיעה

1% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 מינוף
 ומסחר
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על
 תפקיע מועד

 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עלות כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

 שערשבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עלות)כולל  וההפסד הרווח
 קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר

 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [𝐸𝑈𝑅/𝑆𝐺𝐷 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − 𝐸𝐸𝑈𝑅/𝑆𝐺𝐷 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [𝐸𝑈𝑅/𝑆𝐺𝐷 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  𝐸𝑈𝑅/𝑆𝐺𝐷 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 :מקרא

Amount – סך אירו . 

𝐸𝑈𝑅/𝑆𝐺𝐷 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝐸𝑈𝑅/𝑆𝐺𝐷 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

𝐸𝑈𝑅/𝑆𝐺𝐷 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

𝐸𝑈𝑅/𝑆𝐺𝐷 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX - ראה פירוט מנגנון המרה בהמשך – העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה . 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )ככל שנדרש(, תעשה במועד סגירת העסקה  : ההמרה שער קביעת אופן

המרה  -לערך דולרי ) ככל שמטבע העסקה אינו דולר ארה"ב(  והשני המרה ראשונה ממטבע העסקה  –על ידי ביצוע המרה בשני שלבים: 

( מצוטט בזירה ואילו sellלערך מטבע החשבון )אם אינו דולר ארה"ב(, המרה הדורשת הכפלה בשער חליפין, תתבסס על שער מכירה )

עות הרלוונטיים, והכל בכפוף ( מצוטט בזירה, המתייחסים לצמדי המטבbuyהמרה הדורשת פעולת חילוק תתבסס על שער קנייה )
 לתקנון(. 10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 

 .Bid-הלבין  Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ 𝐸𝑈𝑅/𝑆𝐺𝐷  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
מפורט   -( )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון אחד אירובגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ 𝐸𝑈𝑅/𝑆𝐺𝐷  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
מפורט    -אחד )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(  אירוממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 

 בתקנון. 14בפרק 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תעוגל למאית הקרובה ביותר )תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה 
 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל ת ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבוע, לרבובכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount – סך אירו  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

𝐸𝑈𝑅/𝑆𝐺𝐷 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

𝐸𝑈𝑅/𝑆𝐺𝐷  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

𝐹𝑋– הפיננסי המכשיר נקוב בו ממטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 .פיננסי במכשיר הפסד/הרווח יתרת חישוב ראה סעיף : ההמרה שער קביעת אופן

 R (Buy)  - 1  שבין ההפרש בניכוי החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור LIBOR

(EUR) Month לבין Rate  Month 1 SIBOR SGD)( חודש כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים. 

R (Sell) - 1  בין ההפרש בתוספת החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור LIBOR

(EUR) Month לבין Rate  Month 1 SIBOR SGD)( חודש כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים. 
 ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 00:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/EURSGD .ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  
המרת  עמלת

 מטבע 
 .מטבע המרת עמלת אין

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 
המכשיר 
 הפיננסי  

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

http://www.plus500.co.il/Instruments/EURSGD
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 עמלות
נוספות 
בקשר 

למכשיר 
 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

 23:00יום ו'  – 00:30' ביום    –(: שעות מסחר קיץשעון ישראל )שעון 
 חופשות: מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 בו המטבע
 נקוב

 המכשיר
 הפיננסי

  סינגפורי דולר

בשערי  םכתוצאה משינויי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס
 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

    EURO/SINGAPORE DOLLAR: מלא שם

  EUR/SGDשער חליפין של צמד מטבעות  : הבסיס נכס תיאור

 http://finance.yahoo.com/q?s=EURSGD=x  :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

 EUR/SGD   :נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 רלוונטילא 

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

http://finance.yahoo.com/q?s=EURSGD=x  
 קוד

 /בלומברג
 רויטרס

EURSGD:CUR   (בלומברג ) 

 מטבע אירו( EUR) הנכס מטבע
 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות 
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

בסיס 
HIGH - 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 

שנמדד  (LOWמסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )( שנמדד ביום HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )

 בזירה המסחר
 מערכת
 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

EUR/SGD 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו

 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:
 בסיס(.יחידת נכס  כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 קבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:בהת

0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
http://finance.yahoo.com/q?s=EURSGD=x
http://finance.yahoo.com/q?s=EURSGD=x
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$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  ה המינימלי יהיה, ולכן שווי העסק5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 –לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה 

http://www.plus500.co.il/Instruments/EURSGD 
 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.

 היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי בכמות 
  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 1%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן
 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XXXX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלת החברה

 יעוגלו למעלה(. 5-9יעוגלו למטה,  1-4) ביותר, בהתאם למבנה הציטוט ערך הקרובמעגלת את מחיר הציטוט ל החברה  העיגול: אופן
  

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

0.0001 

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

amount * 0.0001  

Amount – סך אירו . 

EUR/SGD –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 .סינגפורידולר  1, תביא לרווח/הפסד של   EUR/SGD( במחיר שע"ח 0.0001אירו, תזוזה מינימלית ) 10000עבור רכישת : לדוגמה
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

http://www.plus500.co.il/Instruments/EURSGD
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19  -עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס סיווג בסיס נכס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

EUR/USD 

 

שער חליפין של 

 צמד מטבעות

בעל מועד  המכשיר אינו
 פקיעה

1% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 מינוף
 ומסחר
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח
 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [𝐸𝑈𝑅/𝑈𝑆𝐷 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − 𝐸𝑈𝑅/𝑈𝑆𝐷  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [𝐸𝑈𝑅/𝑈𝑆𝐷  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  𝐸𝑈𝑅/𝑈𝑆𝐷 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 :מקרא

Amount – סך אירו . 

𝐸𝑈𝑅/𝑈𝑆𝐷  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝐸𝑈𝑅/𝑈𝑆𝐷  
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

𝐸𝑈𝑅/𝑈𝑆𝐷  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

𝐸𝑈𝑅/𝑈𝑆𝐷  
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תעשה לפי שער המכירה בזירה : ההמרה שער קביעת אופן

(bidשל צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר ) 10, במועד סגירת העסקה, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 
 לתקנון(.

 

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל) יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 22:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 22:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ 𝐸𝑈𝑅/𝑈𝑆𝐷  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
מפורט   -( )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון אחד אירובגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ 𝐸𝑈𝑅/𝑈𝑆𝐷  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
מפורט   -אחד )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(  אירוממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 

 בתקנון. 14בפרק 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )תוצאת חישוב עמלה בגין 
 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 22:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  22:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount – סך אירו  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.22:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

𝐸𝑈𝑅/𝑈𝑆𝐷  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועד של המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

𝐸𝑈𝑅/𝑈𝑆𝐷  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 האחרוןלפי שער המכירה  תיעשה, המסחר חשבון מטבע לערכי, פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה:  המרת ההמרה שער קביעת אופן

(, בכפוף למנגנון המחירים לעילבגין העמלה )כמתואר  חיוב( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד bid) בזירה
 (.לתקנון 10 סעיף ראההבלתי תלוי )

 R (Buy)  - שבין ההפרש בניכוי החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור  LIBOR 

(EUR) Month 1 לבין  LIBOR 1 Month (USD) חודש כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים. 

R (Sell) - 1  בין ההפרש בתוספת החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור LIBOR 

(EUR) Month לבין  LIBOR 1 Month )(USD חודש כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים. 
 ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 22:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/EURUSD  .ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  

המרת  עמלת
 מטבע 

 .מטבע המרת עמלת אין

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 
המכשיר 
 הפיננסי  

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

http://www.plus500.co.il/Instruments/EURUSD
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 עמלות
נוספות 
בקשר 

למכשיר 
 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

 23:00יום ו'  –   00:00 'ביום   –(: שעות מסחר קיץשעון ישראל )שעון 
 23:00יום ו'  – 23:00' איום –(: שעות מסחר חורףשעון ישראל )שעון 

 חופשות: מועדי
https://www.plus500.co.il/Instruments 

 

 בו המטבע
 נקוב

 המכשיר
 הפיננסי

 )$(. הברית ארצות דולר

בשערי  יםכתוצאה משינוי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס

 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

   EURO/US DOLLAR: מלא שם

  EUR/USDשער חליפין של צמד מטבעות  : הבסיס נכס תיאור

 http://finance.yahoo.com/q?s=eurusd=x :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

 EUR/USD  :נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 לא רלוונטי

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

http://finance.yahoo.com/q?s=eurusd=x 

 קוד
 /בלומברג
 רויטרס

EURUSD:CUR  (בלומברג ) 

 מטבע אירו( EUR) הנכס מטבע

 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות 
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

 HIGHבסיס 

- LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 
 

שנמדד  (LOW( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )HIGHביותר )אופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה 

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )

 בזירה המסחר

 מערכת
 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

EUR/USD 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו
 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:

 יחידת נכס בסיס(. הנדרשת*מחירכמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית 

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 נתוני המסחר בעת העדכון.אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על 

 בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:
0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
http://finance.yahoo.com/q?s=eurusd=x
http://finance.yahoo.com/q?s=eurusd=x
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1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5קבלה הינו המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהת

 https://www.plus500.co.il/Instruments/MRK –לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה 

 סחר.ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המ
 שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.

  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 1%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XXXXX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלת החברה

 יעוגלו למעלה(. 5-9יעוגלו למטה,  1-4) ביותר, בהתאם למבנה הציטוט ערך הקרובמעגלת את מחיר הציטוט ל החברה  העיגול: אופן
  

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

$0.00001 

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

amount * 0.00001$  

Amount – סך אירו . 

EUR/USD –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

דולר   0.1, תביא לרווח/הפסד של EUR/USD( במחיר חוזה 0.00001, תזוזה מינימלית ) EUR/USDאירו 10000עבור רכישת  :לדוגמה
 .ארה"ב

 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

https://www.plus500.co.il/Instruments/MRK
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19  -עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס סיווג בסיס נכס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

GBP/AUD 

 

שער חליפין של 

 צמד מטבעות

בעל מועד  המכשיר אינו
 פקיעה

1% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 ומסחר מינוף
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על
 תפקיע מועד

 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עלות כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

 שערשבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עלות)כולל  וההפסד הרווח
 קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר

 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [𝐺𝐵𝑃/𝐴𝑈𝐷 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − 𝐺𝐵𝑃/𝐴𝑈𝐷 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [𝐺𝐵𝑃/𝐴𝑈𝐷 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 − 𝐺𝐵𝑃/𝐴𝑈𝐷
𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 :מקרא

Amount – שטרלינג סך לירות . 

𝐺𝐵𝑃/𝐴𝑈𝐷 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝐺𝐵𝑃/𝐴𝑈𝐷 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

𝐺𝐵𝑃/𝐴𝑈𝐷 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

𝐺𝐵𝑃/𝐴𝑈𝐷 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX - ראה פירוט מנגנון המרה בהמשך – העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה . 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )ככל שנדרש(, תעשה במועד סגירת העסקה  : ההמרה שער קביעת אופן

המרה  -לערך דולרי ) ככל שמטבע העסקה אינו דולר ארה"ב(  והשני המרה ראשונה ממטבע העסקה  –על ידי ביצוע המרה בשני שלבים: 

( מצוטט בזירה ואילו sellלערך מטבע החשבון )אם אינו דולר ארה"ב(, המרה הדורשת הכפלה בשער חליפין, תתבסס על שער מכירה )

עות הרלוונטיים, והכל בכפוף ( מצוטט בזירה, המתייחסים לצמדי המטבbuyהמרה הדורשת פעולת חילוק תתבסס על שער קנייה )
 לתקנון(. 10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 

 .Bid-הלבין  Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 22:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 22:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ 𝐺𝐵𝑃/𝐴𝑈𝐷  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
  -( )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון תאח לירת שטרלינגבגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע

 בתקנון. 14מפורט בפרק 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )
 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ 𝐺𝐵𝑃/𝐴𝑈𝐷 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
  -)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(  תאח לירת שטרלינגממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 

 בתקנון. 14מפורט בפרק 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )תוצאת חישוב עמלה בגין 
 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 22:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  22:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 :אמקר

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount –  שטרלינג לירותסך.   

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.22:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

𝐺𝐵𝑃/𝐴𝑈𝐷  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

𝐺𝐵𝑃/𝐴𝑈𝐷  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

𝐹𝑋– הפיננסי המכשיר נקוב בו ממטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 .פיננסי במכשיר הפסד/הרווח יתרת חישוב ראה סעיף : ההמרה שער קביעת אופן

 R (Buy)  - שבין ההפרש בניכוי החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור   )GBP( 

  LIBOR 1 Monthלבין  Bank of Australia Spot Overnight Lending Rate (AUD)כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים 
 .חודש

R (Sell) - בין ההפרש בתוספת החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור   )GBP( 

  LIBOR 1 Monthלבין Bank of Australia Spot Overnight Lending (AUD)   חודש כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים. 
  ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 22:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/GBPAUD.ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  
המרת  עמלת

 מטבע 
 .מטבע המרת עמלת אין

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 
המכשיר 
 הפיננסי  

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

http://www.plus500.co.il/Instruments/GBPAUD
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 עמלות
נוספות 
בקשר 

למכשיר 
 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

 23:00יום ו'  –   00:00 'ביום   –(: שעות מסחר קיץשעון ישראל )שעון 
 23:00יום ו'  – 23:00' איום –(: שעות מסחר חורףשעון ישראל )שעון 

 חופשות: מועדי
https://www.plus500.co.il/Instruments 

 

 בו המטבע
 נקוב

 המכשיר
 הפיננסי

 אוסטרלי דולר

בשערי  םכתוצאה משינויי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס
 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

  RBRITISH POUND/AUSTRALIAN DOLLA: מלא שם

 .𝐺𝐵𝑃/𝐴𝑈𝐷שער חליפין של צמד מטבעות  : הבסיס נכס תיאור

    http://finance.yahoo.com/q?s=GBPAUD=x :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

 𝐺𝐵𝑃/𝐴𝑈𝐷   :נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 לא רלוונטי

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

http://finance.yahoo.com/q?s=GBPAUD=x  

 קוד
 /בלומברג
 רויטרס

GBPAUD:CUR   (בלומברג ) 

 שטרלינג לירה( GBP) הנכס מטבע
 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות 
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

בסיס 
HIGH - 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 
 

שנמדד  (LOWנכס הבסיס הנמוך ביותר )( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )

 בזירה המסחר
 מערכת
 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

GBP/AUD 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו

 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:
 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות 

0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
http://finance.yahoo.com/q?s=GBPAUD=x
http://finance.yahoo.com/q?s=GBPAUD=x
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$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 –י המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה לערכ

http://www.plus500.co.il/Instruments/GBPAUD 
 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.

 יל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לע
  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 1%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן
 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XXXXX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלת החברה

 יעוגלו למעלה(. 5-9יעוגלו למטה,  1-4) ביותר, בהתאם למבנה הציטוט ערך הקרובמעגלת את מחיר הציטוט ל החברה  העיגול: אופן
  

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

0.00001 

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

amount * 0.00001  

Amount –  שטרלינג לירות סך 

GBP/AUD –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

   0.1, תביא לרווח/הפסד של   GBP/AUD( במחיר שע"ח 01000.0, תזוזה מינימלית )שטרלינג לירות 10000עבור רכישת : לדוגמה
 .אוסטרלי דולר

 הציטוטים ספק
 מתודולוגיות

 הציטוטים
 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

http://www.plus500.co.il/Instruments/GBPAUD
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19  -עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס סיווג בסיס נכס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

GBP/CAD 

 

שער חליפין של 

 צמד מטבעות

בעל מועד  המכשיר אינו
 פקיעה

1% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 מינוף
 ומסחר
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  יבמונח יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על
 תפקיע מועד

 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עלות כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

 שערשבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עלות)כולל  וההפסד הרווח
 קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר

 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [𝐺𝐵𝑃/𝐴𝐷 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − 𝐺𝐵𝑃/𝐶𝐴𝐷
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [𝐺𝐵𝑃/𝐶𝐴𝐷 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 − 𝐺𝐵𝑃/𝐶𝐴𝐷
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 :מקרא

Amount – שטרלינג סך לירות . 

𝐺𝐵𝑃/𝐶𝐴𝐷 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝐺𝐵𝑃/𝐶𝐴𝐷 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

𝐺𝐵𝑃/𝐶𝐴𝐷 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

𝐺𝐵𝑃/𝐶𝐴𝐷 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX - ראה פירוט מנגנון המרה בהמשך – העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה . 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )ככל שנדרש(, תעשה במועד סגירת העסקה  : ההמרה שער קביעת אופן

המרה  -לערך דולרי ) ככל שמטבע העסקה אינו דולר ארה"ב(  והשני המרה ראשונה ממטבע העסקה  –על ידי ביצוע המרה בשני שלבים: 

( מצוטט בזירה ואילו sellלערך מטבע החשבון )אם אינו דולר ארה"ב(, המרה הדורשת הכפלה בשער חליפין, תתבסס על שער מכירה )

עות הרלוונטיים, והכל בכפוף ( מצוטט בזירה, המתייחסים לצמדי המטבbuyהמרה הדורשת פעולת חילוק תתבסס על שער קנייה )
 לתקנון(. 10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 

 .Bid-הלבין  Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ 𝐺𝐵𝑃/𝐶𝐴𝐷
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
  -( )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון תאח לירת שטרלינגבגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע

 בתקנון. 14מפורט בפרק 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )
 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ 𝐺𝐵𝑃/𝐶𝐴𝐷
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
  -)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(  תאח לירת שטרלינגממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 

 בתקנון. 14מפורט בפרק 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )תוצאת חישוב עמלה בגין 
 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount –  שטרלינג לירותסך.   

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

𝐺𝐵𝑃/𝐶𝐴𝐷
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

𝐺𝐵𝑃/𝐶𝐴𝐷
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

𝐹𝑋– הפיננסי המכשיר נקוב בו ממטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 .פיננסי במכשיר הפסד/הרווח יתרת חישוב ראה סעיף : ההמרה שער קביעת אופן

 R (Buy)  - שבין ההפרש בניכוי החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור   (GBP) 

   Month 1 LIBORלבין  Bank of Canada Spot Overnight Lending Rate   (CAD)  כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים 
 .חודש

R (Sell) - בין ההפרש בתוספת החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור   )GBP( 

  LIBOR 1 Monthלבין Bank of Canada Spot Overnight Lending Rate  (CAD)  כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים 
 .חודש

    ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 00:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

 http://www.plus500.co.il/Instruments/GBPCAD.ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  
המרת  עמלת

 מטבע 
 .מטבע המרת עמלת אין

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

http://www.plus500.co.il/Instruments/GBPCAD
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המכשיר 
 הפיננסי  

 עמלות
נוספות 
בקשר 

למכשיר 
 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

 23:00יום ו'  – 00:30' ביום    –(: שעות מסחר קיץשעון ישראל )שעון 
 חופשות: מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 בו המטבע
 נקוב

 המכשיר
 הפיננסי

  קנדי דולר

בשערי  םכתוצאה משינויי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע שרכא
 החליפין. 

 הבסיס נכס
 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

    BRITISH POUND/CANADIAN DOLLAR: מלא שם

 .𝐺𝐵𝑃/𝐶𝐴𝐷שער חליפין של צמד מטבעות  : הבסיס נכס תיאור

    http://finance.yahoo.com/q?s=GBPCAD=x   :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

 𝐺𝐵𝑃/𝐶𝐴𝐷   :נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 לא רלוונטי

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

http://finance.yahoo.com/q?s=GBPCAD=x  

 קוד
 /בלומברג
 רויטרס

GBPCAD:CUR  (בלומברג ) 

 שטרלינג לירה  ( GBP) הנכס מטבע
 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות 
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

בסיס 
HIGH - 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 
 

שנמדד  (LOW( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )HIGHהבסיס הגבוה ביותר )אופן החישוב: שער נכס 

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )

 בזירה המסחר
 מערכת
 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

CADGBP/ 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו
 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:

 יחידת נכס בסיס(. המינימלית הנדרשת*מחירכמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה 

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות 

 בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:

0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
http://finance.yahoo.com/q?s=GBPCAD=x
http://finance.yahoo.com/q?s=GBPCAD=x
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$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5קרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו המספר ה

 –לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה 

http://www.plus500.co.il/Instruments/GBPCAD 
 ר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.ובפרטי המכשי

 שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.
  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 1%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן
 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  סקאות שפתח מגיע לשיעור מסויםההפסד של הלקוח בע כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XXXXX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלת החברה

 יעוגלו למעלה(. 5-9יעוגלו למטה,  1-4) ביותר, בהתאם למבנה הציטוט ערך הקרובמעגלת את מחיר הציטוט ל החברה  העיגול: אופן
  

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

0.00001 

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

amount * 0.00001  

Amount –  שטרלינג לירות סך 

CADGBP/ –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 דולר 0.1, תביא לרווח/הפסד של  /CADGBP( במחיר שע"ח 0100.0, תזוזה מינימלית )שטרלינג לירות 10000עבור רכישת : לדוגמה
 .קנדי

 הציטוטים ספק
 מתודולוגיות

 הציטוטים
 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

http://www.plus500.co.il/Instruments/GBPCAD
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19  -עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס סיווג בסיס נכס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

GBP/CHF 

 

שער חליפין של 

 צמד מטבעות

בעל מועד  המכשיר אינו
 פקיעה

1% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 מינוף
 ומסחר
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על
 תפקיע מועד

 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עלות כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

 שערשבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עלות)כולל  וההפסד הרווח
 קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר

 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [𝐺𝐵𝑃/𝐶𝐻𝐹
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − 𝐺𝐵𝑃/𝐶𝐻𝐹 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [𝐺𝐵𝑃/𝐶𝐻𝐹 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 − 𝐺𝐵𝑃/𝐶𝐻𝐹
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 :מקרא

Amount –  לירות שטרלינגסך . 

𝐺𝐵𝑃/𝐶𝐻𝐹 
𝑎𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝐺𝐵𝑃/𝐶𝐻𝐹 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

𝐺𝐵𝑃/𝐶𝐻𝐹 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

𝐺𝐵𝑃/𝐶𝐻𝐹 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX - ראה פירוט מנגנון המרה בהמשך – העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה . 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )ככל שנדרש(, תעשה במועד סגירת העסקה  : ההמרה שער קביעת אופן

המרה  -לערך דולרי ) ככל שמטבע העסקה אינו דולר ארה"ב(  והשני המרה ראשונה ממטבע העסקה  –על ידי ביצוע המרה בשני שלבים: 

( מצוטט בזירה ואילו sellלערך מטבע החשבון )אם אינו דולר ארה"ב(, המרה הדורשת הכפלה בשער חליפין, תתבסס על שער מכירה )

עות הרלוונטיים, והכל בכפוף ( מצוטט בזירה, המתייחסים לצמדי המטבbuyהמרה הדורשת פעולת חילוק תתבסס על שער קנייה )
 לתקנון(. 10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 

 .Bid-הלבין  Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ 𝐺𝐵𝑃/𝐶𝐻𝐹  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
  -( )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון תאח לירת שטרלינגבגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע

 בתקנון. 14מפורט בפרק 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )
 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ 𝐺𝐵𝑃/𝐶𝐻𝐹 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
  -)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(  תאח לירת שטרלינגממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 

 בתקנון. 14מפורט בפרק 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )תוצאת חישוב עמלה בגין 
 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount –  לירות שטרלינגסך.   

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

𝐺𝐵𝑃/𝐶𝐻𝐹  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

𝐺𝐵𝑃/𝐶𝐻𝐹  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

𝐹𝑋– הפיננסי המכשיר נקוב בו ממטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 .פיננסי במכשיר הפסד/הרווח יתרת חישוב ראה סעיף : ההמרה שער קביעת אופן

 R (Buy)  - שבין ההפרש בניכוי החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור  GBP)( 

  Month 1 LIBORלבין LIBOR 1 Month )(CHF   חודש כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים. 

(Sell)R  - בין ההפרש בתוספת החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור  GBP)( 

  Month 1 LIBORלבין LIBOR 1 Month  )(CHF   חודש כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים. 
 ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 00:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/GBPCHF .ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  
המרת  עמלת

 מטבע 
 .מטבע המרת עמלת אין

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 
המכשיר 
 הפיננסי  

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

http://www.plus500.co.il/Instruments/GBPCHF
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 עמלות
נוספות 
בקשר 

למכשיר 
 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

 23:00יום ו'  – 00:30' ביום    –(: שעות מסחר קיץשעון ישראל )שעון 
 חופשות: מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 בו המטבע
 בנקו

 המכשיר
 הפיננסי

  שוויצרי פרנק

בשערי  םכתוצאה משינויי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס
 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

 BRITISH POUND/SWISS FRANC: מלא שם

 𝐺𝐵𝑃/𝐶𝐻𝐹שער חליפין של צמד מטבעות  : הבסיס נכס תיאור

   http://finance.yahoo.com/q?s=GBPCHF=x :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

 𝐺𝐵𝑃/𝐶𝐻𝐹   :נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 לא רלוונטי

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

http://finance.yahoo.com/q?s=GBPCHF=x  
 קוד

 /בלומברג
 רויטרס

GBPCHF:CUR  (בלומברג ) 

 שטרלינג לירה ( (GBP) הנכס מטבע
 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות 
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

בסיס 
HIGH - 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 
 

שנמדד  (LOW( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )

 בזירה המסחר
 מערכת
 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

   𝐺𝐵𝑃/𝐶𝐻𝐹 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו

 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:
 יחידת נכס בסיס(. הנדרשת*מחירכמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית 

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 נתוני המסחר בעת העדכון.אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על 

 בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:

0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
http://finance.yahoo.com/q?s=GBPCHF=x
http://finance.yahoo.com/q?s=GBPCHF=x
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$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5קבלה הינו המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהת

 –לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה 

http://www.plus500.co.il/Instruments/GBPCHF 
 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.

 שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.
 בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 1%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן
 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XXXX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלת החברה

 יעוגלו למעלה(. 5-9יעוגלו למטה,  1-4) ביותר, בהתאם למבנה הציטוט ערך הקרובמעגלת את מחיר הציטוט ל החברה  העיגול: אופן
  

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

0.0001 

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

amount * 0.0001  

Amount – סך לירות שטרלינג . 

GBP/CHF      –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 פרנק   0.1, תביא לרווח/הפסד של   GBP/CHF( במחיר שע"ח 0.0001, תזוזה מינימלית ) לירות שטרלינג  1000עבור רכישת : לדוגמה
 .שוויצרי

 הציטוטים ספק
 מתודולוגיות

 הציטוטים
 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

http://www.plus500.co.il/Instruments/GBPCHF
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E


 276 

 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19  -עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס סיווג בסיס נכס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

GBP/DKK 

 

שער חליפין של 

 צמד מטבעות

בעל מועד  המכשיר אינו
 פקיעה

1% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 מינוף
 ומסחר
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על
 תפקיע מועד

 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עלות כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

 שערשבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עלות)כולל  וההפסד הרווח
 קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר

 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [𝐺𝐵𝑃/𝐷𝐾𝐾 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − 𝐺𝐵𝑃/𝐷𝐾𝐾 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [𝐺𝐵𝑃/𝐷𝐾𝐾 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 − 𝐺𝐵𝑃/𝐷𝐾𝐾
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 :מקרא

Amount – טרלינגש סך לירות . 

𝐺𝐵𝑃/𝐷𝐾𝐾 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝐺𝐵𝑃/𝐷𝐾𝐾 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

𝐺𝐵𝑃/𝐷𝐾𝐾 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

𝐺𝐵𝑃/𝐷𝐾𝐾 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX - ראה פירוט מנגנון המרה בהמשך – העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה . 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )ככל שנדרש(, תעשה במועד סגירת העסקה  : ההמרה שער קביעת אופן

המרה  -לערך דולרי ) ככל שמטבע העסקה אינו דולר ארה"ב(  והשני המרה ראשונה ממטבע העסקה  –על ידי ביצוע המרה בשני שלבים: 

( מצוטט בזירה ואילו sellלערך מטבע החשבון )אם אינו דולר ארה"ב(, המרה הדורשת הכפלה בשער חליפין, תתבסס על שער מכירה )

עות הרלוונטיים, והכל בכפוף ( מצוטט בזירה, המתייחסים לצמדי המטבbuyהמרה הדורשת פעולת חילוק תתבסס על שער קנייה )
 לתקנון(. 10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 

 .Bid-הלבין  Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ 𝐺𝐵𝑃/𝐷𝐾𝐾  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
  -( )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון תאח לירת שטרלינגבגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע

 בתקנון. 14מפורט בפרק 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )
 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ 𝐺𝐵𝑃/𝐷𝐾𝐾 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
  -)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(  תאח לירת שטרלינגממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 

 בתקנון. 14מפורט בפרק 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )תוצאת חישוב עמלה בגין 
 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount –  שטרלינג לירותסך.   

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

𝐺𝐵𝑃/𝐷𝐾𝐾  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

𝐺𝐵𝑃/𝐷𝐾𝐾  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

𝐹𝑋– הפיננסי המכשיר נקוב בו ממטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 .פיננסי במכשיר הפסד/הרווח יתרת חישוב ראה סעיף : ההמרה שער קביעת אופן

 R (Buy)  - שבין ההפרש בניכוי החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור  GBP)( 

Month 1 LIBORלבין  CIBOR 1 Month  (DKK) חודש כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים. 

R (Sell) - בין ההפרש בתוספת החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור   GBP)(

Month 1 LIBOR לבין CIBOR 1 Month  (DKK) חודש כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים. 
   ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 00:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/GBPDKK.ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  
המרת  עמלת

 מטבע 
 .מטבע המרת עמלת אין

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 
המכשיר 
 הפיננסי  

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

http://www.plus500.co.il/Instruments/GBPDKK
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 עמלות
נוספות 
בקשר 

למכשיר 
 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

 23:00יום ו'  – 00:00' ביום    –(: שעות מסחר קיץשעון ישראל )שעון 
 חופשות: מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 בו המטבע
 נקוב

 המכשיר
 הפיננסי

   דני כתר

בשערי  םכתוצאה משינויי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע רכאש
 החליפין. 

 הבסיס נכס
 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

    BRITISH POUND/DANISH KRONE: מלא שם

 .𝐺𝐵𝑃/𝐷𝐾𝐾שער חליפין של צמד מטבעות  : הבסיס נכס תיאור

   http://finance.yahoo.com/q?s=GBPDKK=x  :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

 𝐺𝐵𝑃/𝐷𝐾𝐾   :נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 לא רלוונטי

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

http://finance.yahoo.com/q?s=GBPDKK=x 

 קוד
 /בלומברג
 רויטרס

GBPDKK:CUR  (בלומברג ) 

 שטרלינג לירה  ( GBP) הנכס מטבע
 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות 
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

בסיס 
HIGH - 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 
 

שנמדד  (LOW( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )HIGHהבסיס הגבוה ביותר )אופן החישוב: שער נכס 

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )

 בזירה המסחר
 מערכת
 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

GBP/DKK 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו

 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:
 יחידת נכס בסיס(. ת*מחירכמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרש

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 המסחר בעת העדכון.אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני 

 בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:

0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
http://finance.yahoo.com/q?s=GBPDKK=x
http://finance.yahoo.com/q?s=GBPDKK=x
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$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5ינו המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה ה

 –לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה 

http://www.plus500.co.il/Instruments/GBPDKK 
 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.

 שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.
  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 1%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן
 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XXXX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלת החברה

 יעוגלו למעלה(. 5-9יעוגלו למטה,  1-4) ביותר, בהתאם למבנה הציטוט ערך הקרובמעגלת את מחיר הציטוט ל החברה  העיגול: אופן
  

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

0.0001 

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

amount * 0.0001  

Amount –  שטרלינג לירות סך 

GBP/DKK  –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 . דני כתר 1  , תביא לרווח/הפסד של GBP/DKK( במחיר שע"ח 0100.0תזוזה מינימלית ), שטרלינג לירות 10000עבור רכישת : לדוגמה
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

http://www.plus500.co.il/Instruments/GBPDKK
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19 –עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס סיווג בסיס נכס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

GBP/JPY 

 

שער חליפין של צמד 

 מטבעות

בעל מועד  המכשיר אינו
 פקיעה

1% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 מינוף
 ומסחר
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  יבמונח יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על
 תפקיע מועד

 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עלות כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

 שערשבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עלות)כולל  וההפסד הרווח
 קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר

 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [𝐺𝐵𝑃/𝐽𝑃𝑌
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − 𝐺𝐵𝑃/𝐽𝑃𝑌
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [𝐺𝐵𝑃/𝐽𝑃𝑌
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 − 𝐺𝐵𝑃/𝐽𝑃𝑌
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 :מקרא

Amount –  לירות שטרלינגסך . 

𝐺𝐵𝑃/𝐽𝑃𝑌
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝐺𝐵𝑃/𝐽𝑃𝑌
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

𝐺𝐵𝑃/𝐽𝑃𝑌
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

𝐺𝐵𝑃/𝐽𝑃𝑌
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX - ראה פירוט מנגנון המרה בהמשך – העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה . 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )ככל שנדרש(, תעשה במועד סגירת העסקה  : ההמרה שער קביעת אופן

המרה  -לערך דולרי ) ככל שמטבע העסקה אינו דולר ארה"ב(  והשני המרה ראשונה ממטבע העסקה  –על ידי ביצוע המרה בשני שלבים: 

( מצוטט בזירה ואילו sellלערך מטבע החשבון )אם אינו דולר ארה"ב(, המרה הדורשת הכפלה בשער חליפין, תתבסס על שער מכירה )

עות הרלוונטיים, והכל בכפוף ( מצוטט בזירה, המתייחסים לצמדי המטבbuyהמרה הדורשת פעולת חילוק תתבסס על שער קנייה )
 לתקנון(. 10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 

 .Bid-הלבין  Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 22:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 22:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ 𝐺𝐵𝑃/𝐽𝑃𝑌
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
  -( )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון תאח לירת שטרלינגבגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע

 בתקנון. 14מפורט בפרק 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )
 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ 𝐺𝐵𝑃/𝐽𝑃𝑌
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
  -)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(  תאח לירת שטרלינגממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 

 בתקנון. 14מפורט בפרק 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )תוצאת חישוב עמלה בגין 
 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 22:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  22:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 :אמקר

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount –  לירות שטרלינגסך.   

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.22:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

𝐺𝐵𝑃/𝐽𝑃𝑌
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

𝐺𝐵𝑃/𝐽𝑃𝑌
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

𝐹𝑋– הפיננסי המכשיר נקוב בו ממטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 .פיננסי במכשיר הפסד/הרווח יתרת חישוב ראה סעיף : ההמרה שער קביעת אופן

  R (Buy)  - שבין ההפרש בניכוי החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור   )GBP( 

  LIBOR 1 Monthלבין LIBOR 1 Month )JPY( חודש כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים. 

R (Sell) - בין ההפרש בתוספת החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור   )GBP( 

 LIBOR 1 Monthלבין LIBOR 1 Month )JPY( חודש כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים. 
  ראה פירוט באתר החברה – ישראל()שעון  22:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/GBPJPY.ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  
המרת  עמלת

 מטבע 
 .מטבע המרת עמלת אין

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 
המכשיר 
 הפיננסי  

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

http://www.plus500.co.il/Instruments/GBPJPY
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 עמלות
נוספות 
בקשר 

למכשיר 
 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

 23:00יום ו'  –   00:00 'ביום   –(: שעות מסחר קיץשעון ישראל )שעון 
 23:00יום ו'  – 23:00' איום –(: שעות מסחר חורףשעון ישראל )שעון 

 חופשות: מועדי
https://www.plus500.co.il/Instruments 

 

 בו המטבע
 נקוב

 המכשיר
 הפיננסי

  יפני יין

בשערי  םכתוצאה משינויי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע רכאש
 החליפין. 

 הבסיס נכס
 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

  BRITISH POUND/JAPANESE YEN: מלא שם

 𝐺𝐵𝑃/JPYשער חליפין של צמד מטבעות  : הבסיס נכס תיאור

    http://finance.yahoo.com/q?s=GBPJPY=x :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

 GBP/JPY    :נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 לא רלוונטי

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

 http://finance.yahoo.com/quote/GBPJPY=x?ltr=1 
 קוד

 /בלומברג
 רויטרס

GBPJPY:CUR   (בלומברג ) 

 שטרלינג לירה ( (GBP הנכס מטבע
 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות 
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

בסיס 
HIGH - 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 
 

שנמדד  (LOWמסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )( שנמדד ביום HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )

 בזירה המסחר
 מערכת
 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

GBP/JPY 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו

 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:
 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:

0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
http://finance.yahoo.com/q?s=GBPJPY=x
http://finance.yahoo.com/quote/GBPJPY=x?ltr=1


 283 

 

 
 
 
 

  

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  עסקה המינימלי יהיה, ולכן שווי ה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 –לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה 

http://www.plus500.co.il/Instruments/GBPJPY 
 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.

 ת המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי בכמות היחידו
  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 1%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן
 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  סקאות שפתח מגיע לשיעור מסויםההפסד של הלקוח בע כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XXX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלת החברה

 יעוגלו למעלה(. 5-9יעוגלו למטה,  1-4) ביותר, בהתאם למבנה הציטוט ערך הקרובמעגלת את מחיר הציטוט ל החברה  העיגול: אופן
  

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

0.001 

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

amount * 0.001  

Amount – סך לירות שטרלינג . 

GBP/JPY  –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 .יפני  יין 10, תביא לרווח/הפסד של  GBP/JPY( במחיר שע"ח 0.01, תזוזה מינימלית ) לירות שטרלינג  10000עבור רכישת : לדוגמה
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

http://www.plus500.co.il/Instruments/GBPJPY
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19 –עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס סיווג בסיס נכס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

GBP/NOK 

 

שער חליפין של 

 צמד מטבעות

בעל מועד  המכשיר אינו
 פקיעה

1% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 מינוף
 ומסחר
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות חלפתו יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על
 תפקיע מועד

 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עלות כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

 שערשבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עלות)כולל  וההפסד הרווח
 קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר

 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [𝐺𝐵𝑃/𝑁𝑂𝐾 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − 𝐺𝐵𝑃/𝑁𝑂𝐾 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [𝐺𝐵𝑃/𝑁𝑂𝐾 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  𝐺𝐵𝑃/𝑁𝑂𝐾 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 :מקרא

Amount –  לירות שטרלינג.סך  

𝐺𝐵𝑃/𝑁𝑂𝐾 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝐺𝐵𝑃/𝑁𝑂𝐾 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

𝐺𝐵𝑃/𝑁𝑂𝐾 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדר הפיננסי המכשי של בזירה המכירהשער 

𝐺𝐵𝑃/𝑁𝑂𝐾 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX - ראה פירוט מנגנון המרה בהמשך – העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה . 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )ככל שנדרש(, תעשה במועד סגירת העסקה  : ההמרה שער קביעת אופן

המרה  -לערך דולרי ) ככל שמטבע העסקה אינו דולר ארה"ב(  והשני המרה ראשונה ממטבע העסקה  –על ידי ביצוע המרה בשני שלבים: 

( מצוטט בזירה ואילו sellלערך מטבע החשבון )אם אינו דולר ארה"ב(, המרה הדורשת הכפלה בשער חליפין, תתבסס על שער מכירה )

המטבעות הרלוונטיים, והכל בכפוף ( מצוטט בזירה, המתייחסים לצמדי buyהמרה הדורשת פעולת חילוק תתבסס על שער קנייה )
 לתקנון(. 10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 

 .Bid-הלבין  Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ 𝐺𝐵𝑃/𝑁𝑂𝐾  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
  -( )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון תאח לירת שטרלינגבגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע

 בתקנון. 14מפורט בפרק 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )
 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ 𝐺𝐵𝑃/𝑁𝑂𝐾  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
 -)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(  תאח לירת שטרלינגממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 

 בתקנון. 14מפורט בפרק 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )
 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי ירבמכש מסחר שעותראה סעיף "

 
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount –  לירות שטרלינגסך  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

𝐺𝐵𝑃/𝑁𝑂𝐾  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

𝐺𝐵𝑃/𝑁𝑂𝐾  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

𝐹𝑋– הפיננסי המכשיר נקוב בו ממטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 .פיננסי במכשיר הפסד/הרווח יתרת חישוב ראה סעיף : ההמרה שער קביעת אופן

 R (Buy)  - שבין ההפרש בניכוי החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור  GBP)( 

Month 1 LIBOR לבין Bank of Norway Spot Overnight Lending Rate  )NOK(  כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים 
 .חודש

R (Sell) - בין ההפרש בתוספת החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור  GBP)(

Month 1 LIBOR לבין Bank of Norway Spot Overnight Lending Rate  )  ) NOK ( בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים 
 .חודש כל

   ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 00:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/GBPNOK .ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  
המרת  עמלת

 מטבע 
 .מטבע המרת עמלת אין

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

http://www.plus500.co.il/Instruments/GBPNOK
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המכשיר 
 הפיננסי  

 עמלות
נוספות 
בקשר 

למכשיר 
 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

 07:00 – 23:00ו'  -יום ב'   –(: שעות מסחר קיץשעון ישראל )שעון 
 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 בו המטבע
 נקוב

 המכשיר
 הפיננסי

  נורווגית ורונהק

בשערי  םכתוצאה משינויי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס
 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

     BRITISH POUND/NORWEGIAN KRONE: מלא שם

  GBP/NOKשער חליפין של צמד מטבעות  : הבסיס נכס תיאור

   http://finance.yahoo.com/q?s=GBPNOK=x :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

 GBP/NOK   :נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 רלוונטילא 

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

http://finance.yahoo.com/q?s=GBPNOK=x  

 קוד
 /בלומברג
 רויטרס

GBPNOK:CUR  (בלומברג ) 

 לירה שטרלינג( GBP) הנכס מטבע
 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות 
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

בסיס 
HIGH - 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 
 

שנמדד  (LOWמסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )( שנמדד ביום HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )

 בזירה המסחר
 מערכת
 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

GBP/NOK 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו
 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:

 בסיס(.יחידת נכס  כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 העדכון.אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת 

 בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:

0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
http://finance.yahoo.com/q?s=GBPNOK=x
http://finance.yahoo.com/q?s=GBPNOK=x
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$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  ן שווי העסקה המינימלי יהיה, ולכ5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 –לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה 

http://www.plus500.co.il/Instruments/GBPNOK 
 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.

 ת היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי בכמו
  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 1%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן
 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  סקאות שפתח מגיע לשיעור מסויםההפסד של הלקוח בע כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XXXX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלת החברה

 יעוגלו למעלה(. 5-9יעוגלו למטה,  1-4) ביותר, בהתאם למבנה הציטוט ערך הקרובמעגלת את מחיר הציטוט ל החברה  העיגול: אופן
  

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

0.0001 

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

amount * 0.0001  

Amount –  לירות שטרלינג סך  . 

GBP/NOK   –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 קורונה  1, תביא לרווח/הפסד של   GBP/NOK ( במחיר שע"ח 0.0001, תזוזה מינימלית ) לירות שטרלינג  10000עבור רכישת : לדוגמה
 .נורווגית

 הציטוטים ספק
 מתודולוגיות

 הציטוטים
 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

http://www.plus500.co.il/Instruments/GBPNOK
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19 –עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס סיווג בסיס נכס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

GBP/NZD 

 

שער חליפין של 

 צמד מטבעות

בעל מועד  המכשיר אינו
 פקיעה

1% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 מינוף
 ומסחר
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  יבמונח יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על
 תפקיע מועד

 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עלות כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

 שערשבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עלות)כולל  וההפסד הרווח
 קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר

 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [𝐺𝐵𝑃/𝑁𝑍𝐷
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − 𝐺𝐵𝑃/𝑁𝑍𝐷 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [𝐺𝐵𝑃/𝑁𝑍𝐷 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 − 𝐺𝐵𝑃/𝑁𝑍𝐷
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 :מקרא

Amount –  לירות שטרלינגסך . 

𝐺𝐵𝑃/𝑁𝑍𝐷 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝐺𝐵𝑃/𝑁𝑍𝐷 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

𝐺𝐵𝑃/𝑁𝑍𝐷 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

𝐺𝐵𝑃/𝑁𝑍𝐷 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX - ראה פירוט מנגנון המרה בהמשך – העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה . 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )ככל שנדרש(, תעשה במועד סגירת העסקה  : ההמרה שער קביעת אופן

המרה  -לערך דולרי ) ככל שמטבע העסקה אינו דולר ארה"ב(  והשני המרה ראשונה ממטבע העסקה  –על ידי ביצוע המרה בשני שלבים: 

( מצוטט בזירה ואילו sellלערך מטבע החשבון )אם אינו דולר ארה"ב(, המרה הדורשת הכפלה בשער חליפין, תתבסס על שער מכירה )

עות הרלוונטיים, והכל בכפוף ( מצוטט בזירה, המתייחסים לצמדי המטבbuyהמרה הדורשת פעולת חילוק תתבסס על שער קנייה )
 לתקנון(. 10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 

 .Bid-הלבין  Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 22:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 22:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ 𝐺𝐵𝑃/𝑁𝑍𝐷  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
  -( )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון תאח לירת שטרלינגבגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע

 בתקנון. 14מפורט בפרק 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )
 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ 𝐺𝐵𝑃/𝑁𝑍𝐷 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
  -)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(  תאח לירת שטרלינגממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 

 בתקנון. 14מפורט בפרק 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )תוצאת חישוב עמלה בגין 
 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 22:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  22:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 :אמקר

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount –  לירות שטרלינגסך.   

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.22:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

𝐺𝐵𝑃/𝑁𝑍𝐷  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

𝐺𝐵𝑃/𝑁𝑍𝐷  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

𝐹𝑋– הפיננסי המכשיר נקוב בו ממטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 .פיננסי במכשיר הפסד/הרווח יתרת חישוב ראה סעיף : ההמרה שער קביעת אופן

 R (Buy)  - שבין ההפרש בניכוי החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור   )GBP( 

  LIBOR 1 Monthלבין Rate Cash Official Spot Zealand New of Bank )NZD( כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים 
 .חודש

R (Sell) - בין ההפרש בתוספת החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור   )GBP( 

   LIBOR 1 Monthלבין Rate Cash Official Spot Zealand New of Bank )NZD( כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים 
 .חודש

 ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 22:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/GBPNZD לטפורמת המסחר.ובפרטי נכס הבסיס בפ  
המרת  עמלת

 מטבע 
 .מטבע המרת עמלת אין

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

http://www.plus500.co.il/Instruments/GBPNZD
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המכשיר 
 הפיננסי  

 עמלות
נוספות 
בקשר 

למכשיר 
 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

 23:00יום ו'  –   00:00 'ביום   –(: שעות מסחר קיץשעון ישראל )שעון 
 23:00יום ו'  – 23:00' איום –(: שעות מסחר חורףשעון ישראל )שעון 

 חופשות: מועדי
https://www.plus500.co.il/Instruments 

 

 בו המטבע
 נקוב

 המכשיר
 הפיננסי

  דיזילנו ני דולר

בשערי  םכתוצאה משינויי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס
 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

 ARBRITISH POUND/NEW ZEALAND DOLL: מלא שם

 𝐺𝐵𝑃/𝑁𝑍𝐷שער חליפין של צמד מטבעות  : הבסיס נכס תיאור

  http://finance.yahoo.com/q?s=GBPNZD=x  :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

 GBP/NZD    :נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 לא רלוונטי

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

http://finance.yahoo.com/q?s=GBPNZD=x  
 קוד

 /בלומברג
 רויטרס

GBPNZD:CUR   (בלומברג ) 

 שטרלינג לירה ( (GBP) הנכס מטבע
 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות 
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

בסיס 
HIGH - 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 
 

שנמדד  (LOW( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )

 בזירה המסחר
 מערכת
 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

GBP/NZD 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו
 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:

 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:

0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
http://finance.yahoo.com/q?s=GBPNZD=x
http://finance.yahoo.com/q?s=GBPNZD=x
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$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  עסקה המינימלי יהיה, ולכן שווי ה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 –לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה 

http://www.plus500.co.il/Instruments/GBPNZD 
 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.

 ת המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי בכמות היחידו
  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 1%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן
 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  סקאות שפתח מגיע לשיעור מסויםההפסד של הלקוח בע כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XXXX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלת החברה

 יעוגלו למעלה(. 5-9יעוגלו למטה,  1-4) ביותר, בהתאם למבנה הציטוט ערך הקרובמעגלת את מחיר הציטוט ל החברה  העיגול: אופן
  

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

0.0001 

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

amount * 0.0001  

Amount – סך לירות שטרלינג . 

GBP/NZD –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

ו ני דולר  1, תביא לרווח/הפסד של   GBP/NZD( במחיר שע"ח 0.0001, תזוזה מינימלית )לירות שטרלינג  10000עבור רכישת : לדוגמה
 .זילנדי

 הציטוטים ספק
 מתודולוגיות

 הציטוטים
 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

1%D7%A2%22%D7%9Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%9 

 

http://www.plus500.co.il/Instruments/GBPNZD
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19  -עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס סיווג בסיס נכס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

GBP/SEK 

 

שער חליפין של 

 צמד מטבעות

בעל מועד  המכשיר אינו
 פקיעה

1% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 מינוף
 ומסחר
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על
 תפקיע מועד

 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עלות כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

 שערשבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עלות)כולל  וההפסד הרווח
 קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר

 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [𝐺𝐵𝑃/𝑆𝐸𝐾
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − 𝐺𝐵𝑃/𝑆𝐸𝐾
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [𝐺𝐵𝑃/𝑆𝐸𝐾
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 − 𝐺𝐵𝑃/𝑆𝐸𝐾
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 :מקרא

Amount –  לירות שטרלינגסך . 

𝐺𝐵𝑃/𝑆𝐸𝐾
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝐺𝐵𝑃/𝑆𝐸𝐾
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

𝐺𝐵𝑃/𝑆𝐸𝐾
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

𝐺𝐵𝑃/𝑆𝐸𝐾
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX - ראה פירוט מנגנון המרה בהמשך – העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה . 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )ככל שנדרש(, תעשה במועד סגירת העסקה  : ההמרה שער קביעת אופן

המרה  -לערך דולרי ) ככל שמטבע העסקה אינו דולר ארה"ב(  והשני המרה ראשונה ממטבע העסקה  –על ידי ביצוע המרה בשני שלבים: 

( מצוטט בזירה ואילו sellלערך מטבע החשבון )אם אינו דולר ארה"ב(, המרה הדורשת הכפלה בשער חליפין, תתבסס על שער מכירה )

עות הרלוונטיים, והכל בכפוף ( מצוטט בזירה, המתייחסים לצמדי המטבbuyהמרה הדורשת פעולת חילוק תתבסס על שער קנייה )
 לתקנון(. 10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 

 .Bid-הלבין  Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ 𝐺𝐵𝑃/𝑆𝐸𝐾
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
  -( )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון תאח לירת שטרלינגבגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע

 בתקנון. 14מפורט בפרק 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )
 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ 𝐺𝐵𝑃/𝑆𝐸𝐾
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
  -)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(  תאח לירת שטרלינגממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 

 בתקנון. 14מפורט בפרק 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת 
 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועיממה בכל 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount –  לירות שטרלינגסך.   

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

𝐺𝐵𝑃/𝑆𝐸𝐾
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

𝐺𝐵𝑃/𝑆𝐸𝐾
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

𝐹𝑋– הפיננסי המכשיר נקוב בו ממטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 .פיננסי במכשיר הפסד/הרווח יתרת חישוב ראה סעיף : ההמרה שער קביעת אופן

 R (Buy)  - שבין ההפרש בניכוי החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור  GBP)( 

Month 1 LIBOR לבין Bank of Sweden Spot Overnight Lending Rate  )(SEK  כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים 
 .חודש

R (Sell) - בין ההפרש בתוספת החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור  GBP)( 

Month 1 LIBOR לבין Bank of Sweden Spot Overnight Lending Rate  )(SEK  כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים 
 .חודש

  ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 00:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/GBPSEK .ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  
המרת  עמלת

 מטבע 
 .מטבע המרת עמלת אין

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

http://www.plus500.co.il/Instruments/GBPSEK
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המכשיר 
 הפיננסי  

 עמלות
נוספות 
בקשר 

למכשיר 
 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

  07:00– 23:00ו'  -יום ב'    –(: שעות מסחר קיץשעון ישראל )שעון 
 חופשות:  מועדי

tps://www.plus500.co.il/Instrumentsht 
 

 בו המטבע
 נקוב

 המכשיר
 הפיננסי

  שוודי כתר

בשערי  םכתוצאה משינויי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס
 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

   POUND/SWEDISH KRONABRITISH: מלא שם

 𝐺𝐵𝑃/𝑆𝐸𝐾שער חליפין של צמד מטבעות  : הבסיס נכס תיאור

     http://finance.yahoo.com/q?s=GBPSEK=x :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

 𝐺𝐵𝑃/𝑆𝐸𝐾   :נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 לא רלוונטי

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

http://finance.yahoo.com/q?s=GBPSEK=x   
 קוד

 /בלומברג
 רויטרס

GBPSEK:CUR  (בלומברג ) 

 שטרלינג לירה ( (GBP) הנכס מטבע
 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות 
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

בסיס 
HIGH - 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 
 

שנמדד  (LOW( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )HIGHהחישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )אופן 

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )

 בזירה המסחר
 מערכת
 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

   𝐺𝐵𝑃/𝑆𝐸𝐾 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו
 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:

 יחידת נכס בסיס(. )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחירכמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי 

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון 

 בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:

0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
http://finance.yahoo.com/q?s=GBPSEK=x
http://finance.yahoo.com/q?s=GBPSEK=x


 295 

 

 
 
 
 

  

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5מספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו ה

 –לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה 

http://www.plus500.co.il/Instruments/GBPSEK 
 המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר. ובפרטי

 שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.
  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 1%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן
 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XXXX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלת החברה

 יעוגלו למעלה(. 5-9יעוגלו למטה,  1-4) ביותר, בהתאם למבנה הציטוט ערך הקרובמעגלת את מחיר הציטוט ל החברה  העיגול: אופן
  

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

0.0001 

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

amount * 0.0001  

Amount – סך לירות שטרלינג . 

GBP/SEK –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

כתר    1, תביא לרווח/הפסד של   GBP/SEK( במחיר שע"ח 0.0001, תזוזה מינימלית ) לירות שטרלינג  10000עבור רכישת : לדוגמה
 שבדי.

 הציטוטים ספק
 מתודולוגיות

 הציטוטים
 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

http://www.plus500.co.il/Instruments/GBPSEK
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 תקנון - דף מוצר
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19 –עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס סיווג בסיס נכס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

GBP/USD 

 

שער חליפין של 

 צמד מטבעות

בעל מועד  המכשיר אינו
 פקיעה

1% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 מינוף
 ומסחר
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  הפיננסיהמכשיר  את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח
 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [𝐺𝐵𝑃/𝑈𝑆𝐷 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − 𝐺𝐵𝑃/𝑈𝑆𝐷  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [𝐺𝐵𝑃/𝑈𝑆𝐷  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 − 𝐺𝐵𝑃/𝑈𝑆𝐷 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 :מקרא

Amount –  סטרלינג לירותסך . 

𝐺𝐵𝑃/𝑈𝑆𝐷    
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝐺𝐵𝑃/𝑈𝑆𝐷    
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

𝐺𝐵𝑃/𝑈𝑆𝐷    
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

𝐺𝐵𝑃/𝑈𝑆𝐷    
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תעשה לפי שער המכירה בזירה : ההמרה שער קביעת אופן

(bidשל צמד המטבעות דולר )  10ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד סגירת העסקה, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 
 לתקנון(.

 

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל) יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 22:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 22:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ 𝐺𝐵𝑃/𝑈𝑆𝐷    
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 

  -( )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון תאח לירת שטרלינגבגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14מפורט בפרק 

 
 מעבר לנקודה העשרונית(.ספרות  2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ 𝐺𝐵𝑃/𝑈𝑆𝐷    
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
  -)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(  תאח לירת שטרלינגממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 

 בתקנון. 14מפורט בפרק 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )
 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 22:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  22:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount –  טרלינגש לירותסך.   

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.22:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

𝐺𝐵𝑃/𝑈𝑆𝐷    
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועד של המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

𝐺𝐵𝑃/𝑈𝑆𝐷    
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 

 האחרוןלפי שער המכירה  תיעשה, המסחר חשבון מטבע לערכי, פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה:  המרת ההמרה שער קביעת אופן

(, בכפוף למנגנון המחירים לעילבגין העמלה )כמתואר  חיוב( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד bid) בזירה
 (.לתקנון 10 סעיף ראההבלתי תלוי )

 R (Buy)  - שבין ההפרש בניכוי החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור  LIBOR  

) GBP ( Month 1 לבין Month 1 LIBOR (USD) חודש כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים. 

R (Sell) - 1  בין ההפרש בתוספת החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור LIBOR  

) GBP ( Month לבין  Month 1 LIBOR (USD) חודש כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים. 
  ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 22:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/GBPUSD .ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  

המרת  עמלת
 מטבע 

 .מטבע המרת עמלת אין

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 
המכשיר 
 הפיננסי  

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

http://www.plus500.co.il/Instruments/GBPUSD
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 עמלות
נוספות 
בקשר 

למכשיר 
 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

 23:00יום ו'  –   00:00 'ביום   –(: שעות מסחר קיץשעון ישראל )שעון 
 23:00יום ו'  – 23:00' איום –(: שעות מסחר חורףשעון ישראל )שעון 

 חופשות: מועדי
ps://www.plus500.co.il/Instrumentshtt 

 

 בו המטבע
 נקוב

 המכשיר
 הפיננסי

 )$(. הברית ארצות דולר

בשערי  יםכתוצאה משינוי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס

 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

     BRITISH POUND/US DOLLAR: מלא שם

  GBP/USDשער חליפין של צמד מטבעות  : הבסיס נכס תיאור
 :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

 http://finance.yahoo.com/q?s=GBPUSD=x  

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

 GBP/USD :נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 לא רלוונטי

  מחיר
  –הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

 

http://finance.yahoo.com/q?s=GBPUSD=x 

 קוד
 /בלומברג
 רויטרס

GBPUSD:CUR   (בלומברג ) 

 טרלינגש לירה ( GBP ) הנכס מטבע

 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות 
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

 HIGHבסיס 

- LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 
 

שנמדד  (LOW( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )HIGHהחישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )אופן 

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )

 בזירה המסחר

 מערכת
 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

GBP/USD 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו
 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:

 יחידת נכס בסיס(. המינימלית הנדרשת*מחירכמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה 

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות 

 בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
http://finance.yahoo.com/q?s=GBPUSD=x
http://finance.yahoo.com/q?s=GBPUSD=x
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0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5קרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו המספר ה

 –לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה 

http://www.plus500.co.il/Instruments/GBPUSD 
 ר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.ובפרטי המכשי

 שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.
  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 1%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XXXXX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלת החברה

 יעוגלו למעלה(. 5-9יעוגלו למטה,  1-4) ביותר, בהתאם למבנה הציטוט ערך הקרובמעגלת את מחיר הציטוט ל החברה  העיגול: אופן
  

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

$0.00001 

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

amount * 0.00001$  

Amount –  טרלינגש לירותסך.   

GBP/USD  –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

, תביא לרווח/הפסד GBP/USD ( במחיר חוזה 0.00001, תזוזה מינימלית )  GBP/USD לירות שטרלינג 10000עבור רכישת  :לדוגמה
 .דולר ארה"ב  0.1של 

 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

http://www.plus500.co.il/Instruments/GBPUSD
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 תקנון - דף מוצר
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19  -עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס סיווג בסיס נכס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

NZD/CHF 

 

שער חליפין של 

 צמד מטבעות

בעל מועד  המכשיר אינו
 פקיעה

1% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 מינוף
 ומסחר
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על
 תפקיע מועד

 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עלות כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

 שערשבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עלות)כולל  וההפסד הרווח
 קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר

 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [NZD/CHF 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − NZD/CHF 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [NZD/CHF 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 − NZD/CHF 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 :מקרא

Amount –  זילנדיו ני דולר סך. 

NZD/CHF
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

NZD/CHF 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

NZD/CHF 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

NZD/CHF 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX - ראה פירוט מנגנון המרה בהמשך – העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה . 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
 



 301 

המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )ככל שנדרש(, תעשה במועד סגירת העסקה  : ההמרה שער קביעת אופן
המרה  -לערך דולרי ) ככל שמטבע העסקה אינו דולר ארה"ב(  והשני המרה ראשונה ממטבע העסקה  –על ידי ביצוע המרה בשני שלבים: 

( מצוטט בזירה ואילו sellלערך מטבע החשבון )אם אינו דולר ארה"ב(, המרה הדורשת הכפלה בשער חליפין, תתבסס על שער מכירה )

עות הרלוונטיים, והכל בכפוף ( מצוטט בזירה, המתייחסים לצמדי המטבbuyהמרה הדורשת פעולת חילוק תתבסס על שער קנייה )
 לתקנון(. 10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 

 .Bid-הלבין  Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 22:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 22:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ NZD/CHF  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
  -( )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון דולר ניו זילנדי אחדבגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע

 בתקנון. 14מפורט בפרק 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )
 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ NZD/CHF  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
  -)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(  דולר ניו זילנדי אחדממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 

 בתקנון. 14מפורט בפרק 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת 
 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 22:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  22:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount –  זילנדיו ני דולר סך. 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.22:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

NZD/CHF  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

NZD/CHF  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

𝐹𝑋– הפיננסי המכשיר נקוב בו ממטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 .פיננסי במכשיר הפסד/הרווח יתרת חישוב ראה סעיף : ההמרה שער קביעת אופן

 R (Buy)  - שבין ההפרש בניכוי החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור  of Bank 

)NZD( Rate Cash Official Spot Zealand New לבין LIBOR 1 Month )CHF( כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים 
 .חודש

R (Sell) - בין ההפרש בתוספת החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור  of Bank 

)NZD( Rate Cash Official Spot Zealand New לבין LIBOR 1 Month CHF)( כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים 
 .חודש

   ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 22:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/NZDCHF .ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  
המרת  עמלת

 מטבע 
 .מטבע המרת עמלת אין

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 
המכשיר 
 הפיננסי  

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

http://www.plus500.co.il/Instruments/NZDCHF
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 עמלות
נוספות 
בקשר 

למכשיר 
 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

 23:00יום ו'  –   00:00 'ביום   –(: שעות מסחר קיץשעון ישראל )שעון 
 23:00יום ו'  – 23:00' איום –(: שעות מסחר חורףשעון ישראל )שעון 

 חופשות: מועדי
ps://www.plus500.co.il/Instrumentshtt 

 

 בו המטבע
 נקוב

 המכשיר
 הפיננסי

 שוויצרי פרנק

בשערי  םכתוצאה משינויי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס
 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

     ZEALAND DOLLAR/SWISS FRANCNEW: מלא שם

 CHF/NZDשער חליפין של צמד מטבעות  : הבסיס נכס תיאור

      http://finance.yahoo.com/q?s=NZDCHF=x   :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

 NZD/CHF:נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 לא רלוונטי

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

  http://finance.yahoo.com/q?s=NZDCHF=x    

 קוד
 /בלומברג
 רויטרס

NZDCHF:CUR   (בלומברג ) 

 זילנדיו ני דולר  ( NZD) הנכס מטבע
 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות 
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

בסיס 
HIGH - 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 
 

שנמדד  (LOW( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )

 בזירה המסחר
 מערכת
 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

CHF/NZD 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו

 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:
 יחידת נכס בסיס(. הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחירכמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור 

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות 

 בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:

0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
http://finance.yahoo.com/q?s=NZDCHF=x
http://finance.yahoo.com/q?s=NZDCHF=x
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$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5קרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו המספר ה

 –לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה 

http://www.plus500.co.il/Instruments/NZDCHF 
 ר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.ובפרטי המכשי

 שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.
  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 1%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן
 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  סקאות שפתח מגיע לשיעור מסויםההפסד של הלקוח בע כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XXXX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלת החברה

 יעוגלו למעלה(. 5-9יעוגלו למטה,  1-4) ביותר, בהתאם למבנה הציטוט ערך הקרובמעגלת את מחיר הציטוט ל החברה  העיגול: אופן
  

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

0.0001 

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

amount * 0.0001  

Amount –  זילנדיו ני דולרסך . 

NZD/CHF–  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 פרנק 1, תביא לרווח/הפסד של NZD/CHF( במחיר שע"ח 0.0001, תזוזה מינימלית )ו זילנדיני דולר 10000עבור רכישת : לדוגמה

 .שוויצרי
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

http://www.plus500.co.il/Instruments/NZDCHF
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 תקנון - דף מוצר
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19 –עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס סיווג בסיס נכס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

NZD/JPY 

 

שער חליפין של 

 צמד מטבעות

בעל מועד  המכשיר אינו
 פקיעה

1% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 מינוף
 ומסחר
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות חלפתו יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על
 תפקיע מועד

 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עלות כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

 שערשבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עלות)כולל  וההפסד הרווח
 קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר

 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [NZD/JPY 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − NZD/JPY 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [NZD/JPY 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 − NZD/JPY 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 :מקרא

Amount –  זילנדיו ני דולר סך. 

NZD/JPY
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

NZD/JPY 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

NZD/JPY 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

NZD/JPY 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX - ראה פירוט מנגנון המרה בהמשך – העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה . 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )ככל שנדרש(, תעשה במועד סגירת העסקה  : ההמרה שער קביעת אופן
המרה  -לערך דולרי ) ככל שמטבע העסקה אינו דולר ארה"ב(  והשני המרה ראשונה ממטבע העסקה  –על ידי ביצוע המרה בשני שלבים: 

( מצוטט בזירה ואילו sellלערך מטבע החשבון )אם אינו דולר ארה"ב(, המרה הדורשת הכפלה בשער חליפין, תתבסס על שער מכירה )

עות הרלוונטיים, והכל בכפוף ( מצוטט בזירה, המתייחסים לצמדי המטבbuyהמרה הדורשת פעולת חילוק תתבסס על שער קנייה )
 לתקנון(. 10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 

 .Bid-הלבין  Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 22:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 22:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ NZD/JPY  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
  –( )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון דולר ניו זילנדי אחדבגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע

 בתקנון. 14מפורט בפרק 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )
 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ NZD/JPY  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
  -)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(  דולר ניו זילנדי אחדממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 

 בתקנון. 14מפורט בפרק 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת 
 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 22:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  22:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount –  זילנדיו ני דולרסך. 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.22:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

NZD/JPY  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

NZD/JPY  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

𝐹𝑋– הפיננסי המכשיר נקוב בו ממטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 .פיננסי במכשיר הפסד/הרווח יתרת חישוב ראה סעיף : ההמרה שער קביעת אופן

 R (Buy)  - שבין ההפרש בניכוי החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור  of Bank 

)NZD( Rate Cash Official Spot Zealand New לבין LIBOR 1 Month )JPY( חודש כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים. 

R (Sell) - בין ההפרש בתוספת החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור  of Bank 

)NZD( Rate Cash Official Spot Zealand New לבין LIBOR 1 Month JPY)( חודש כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים. 
    ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 22:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

 http://www.plus500.co.il/Instruments/NZDJPY.ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  
המרת  עמלת

 מטבע 
 .מטבע המרת עמלת אין

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 
המכשיר 
 הפיננסי  

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

 עמלות
נוספות 

 אין

http://www.plus500.co.il/Instruments/NZDJPY
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בקשר 
למכשיר 
 הפיננסי 

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

 23:00יום ו'  –   00:00 'ביום   –(: שעות מסחר קיץשעון ישראל )שעון 
 23:00יום ו'  – 23:00' איום –(: שעות מסחר חורףשעון ישראל )שעון 

 חופשות: מועדי
https://www.plus500.co.il/Instruments 

 

 בו המטבע
 נקוב

 המכשיר
 הפיננסי

  יפני יין

בשערי  םכתוצאה משינויי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס
 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

    NNEW ZEALAND DOLLAR/JAPANESE YE: מלא שם

 JPY/NZDשער חליפין של צמד מטבעות  : הבסיס נכס תיאור

      http://finance.yahoo.com/q?s=NZDJPY=x  :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

 NZD/JPY:נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 רלוונטילא 

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

http://finance.yahoo.com/q?s=NZDJPY=x     
 קוד

 /בלומברג
 רויטרס

NZDJPY:CUR   (בלומברג ) 

 זילנדיו ני דולר  ( NZD) הנכס מטבע
 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות 
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

בסיס 
HIGH - 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 
 

שנמדד  (LOWשנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )( HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )

 בזירה המסחר
 מערכת
 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

JPY/NZD 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו

 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:
 בסיס(.יחידת נכס  כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 העדכון.אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת 

 בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:

0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
http://finance.yahoo.com/q?s=NZDJPY=x
http://finance.yahoo.com/q?s=NZDJPY=x
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 385$  ן שווי העסקה המינימלי יהיה, ולכ5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 
 –לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה 

http://www.plus500.co.il/Instruments/NZDJPY 
 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.

 ת היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי בכמו
  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 1%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן
 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  סקאות שפתח מגיע לשיעור מסויםההפסד של הלקוח בע כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלת החברה

 יעוגלו למעלה(. 5-9יעוגלו למטה,  1-4) ביותר, בהתאם למבנה הציטוט ערך הקרובמעגלת את מחיר הציטוט ל החברה  העיגול: אופן
  

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

0.01 

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

amount * 0.01  

Amount –  זילנדיו ני דולרסך . 

NZD/JPY–  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 . יפני יין  100, תביא לרווח/הפסד של   NZD/JPY( במחיר שע"ח 0.01, תזוזה מינימלית )זילנדי ו ני דולר  10000עבור רכישת : לדוגמה
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

http://www.plus500.co.il/Instruments/NZDJPY
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19 –עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס סיווג בסיס נכס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

NZD/USD 

 

שער חליפין של 

 צמד מטבעות

בעל מועד  המכשיר אינו
 פקיעה

1% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 ומסחר מינוף
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  יבמונח יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח
 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [𝑁𝑍𝐷/𝑈𝑆𝐷 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − 𝑁𝑍𝐷/𝑈𝑆𝐷  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [𝑁𝑍𝐷/𝑈𝑆𝐷  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  𝑁𝑍𝐷/𝑈𝑆𝐷 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 :מקרא

Amount –  זילנדיו ני דולרסך.  

𝑁𝑍𝐷/𝑈𝑆𝐷  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝑁𝑍𝐷/𝑈𝑆𝐷  
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

𝑁𝑍𝐷/𝑈𝑆𝐷  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

𝑁𝑍𝐷/𝑈𝑆𝐷  
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תעשה לפי שער המכירה בזירה : ההמרה שער קביעת אופן

(bid/של צמד המטבעות דולר ארה"ב ) 10מטבע חשבון המסחר, במועד סגירת העסקה, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 
 לתקנון(.

 

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל) יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 22:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 22:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ 𝑁𝑍𝐷/𝑈𝑆𝐷  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
  -( )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון דולר ניו זילנדי אחדבגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע

 בתקנון. 14מפורט בפרק 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )
 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגיןעמלה 

amount ∗ 𝑁𝑍𝐷/𝑈𝑆𝐷  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
  -)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(  דולר ניו זילנדי אחדממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 

 בתקנון. 14מפורט בפרק 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )
 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 ה.יזוכ הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 22:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  22:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount –  ניזילנדי דולרסך.   

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.22:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

𝑁𝑍𝐷/𝑈𝑆𝐷  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה תפתיח במועד של המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

𝑁𝑍𝐷/𝑈𝑆𝐷  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 האחרוןלפי שער המכירה  תיעשה, המסחר חשבון מטבע לערכי, פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה:  המרת ההמרה שער קביעת אופן

(, בכפוף למנגנון המחירים לעילבגין העמלה )כמתואר  חיוב( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד bid) בזירה
 (.לתקנון 10 סעיף ראההבלתי תלוי )

 R (Buy)  - שבין ההפרש בניכוי החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור  of Bank  

)  𝑁𝑍𝐷( Rate Cash Official Spot Zealand New לבין Month 1 LIBOR (USD) כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים 
 .חודש

R (Sell) - בין ההפרש בתוספת החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור  of Bank 

)  𝑁𝑍𝐷( Rate Cash Official Spot Zealand New לבין LIBOR 1 Month  (USD)  כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים 
 .חודש

  ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 22:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

 http://www.plus500.co.il/Instruments/NZDUSD.ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  

המרת  עמלת
 מטבע 

 .מטבע המרת עמלת אין

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

http://www.plus500.co.il/Instruments/NZDUSD
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המכשיר 
 הפיננסי  

 עמלות
נוספות 
בקשר 

למכשיר 
 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

 23:00יום ו'  –   00:00 'ביום   –(: שעות מסחר קיץשעון ישראל )שעון 
 23:00יום ו'  – 23:00' איום –(: שעות מסחר חורףשעון ישראל )שעון 

 חופשות: מועדי
https://www.plus500.co.il/Instruments 

 

 בו המטבע
 נקוב

 המכשיר
 הפיננסי

 )$(. הברית ארצות דולר

בשערי  יםכתוצאה משינוי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס

 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

   NEW ZEALAND DOLLAR/US DOLLAR: מלא שם

  NZD/USDשער חליפין של צמד מטבעות  : הבסיס נכס תיאור

  https://finance.yahoo.com/quote/NZDUSD=x?ltr=1: הבסיס נכס אודות נוסף למידע

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

 NZD/USD   :נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 לא רלוונטי

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

https://finance.yahoo.com/quote/NZDUSD=x?ltr=1 

 קוד
 /בלומברג
 רויטרס

NZDUSD:CUR   (בלומברג ) 

 זילנדיו ני דולר ( NZD ) הנכס מטבע

 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות 
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

 HIGHבסיס 

- LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 
 

שנמדד  (LOW( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )HIGHהחישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )אופן 

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )

 בזירה המסחר

 מערכת
 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

NZD/USD 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו
 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:

 יחידת נכס בסיס(. המינימלית הנדרשת*מחירכמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה 

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות 

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
https://finance.yahoo.com/quote/NZDUSD=x?ltr=1
https://finance.yahoo.com/quote/NZDUSD=x?ltr=1
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 בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:
0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5קרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו המספר ה

 –לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה 

http://www.plus500.co.il/Instruments/NZDUSD 
 ר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.ובפרטי המכשי

 שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.
  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 1%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XXXXX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלת החברה

 יעוגלו למעלה(. 5-9יעוגלו למטה,  1-4) ביותר, בהתאם למבנה הציטוט ערך הקרובמעגלת את מחיר הציטוט ל החברה  העיגול: אופן
  

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

$0.00001 

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

amount * 0.00001$  

Amount –  זילנדיו ני דולרסך . 

 NZD/USD   –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

, תביא לרווח/הפסד NZD/USD ( במחיר חוזה 0.00001, תזוזה מינימלית )  NZD/USD  זילנדיו ני דולר  10000עבור רכישת  :לדוגמה
 .דולר ארה"ב  0.1של 

 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

http://www.plus500.co.il/Instruments/NZDUSD
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19-עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס סיווג בסיס נכס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

SEK/NOK 

 

שער חליפין של 

 צמד מטבעות

בעל מועד  המכשיר אינו
 פקיעה

1% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 ומסחר מינוף
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  יבמונח יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על
 תפקיע מועד

 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עלות כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

 שערשבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עלות)כולל  וההפסד הרווח
 קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר

 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [SEK/NOK 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − SEK/NOK 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [SEK/NOK 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 − SEK/NOK 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 

 :מקרא

Amount –  שוודי כתרסך. 

SEK/NOK
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

SEK/NOK 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

SEK/NOK 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

SEK/NOK 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX - ראה פירוט מנגנון המרה בהמשך – העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה . 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )ככל שנדרש(, תעשה במועד סגירת העסקה  : ההמרה שער קביעת אופן

המרה  -לערך דולרי ) ככל שמטבע העסקה אינו דולר ארה"ב(  והשני המרה ראשונה ממטבע העסקה  –על ידי ביצוע המרה בשני שלבים: 

( מצוטט בזירה ואילו sellלערך מטבע החשבון )אם אינו דולר ארה"ב(, המרה הדורשת הכפלה בשער חליפין, תתבסס על שער מכירה )

עות הרלוונטיים, והכל בכפוף ( מצוטט בזירה, המתייחסים לצמדי המטבbuyהמרה הדורשת פעולת חילוק תתבסס על שער קנייה )
 לתקנון(. 10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 

 .Bid-הלבין  Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ SEK/NOK  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
  -( )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון כתר שוודי אחדבגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע

 בתקנון. 14מפורט בפרק 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )
 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ SEK/NOK  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
  -)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(  כתר שוודי אחדממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 

 בתקנון. 14מפורט בפרק 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תעוגל למאית הקרובה ביותר )תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה 
 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבוע, בכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount –  שוודי כתרסך. 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

SEK/NOK  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

SEK/NOK  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

𝐹𝑋– הפיננסי המכשיר נקוב בו ממטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 .פיננסי במכשיר הפסד/הרווח יתרת חישוב ראה סעיף : ההמרה שער קביעת אופן

 R (Buy)  - שבין ההפרש בניכוי החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור  of Bank 

)SEK( Rate Lending Overnight Spot Sweden לבין  Bank of Norway Spot Overnight Lending Rate )NOK( במונחים 
 .חודש כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים,

R (Sell) - בין ההפרש בתוספת החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור  of Bank 

)SEK( Rate Lending Overnight Spot Sweden לבין Bank of Norway Spot Overnight Lending Rate  NOK)( במונחים 
 .חודש כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים,
  ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 00:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

   http://www.plus500.co.il/Instruments/SEKNOK  .ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  
המרת  עמלת

 מטבע 
 .מטבע המרת עמלת אין

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

http://www.plus500.co.il/Instruments/SEKNOK
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המכשיר 
 הפיננסי  

 עמלות
נוספות 
בקשר 

למכשיר 
 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

 07:00 – 23:00ו' -יום ב'   –סחר (: שעות מקיץשעון ישראל )שעון 
 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 בו המטבע
 נקוב

 המכשיר
 הפיננסי

 נורווגית קורונה

בשערי  םכתוצאה משינויי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס
 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

 SWEDISH KRONA/NORWEGIAN KRONE: מלא שם

 NOK/SEKשער חליפין של צמד מטבעות  : הבסיס נכס תיאור

      http://finance.yahoo.com/q?s=SEKNOK=x   :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

 SEK/NOK:נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 רלוונטילא 

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

  http://finance.yahoo.com/q?s=SEKNOK=x    

 קוד
 /בלומברג
 רויטרס

SEKNOK:CUR   (בלומברג ) 

 שוודי כתר ( SEK) הנכס מטבע
 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות 
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

בסיס 
HIGH - 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 
 

שנמדד  (LOWביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )( שנמדד HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )

 בזירה המסחר
 מערכת
 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

NOK/SEK 

מסחר  כמות
 מינימלית

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו
 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:

 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 ה לא עגולה, הכמות תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:בהתקבל תוצא

0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
http://finance.yahoo.com/q?s=SEKNOK=x
http://finance.yahoo.com/q?s=SEKNOK=x
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$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  המינימלי יהיה, ולכן שווי העסקה 5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 –לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה 

http://www.plus500.co.il/Instruments/SEKNOK 
 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.

 נימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי בכמות היחידות המי
  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 1%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן
 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XXXX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלת החברה

 יעוגלו למעלה(. 5-9יעוגלו למטה,  1-4) ביותר, בהתאם למבנה הציטוט ערך הקרובמעגלת את מחיר הציטוט ל החברה  העיגול: אופן
  

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

0.0001 

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

amount * 0.0001  

Amount –  שוודי כתרסך . 

SEK/NOK–  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 קורונה   1, תביא לרווח/הפסד של   SEK/NOK( במחיר שע"ח 0.0001מינימלית ), תזוזה שוודי כתר  10000עבור רכישת : לדוגמה

 .נורווגית
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

http://www.plus500.co.il/Instruments/SEKNOK
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 תקנון - דף מוצר
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19-עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס סיווג בסיס נכס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

USD/CAD 

 

שער חליפין של 

 צמד מטבעות

בעל מועד  המכשיר אינו
 פקיעה

1% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 ומסחר מינוף
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על
 תפקיע מועד

 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עלות כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

 שערשבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עלות)כולל  וההפסד הרווח
 קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר

 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [𝑈𝑆𝐷/𝐶𝐴𝐷 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − 𝑈𝑆𝐷/𝐶𝐴𝐷 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [𝑈𝑆𝐷/𝐶𝐴𝐷 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  𝑈𝑆𝐷/𝐶𝐴𝐷 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 :מקרא

Amount –  דולר ארה"בסך . 

𝑈𝑆𝐷/𝐶𝐴𝐷 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝑈𝑆𝐷/𝐶𝐴𝐷 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

𝑈𝑆𝐷/𝐶𝐴𝐷 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

𝑈𝑆𝐷/𝐶𝐴𝐷 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX - ראה פירוט מנגנון המרה בהמשך – העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה . 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )ככל שנדרש(, תעשה במועד סגירת העסקה  : ההמרה שער קביעת אופן
המרה  -לערך דולרי ) ככל שמטבע העסקה אינו דולר ארה"ב(  והשני המרה ראשונה ממטבע העסקה  –על ידי ביצוע המרה בשני שלבים: 

( מצוטט בזירה ואילו sellלערך מטבע החשבון )אם אינו דולר ארה"ב(, המרה הדורשת הכפלה בשער חליפין, תתבסס על שער מכירה )

עות הרלוונטיים, והכל בכפוף ( מצוטט בזירה, המתייחסים לצמדי המטבbuyהמרה הדורשת פעולת חילוק תתבסס על שער קנייה )
 לתקנון(. 10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 

 .Bid-הלבין  Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ 𝑈𝑆𝐷/𝐶𝐴𝐷  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛  * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון  דולר ארצות הברית אחדבגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע

 בתקנון. 14מפורט בפרק   -( האחרון
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )
 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ 𝑈𝑆𝐷/𝐶𝐴𝐷  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛  * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון  דולר ארצות הברית אחדממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 

 בתקנון. 14מפורט בפרק   -האחרון( 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )תוצאת חישוב עמלה בגין 
 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount –  דולר ארה"בסך  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

𝑈𝑆𝐷/𝐶𝐴𝐷  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

𝑈𝑆𝐷/𝐶𝐴𝐷  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

𝐹𝑋– הפיננסי המכשיר נקוב בו ממטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 .פיננסי במכשיר הפסד/הרווח יתרת חישוב ראה סעיף : ההמרה שער קביעת אופן

 R (Buy)  - 1  שבין ההפרש בניכוי החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור LIBOR

)USD( Month לבין Rate  Rate Lending Overnight Spot Canada of Bank  CAD)( בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים 
 .חודש כל

R (Sell) - 1  בין ההפרש בתוספת החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור LIBOR

)USD( Month לבין   Rate Lending Overnight Spot Canada of Bank  CAD)( כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים 
 .חודש

  ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 00:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/USDCAD .ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  
המרת  עמלת

 מטבע 
 .מטבע המרת עמלת אין

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 
המכשיר 
 הפיננסי  

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

http://www.plus500.co.il/Instruments/USDCAD
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 עמלות
נוספות 
בקשר 

למכשיר 
 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

 23:00יום ו'  – 00:30' ביום    –(: שעות מסחר קיץשעון ישראל )שעון 
 חופשות: מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 בו המטבע
 נקוב

 המכשיר
 הפיננסי

  קנדי לרדו

בשערי  םכתוצאה משינויי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס
 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

    US DOLLAR/CANADIAN DOLLAR: מלא שם

 USD/CADשער חליפין של צמד מטבעות  : הבסיס נכס תיאור

  http://finance.yahoo.com/q?s=USDCAD=x :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

 USD/CAD:נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 רלוונטילא 

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

http://finance.yahoo.com/q?s=USDCAD=x  

 קוד
 /בלומברג
 רויטרס

USDCAD:CUR   (בלומברג ) 

 דולר ארה"ב ( USD) הנכס מטבע
 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות 
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

בסיס 
HIGH - 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 
 

שנמדד  (LOWמסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )( שנמדד ביום HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )

 בזירה המסחר
 מערכת
 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

USD/CAD 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו

 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:
 בסיס(.יחידת נכס  כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 העדכון.אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת 

 בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:

0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
http://finance.yahoo.com/q?s=USDCAD=x
http://finance.yahoo.com/q?s=USDCAD=x
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$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  ן שווי העסקה המינימלי יהיה, ולכ5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 –לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה 

http://www.plus500.co.il/Instruments/USDCAD 
 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.

 בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי 
  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 1%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן
 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XXXXX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלת החברה

 יעוגלו למעלה(. 5-9יעוגלו למטה,  1-4) ביותר, בהתאם למבנה הציטוט ערך הקרובמעגלת את מחיר הציטוט ל החברה  העיגול: אופן
  

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

0.00001 

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

amount * 0.00001  

Amount –  דולר ארה"ב סך . 

USD/CAD–  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

דולר  0.1, תביא לרווח/הפסד של   USD/CAD( במחיר שע"ח 0.00001, תזוזה מינימלית )דולר ארה"ב  10000עבור רכישת : לדוגמה
 .קנדי

 הציטוטים ספק
 מתודולוגיות

 הציטוטים
 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

http://www.plus500.co.il/Instruments/USDCAD
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 תקנון - דף מוצר
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19-עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס סיווג בסיס נכס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

USD/CHF 

 

שער חליפין של 

 צמד מטבעות

בעל מועד  המכשיר אינו
 פקיעה

1% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 ומסחר מינוף
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על
 תפקיע מועד

 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עלות כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

 שערשבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עלות)כולל  וההפסד הרווח
 קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר

 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [USD/CHF 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − USD/CHF 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [USD/CHF 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 − USD/CHF 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 :מקרא

Amount –  דולר ארה"בסך . 

USD/CHF
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

USD/CHF 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

USD/CHF 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

USD/CHF 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX - ראה פירוט מנגנון המרה בהמשך – העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה . 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )ככל שנדרש(, תעשה במועד סגירת העסקה  : ההמרה שער קביעת אופן
המרה  -לערך דולרי ) ככל שמטבע העסקה אינו דולר ארה"ב(  והשני המרה ראשונה ממטבע העסקה  –על ידי ביצוע המרה בשני שלבים: 

( מצוטט בזירה ואילו sellלערך מטבע החשבון )אם אינו דולר ארה"ב(, המרה הדורשת הכפלה בשער חליפין, תתבסס על שער מכירה )

עות הרלוונטיים, והכל בכפוף ( מצוטט בזירה, המתייחסים לצמדי המטבbuyהמרה הדורשת פעולת חילוק תתבסס על שער קנייה )
 לתקנון(. 10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 

 .Bid-הלבין  Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 22:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 22:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ USD/CHF  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון  דולר ארצות הברית אחדבגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע

 בתקנון. 14מפורט בפרק   -( האחרון
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )
 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ USD/CHF  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון  דולר ארצות הברית אחדממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 

 בתקנון. 14מפורט בפרק   -האחרון( 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת 
 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 22:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  22:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount –  דולר ארה"בסך  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.22:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

USD/CHF  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

USD/CHF  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

𝐹𝑋– הפיננסי המכשיר נקוב בו ממטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 .פיננסי במכשיר הפסד/הרווח יתרת חישוב ראה סעיף : ההמרה שער קביעת אופן

 R (Buy)  - 1  שבין ההפרש בניכוי החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור LIBOR

)USD( Month לבין  Rate Month 1 LIBOR)  CHF( חודש כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים. 

R (Sell) - 1  בין ההפרש בתוספת החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור LIBOR

)USD( Month לבין Rate Month 1 LIBOR  CHF)( חודש כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים. 
   ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 22:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/USDCHF.ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  
המרת  עמלת

 מטבע 
 .מטבע המרת עמלת אין

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 
המכשיר 
 הפיננסי  

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

 עמלות
נוספות 

 אין

http://www.plus500.co.il/Instruments/USDCHF
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בקשר 
למכשיר 
 הפיננסי 

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

 23:00יום ו'  –   00:00 'ביום   –(: שעות מסחר קיץשעון ישראל )שעון 
 23:00יום ו'  – 23:00' איום –(: שעות מסחר חורףשעון ישראל )שעון 

 חופשות: מועדי
https://www.plus500.co.il/Instruments 

 

 בו המטבע
 נקוב

 המכשיר
 הפיננסי

 שוויצרי פרנק

בשערי  םכתוצאה משינויי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס
 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

 US DOLLAR/SWISS FRANC: מלא שם

 /CHFUSDשער חליפין של צמד מטבעות  : הבסיס נכס תיאור

  http://finance.yahoo.com/q?s=USDCHF=x  :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

 USD/CHF:נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 לא רלוונטי

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

 http://finance.yahoo.com/q?s=USDCHF=x   

 קוד
 /בלומברג
 רויטרס

USDCHF:CUR   (בלומברג ) 

 דולר ארה"ב ( USD) הנכס מטבע
 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות 
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

בסיס 
HIGH - 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 
 

שנמדד  (LOW( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )HIGHהבסיס הגבוה ביותר )אופן החישוב: שער נכס 

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )

 בזירה המסחר
 מערכת
 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

CHFUSD/ 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו

 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:
 יחידת נכס בסיס(. ת*מחירכמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרש

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 המסחר בעת העדכון.אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני 

 בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:

0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
http://finance.yahoo.com/q?s=USDCHF=x
http://finance.yahoo.com/q?s=USDCHF=x
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 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5ינו המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה ה
 –לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה 

http://www.plus500.co.il/Instruments/USDCHF 
 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.

 שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.
  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 1%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן
 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  סקאות שפתח מגיע לשיעור מסויםההפסד של הלקוח בע כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XXXXX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלת החברה

 יעוגלו למעלה(. 5-9יעוגלו למטה,  1-4) ביותר, בהתאם למבנה הציטוט ערך הקרובמעגלת את מחיר הציטוט ל החברה  העיגול: אופן
  

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

0.00001 

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

amount * 0.00001  

Amount –  דולר ארה"ב סך . 

USD/CHF–  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 פרנק 0.1, תביא לרווח/הפסד של   USD/CHF( במחיר שע"ח 0.00001, תזוזה מינימלית )דולר ארה"ב  10000עבור רכישת : לדוגמה

 .שוויצרי
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

http://www.plus500.co.il/Instruments/USDCHF
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 תקנון - דף מוצר
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19-עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס סיווג בסיס נכס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

USD/CNH 

 

שער חליפין של 

 צמד מטבעות

בעל מועד  המכשיר אינו
 פקיעה

1% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 ומסחר מינוף
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח
 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [𝑈𝑆𝐷/𝐶𝑁𝐻 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − 𝑈𝑆𝐷/𝐶𝑁𝐻   
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [𝑈𝑆𝐷/𝐶𝑁𝐻   
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  𝑈𝑆𝐷/𝐶𝑁𝐻  
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 :מקרא

Amount –  דולר ארצות הבריתסך . 

𝑈𝑆𝐷/𝐶𝑁𝐻   
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝑈𝑆𝐷/𝐶𝑁𝐻   
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

𝑈𝑆𝐷/𝐶𝑁𝐻   
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

𝑈𝑆𝐷/𝐶𝑁𝐻   
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תעשה לפי שער המכירה בזירה : ההמרה שער קביעת אופן

(bidשל צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון )  10המסחר, במועד סגירת העסקה, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 
 לתקנון(.

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל) יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ 𝑈𝑆𝐷/𝐶𝑁𝐻   
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון  אחד ארצות הבריתבגובה דולר  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע

 בתקנון. 14מפורט בפרק   - האחרון(
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )
 

 :(Sell מכירה עסקת) הפתוח עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ 𝑈𝑆𝐷/𝐶𝑁𝐻   
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
אחד )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון  ארצות הבריתממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה דולר 

 בתקנון. 14מפורט בפרק    -האחרון( 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )
 

( היא שלילית משמעות Interest) במידה ותוצאת חישוב ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

לפירוט ימי מסחר וחופשות בכל יממה.  00:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount –  דולר ארצות הבריתסך. 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

𝑈𝑆𝐷/𝐶𝑁𝐻   
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועד של המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

𝑈𝑆𝐷/𝐶𝑁𝐻   
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדיננסי של המכשיר הפ בזירה המכירה מחיר.  

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 האחרוןלפי שער המכירה  תיעשה, המסחר חשבון מטבע לערכי, פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה:  המרת ההמרה שער קביעת אופן

(, בכפוף למנגנון המחירים לעילבגין העמלה )כמתואר  חיוב( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד bid) בזירה
 (.לתקנון 10 סעיף ראההבלתי תלוי )

 R (Buy)  - שבין ההפרש בניכוי החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור   (USD) 

  Month 1 LIBORלבין Month 1 SHIBOR  )CNH(  חודש כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים. 

R (Sell) - בין ההפרש בתוספת החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור  (USD) 

Month 1 LIBOR לבין Month 1 SHIBOR  )CNH(  חודש כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים. 
   ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 00:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/USDCNH .ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  

המרת  עמלת
 מטבע 

 .מטבע המרת עמלת אין

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 
המכשיר 
 הפיננסי  

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

 עמלות
נוספות 

 אין

http://www.plus500.co.il/Instruments/USDCNH


 326 

בקשר 
למכשיר 
 הפיננסי 

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

 23:00יום ו'  – 00:30' ביום    –(: שעות מסחר קיץשעון ישראל )שעון 
 חופשות: מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 בו המטבע
 נקוב

 המכשיר
 הפיננסי

 סיני רנמינבי

בשערי  יםכתוצאה משינוי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס

 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

   /Offshore Chinese RenminbiUS DOLLAR : מלא שם

     CNH/USD שער חליפין של צמד מטבעות  : הבסיס נכס תיאור

   http://finance.yahoo.com/quote/CNH=X/?p=CNH=X   :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

     USD/CNH   :נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 לא רלוונטי

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

http://finance.yahoo.com/quote/CNH=X/?p=CNH=X 
 קוד

 /בלומברג
 רויטרס

USDCNH:CUR (בלומברג ) 

 דולר ארצות הברית( USD) הנכס מטבע

 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות 
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

 HIGHבסיס 

- LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 
 

שנמדד  (LOW( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )HIGHנכס הבסיס הגבוה ביותר )אופן החישוב: שער 

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )

 בזירה המסחר

 מערכת
 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

USD/CNH     

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו
 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:

 יחידת נכס בסיס(. המינימלית הנדרשת*מחירכמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה 

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות 

 בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:
0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
http://finance.yahoo.com/quote/CNH=X/?p=CNH=X
http://finance.yahoo.com/quote/CNH=X/?p=CNH=X
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$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5קרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו המספר ה

 –לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה 

http://www.plus500.co.il/Instruments/USDCNH 
 ר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.ובפרטי המכשי

 שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.
  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 1%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XXXX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלת החברה

 יעוגלו למעלה(. 5-9יעוגלו למטה,  1-4) ביותר, בהתאם למבנה הציטוט ערך הקרובמעגלת את מחיר הציטוט ל החברה  העיגול: אופן
  

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

0.0001 

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

amount * 0.0001  

Amount –  דולר ארצות הבריתסך. 

USD/ CNH   –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 רנמינבי  1 תביא לרווח/הפסד של ,  USD/ CNH ( במחיר חוזה 0.0001תזוזה מינימלית ), ארה"ב דולר  10000עבור רכישת  :לדוגמה
 .סיני

 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

http://www.plus500.co.il/Instruments/USDCNH
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19-עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס סיווג בסיס נכס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

USD/DKK 

 

שער חליפין של 

 צמד מטבעות

בעל מועד  המכשיר אינו
 פקיעה

1% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 מינוף
 ומסחר
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  יבמונח יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על
 תפקיע מועד

 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עלות כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

 שערשבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עלות)כולל  וההפסד הרווח
 קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר

 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [𝑈𝑆𝐷/𝐷𝐾𝐾 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − 𝑈𝑆𝐷/𝐷𝐾𝐾 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [𝑈𝑆𝐷/𝐷𝐾𝐾 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  𝑈𝑆𝐷/𝐷𝐾𝐾 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 :מקרא

Amount –  דולר ארה"בסך . 

𝑈𝑆𝐷/𝐷𝐾𝐾 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝑈𝑆𝐷/𝐷𝐾𝐾 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

𝑈𝑆𝐷/𝐷𝐾𝐾 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

𝑈𝑆𝐷/𝐷𝐾𝐾 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX - ראה פירוט מנגנון המרה בהמשך – העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה . 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )ככל שנדרש(, תעשה במועד סגירת העסקה  : ההמרה שער קביעת אופן

המרה  -לערך דולרי ) ככל שמטבע העסקה אינו דולר ארה"ב(  והשני המרה ראשונה ממטבע העסקה  –על ידי ביצוע המרה בשני שלבים: 

( מצוטט בזירה ואילו sellלערך מטבע החשבון )אם אינו דולר ארה"ב(, המרה הדורשת הכפלה בשער חליפין, תתבסס על שער מכירה )

עות הרלוונטיים, והכל בכפוף ( מצוטט בזירה, המתייחסים לצמדי המטבbuyהמרה הדורשת פעולת חילוק תתבסס על שער קנייה )
 לתקנון(. 10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 

 .Bid-הלבין  Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ 𝑈𝑆𝐷/𝐷𝐾𝐾  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון  דולר ארצות הברית אחדבגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע

 בתקנון. 14מפורט בפרק   –( האחרון
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )
 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ 𝑈𝑆𝐷/𝐷𝐾𝐾  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון  דולר ארצות הברית אחדממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 

 בתקנון. 14מפורט בפרק   -האחרון( 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )תוצאת חישוב עמלה 
 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount –  דולר ארה"בסך  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

𝑈𝑆𝐷/𝐷𝐾𝐾  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

𝑈𝑆𝐷/𝐷𝐾𝐾  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

𝐹𝑋– הפיננסי המכשיר נקוב בו ממטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 .פיננסי במכשיר הפסד/הרווח יתרת חישוב ראה סעיף : ההמרה שער קביעת אופן

 R (Buy)  - 1  שבין ההפרש בניכוי החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור LIBOR

)USD( Month לבין   Month 1 CIBOR  DKK)( חודש כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים. 

R (Sell) - 1  בין ההפרש בתוספת החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור LIBOR

)USD( Month לבין CIBOR 1 Month DKK)( חודש כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים. 
 ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 00:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

 http://www.plus500.co.il/Instruments/USDDKK .ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  
המרת  עמלת

 מטבע 
 .מטבע המרת עמלת אין

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 
המכשיר 
 הפיננסי  

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

http://www.plus500.co.il/Instruments/USDDKK
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 עמלות
נוספות 
בקשר 

למכשיר 
 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

 23:00יום ו'  – 00:30' ביום    –(: שעות מסחר קיץשעון ישראל )שעון 
 חופשות: מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 בו המטבע
 נקוב

 המכשיר
 הפיננסי

 כתר דני

בשערי  םכתוצאה משינויי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס
 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

    US DOLLAR/DANISH KRONE: מלא שם

 /DKKUSDשער חליפין של צמד מטבעות  : הבסיס נכס תיאור

  http://finance.yahoo.com/q?s=USDDKK=x :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

 USD/DKK:נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 לא רלוונטי

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

http://finance.yahoo.com/q?s=USDDKK=x  

 קוד
 /בלומברג
 רויטרס

USDDKK:CUR   (בלומברג ) 

 דולר ארה"ב ( USD) הנכס מטבע
 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות 
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

בסיס 
HIGH - 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 
 

שנמדד  (LOWנכס הבסיס הנמוך ביותר )( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )

 בזירה המסחר
 מערכת
 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

DKKUSD/ 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו

 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:
 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 כמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל ל

0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
http://finance.yahoo.com/q?s=USDDKK=x
http://finance.yahoo.com/q?s=USDDKK=x


 331 

 

  

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 –לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה 

 http://www.plus500.co.il/Instruments/USDDKK  
 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.

 נון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנג
  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 1%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן
 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XXXX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלת החברה

 יעוגלו למעלה(. 5-9יעוגלו למטה,  1-4) ביותר, בהתאם למבנה הציטוט ערך הקרובמעגלת את מחיר הציטוט ל החברה  העיגול: אופן
  

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

0.0001 

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

amount * 0.0001  

Amount –  דולר ארה"ב סך . 

USD/DKK–  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 .כתר דני 1, תביא לרווח/הפסד של   USD/DKK( במחיר שע"ח 0.0001מינימלית ), תזוזה דולר ארה"ב  10000עבור רכישת : לדוגמה
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

http://www.plus500.co.il/Instruments/USDDKK
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E


 332 

 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19-עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס סיווג בסיס נכס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

USD/HKD  שער חליפין של

 צמד מטבעות

בעל מועד  המכשיר אינו
 פקיעה

1% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 מינוף
 ומסחר
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  יבמונח יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על
 תפקיע מועד

 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עלות כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

 שערשבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עלות)כולל  וההפסד הרווח
 קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר

 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [𝑈𝑆𝐷/𝐻𝐾𝐷 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − 𝑈𝑆𝐷/𝐻𝐾𝐷 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [𝑈𝑆𝐷/𝐻𝐾𝐷 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  𝑈𝑆𝐷/𝐻𝐾𝐷 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 :מקרא

Amount –  דולר ארה"בסך . 

𝑈𝑆𝐷/𝐻𝐾𝐷 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝑈𝑆𝐷/𝐻𝐾𝐷 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

𝑈𝑆𝐷/𝐻𝐾𝐷 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

𝑈𝑆𝐷/𝐻𝐾𝐷 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX - ראה פירוט מנגנון המרה בהמשך – העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה . 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )ככל שנדרש(, תעשה במועד סגירת העסקה  : ההמרה שער קביעת אופן

המרה  -לערך דולרי ) ככל שמטבע העסקה אינו דולר ארה"ב(  והשני המרה ראשונה ממטבע העסקה  –על ידי ביצוע המרה בשני שלבים: 

( מצוטט בזירה ואילו sellלערך מטבע החשבון )אם אינו דולר ארה"ב(, המרה הדורשת הכפלה בשער חליפין, תתבסס על שער מכירה )

עות הרלוונטיים, והכל בכפוף ( מצוטט בזירה, המתייחסים לצמדי המטבbuyהמרה הדורשת פעולת חילוק תתבסס על שער קנייה )
 לתקנון(. 10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 

 .Bid-הלבין  Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ 𝑈𝑆𝐷/𝐻𝐾𝐷  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון  דולר ארצות הברית אחדבגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע

 בתקנון. 14מפורט בפרק  -( האחרון
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )
 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ 𝑈𝑆𝐷/𝐻𝐾𝐷  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון  דולר ארצות הברית אחדממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 

 בתקנון. 14מפורט בפרק   -האחרון( 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )תוצאת חישוב עמלה בגין 
 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount –  דולר ארה"בסך  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

𝑈𝑆𝐷/𝐻𝐾𝐷  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

𝑈𝑆𝐷/𝐻𝐾𝐷  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

𝐹𝑋– הפיננסי המכשיר נקוב בו ממטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 .פיננסי במכשיר הפסד/הרווח יתרת חישוב ראה סעיף : ההמרה שער קביעת אופן

 R (Buy)  - 1  שבין ההפרש בניכוי החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור LIBOR

)USD( Month לבין  ) HIBOR 1 MonthHKD( חודש כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים. 

R (Sell) - 1  בין ההפרש בתוספת החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור LIBOR

)USD( Month לבין  HIBOR 1 Month  HKD)( חודש כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים. 
 ראה פירוט באתר  – )שעון ישראל( 00:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

 http://www.plus500.co.il/Instruments/USDHKD .ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  
המרת  עמלת

 מטבע 
 .מטבע המרת עמלת אין

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

 רלוונטי.לא 

 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 
המכשיר 
 הפיננסי  

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

http://www.plus500.co.il/Instruments/USDHKD
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 עמלות
נוספות 
בקשר 

למכשיר 
 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

 23:00יום ו'  – 00:30' ביום    –(: שעות מסחר קיץשעון ישראל )שעון 
 חופשות: מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 בו המטבע
 נקוב

 המכשיר
 הפיננסי

  גיהונג קונ דולר

בשערי  םכתוצאה משינויי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס
 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

     US DOLLAR/HONG KONG DOLLAR: מלא שם

 /HKDUSDשער חליפין של צמד מטבעות  : הבסיס נכס תיאור

   http://finance.yahoo.com/q?s=USDHKD=x :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

 USD/HKD:נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 רלוונטילא 

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

http://finance.yahoo.com/q?s=USDHKD=x  

 קוד
 /בלומברג
 רויטרס

USDHKD:CUR   (בלומברג ) 

 דולר ארה"ב ( USD) הנכס מטבע
 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות 
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

בסיס 
HIGH - 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 
 

שנמדד  (LOWמסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )( שנמדד ביום HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )

 בזירה המסחר
 מערכת
 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

HKDUSD/ 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו

 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:
 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 ה לא עגולה, הכמות תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:בהתקבל תוצא

0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
http://finance.yahoo.com/q?s=USDHKD=x
http://finance.yahoo.com/q?s=USDHKD=x
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$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  המינימלי יהיה, ולכן שווי העסקה 5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 –לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה 

 http://www.plus500.co.il/Instruments/USDHKD  
 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.

 מינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי בכמות היחידות ה
  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 1%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן
 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XXXX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלת החברה

 יעוגלו למעלה(. 5-9יעוגלו למטה,  1-4) ביותר, בהתאם למבנה הציטוט ערך הקרובמעגלת את מחיר הציטוט ל החברה  העיגול: אופן
  

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

0.0001 

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

amount * 0.0001  

Amount –  דולר ארה"ב סך . 

USD/HKD–  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 דולר דולר  1, תביא לרווח/הפסד של  USD/HKD( במחיר שע"ח 0.0001מינימלית ), תזוזה דולר ארה"ב  10000עבור רכישת : לדוגמה
 .הונג קונגי

 הציטוטים ספק
 מתודולוגיות

 הציטוטים
 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

http://www.plus500.co.il/Instruments/USDHKD
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 תקנון - דף מוצר
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19-עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס סיווג בסיס נכס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

USD/JPY 

 

שער חליפין של צמד 

 מטבעות

בעל מועד  המכשיר אינו
 פקיעה

1% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 ומסחר מינוף
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  יבמונח יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על
 תפקיע מועד

 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עלות כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

 שערשבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עלות)כולל  וההפסד הרווח
 קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר

 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [𝑈𝑆𝐷/𝐽𝑃𝑌 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − 𝑈𝑆𝐷/𝐽𝑃𝑌 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [𝑈𝑆𝐷/𝐽𝑃𝑌 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  𝑈𝑆𝐷/𝐽𝑃𝑌 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 :מקרא

Amount –  דולר ארה"בסך . 

𝑈𝑆𝐷/𝐽𝑃𝑌 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝑈𝑆𝐷/𝐽𝑃𝑌 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

𝑈𝑆𝐷/𝐽𝑃𝑌 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

𝑈𝑆𝐷/𝐽𝑃𝑌 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX - ראה פירוט מנגנון המרה בהמשך – העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה . 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )ככל שנדרש(, תעשה במועד סגירת העסקה  : ההמרה שער קביעת אופן
המרה  -לערך דולרי ) ככל שמטבע העסקה אינו דולר ארה"ב(  והשני המרה ראשונה ממטבע העסקה  –על ידי ביצוע המרה בשני שלבים: 

( מצוטט בזירה ואילו sellלערך מטבע החשבון )אם אינו דולר ארה"ב(, המרה הדורשת הכפלה בשער חליפין, תתבסס על שער מכירה )

עות הרלוונטיים, והכל בכפוף ( מצוטט בזירה, המתייחסים לצמדי המטבbuyהמרה הדורשת פעולת חילוק תתבסס על שער קנייה )
 לתקנון(. 10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 

 .Bid-הלבין  Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 22:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 22:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ 𝑈𝑆𝐷/𝐽𝑃𝑌  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון  דולר ארצות הברית אחדבגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע

 בתקנון. 14מפורט בפרק   -( האחרון
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )
 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ 𝑈𝑆𝐷/𝐽𝑃𝑌  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון  דולר ארצות הברית אחדממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 

 בתקנון. 14מפורט בפרק   -האחרון( 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )תוצאת חישוב עמלה בגין 
 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 22:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  22:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 :אמקר

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount –  דולר ארה"בסך  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.22:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

𝑈𝑆𝐷/𝐽𝑃𝑌  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

𝑈𝑆𝐷/𝐽𝑃𝑌  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

𝐹𝑋– הפיננסי המכשיר נקוב בו ממטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 .פיננסי במכשיר הפסד/הרווח יתרת חישוב ראה סעיף : ההמרה שער קביעת אופן

 R (Buy)  - 1  שבין ההפרש בניכוי החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור LIBOR

)USD( Month לבין LIBOR 1 Month JPY)( חודש כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים. 

R (Sell) - 1  בין ההפרש בתוספת החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור LIBOR

)USD( Month לבין  LIBOR 1 Month JPY)( חודש כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים. 
ראה פירוט באתר  – )שעון ישראל( 22:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

 http://www.plus500.co.il/Instruments/USDJPY   .ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  
המרת  עמלת

 מטבע 
 .מטבע המרת עמלת אין

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 
המכשיר 
 הפיננסי  

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

 עמלות
נוספות 

 אין

http://www.plus500.co.il/Instruments/USDJPY
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בקשר 
למכשיר 
 הפיננסי 

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

 23:00יום ו'  –   00:00 'ביום   –(: שעות מסחר קיץשעון ישראל )שעון 
 23:00יום ו'  – 23:00' איום –(: שעות מסחר חורףשעון ישראל )שעון 

 חופשות: מועדי
https://www.plus500.co.il/Instruments 

 

 בו המטבע
 נקוב

 המכשיר
 הפיננסי

 יין יפני

בשערי  םכתוצאה משינויי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס
 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

  DOLLAR/JAPANESE YENUS: מלא שם

 /JPYUSDשער חליפין של צמד מטבעות  : הבסיס נכס תיאור

   http://finance.yahoo.com/q?s=USDJPY=x :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

 USD/JPY:נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 לא רלוונטי

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

 http://finance.yahoo.com/q?s=USDJPY=x 

 קוד
 /בלומברג
 רויטרס

USDJPY:CUR   (בלומברג ) 

 דולר ארה"ב ( USD) הנכס מטבע
 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות 
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

בסיס 
HIGH - 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 
 

שנמדד  (LOW( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )HIGHהבסיס הגבוה ביותר )אופן החישוב: שער נכס 

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )

 בזירה המסחר
 מערכת
 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

JPYUSD/ 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו

 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:
 יחידת נכס בסיס(. המינימלית הנדרשת*מחירכמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה 

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות 

 בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:

0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
http://finance.yahoo.com/q?s=USDJPY=x
http://finance.yahoo.com/q?s=USDJPY=x
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 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5קרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו המספר ה
 –לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה 

http://www.plus500.co.il/Instruments/USDJPY 
 ר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.ובפרטי המכשי

 שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.
 

  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 1%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן
 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XXX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלת החברה

 יעוגלו למעלה(. 5-9יעוגלו למטה,  1-4) ביותר, בהתאם למבנה הציטוט ערך הקרובמעגלת את מחיר הציטוט ל החברה  העיגול: אופן
  

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

0.001 

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

amount * 0.001  

Amount –  דולר ארה"ב סך . 

USD/JPY–  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 .יין יפני  10, תביא לרווח/הפסד של   USD/JPY( במחיר שע"ח 0.001מינימלית ), תזוזה דולר ארה"ב  10000עבור רכישת : לדוגמה
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

http://www.plus500.co.il/Instruments/USDJPY
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 תקנון - דף מוצר
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19-עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס סיווג בסיס נכס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

USD/MXN 

 

שער חליפין של 

 צמד מטבעות

בעל מועד  המכשיר אינו
 פקיעה

1% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 ומסחר מינוף
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על
 תפקיע מועד

 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עלות כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

 שערשבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עלות)כולל  וההפסד הרווח
 קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר

 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [𝑈𝑆𝐷/𝑀𝑋𝑁 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − 𝑈𝑆𝐷/𝑀𝑋𝑁 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [𝑈𝑆𝐷/𝑀𝑋𝑁 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  𝑈𝑆𝐷/𝑀𝑋𝑁 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 :מקרא

Amount –  דולר ארה"בסך . 

𝑈𝑆𝐷/𝑀𝑋𝑁 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝑈𝑆𝐷/𝑀𝑋𝑁 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

𝑈𝑆𝐷/𝑀𝑋𝑁 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של זירהב המכירהשער 

𝑈𝑆𝐷/𝑀𝑋𝑁 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX - ראה פירוט מנגנון המרה בהמשך – העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה . 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
 



 341 

המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )ככל שנדרש(, תעשה במועד סגירת העסקה  : ההמרה שער קביעת אופן
המרה  -המרה ראשונה ממטבע העסקה לערך דולרי ) ככל שמטבע העסקה אינו דולר ארה"ב(  והשני  –לבים: על ידי ביצוע המרה בשני ש

( מצוטט בזירה ואילו sellלערך מטבע החשבון )אם אינו דולר ארה"ב(, המרה הדורשת הכפלה בשער חליפין, תתבסס על שער מכירה )

צוטט בזירה, המתייחסים לצמדי המטבעות הרלוונטיים, והכל בכפוף ( מbuyהמרה הדורשת פעולת חילוק תתבסס על שער קנייה )
 לתקנון(. 10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 

 .Bid-הלבין  Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ 𝑈𝑆𝐷/𝑀𝑋𝑁  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון  דולר ארצות הברית אחדבגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע

 בתקנון. 14מפורט בפרק   -( האחרון
 

 לנקודה העשרונית(.ספרות מעבר  2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )
 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ 𝑈𝑆𝐷/𝑀𝑋𝑁  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
הרבעון )הנתונים מחושבים על בסיס  דולר ארצות הברית אחדממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 

 בתקנון. 14מפורט בפרק   -האחרון( 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )
 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. דבר כי הלקוחה
 

, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי
בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 

 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר עותשראה סעיף "
 

 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount –  דולר ארה"בסך  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

𝑈𝑆𝐷/𝑀𝑋𝑁  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

𝑈𝑆𝐷/𝑀𝑋𝑁  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

𝐹𝑋– הפיננסי המכשיר נקוב בו ממטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 .פיננסי במכשיר הפסד/הרווח יתרת חישוב ראה סעיף : ההמרה שער קביעת אופן

 R (Buy)  - 1  שבין ההפרש בניכוי החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור LIBOR

)USD( Month לבין   MEXIBOR 1 Month  MXN)( חודש כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים. 

R (Sell) - 1  בין ההפרש בתוספת החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור LIBOR

)USD( Month לבין  MEXIBOR 1 Month  MXN)( חודש כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים. 
  ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 00:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/USDMXN  .ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  
המרת  עמלת

 מטבע 
 .מטבע המרת עמלת אין

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 
המכשיר 
 הפיננסי  

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

 עמלות
נוספות 

 אין

http://www.plus500.co.il/Instruments/USDMXN
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בקשר 
למכשיר 
 הפיננסי 

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

 23:00יום ו'  – 00:30' ביום    –(: שעות מסחר קיץשעון ישראל )שעון 
 חופשות: מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 בו המטבע
 נקוב

 המכשיר
 הפיננסי

  ימקסיקנ ופס

בשערי  םכתוצאה משינויי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס
 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

     US DOLLAR/MEXICAN PESO: מלא שם

 /MXNUSDשער חליפין של צמד מטבעות  : הבסיס נכס תיאור

 https://finance.yahoo.com/quote/USDMXN=x?ltr=1 :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

 USD/MXN:נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 לא רלוונטי

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

https://finance.yahoo.com/quote/USDMXN=x?ltr=1 

 קוד
 /בלומברג
 רויטרס

USDMXN:CUR   (בלומברג ) 

 דולר ארה"ב ( USD) הנכס מטבע
 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות 
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

בסיס 
HIGH - 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 
 

שנמדד  (LOW( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )HIGHהגבוה ביותר )אופן החישוב: שער נכס הבסיס 

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )

 בזירה המסחר
 מערכת
 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

MXNUSD/ 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו

 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:
 יחידת נכס בסיס(. הנדרשת*מחירכמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית 

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 נתוני המסחר בעת העדכון.אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על 

 בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:

0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
https://finance.yahoo.com/quote/USDMXN=x?ltr=1
https://finance.yahoo.com/quote/USDMXN=x?ltr=1
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 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5לתוצאה שהתקבלה הינו המספר הקרוב ביותר 
 –לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה 

http://www.plus500.co.il/Instruments/USDMXN 
 פלטפורמת המסחר.ובפרטי המכשיר הפיננסי ב

 שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.
  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 1%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן
 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XXX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלת החברה

 יעוגלו למעלה(. 5-9יעוגלו למטה,  1-4) ביותר, בהתאם למבנה הציטוט ערך הקרובמעגלת את מחיר הציטוט ל החברה  העיגול: אופן
  

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

0.001 

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

amount * 0.001  

Amount –  דולר ארה"ב סך . 

USD/MXN–  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 פסו  10, תביא לרווח/הפסד של   USD/MXN( במחיר שע"ח 0.001מינימלית ), תזוזה דולר ארה"ב  10000עבור רכישת : לדוגמה
 .ימקסיקנ

 הציטוטים ספק
 מתודולוגיות

 הציטוטים
 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

http://www.plus500.co.il/Instruments/USDMXN
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19-עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס סיווג בסיס נכס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

USD/NOK 

 

שער חליפין של 

 צמד מטבעות

בעל מועד  המכשיר אינו
 פקיעה

1% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 ומסחר מינוף
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  יבמונח יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על
 תפקיע מועד

 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עלות כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

 שערשבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עלות)כולל  וההפסד הרווח
 קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר

 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [𝑈𝑆𝐷/𝑁𝑂𝐾 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − 𝑈𝑆𝐷/𝑁𝑂𝐾 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [𝑈𝑆𝐷/𝑁𝑂𝐾 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  𝑈𝑆𝐷/𝑁𝑂𝐾 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 :מקרא

Amount –  דולר ארה"בסך . 

𝑈𝑆𝐷/𝑁𝑂𝐾 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝑈𝑆𝐷/𝑁𝑂𝐾 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

𝑈𝑆𝐷/𝑁𝑂𝐾 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

𝑈𝑆𝐷/𝑁𝑂𝐾 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX - ראה פירוט מנגנון המרה בהמשך – העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה . 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )ככל שנדרש(, תעשה במועד סגירת העסקה  : ההמרה שער קביעת אופן

המרה  -לערך דולרי ) ככל שמטבע העסקה אינו דולר ארה"ב(  והשני המרה ראשונה ממטבע העסקה  –על ידי ביצוע המרה בשני שלבים: 

( מצוטט בזירה ואילו sellלערך מטבע החשבון )אם אינו דולר ארה"ב(, המרה הדורשת הכפלה בשער חליפין, תתבסס על שער מכירה )

עות הרלוונטיים, והכל בכפוף ( מצוטט בזירה, המתייחסים לצמדי המטבbuyהמרה הדורשת פעולת חילוק תתבסס על שער קנייה )
 לתקנון(. 10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 

 .Bid-הלבין  Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ 𝑈𝑆𝐷/𝑁𝑂𝐾  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון  דולר ארצות הברית אחדבגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע

 בתקנון. 14מפורט בפרק   –( האחרון
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )
 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ 𝑈𝑆𝐷/𝑁𝑂𝐾  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון  דולר ארצות הברית אחדממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 

 בתקנון. 14מפורט בפרק   -האחרון( 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )תוצאת חישוב עמלה 
 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount –  דולר ארה"בסך  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

𝑈𝑆𝐷/𝑁𝑂𝐾  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

𝑈𝑆𝐷/𝑁𝑂𝐾  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

𝐹𝑋– הפיננסי המכשיר נקוב בו ממטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 .פיננסי במכשיר הפסד/הרווח יתרת חישוב ראה סעיף : ההמרה שער קביעת אופן

 R (Buy)  - 1  שבין ההפרש בניכוי החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור LIBOR

)USD( Month לבין Rate  Rate Lending Overnight Spot Norway of Bank  NOK)(בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים 
 .חודש כל

R (Sell) - 1  בין ההפרש בתוספת החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור LIBOR

)USD( Month לבין    Rate Lending Overnight Spot Norway of Bank   NOK)( כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים 
 .חודש

 ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 00:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

 http://www.plus500.co.il/Instruments/USDNOK .ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  
המרת  עמלת

 מטבע 
 .מטבע המרת עמלת אין

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

http://www.plus500.co.il/Instruments/USDNOK
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המכשיר 
 הפיננסי  

 עמלות
נוספות 
בקשר 

למכשיר 
 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

 23:00יום ו'  – 00:30' ביום    –(: שעות מסחר קיץשעון ישראל )שעון 
 חופשות: מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 בו המטבע
 נקוב

 המכשיר
 הפיננסי

  נורווגית קורונה

בשערי  םכתוצאה משינויי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס
 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

  US DOLLAR/NORWEGIAN KRONE: מלא שם

 /NOKUSDשער חליפין של צמד מטבעות  : הבסיס נכס תיאור

    http://finance.yahoo.com/q?s=USDNOK=x :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

 USD/NOK:נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 רלוונטילא 

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

http://finance.yahoo.com/q?s=USDNOK=x 
 קוד

 /בלומברג
 רויטרס

USDNOK:CUR   (בלומברג ) 

 דולר ארה"ב ( USD) הנכס מטבע
 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות 
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

בסיס 
HIGH - 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 
 

שנמדד  (LOWמסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )( שנמדד ביום HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )

 בזירה המסחר
 מערכת
 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

NOKUSD/ 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו
 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:

 בסיס(.יחידת נכס  כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 העדכון.אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת 

 בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:

0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
http://finance.yahoo.com/q?s=USDNOK=x
http://finance.yahoo.com/q?s=USDNOK=x
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$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  ן שווי העסקה המינימלי יהיה, ולכ5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 http://www.plus500.co.il/Instruments/FDAX –לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה 

 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.

 בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי 
  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 1%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן
 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XXXX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלת החברה

 יעוגלו למעלה(. 5-9יעוגלו למטה,  1-4) ביותר, בהתאם למבנה הציטוט ערך הקרובמעגלת את מחיר הציטוט ל החברה  העיגול: אופן
  

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

0.0001 

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

amount * 0.0001  

Amount –  דולר ארה"ב סך . 

USD/NOK–  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 קורונה  1, תביא לרווח/הפסד של   USD/NOK( במחיר שע"ח 0.0001, תזוזה מינימלית )דולר ארה"ב  10000עבור רכישת : לדוגמה
 .נורווגית 

 הציטוטים ספק
 מתודולוגיות

 הציטוטים
 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

http://www.plus500.co.il/Instruments/FDAX
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19-עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס סיווג בסיס נכס

המכשיר פקיעה של 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

USD/PLN 

 

שער חליפין של 

 צמד מטבעות

בעל מועד  המכשיר אינו
 פקיעה

1% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 מינוף
 ומסחר
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על
 תפקיע מועד

 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עלות כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

 שערשבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עלות)כולל  וההפסד הרווח
 קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר

 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [𝑈𝑆𝐷/𝑃𝐿𝑁 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − 𝑈𝑆𝐷/𝑃𝐿𝑁 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [𝑈𝑆𝐷/𝑃𝐿𝑁 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  𝑈𝑆𝐷/𝑃𝐿𝑁 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 :מקרא

Amount –  דולר ארה"בסך . 

𝑈𝑆𝐷/𝑃𝐿𝑁 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝑈𝑆𝐷/𝑃𝐿𝑁 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

𝑈𝑆𝐷/𝑃𝐿𝑁 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

𝑈𝑆𝐷/𝑃𝐿𝑁 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX - ראה פירוט מנגנון המרה בהמשך – העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה . 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )



 349 

 
המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )ככל שנדרש(, תעשה במועד סגירת העסקה  : ההמרה שער קביעת אופן

המרה  -לערך דולרי ) ככל שמטבע העסקה אינו דולר ארה"ב(  והשני המרה ראשונה ממטבע העסקה  –על ידי ביצוע המרה בשני שלבים: 

( מצוטט בזירה ואילו sellלערך מטבע החשבון )אם אינו דולר ארה"ב(, המרה הדורשת הכפלה בשער חליפין, תתבסס על שער מכירה )

עות הרלוונטיים, והכל בכפוף ( מצוטט בזירה, המתייחסים לצמדי המטבbuyהמרה הדורשת פעולת חילוק תתבסס על שער קנייה )
 לתקנון(. 10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 

 .Bid-הלבין  Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ 𝑈𝑆𝐷/𝑃𝐿𝑁  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון  דולר ארצות הברית אחדבגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע

 בתקנון. 14מפורט בפרק   -( האחרון
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )
 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ 𝑈𝑆𝐷/𝑃𝐿𝑁  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון  דולר ארצות הברית אחדממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 

 בתקנון. 14מפורט בפרק   -האחרון( 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )תוצאת חישוב עמלה בגין 
 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount –  דולר ארה"בסך  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

𝑈𝑆𝐷/𝑃𝐿𝑁  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

𝑈𝑆𝐷/𝑃𝐿𝑁  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

𝐹𝑋– הפיננסי המכשיר נקוב בו ממטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 .פיננסי במכשיר הפסד/הרווח יתרת חישוב ראה סעיף : ההמרה שער קביעת אופן

 R (Buy)  - 1  שבין ההפרש בניכוי החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור LIBOR

)USD( Month לבין   Bank of Poland Spot Overnight Lending Rate PLN)(חודש כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים. 

R (Sell) - 1  בין ההפרש בתוספת החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור LIBOR

)USD(Month לבין   Bank of Poland Spot Overnight Lending Rate   PLN)( חודש כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים. 
  ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 00:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

 http://www.plus500.co.il/Instruments/USDPLN   .ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  
המרת  עמלת

 מטבע 
 .מטבע המרת עמלת אין

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 
המכשיר 
 הפיננסי  

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

http://www.plus500.co.il/Instruments/USDPLN
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 עמלות
נוספות 
בקשר 

למכשיר 
 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

 10:00-21:30ו' -ב'יום    –(: שעות מסחר קיץשעון ישראל )שעון 
 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 בו המטבע
 נקוב

 המכשיר
 הפיננסי

 זלוטי

בשערי  םכתוצאה משינויי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו טבעהמ כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס
 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

  US DOLLAR/POLISH ZLOTY: מלא שם

 /PLNUSDשער חליפין של צמד מטבעות  : הבסיס נכס תיאור

  https://finance.yahoo.com/quote/USDPLN=x?ltr=1 :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

 USD/PLN:נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 לא רלוונטי

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

https://finance.yahoo.com/quote/USDPLN=x?ltr=1 
 קוד

 /בלומברג
 רויטרס

USDPLN:CUR   (בלומברג ) 

 דולר ארה"ב ( USD) הנכס מטבע
 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות 
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

בסיס 
HIGH - 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 
 

שנמדד  (LOWמסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )( שנמדד ביום HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )

 בזירה המסחר
 מערכת
 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

PLNUSD/ 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו

 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:
 בסיס(.יחידת נכס  כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 העדכון.אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת 

 בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:

0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
https://finance.yahoo.com/quote/USDPLN=x?ltr=1
https://finance.yahoo.com/quote/USDPLN=x?ltr=1
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$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  ן שווי העסקה המינימלי יהיה, ולכ5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 http://www.plus500.co.il/Instruments/FDAX –לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה 

 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.

 בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי 
  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 1%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן
 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XXXX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלת החברה

 יעוגלו למעלה(. 5-9יעוגלו למטה,  1-4) ביותר, בהתאם למבנה הציטוט ערך הקרובמעגלת את מחיר הציטוט ל החברה  העיגול: אופן
  

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

0.0001 

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

amount * 0.0001  

Amount –  דולר ארה"ב סך . 

USD/PLN–  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 .זלוטי  1, תביא לרווח/הפסד של   USD/PLN( במחיר שע"ח 0.0001מינימלית ), תזוזה דולר ארה"ב  10000עבור רכישת : לדוגמה
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

http://www.plus500.co.il/Instruments/FDAX
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 תקנון - דף מוצר
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19-עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס סיווג בסיס נכס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

USD/SEK 

 

שער חליפין של 

 צמד מטבעות

בעל מועד  המכשיר אינו
 פקיעה

1% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 ומסחר מינוף
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על
 תפקיע מועד

 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עלות כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

 שערשבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עלות)כולל  וההפסד הרווח
 קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר

 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [USD/SEK 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − USD/SEK 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [USD/SEK 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 − USD/SEK 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 :מקרא

Amount –  דולר ארה"בסך . 

USD/SEK
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

USD/SEK 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

USD/SEK 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

USD/SEK 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX - ראה פירוט מנגנון המרה בהמשך – העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה . 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )ככל שנדרש(, תעשה במועד סגירת העסקה  : ההמרה שער קביעת אופן
המרה  -לערך דולרי ) ככל שמטבע העסקה אינו דולר ארה"ב(  והשני המרה ראשונה ממטבע העסקה  –על ידי ביצוע המרה בשני שלבים: 

( מצוטט בזירה ואילו sellלערך מטבע החשבון )אם אינו דולר ארה"ב(, המרה הדורשת הכפלה בשער חליפין, תתבסס על שער מכירה )

עות הרלוונטיים, והכל בכפוף ( מצוטט בזירה, המתייחסים לצמדי המטבbuyהמרה הדורשת פעולת חילוק תתבסס על שער קנייה )
 לתקנון(. 10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 

 .Bid-הלבין  Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ USD/SEK  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון  דולר ארצות הברית אחדבגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע

 בתקנון. 14מפורט בפרק   –( האחרון
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )
 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ USD/SEK  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון  דולר ארצות הברית אחדממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 

 בתקנון. 14מפורט בפרק   -האחרון( 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת 
 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount –  דולר ארה"בסך  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

USD/SEK  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

USD/SEK  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

𝐹𝑋– הפיננסי המכשיר נקוב בו ממטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 .פיננסי במכשיר הפסד/הרווח יתרת חישוב ראה סעיף : ההמרה שער קביעת אופן

 R (Buy)  - 1  שבין ההפרש בניכוי החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור LIBOR

)USD(Month לבין  Rate Lending Overnight Spot Sweden of Bank)  SEK(כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים 
 .חודש

R (Sell) - 1  בין ההפרש בתוספת החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור LIBOR

)USD(Month לבין Rate Lending Overnight Spot Sweden of Bank   SEK)( כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים 
 .חודש

   ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 00:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

  http://www.plus500.co.il/Instruments/USDSEK  .ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  
המרת  עמלת

 מטבע 
 .מטבע המרת עמלת אין

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 
המכשיר 
 הפיננסי  

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

http://www.plus500.co.il/Instruments/USDSEK
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 עמלות
נוספות 
בקשר 

למכשיר 
 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

 23:00יום ו'  – 00:30' ביום    –(: שעות מסחר קיץשעון ישראל )שעון 
 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 בו המטבע
 נקוב

 המכשיר
 הפיננסי

 שוודי כתר

בשערי  םכתוצאה משינויי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס
 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

    US DOLLAR/SWEDISH KRONA: מלא שם

 /SEKUSDשער חליפין של צמד מטבעות  : הבסיס נכס תיאור

   http://finance.yahoo.com/q?s=USDSEK=x  :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

 USD/SEK:נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 רלוונטילא 

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

http://finance.yahoo.com/q?s=USDSEK=x  
 קוד

 /בלומברג
 רויטרס

USDSEK:CUR   (בלומברג ) 

 דולר ארה"ב ( USD) הנכס מטבע
 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות 
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

בסיס 
HIGH - 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 
 

שנמדד  (LOWמסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )( שנמדד ביום HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )

 בזירה המסחר
 מערכת
 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

SEKUSD/ 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו

 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:
 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 ה לא עגולה, הכמות תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:בהתקבל תוצא

0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
http://finance.yahoo.com/q?s=USDSEK=x
http://finance.yahoo.com/q?s=USDSEK=x
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$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  לי יהיה, ולכן שווי העסקה המינימ5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 http://www.plus500.co.il/Instruments/FDAX –לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה 

 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.

 תאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי בכמות היחידות המינימאלית בה
  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 1%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן
 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  סקאות שפתח מגיע לשיעור מסויםההפסד של הלקוח בע כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XXXX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלת החברה

 יעוגלו למעלה(. 5-9יעוגלו למטה,  1-4) ביותר, בהתאם למבנה הציטוט ערך הקרובמעגלת את מחיר הציטוט ל החברה  העיגול: אופן
  

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

0.0001 

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

amount * 0.0001  

Amount –  דולר ארה"ב סך . 

USD/SEK–  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 .שוודי כתר  1, תביא לרווח/הפסד של   USD/SEK( במחיר שע"ח 0.0001, תזוזה מינימלית )דולר ארה"ב  10000עבור רכישת : לדוגמה

 הציטוטים ספק
 מתודולוגיות

 הציטוטים
 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

http://www.plus500.co.il/Instruments/FDAX
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 תקנון - דף מוצר
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19-עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס סיווג בסיס נכס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

USD/ZAR 

 

שער חליפין של 

 צמד מטבעות

בעל מועד  המכשיר אינו
 פקיעה

1% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 ומסחר מינוף
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  יבמונח יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על
 תפקיע מועד

 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עלות כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

 שערשבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עלות)כולל  וההפסד הרווח
 קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר

 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [USD/ZAR 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − USD/ZAR 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [USD/ZAR 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 − USD/ZAR 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 :מקרא

Amount –  דולר ארה"בסך . 

USD/ZAR
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

USD/ZAR 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

USD/ZAR 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

USD/ZAR 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX - ראה פירוט מנגנון המרה בהמשך – העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה . 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )ככל שנדרש(, תעשה במועד סגירת העסקה  : ההמרה שער קביעת אופן
המרה  -לערך דולרי ) ככל שמטבע העסקה אינו דולר ארה"ב(  והשני המרה ראשונה ממטבע העסקה  –על ידי ביצוע המרה בשני שלבים: 

( מצוטט בזירה ואילו sellלערך מטבע החשבון )אם אינו דולר ארה"ב(, המרה הדורשת הכפלה בשער חליפין, תתבסס על שער מכירה )

עות הרלוונטיים, והכל בכפוף ( מצוטט בזירה, המתייחסים לצמדי המטבbuyהמרה הדורשת פעולת חילוק תתבסס על שער קנייה )
 לתקנון(. 10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 

 .Bid-הלבין  Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ USD/ZAR  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון  דולר ארצות הברית אחדבגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע

 בתקנון. 14מפורט בפרק   -( האחרון
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )
 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ USD/ZAR  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון  דולר ארצות הברית אחדממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 

 בתקנון. 14מפורט בפרק   -האחרון( 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת 
 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount –  דולר ארה"בסך  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

USD/ZAR  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

USD/ZAR  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

𝐹𝑋– הפיננסי המכשיר נקוב בו ממטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 .פיננסי במכשיר הפסד/הרווח יתרת חישוב ראה סעיף : ההמרה שער קביעת אופן

 R (Buy)  - 1  שבין ההפרש בניכוי החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור LIBOR

)USD(Month לבין  Rate Lending Overnight Spot Africa South of Bank)  ZAR( בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים 
 .חודש כל

R (Sell) - 1  בין ההפרש בתוספת החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור LIBOR

)USD(Month לבין Rate Lending Overnight Spot Africa South of Bank   ZAR)( בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים 
 .חודש כל

   ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 00:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

 http://www.plus500.co.il/Instruments/USDZAR  .ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  
המרת  עמלת

 מטבע 
 .מטבע המרת עמלת אין

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 
המכשיר 
 הפיננסי  

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

http://www.plus500.co.il/Instruments/USDZAR
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 עמלות
נוספות 
בקשר 

למכשיר 
 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

 .23:00עד יום ו' בשעה  00:30יום ב' בשעה     –(: שעות מסחר קיץשעון ישראל )שעון 
 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 בו המטבע
 נקוב

 המכשיר
 הפיננסי

 אפריקאי דרום רנד

בשערי  םכתוצאה משינויי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס
 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

      US DOLLAR/SOUTH AFRICAN RAND: מלא שם

 /ZARUSDשער חליפין של צמד מטבעות  : הבסיס נכס תיאור

  http://finance.yahoo.com/q?s=USDZAR :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

 USD/ZAR:נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 רלוונטילא 

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

http://finance.yahoo.com/q?s=USDZAR   

 קוד
 /בלומברג
 רויטרס

USDZAR:CUR   (בלומברג ) 

 דולר ארה"ב ( USD) הנכס מטבע
 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות 
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

בסיס 
HIGH - 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 
 

שנמדד  (LOWמסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )( שנמדד ביום HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )

 בזירה המסחר
 מערכת
 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

ZARUSD/ 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו

 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:
 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   וגמא:לד

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:בהתקבל 

0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
http://finance.yahoo.com/q?s=USDZAR
http://finance.yahoo.com/q?s=USDZAR
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$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  העסקה המינימלי יהיה, ולכן שווי 5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 http://www.plus500.co.il/Instruments/FDAX –לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה 

 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.

 מינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי בכמות היחידות ה
  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 1%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן
 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XXXX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלת החברה

 יעוגלו למעלה(. 5-9יעוגלו למטה,  1-4) ביותר, בהתאם למבנה הציטוט ערך הקרובמעגלת את מחיר הציטוט ל החברה  העיגול: אופן
  

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

0.0001 

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

amount * 0.0001  

Amount –  דולר ארה"ב סך . 

USD/ZAR–  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 דרום רנד 1, תביא לרווח/הפסד של   USD/ZAR( במחיר שע"ח 0.0001מינימלית ), תזוזה דולר ארה"ב  10000עבור רכישת : לדוגמה

 .אפריקאי
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

http://www.plus500.co.il/Instruments/FDAX
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19-עדכון אחרון  תאריך

 פקיעה של המכשיר הפיננסי בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 הפרשים חוזה

(CFD) 
3M Co בעל מועד  המכשיר אינו מנייה

 פקיעה
5% 

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 בחוזה ומסחר מינוף
 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה

 " corporate actionאו בקרות " לתקנון 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 עמלות ולמעט ציטוט

  (נוספות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח
 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [ 3M 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  −  3M 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [ 3M 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −   3M 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 :מקרא

Amount – כמות מניות . 

 3M 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

 3M 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

 3M 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

 3M 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תעשה לפי שער המכירה בזירה המרת : ההמרה שער קביעת אופן

(bid של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד סגירת העסקה, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף )10 
 לתקנון(.

 

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

 יום בכל) יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗  3M 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

מפורט   -( )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון אחת מנייהבגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )תוצאת חישוב עמלה 

 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗  3M 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

מפורט   -)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון( מנייה אחתממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00השעה לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount – כמות מניות  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

 3M 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועד של המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

 3M 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה ירמח.  

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 האחרוןלפי שער המכירה  תיעשה, המסחר חשבון מטבע לערכי, פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה:  המרת ההמרה שער קביעת אופן

(, בכפוף למנגנון המחירים לעילבגין העמלה )כמתואר  חיוב( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד bid) בזירה
 (.לתקנון 10 סעיף ראההבלתי תלוי )

R(Buy) - הריבית בתוספת החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 

1 month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 

R(Sell)- הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 1 

month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 
  - החברה באתר פירוט ראה –( ישראל שעון) 00:00:00 לשעה מעבר פתוחה עסקה החזקת בגין הזיכוי או החיוב שיעור לפירוט

 http://www.plus500.co.il/Instruments/MMM המסחר בפלטפורמת הבסיס נכס ובפרטי.  

 .מטבע המרת עמלת אין המרת מטבע  עמלת

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 רלוונטי.לא 

 תקבולים/התאמות
 מהחזקת נוספים

   הפיננסי המכשיר

 .קיימים תקבולים נוספים כתוצאה מהחזקת המכשיר הפיננסי
 

נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 אין

http://www.plus500.co.il/Instruments/MMM
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 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר

 חופשות ומועדי
 הפיננסי במכשיר

  16:30– 23:00ו' -יום ב'  –(: שעות מסחר שעון ישראל )שעון קיץ
 חופשות: מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 )$(. הברית ארצות דולר

בשערי  יםכתוצאה משינוי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

 M Co3: מלא שם

 3M מניית: הבסיס נכס תיאור

   https://www.google.com/finance?q=MMM :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

bin/browse-https://www.sec.gov/cgi- :לדיווחיה הרשמיים של החברה ראה

edgar?action=getcompany&CIK=0000066740&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml 
 NYSE מסחר מקום

 3M :נסחר בו בבורסה סימול הבסיס נכס סימול
 

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

https://www.google.com/finance?q=MMM  

 /בלומברג קוד
 רויטרס

MMM:US (בלומברג ) 

 דולר ארה"ב( USD) הנכס מטבע

 יומית תקן סטיית
 ברבעון הבסיס נכס

  האחרון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות תוך יומית 
של נכס הבסיס )על 

 (HIGH - LOWבסיס 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 

שנמדד  (LOWהבסיס הנמוך ביותר )( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )
 בזירה המסחר

 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 MMM המסחר במערכות

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו
 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:

 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ר יחידת נכס בסיס בסך ומחי 1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל 
0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

  http://www.plus500.co.il/Instruments/MMM  –וף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה לערכי המינ

 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.
 אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל 

 
  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 5%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
https://www.google.com/finance?q=MMM
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000066740&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000066740&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml
https://www.google.com/finance?q=MMM
http://www.plus500.co.il/Instruments/MMM
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 קריאה - התראה
 Margin) לבטוחה

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע
 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

XX. X 

 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלתלא  החברה
  

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

$0.01 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה

 במחיר

amount * 0.01$  

Amount – כמות מניות . 

3M   –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 .דולר ארה"ב 1, תביא לרווח/הפסד של   3M ( במחיר חוזה 0.01, תזוזה מינימלית )  3M מניות 100עבור רכישת  :לדוגמה
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

1%D7%A2%22%D7%9Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%9 

 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19-עדכון אחרון  תאריך

 בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר
פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 הפרשים חוזה

(CFD) 
Abbott Laboratories בעל מועד  אינוהמכשיר  מנייה

 פקיעה
5% 

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה

 " corporate actionאו בקרות " לתקנון 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: הפיננסיהמכשיר  ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח
 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [ Abbott
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  −  Abbott 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [ Abbott  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −   Abbott 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 :מקרא

Amount – כמות מניות . 

 Abbott  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

 Abbott  
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

 Abbott  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

 Abbott  
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשיר הפיננסי של המכ בזירה הקניה שער 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תעשה לפי שער המכירה בזירה : ההמרה שער קביעת אופן

(bid של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד ) 10סגירת העסקה, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 
 לתקנון(.

 

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

 יום בכל) יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗  Abbott  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

מפורט   –)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(  בגובה מנייה אחת פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗  Abbott  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

מפורט  -ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה מנייה אחת )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון( 
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) יא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,( הInterestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00השעה לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount – כמות מניות  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

 Abbott  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה קתבעס) העסקה פתיחת במועד של המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

 Abbott  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 האחרוןלפי שער המכירה  תיעשה, המסחר חשבון מטבע לערכי, פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה:  המרת ההמרה שער קביעת אופן

(, בכפוף למנגנון המחירים לעילבגין העמלה )כמתואר  חיוב( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד bid) בזירה
 (.לתקנון 10 סעיף ראההבלתי תלוי )

R(Buy) - הריבית תוספתב החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 

1 month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 

R(Sell)- הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 1 

month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 
  - החברה באתר פירוט ראה –( ישראל שעון) 00:00:00 לשעה מעבר פתוחה עסקה החזקת בגין הזיכוי או החיוב שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/ABT המסחר בפלטפורמת הבסיס נכס ובפרטי. 

 .מטבע המרת עמלת אין המרת מטבע  עמלת

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבולים/התאמות
 מהחזקת נוספים

   הפיננסי המכשיר

 .קיימים תקבולים נוספים כתוצאה מהחזקת המכשיר הפיננסי
 

נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 אין

http://www.plus500.co.il/Instruments/ABT
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 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר

 חופשות ומועדי
 הפיננסי במכשיר

  16:30– 23:00ו' -יום ב'  –(: שעות מסחר שעון ישראל )שעון קיץ
 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 )$(. הברית ארצות דולר

בשערי  יםכתוצאה משינוי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

 Abbott Laboratories: מלא שם
 אבוט מניית :הבסיס נכס תיאור

   https://www.google.com/finance?q=ABT :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

bin/browse-https://www.sec.gov/cgi- :לדיווחיה הרשמיים של החברה ראה

ledgar?action=getcompany&CIK=0000001800&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xm 
 NYSE מסחר מקום

 Abbott:נסחר בו בבורסה סימול הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

 https://www.google.com/finance?q=ABT 

 /בלומברג קוד
 רויטרס

ABT:US (בלומברג ) 

 דולר ארה"ב( USD) הנכס מטבע

 יומית תקן סטיית
 הבסיס נכס

  האחרון ברבעון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות תוך 
יומית של נכס 

הבסיס )על בסיס 
HIGH - LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 

שנמדד  (LOWהנמוך ביותר )( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )
 בזירה המסחר

 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 ABT המסחר במערכות

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו
 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:

 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 כמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל ל
0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 http://www.plus500.co.il/Instruments/ABT –ף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה לערכי המינו

 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.
 אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו 

 
  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 5%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
https://www.google.com/finance?q=ABT
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000001800&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000001800&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml
https://www.google.com/finance?q=ABT
http://www.plus500.co.il/Instruments/ABT
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 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע
 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

XX. X 

 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלתלא  החברה
  

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

$0.01 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה

 במחיר

amount * 0.01$  

Amount – כמות מניות . 

Abbott –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 .דולר ארה"ב 1, תביא לרווח/הפסד של Abbott ( במחיר חוזה 0.01, תזוזה מינימלית )  Abbott מניות 100עבור רכישת  :לדוגמה
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19-עדכון אחרון  תאריך

 פקיעה של המכשיר הפיננסי בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 הפרשים חוזה

(CFD) 
Alphabet Inc בעל מועד  המכשיר אינו מנייה

 פקיעה
5% 

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה

  " .corporate actionרות "או בק לתקנון 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח
 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [𝐺𝑜𝑜𝑔𝑙𝑒 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − 𝐺𝑜𝑜𝑔𝑙𝑒  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [𝐺𝑜𝑜𝑔𝑙𝑒  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  𝐺𝑜𝑜𝑔𝑙𝑒 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 :מקרא

Amount – כמות מניות . 

𝐺𝑜𝑜𝑔𝑙𝑒  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝐺𝑜𝑜𝑔𝑙𝑒  
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

𝐺𝑜𝑜𝑔𝑙𝑒
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

𝐺𝑜𝑜𝑔𝑙𝑒  
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תעשה לפי שער המכירה בזירה : ההמרה שער קביעת אופן

(bid של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד סגירת העסקה, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף )10 
 לתקנון(.

 

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

 יום בכל) יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ 𝐺𝑜𝑜𝑔𝑙𝑒  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
מפורט   –)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(  בגובה מנייה אחת פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14בפרק 

 
 לנקודה העשרונית(.ספרות מעבר  2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ 𝐺𝑜𝑜𝑔𝑙𝑒  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
מפורט   –ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה מנייה אחת )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון( 

 בתקנון. 14בפרק 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )
 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה לחיוב/זיכוי בריבית 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount – כמות מניות  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

Google  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועד של המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

Google  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדיר הפיננסי של המכש בזירה המכירה מחיר.  

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 האחרוןלפי שער המכירה  תיעשה, המסחר חשבון מטבע לערכי, פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה:  המרת ההמרה שער קביעת אופן

(, בכפוף למנגנון המחירים לעילבגין העמלה )כמתואר  חיוב( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד bid) בזירה
 (.לתקנון 10 סעיף ראההבלתי תלוי )

R(Buy) - הריבית בתוספת החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 

1 month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 

R(Sell)- הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 1 

month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 
   - החברה באתר פירוט ראה –( ישראל שעון) 00:00:00 לשעה מעבר פתוחה עסקה החזקת בגין הזיכוי או החיוב שיעור לפירוט

   http://www.plus500.co.il/Instruments/GOOG המסחר בפלטפורמת הבסיס נכס ובפרטי. 
   

 .מטבע המרת עמלת אין המרת מטבע  עמלת

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבוליםהתאמות/
נוספים מהחזקת 

   המכשיר הפיננסי

 .קיימים תקבולים נוספים כתוצאה מהחזקת המכשיר הפיננסי
 

נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 אין

http://www.plus500.co.il/Instruments/GOOG
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 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר

 חופשות ומועדי
 הפיננסי במכשיר

  16:30– 23:00ו' -יום ב'  –(: שעות מסחר שעון ישראל )שעון קיץ
 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 )$(. הברית ארצות דולר

בשערי  יםכתוצאה משינוי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

   Alphabet Inc: מלא שם
  גוגל  מניית  : הבסיס נכס תיאור

  https://www.google.com/finance?q=GOOG :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

  action=getissuerdisp?CIK=00016520-bin/own-https://www.sec.gov/cgi&44 :דיווחיה הרשמיים של החברה ראה

 ק"נאסד מסחר מקום

 : Alphabet Incנסחר בו בבורסה סימול הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

https://www.google.com/finance?q=GOOG  

 /בלומברג קוד
 רויטרס

GOOG:US   (בלומברג ) 

 דולר ארה"ב( USD) הנכס מטבע

 יומית תקן סטיית
 הבסיס נכס

  האחרון ברבעון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות תוך 
יומית של נכס 

הבסיס )על בסיס 
HIGH - LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 

שנמדד  (LOWהנמוך ביותר )( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )
 בזירה המסחר

 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
  GOOG המסחר במערכות

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו
 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:

 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות 
0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 http://www.plus500.co.il/Instruments/GOOG –י המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה לערכ

 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.
 ינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל א

 
  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 5%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
https://www.google.com/finance?q=GOOG
https://www.sec.gov/cgi-bin/own-disp?CIK=0001652044&action=getissuer
https://www.google.com/finance?q=GOOG
http://www.plus500.co.il/Instruments/GOOG
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 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע
 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

X.XX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלתלא  החברה

  

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

$0.01 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה

 במחיר

amount * 0. 01$  

Amount – כמות מניות . 

Alphabet Inc–  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

דולר   1, תביא לרווח/הפסד של  Alphabet Inc ( במחיר חוזה0.01תזוזה מינימלית ) Alphabet Inc,מניות  100עבור רכישת  :לדוגמה
 ארה"ב.

 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19-עדכון אחרון  תאריך

 בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר
פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 הפרשים חוזה

(CFD) 
Amazon.com Inc 

 

בעל מועד  המכשיר אינו מנייה
 פקיעה

5% 

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה

 " corporate actionאו בקרות " לתקנון 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח
 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [𝐴𝑚𝑎𝑧𝑜𝑛
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − 𝐴𝑚𝑎𝑧𝑜𝑛  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [𝐴𝑚𝑎𝑧𝑜𝑛  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  𝐴𝑚𝑎𝑧𝑜𝑛 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 :מקרא

Amount – כמות מניות . 

𝐴𝑚𝑎𝑧𝑜𝑛  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝐴𝑚𝑎𝑧𝑜𝑛  
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

𝐴𝑚𝑎𝑧𝑜𝑛  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

𝐴𝑚𝑎𝑧𝑜𝑛  
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תעשה לפי שער המכירה בזירה : ההמרה שער קביעת אופן

(bid של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד סגירת העסקה, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף )10 
 לתקנון(.

 

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

 יום בכל) יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ 𝐴𝑚𝑎𝑧𝑜𝑛  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 

 
מפורט   –)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(  בגובה מנייה אחת פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

 (:Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ 𝐴𝑚𝑎𝑧𝑜𝑛  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

מפורט   –ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה מנייה אחת )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון( 
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

( היא שלילית משמעות Interest( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב, במידה ותוצאת חישוב )Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
בכל יממה, לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבוע, תוביל  00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה  לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount – כמות מניות  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

Amazon  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועד של המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

 Amazon  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 האחרוןלפי שער המכירה  תיעשה, המסחר חשבון מטבע לערכי, פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה:  המרת ההמרה שער קביעת אופן

(, בכפוף למנגנון המחירים לעילבגין העמלה )כמתואר  חיוב( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד bid) בזירה
 (.לתקנון 10 סעיף ראההבלתי תלוי )

R(Buy) - הריבית בתוספת החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 

1 month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 

R(Sell)- הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 1 

month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 
   - החברה באתר פירוט ראה –( ישראל שעון) 00:00:00 לשעה מעבר פתוחה עסקה החזקת בגין הזיכוי או החיוב שיעור לפירוט

https://www.plus500.co.il/Instruments/AMZN?searchTerm=ama המסחר בפלטפורמת הבסיס נכס ובפרטי. 

 

 .מטבע המרת עמלת אין המרת מטבע  עמלת

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבוליםהתאמות/
נוספים מהחזקת 

   המכשיר הפיננסי

 .קיימים תקבולים נוספים כתוצאה מהחזקת המכשיר הפיננסי
 

נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 אין

https://www.plus500.co.il/Instruments/AMZN?searchTerm=ama
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 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר

 חופשות ומועדי
 הפיננסי במכשיר

  16:30– 23:00ו' -יום ב'  –(: שעות מסחר קיץשעון ישראל )שעון 
 חופשות:  מועדי

.il/Instrumentshttps://www.plus500.co 
 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 )$(. הברית ארצות דולר

בשערי  יםכתוצאה משינוי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

  Amazon.com Inc: מלא שם

 אמאזון מניית : הבסיס נכס תיאור

   https://www.google.com/finance?q=AMZN  :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

bin/browse-https://www.sec.gov/cgi- :לדיווחיה הרשמיים של החברה ראה

ledgar?action=getcompany&CIK=0001018724&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xm 
 NASDAQ מסחר מקום

  Amazon  :נסחר בו בבורסה סימול הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

https://www.google.com/finance?q=AMZN  

 /בלומברג קוד
 רויטרס

AMZN:US   (בלומברג ) 

 דולר ארה"ב( USD) הנכס מטבע

 יומית תקן סטיית
 הבסיס נכס

  האחרון ברבעון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות תוך 
יומית של נכס 

הבסיס )על בסיס 
HIGH - LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 

שנמדד  (LOWהנמוך ביותר )( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )
 בזירה המסחר

 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
  AMZN המסחר במערכות

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו
 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:

 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ר יחידת נכס בסיס בסך ומחי 1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל 
0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 –וף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה לערכי המינ

https://www.plus500.co.il/Instruments/AMZN?searchTerm=ama 
 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.

 היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי בכמות 
  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 5%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
https://www.google.com/finance?q=AMZN
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001018724&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001018724&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml
https://www.google.com/finance?q=AMZN
https://www.plus500.co.il/Instruments/AMZN?searchTerm=ama
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 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע
 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

X.XX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלתלא  החברה

  

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

$0.01 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה

 במחיר

amount * 0. 01$  

Amount – כמות מניות . 

Amazon–  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 דולר ארה"ב. 1, תביא לרווח/הפסד של  Amazon( במחיר חוזה 0.01, תזוזה מינימלית ) Amazonמניות 100עבור רכישת  :לדוגמה
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19-עדכון אחרון  תאריך

 בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר
פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 הפרשים חוזה

(CFD) 
American International Group 

Inc 

בעל מועד  המכשיר אינו מנייה
 פקיעה

5% 

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
בטוחות ובהתאם כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה

 " corporate actionאו בקרות " לתקנון 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח
 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [ AIG
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  −  AIG 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [ AIG  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −   AIG 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 :מקרא

Amount – כמות מניות . 

 AIG  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

 AIG  
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

 AIG  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

 AIG  
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 דה העשרונית(. ספרות מעבר לנקו 2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תעשה לפי שער המכירה בזירה : ההמרה שער קביעת אופן

(bid של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד סגירת העסקה, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף )10 
 לתקנון(.

 

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

 יום בכל) יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗  AIG  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

מפורט   –( בסיס הרבעון האחרון)הנתונים מחושבים על  אחת מנייהבגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗  AIG  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

מפורט  -)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(  מנייה אחתממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 
 בתקנון. 14בפרק 

 
 לנקודה העשרונית(.ספרות מעבר  2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל וסופי שבוע, לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר בכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00השעה לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount – כמות מניות  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

 AIG  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועד של המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

 AIG  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 האחרוןלפי שער המכירה  תיעשה, המסחר חשבון מטבע לערכי, פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה:  המרת ההמרה שער קביעת אופן

(, בכפוף למנגנון המחירים לעילבגין העמלה )כמתואר  חיוב( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד bid) בזירה
 (.לתקנון 10 סעיף ראההבלתי תלוי )

R(Buy) - הריבית תוספתב החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 

1 month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 

R(Sell)- הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 1 

month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 
  - החברה באתר פירוט ראה –( ישראל שעון) 00:00:00 לשעה מעבר פתוחה עסקה החזקת בגין הזיכוי או החיוב שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/AIG המסחר בפלטפורמת הבסיס נכס ובפרטי. 

 .מטבע המרת עמלת אין המרת מטבע  עמלת

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבולים/התאמות
 מהחזקת נוספים

   הפיננסי המכשיר

 .קיימים תקבולים נוספים כתוצאה מהחזקת המכשיר הפיננסי
 

נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 אין

http://www.plus500.co.il/Instruments/AIG
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 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר

 חופשות ומועדי
 הפיננסי במכשיר

  16:30– 23:00ו' -יום ב'  –(: שעות מסחר שעון ישראל )שעון קיץ
 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 )$(. הברית ארצות דולר

בשערי  יםכתוצאה משינוי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

 American International Group Inc: מלא שם

 AIG מניית  : הבסיס נכס תיאור

   https://www.google.com/finance?q=AIG   :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

bin/browse-https://www.sec.gov/cgi- :לדיווחיה הרשמיים של החברה ראה

ledgar?action=getcompany&CIK=0000005272&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xm 
 NYSE מסחר מקום

  AIG:נסחר בו בבורסה סימול הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

 https://www.google.com/finance?q=AIG 

 /בלומברג קוד
 רויטרס

AIG:US (בלומברג ) 

 דולר ארה"ב( USD) הנכס מטבע

 יומית תקן סטיית
 הבסיס נכס

  האחרון ברבעון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות תוך 
יומית של נכס 

הבסיס )על בסיס 
HIGH - LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 

שנמדד  (LOWהנמוך ביותר )( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )
 בזירה המסחר

 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 AIG המסחר במערכות

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו
 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:

 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 כמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל ל
0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 http://www.plus500.co.il/Instruments/AIG –ף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה לערכי המינו

 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.
 אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו 

 
  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 5%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
https://www.google.com/finance?q=AIG
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000005272&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000005272&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml
https://www.google.com/finance?q=AIG
http://www.plus500.co.il/Instruments/AIG
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 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע
 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

XX. X 

 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלתלא  החברה
  

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

$0.01 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה

 במחיר

amount * 0.01$  

Amount – כמות מניות . 

AIG –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 .דולר ארה"ב 1, תביא לרווח/הפסד של AIG ( במחיר חוזה 0.01, תזוזה מינימלית )  AIG מניות 100עבור רכישת  :לדוגמה
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19-עדכון אחרון תאריך

 פקיעה של המכשיר הפיננסי בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 הפרשים חוזה

(CFD) 
Apple Inc בעל מועד  המכשיר אינו מנייה

 פקיעה
5% 

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה

 " corporate actionאו בקרות " לתקנון 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח
 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [ 𝐴𝑝𝑝𝑙𝑒  
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − 𝐴𝑝𝑝𝑙𝑒   
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [𝐴𝑝𝑝𝑙𝑒   
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  𝐴𝑝𝑝𝑙𝑒  
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 :מקרא

Amount – כמות מניות . 

𝐴𝑝𝑝𝑙𝑒  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝐴𝑝𝑝𝑙𝑒   
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

𝐴𝑝𝑝𝑙𝑒   
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

𝐴𝑝𝑝𝑙𝑒 𝐼𝑛𝑐  
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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בזירה המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תעשה לפי שער המכירה : ההמרה שער קביעת אופן

(bid של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד סגירת העסקה, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף )10 
 לתקנון(.

 

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

 יום בכל) יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ 𝐴𝑝𝑝𝑙𝑒   
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

מפורט   –( )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון אחת מנייהבגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14בפרק 

 
 לנקודה העשרונית(.ספרות מעבר  2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ 𝐴𝑝𝑝𝑙𝑒   
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

מפורט   –)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(  מנייה אחתממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,( Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00השעה לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount – כמות מניות  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

 𝐴𝑝𝑝𝑙𝑒  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועד של המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

 𝐴𝑝𝑝𝑙𝑒  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 האחרוןלפי שער המכירה  תיעשה, המסחר חשבון מטבע לערכי, פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה:  המרת ההמרה שער קביעת אופן

(, בכפוף למנגנון המחירים לעילבגין העמלה )כמתואר  חיוב( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד bid) בזירה
 (.לתקנון 10 סעיף ראההבלתי תלוי )

R(Buy) - הריבית בתוספת ברההח של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 

1 month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 

R(Sell)- הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 1 

month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 
   - החברה באתר פירוט ראה –( ישראל שעון) 00:00:00 לשעה מעבר פתוחה עסקה החזקת בגין הזיכוי או החיוב שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/AAPL המסחר בפלטפורמת הבסיס נכס ובפרטי. 
 

 .מטבע המרת עמלת אין המרת מטבע  עמלת

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבוליםהתאמות/
נוספים מהחזקת 
   המכשיר הפיננסי

 .קיימים תקבולים נוספים כתוצאה מהחזקת המכשיר הפיננסי
 

נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 אין

http://www.plus500.co.il/Instruments/AAPL


 382 

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר

 חופשות ומועדי
 הפיננסי במכשיר

  16:30– 23:00ו' -יום ב'  –(: שעות מסחר )שעון קיץשעון ישראל 
 חופשות:  מועדי

1https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 )$(. הברית ארצות דולר

בשערי  יםכתוצאה משינוי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

    Apple Inc :מלא שם
 אפל מניית : הבסיס נכס תיאור

   https://finance.yahoo.com/quote/aapl?ltr=1 :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

  bin/browse-https://www.sec.gov/cgi- : לדיווחיה הרשמיים של החברה ראה

edgar?action=getcompany&CIK=0000320193&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml 

 NASDAQ מסחר מקום

  Apple   :נסחר בו בבורסה סימול הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

https://finance.yahoo.com/quote/aapl?ltr=1 

 /בלומברג קוד
 רויטרס

Apple Inc   (בלומברג ) 

 דולר ארה"ב( USD) הנכס מטבע

 יומית תקן סטיית
 הבסיס נכס

  האחרון ברבעון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות תוך 
יומית של נכס 

הבסיס )על בסיס 
HIGH - LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 

שנמדד  (LOWמסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )( שנמדד ביום מסחר HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )
 בזירה המסחר

 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 AAPL המסחר במערכות

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו
 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:

 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   וגמא:לד

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:בהתקבל 

0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  ינימלי יהיה, ולכן שווי העסקה המ5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 http://www.plus500.co.il/Instruments/AAPL –לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה 

 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.

 ת בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי בכמות היחידות המינימאלי
 

  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 5%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
https://finance.yahoo.com/quote/aapl?ltr=1
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000320193&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000320193&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml
https://finance.yahoo.com/quote/aapl?ltr=1
http://www.plus500.co.il/Instruments/AAPL
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 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע
 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

X.XX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלתלא  החברה

  

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

$0.01 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה

 במחיר

amount * 0.01$  

Amount – כמות מניות . 

Apple–  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 דולר ארה"ב. 1, תביא לרווח/הפסד של  Apple ( במחיר חוזה 0.01, תזוזה מינימלית )  Apple מניות 100עבור רכישת  :לדוגמה
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 1 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

1%D7%A2%22%D7%9Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%9 

 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19-עדכון אחרון  תאריך

 פקיעה של המכשיר הפיננסי בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 הפרשים חוזה

(CFD) 

AT&T Inc בעל מועד  המכשיר אינו מנייה
 פקיעה

5% 

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה

 " corporate actionאו בקרות " לתקנון 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: הפיננסיהמכשיר  ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח
 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [𝐴𝑇&𝑇 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − 𝐴𝑇&𝑇  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [𝐴𝑇&𝑇   
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  𝐴𝑇&𝑇  
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 :מקרא

Amount – כמות מניות . 

𝐴𝑇&𝑇   
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝐴𝑇&𝑇   
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

𝐴𝑇&𝑇   
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

𝐴𝑇&𝑇   
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תעשה לפי שער המכירה בזירה : ההמרה שער קביעת אופן

(bid של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד ) 10סגירת העסקה, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 
 לתקנון(.

 

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

 יום בכל) יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ 𝐸𝑥𝑥𝑜𝑛  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 

 
מפורט   –)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(  בגובה מנייה אחת פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

 (:Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ 𝐸𝑥𝑥𝑜𝑛  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

מפורט  –ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה מנייה אחת )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון( 
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה 

 

( היא שלילית משמעות Interest( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב, במידה ותוצאת חישוב )Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבוע, תוביל בכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 

 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount – כמות מניות  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

 AT&T  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועד של המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

 AT&T  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 האחרוןלפי שער המכירה  תיעשה, המסחר חשבון מטבע לערכי, פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה:  המרת ההמרה שער קביעת אופן

(, בכפוף למנגנון המחירים לעילבגין העמלה )כמתואר  חיוב( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד bid) בזירה
 (.לתקנון 10 סעיף ראההבלתי תלוי )

R(Buy) - הריבית בתוספת החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים םבמונחי רכישה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 

1 month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 

R(Sell)- הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 1 

month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 
   - החברה באתר פירוט ראה –( ישראל שעון) 00:00:00 לשעה מעבר פתוחה עסקה החזקת בגין הזיכוי או החיוב שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/T    המסחר בפלטפורמת הבסיס נכס ובפרטי. 
 

 .מטבע המרת עמלת אין המרת מטבע  עמלת

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבוליםהתאמות/
נוספים מהחזקת 
   המכשיר הפיננסי

 .קיימים תקבולים נוספים כתוצאה מהחזקת המכשיר הפיננסי
 

http://www.plus500.co.il/Instruments/T
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נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר

 חופשות ומועדי
 הפיננסי במכשיר

  16:30– 23:00ו' -יום ב'  –(: שעות מסחר שעון ישראל )שעון קיץ
 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 )$(. הברית ארצות דולר

בשערי  יםכתוצאה משינוי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

 AT&T Inc: מלא שם

 AT&T מניית: הבסיס נכס תיאור

   https://www.google.com/finance?q=T :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

bin/browse-https://www.sec.gov/cgi- :לדיווחיה הרשמיים של החברה ראה

edgar?action=getcompany&CIK=0000732717&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml 

 NYSE מסחר מקום

 AT&T   :נסחר בו בבורסה סימול הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

 https://www.google.com/finance?q=T 

 /בלומברג קוד
 רויטרס

T: US  (בלומברג ) 

 דולר ארה"ב( USD) הנכס מטבע

 יומית תקן סטיית
 הבסיס נכס

  האחרון ברבעון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות תוך 
יומית של נכס 

הבסיס )על בסיס 
HIGH - LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 

שנמדד  (LOWהנמוך ביותר )( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )
 בזירה המסחר

 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 T המסחר במערכות

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו

 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:
 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות 

0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 http://www.plus500.co.il/Instruments/T –י המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה לערכ
 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.

 שרי ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפ
  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 5%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
https://www.google.com/finance?q=T
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000732717&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000732717&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml
https://www.google.com/finance?q=T
http://www.plus500.co.il/Instruments/T
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 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע
 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

XX.XX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלתלא  החברה

  

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

$0.01 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה

 במחיר

amount * 0.01$  

Amount – כמות מניות . 

𝐴𝑇&𝑇 –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 דולר ארה"ב. 1, תביא לרווח/הפסד של  𝐴𝑇&𝑇( במחיר חוזה 0.01, תזוזה מינימלית ) AT&T  מניות  100עבור רכישת  :לדוגמה
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19-עדכון אחרון  תאריך

 פקיעה של המכשיר הפיננסי בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 הפרשים חוזה

(CFD) 

Bank of America Corp בעל מועד  המכשיר אינו מנייה
 פקיעה

5% 

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה

 " corporate actionבקרות "לתקנון או  9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח
 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [𝐵𝑎𝑛𝑘 𝑂𝑓 𝐴𝑚𝑒𝑟𝑖𝑐𝑎
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − 𝐵𝑎𝑛𝑘 𝑂𝑓 𝐴𝑚𝑒𝑟𝑖𝑐𝑎   
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [𝐵𝑎𝑛𝑘 𝑂𝑓 𝐴𝑚𝑒𝑟𝑖𝑐𝑎  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  𝐵𝑎𝑛𝑘 𝑂𝑓 𝐴𝑚𝑒𝑟𝑖𝑐𝑎  
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 :מקרא

Amount – כמות מניות . 

𝐵𝑎𝑛𝑘 𝑂𝑓 𝐴𝑚𝑒𝑟𝑖𝑐𝑎   
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝐵𝑎𝑛𝑘 𝑂𝑓 𝐴𝑚𝑒𝑟𝑖𝑐𝑎   
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

𝐵𝑎𝑛𝑘 𝑂𝑓 𝐴𝑚𝑒𝑟𝑖𝑐𝑎   
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

𝐵𝑎𝑛𝑘 𝑂𝑓 𝐴𝑚𝑒𝑟𝑖𝑐𝑎   
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תעשה לפי שער המכירה בזירה : ההמרה שער קביעת אופן

(bid של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד ) 10סגירת העסקה, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 
 לתקנון(.

 

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

 יום בכל) יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ 𝐵𝑎𝑛𝑘 𝑂𝑓 𝐴𝑚𝑒𝑟𝑖𝑐𝑎  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

מפורט   –)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(  בגובה מנייה אחת פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

 (:Sell רהמכי עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ 𝐵𝑎𝑛𝑘 𝑂𝑓 𝐴𝑚𝑒𝑟𝑖𝑐𝑎 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

מפורט   –ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה מנייה אחת )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון( 
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

( היא שלילית משמעות Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב, במידה ותוצאת חישוב )( Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
בכל יממה, לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבוע, תוביל  00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 

 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount – כמות מניות  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

𝐵𝑎𝑛𝑘 𝑂𝑓 𝐴𝑚𝑒𝑟𝑖𝑐𝑎  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועד של המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

 𝐵𝑎𝑛𝑘 𝑂𝑓 𝐴𝑚𝑒𝑟𝑖𝑐𝑎   
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 האחרוןלפי שער המכירה  תיעשה, המסחר חשבון מטבע לערכי, פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה:  המרת ההמרה שער קביעת אופן

המחירים (, בכפוף למנגנון לעילבגין העמלה )כמתואר  חיוב( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד bid) בזירה
 (.לתקנון 10 סעיף ראההבלתי תלוי )

R(Buy) - הריבית בתוספת החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 

1 month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 

R(Sell)- הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 1 

month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 
 - החברה באתר פירוט ראה –( ישראל שעון) 00:00:00 לשעה מעבר פתוחה עסקה החזקת בגין הזיכוי או החיוב שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/BAC     המסחר פורמתבפלט הבסיס נכס ובפרטי. 

 .מטבע המרת עמלת אין המרת מטבע  עמלת

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבוליםהתאמות/
נוספים מהחזקת 
 המכשיר הפיננסי  

 .קיימים תקבולים נוספים כתוצאה מהחזקת המכשיר הפיננסי
 

file:///C:/Users/alon.shultz/Google%20Drive/Compliance/דפי%20מוצר/2016/Q4/עדכונים%20הדורשים%20אישור%20הרשות/מניות/-%20%20http:/www.plus500.co.il/Instruments/JNJ
file:///C:/Users/alon.shultz/Google%20Drive/Compliance/דפי%20מוצר/2016/Q4/עדכונים%20הדורשים%20אישור%20הרשות/מניות/-%20%20http:/www.plus500.co.il/Instruments/JNJ
file:///C:/Users/alon.shultz/Google%20Drive/Compliance/דפי%20מוצר/2016/Q4/עדכונים%20הדורשים%20אישור%20הרשות/מניות/-%20%20http:/www.plus500.co.il/Instruments/JNJ
file:///C:/Users/alon.shultz/Google%20Drive/Compliance/דפי%20מוצר/2016/Q4/עדכונים%20הדורשים%20אישור%20הרשות/מניות/-%20%20http:/www.plus500.co.il/Instruments/JNJ
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נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר

 חופשות ומועדי
 הפיננסי במכשיר

  16:30– 23:00ו' -יום ב'  –שעון ישראל )שעון קיץ(: שעות מסחר 
 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 )$(. הברית ארצות דולר

בשערי  יםכתוצאה משינוי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

       Bank of America Corp: מלא שם
  אמריקה אוף בנק מניית :הבסיס נכס תיאור

 https://www.google.com/finance?q=BAC   הבסיס נכס אודות נוסף למידע

bin/browse-https://www.sec.gov/cgi- :לדיווחיה הרשמיים של החברה ראה

ledgar?action=getcompany&CIK=0000070858&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xm 
 NYSE מסחר מקום

 Bank of America    :נסחר בו בבורסה סימול הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

 https://www.google.com/finance?q=BAC 

 /בלומברג קוד
 רויטרס

BAC: US  (בלומברג ) 

 דולר ארה"ב( USD) הנכס מטבע

 יומית תקן סטיית
 הבסיס נכס

  האחרון ברבעון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות תוך 
יומית של נכס 

הבסיס )על בסיס 
HIGH - LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 

שנמדד  (LOWהנמוך ביותר )( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )
 בזירה המסחר

 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 BAC המסחר במערכות

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו
 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:

 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות 
0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 –י המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה לערכ

https://www.plus500.co.il/Instruments/BAC?searchTerm=ban 
 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.

 מינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי בכמות היחידות ה

 
  בטוחות

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
https://www.google.com/finance?q=BAC
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000070858&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000070858&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml
https://www.google.com/finance?q=BAC
https://www.plus500.co.il/Instruments/BAC?searchTerm=ban
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Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 5%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע
 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

X.XX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלתלא  החברה

  

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

$0.01 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה

 במחיר

amount * 0.01$  

Amount – כמות מניות . 

𝐵𝑎𝑛𝑘 𝑂𝑓 𝐴𝑚𝑒𝑟𝑖𝑐𝑎  –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

, תביא  𝐵𝑎𝑛𝑘 𝑂𝑓 𝐴𝑚𝑒𝑟𝑖𝑐𝑎( במחיר חוזה 0.01, תזוזה מינימלית ) 𝐵𝑎𝑛𝑘 𝑂𝑓 𝐴𝑚𝑒𝑟𝑖𝑐𝑎מניות 100עבור רכישת  :לדוגמה
 דולר ארה"ב. 1לרווח/הפסד של 

 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19-עדכון אחרון  תאריך

 בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר
פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 הפרשים חוזה

(CFD) 

 

Berkshire Hathaway Inc 

 

  מנייה
בעל מועד  המכשיר אינו

 פקיעה

 
5% 
 
 

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה

 ." corporate actionבקרות "לתקנון או  9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח
 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [𝐵𝑒𝑟𝑘𝑠ℎ𝑖𝑟𝑒 𝐻𝑎𝑡ℎ𝑎𝑤𝑎𝑦 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − 𝐵𝑒𝑟𝑘𝑠ℎ𝑖𝑟𝑒 𝐻𝑎𝑡ℎ𝑎𝑤𝑎𝑦 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [𝐵𝑒𝑟𝑘𝑠ℎ𝑖𝑟𝑒 𝐻𝑎𝑡ℎ𝑎𝑤𝑎𝑦  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  𝐵𝑒𝑟𝑘𝑠ℎ𝑖𝑟𝑒 𝐻𝑎𝑡ℎ𝑎𝑤𝑎𝑦 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)

= 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 :מקרא

Amount – כמות מניות . 

𝐵𝑒𝑟𝑘𝑠ℎ𝑖𝑟𝑒 𝐻𝑎𝑡ℎ𝑎𝑤𝑎𝑦  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝐵𝑒𝑟𝑘𝑠ℎ𝑖𝑟𝑒 𝐻𝑎𝑡ℎ𝑎𝑤𝑎𝑦  
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

𝐵𝑒𝑟𝑘𝑠ℎ𝑖𝑟𝑒 𝐻𝑎𝑡ℎ𝑎𝑤𝑎𝑦  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדסי המכשיר הפיננ של בזירה המכירהשער 

𝐵𝑒𝑟𝑘𝑠ℎ𝑖𝑟𝑒 𝐻𝑎𝑡ℎ𝑎𝑤𝑎𝑦  
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
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 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
 

המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תעשה לפי שער המכירה בזירה : ההמרה שער קביעת אופן

(bid של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד ) 10סגירת העסקה, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 
 לתקנון(.

 

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

 יום בכל) יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ 𝐵𝑒𝑟𝑘𝑠ℎ𝑖𝑟𝑒 𝐻𝑎𝑡ℎ𝑎𝑤𝑎𝑦 𝐼𝑛𝑐  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

מפורט   –)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(  בגובה מנייה אחת פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

 (:Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ 𝐵𝑒𝑟𝑘𝑠ℎ𝑖𝑟𝑒 𝐻𝑎𝑡ℎ𝑎𝑤𝑎𝑦 𝐼𝑛𝑐  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

מפורט   –ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה מנייה אחת )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון( 
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

( היא שלילית משמעות Interestהיא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב, במידה ותוצאת חישוב )( Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
בכל יממה, לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבוע, תוביל  00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount – כמות מניות  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

 𝐵𝑒𝑟𝑘𝑠ℎ𝑖𝑟𝑒 𝐻𝑎𝑡ℎ𝑎𝑤𝑎𝑦  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועד של המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

 𝐵𝑒𝑟𝑘𝑠ℎ𝑖𝑟𝑒 𝐻𝑎𝑡ℎ𝑎𝑤𝑎𝑦  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 האחרוןלפי שער המכירה  תיעשה, המסחר חשבון מטבע לערכי, פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה:  המרת ההמרה שער קביעת אופן

(, בכפוף למנגנון המחירים לעילבגין העמלה )כמתואר  חיוב( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד bid) בזירה
 (.לתקנון 10 סעיף ראההבלתי תלוי )

R(Buy) - הריבית בתוספת החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 

1 month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 

R(Sell)- הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 1 

month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 
  - החברה באתר פירוט ראה –( ישראל שעון) 00:00:00 לשעה מעבר פתוחה עסקה החזקת בגין הזיכוי או החיוב שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/BRK.B    המסחר בפלטפורמת הבסיס נכס ובפרטי. 

 

 .מטבע המרת עמלת אין המרת מטבע  עמלת

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 רלוונטי.לא 

 תקבוליםהתאמות/
נוספים מהחזקת 

 המכשיר הפיננסי  

 .קיימים תקבולים נוספים כתוצאה מהחזקת המכשיר הפיננסי
 

http://www.plus500.co.il/Instruments/BRK.B
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נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר

 חופשות ומועדי
 הפיננסי במכשיר

  16:30– 23:00ו' -יום ב'  –שעון ישראל )שעון קיץ(: שעות מסחר 
 חופשות:  מועדי

://www.plus500.co.il/Instrumentshttps 
 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 )$(. הברית ארצות דולר

בשערי  יםכתוצאה משינוי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

   Berkshire Hathaway Inc: מלא שם

  Berkshire Hathaway מניית : הבסיס נכס תיאור
    :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

https://www.google.com/finance?q=NYSE%3ABRK.B&ei=lhY0WLnGGtbksAGZgLToAg 

bin/browse-https://www.sec.gov/cgi- :לדיווחיה הרשמיים של החברה ראה

edgar?action=getcompany&CIK=0001067983&type=&dateb=&owner=include&count=100&output=xml 

 NYSE מסחר מקום

 Berkshire Hathaway :נסחר בו בבורסה סימול הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

https://www.google.com/finance?q=NYSE%3ABRK.B&ei=lhY0WLnGGtbksAGZgLToAg  

 /בלומברג קוד
 רויטרס

BRK/B US equity   (בלומברג ) 

 דולר ארה"ב( USD) הנכס מטבע

 יומית תקן סטיית
 הבסיס נכס

  האחרון ברבעון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות תוך 
יומית של נכס 

הבסיס )על בסיס 
HIGH - LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 

שנמדד  (LOWמסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )( שנמדד ביום HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )
 בזירה המסחר

 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
  BRK.B המסחר במערכות

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו

 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:
 בסיס(.יחידת נכס  כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:
0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  עסקה המינימלי יהיה, ולכן שווי ה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 http://www.plus500.co.il/Instruments/BRK.B –לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה 
 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.

 המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי בכמות היחידות 
  בטוחות

Margin  
של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה

 אחוז מערכן.

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
https://www.google.com/finance?q=NYSE%3ABRK.B&ei=lhY0WLnGGtbksAGZgLToAg
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001067983&type=&dateb=&owner=include&count=100&output=xml
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001067983&type=&dateb=&owner=include&count=100&output=xml
https://www.google.com/finance?q=NYSE%3ABRK.B&ei=lhY0WLnGGtbksAGZgLToAg
http://www.plus500.co.il/Instruments/BRK.B
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 .הפוזיציה מגובה 5%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע
 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

X.XX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלתלא  החברה

  

 הציטוט תנודת
 $0.01 בזירה המינימלי

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה

 במחיר

amount * 0.01$  

Amount – כמות מניות . 

Berkshire Hathaway  –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

, תביא  Berkshire Hathaway ( במחיר חוזה 0.01תזוזה מינימלית )Berkshire Hathaway מניות    100עבור רכישת  :לדוגמה
 דולר ארה"ב. 1לרווח/הפסד של 

 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19-עדכון אחרון  תאריך

 פקיעה של המכשיר הפיננסי בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 הפרשים חוזה

(CFD) 
Bristol-Myers Squibb Co בעל מועד  המכשיר אינו מנייה

 פקיעה
5% 

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה

 " corporate actionבקרות "לתקנון או  9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח
 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [ Bristol Myers 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 − Bristol Myers  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [ Bristol Myers
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 − Bristol Myers 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 :מקרא

Amount – כמות מניות . 

 Bristol Myers   
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

 Bristol Myers   
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

 Bristol Myers   
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

 Bristol Myers   
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תעשה לפי שער המכירה בזירה : ההמרה שער קביעת אופן

(bidשל צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון )  10המסחר, במועד סגירת העסקה, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 
 לתקנון(.

 

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

 יום בכל) יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗  Bristol Myers   
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון  בגובה מנייה אחת פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14מפורט בפרק   –האחרון( 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗  Bristol Myers   
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה מנייה אחת )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון 
 בתקנון. 14מפורט בפרק   -האחרון( 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )תוצאת חישוב עמלה 

 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount – כמות מניות  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

 Bristol Myers   
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועד של המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

 Bristol Myers   
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 האחרוןלפי שער המכירה  תיעשה, המסחר חשבון מטבע לערכי, פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה:  המרת ההמרה שער קביעת אופן

(, בכפוף למנגנון המחירים לעילבגין העמלה )כמתואר  חיוב( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד bid) בזירה
 (.לתקנון 10 סעיף ראההבלתי תלוי )

R(Buy) - הריבית בתוספת החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור 

(USD) Libor 1 month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 

R(Sell)- הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) 

Libor 1 month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 
  - החברה באתר פירוט ראה –( ישראל שעון) 00:00:00 לשעה מעבר פתוחה עסקה החזקת בגין הזיכוי או החיוב שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/BMY המסחר בפלטפורמת הבסיס נכס ובפרטי. 

 .מטבע המרת עמלת אין המרת מטבע  עמלת

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבולים/התאמות
 מהחזקת נוספים

   הפיננסי המכשיר

 .קיימים תקבולים נוספים כתוצאה מהחזקת המכשיר הפיננסי
 

http://www.plus500.co.il/Instruments/BMY
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נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר

 חופשות ומועדי
 הפיננסי במכשיר

  16:30– 23:00ו' -יום ב'  –שעון ישראל )שעון קיץ(: שעות מסחר 
 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 )$(. ריתהב ארצות דולר

בשערי  יםכתוצאה משינוי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

 Myers Squibb Co-Bristol: מלא שם

 Bristol Myers מניית  : הבסיס נכס תיאור

   https://www.google.com/finance?q=BMY  :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

bin/browse-https://www.sec.gov/cgi- :לדיווחיה הרשמיים של החברה ראה

ledgar?action=getcompany&CIK=0000014272&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xm 
 NYSE מסחר מקום

  Bristol Myers:נסחר בו בבורסה סימול הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

 https://www.google.com/finance?q=BMY 

 /בלומברג קוד
 רויטרס

BMY:US (בלומברג ) 

 דולר ארה"ב( USD) הנכס מטבע

 יומית תקן סטיית
 הבסיס נכס

  האחרון ברבעון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות תוך 
יומית של נכס 

הבסיס )על בסיס 
HIGH - LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 

שנמדד  (LOWהנמוך ביותר )( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )
 בזירה המסחר

 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 BMY המסחר במערכות

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו
 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:

 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 כמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל ל
0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 http://www.plus500.co.il/Instruments/BMY –ף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה לערכי המינו

 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.
 אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו 

  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 5%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
https://www.google.com/finance?q=BMY
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000014272&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000014272&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml
https://www.google.com/finance?q=BMY
http://www.plus500.co.il/Instruments/BMY
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 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע
 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

XX. X 

 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלתלא  החברה
  

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

$0.01 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה

 במחיר

amount * 0.01$  

Amount – כמות מניות . 

Bristol Myers  –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 1, תביא לרווח/הפסד של  Bristol Myers ( במחיר חוזה 0.01, תזוזה מינימלית )   Bristol Myers מניות 100עבור רכישת  :לדוגמה
 דולר ארה"ב.

 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19-עדכון אחרון  תאריך

 פקיעה של המכשיר הפיננסי בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 הפרשים חוזה

(CFD) 

Cisco Systems Inc בעל מועד  המכשיר אינו מנייה
 פקיעה

5% 

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
בטוחות ובהתאם כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה

 " corporate actionאו בקרות " לתקנון 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח
 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [𝐶𝑖𝑠𝑐𝑜
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − 𝐶𝑖𝑠𝑐𝑜   
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [𝐶𝑖𝑠𝑐𝑜  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  𝐶𝑖𝑠𝑐𝑜  
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 :מקרא

Amount – כמות מניות . 

𝐶𝑖𝑠𝑐𝑜   
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝐶𝑖𝑠𝑐𝑜  
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

𝐶𝑖𝑠𝑐𝑜   
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

𝐶𝑖𝑠𝑐𝑜   
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תעשה לפי שער המכירה בזירה : ההמרה שער קביעת אופן

(bid ) 10של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד סגירת העסקה, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 
 לתקנון(.

 

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

 יום בכל) יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ 𝐶𝑖𝑠𝑐𝑜  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛  * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

מפורט   –( )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון אחת מנייהבגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14בפרק 

 
 לנקודה העשרונית(.ספרות מעבר  2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ 𝐶𝑖𝑠𝑐𝑜  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛  * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

מפורט   –)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(  מנייה אחתממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,( Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00השעה לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 

 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount – כמות מניות  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

Cisco   
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה תבעסק) העסקה פתיחת במועד של המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

 𝐶𝑖𝑠𝑐𝑜   
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 האחרוןלפי שער המכירה  תיעשה, המסחר חשבון מטבע לערכי, פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה:  המרת ההמרה שער קביעת אופן

(, בכפוף למנגנון המחירים לעילבגין העמלה )כמתואר  חיוב( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד bid) בזירה
 (.לתקנון 10 סעיף ראההבלתי תלוי )

R(Buy) - הריבית בתוספת ברההח של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 

1 month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 

R(Sell)- הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור(USD) Libor 1 

month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 
  - החברה באתר פירוט ראה –( ישראל שעון) 00:00:00 לשעה מעבר פתוחה עסקה החזקת בגין הזיכוי או החיוב שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/CSCO   המסחר בפלטפורמת הבסיס נכס ובפרטי. 
 .מטבע המרת עמלת אין המרת מטבע  עמלת

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבוליםהתאמות/
נוספים מהחזקת 

   המכשיר הפיננסי

 .קיימים תקבולים נוספים כתוצאה מהחזקת המכשיר הפיננסי
 

http://www.plus500.co.il/Instruments/CSCO
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נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר

 חופשות ומועדי
 הפיננסי במכשיר

  16:30– 23:00ו' -יום ב'  –(: שעות מסחר )שעון קיץשעון ישראל 
 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 )$(. הברית ארצות דולר

בשערי  יםכתוצאה משינוי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

  Cisco Systems Inc: מלא שם
  סיסקו מניית ;הבסיס נכס תיאור

 https://finance.yahoo.com/quote/CSCO?ltr=1 הבסיס נכס אודות נוסף למידע

bin/browse-https://www.sec.gov/cgi- :לדיווחיה הרשמיים של החברה ראה

edgar?action=getcompany&CIK=0000858877&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml 
 NASDAQ מסחר מקום

 Cisco    :נסחר בו בבורסה סימול הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

 https://finance.yahoo.com/quote/CSCO?ltr=1 

 /בלומברג קוד
 רויטרס

: US CSCO  (בלומברג ) 

 דולר ארה"ב( USD) הנכס מטבע

 יומית תקן סטיית
 הבסיס נכס

  האחרון ברבעון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות תוך 
יומית של נכס 

הבסיס )על בסיס 
HIGH - LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 

שנמדד  (LOWפחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )( שנמדד ביום מסחר מסוים HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )
 בזירה המסחר

 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 CSCO המסחר במערכות

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו
 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:

 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות 
0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

   http://www.plus500.co.il/Instruments/CSCO –י המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה לערכ

 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.
 אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות. שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל

 
  בטוחות

Margin  
של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה

 אחוז מערכן.

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
https://finance.yahoo.com/quote/CSCO?ltr=1
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000858877&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000858877&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml
https://finance.yahoo.com/quote/CSCO?ltr=1
http://www.plus500.co.il/Instruments/CSCO
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 .הפוזיציה מגובה 5%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע
 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

X.XX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלתלא  החברה

  

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

$0.01 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה

 במחיר

amount * 0.01$  

Amount – כמות מניות . 

Cisco  –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 דולר ארה"ב. 1, תביא לרווח/הפסד של  Cisco( במחיר חוזה 0.01, תזוזה מינימלית ) Ciscoמניות 100עבור רכישת  :לדוגמה
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19-עדכון אחרון  תאריך

 פקיעה של המכשיר הפיננסי בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 הפרשים חוזה

(CFD) 
Citigroup Inc 

 (C) 

בעל מועד  המכשיר אינו מנייה
 פקיעה

5% 

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה

 " corporate actionלתקנון או בקרות " 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח
 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [ Citi Group
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  −  Citi Group 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [ Citi Group  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −   Citi Group 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 :מקרא

Amount – כמות מניות . 

 Citi Group  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

 Citi Group  
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

 Citi Group  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

 Citi Group  
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תעשה לפי שער המכירה בזירה : ההמרה שער קביעת אופן

(bidשל צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר ) 10, במועד סגירת העסקה, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 
 לתקנון(.

 

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

 יום בכל) יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗  Citi Group  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון  בגובה מנייה אחת פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14מפורט בפרק   –האחרון( 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗  Citi Group  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה מנייה אחת )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון 
 בתקנון. 14מפורט בפרק    -האחרון( 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )תוצאת חישוב עמלה בגין 

 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount – כמות מניות  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

 Citi Group  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועד של המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

 Citi Group  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 האחרוןלפי שער המכירה  תיעשה, המסחר חשבון מטבע לערכי, פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה:  המרת ההמרה שער קביעת אופן

(, בכפוף למנגנון המחירים לעילבגין העמלה )כמתואר  חיוב( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד bid) בזירה
 (.לתקנון 10 סעיף ראההבלתי תלוי )

R(Buy) - הריבית בתוספת החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור 

(USD) Libor 1 month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 

R(Sell)- הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) 

Libor 1 month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 
   - החברה באתר פירוט ראה –( ישראל שעון) 00:00:00 לשעה מעבר פתוחה עסקה החזקת בגין הזיכוי או החיוב שיעור לפירוט

  http://www.plus500.co.il/Instruments/C המסחר בפלטפורמת הבסיס נכס ובפרטי. 

 .מטבע המרת עמלת אין המרת מטבע  עמלת

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבולים/התאמות
 מהחזקת נוספים

   הפיננסי המכשיר

 .קיימים תקבולים נוספים כתוצאה מהחזקת המכשיר הפיננסי
 

http://www.plus500.co.il/Instruments/C
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נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר

 חופשות ומועדי
 הפיננסי במכשיר

  16:30– 23:00ו' -יום ב'  –שעון ישראל )שעון קיץ(: שעות מסחר 
 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 )$(. הברית ארצות דולר

בשערי  יםכתוצאה משינוי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

   Citigroup Inc. (C (: מלא שם
 גרופ.-סיטי מניית  : הבסיס נכס תיאור

   https://finance.yahoo.com/quote/C?ltr=1 :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

bin/browse-https://www.sec.gov/cgi- :לדיווחיה הרשמיים של החברה ראה

ledgar?action=getcompany&CIK=0000831001&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xm 
 NYSE מסחר מקום

 Citi Group :נסחר בו בבורסה סימול הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

https://finance.yahoo.com/quote/C?ltr=1  

 /בלומברג קוד
 רויטרס

C:US (בלומברג ) 

 דולר ארה"ב( USD) הנכס מטבע

 יומית תקן סטיית
 הבסיס נכס

  האחרון ברבעון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות תוך 
יומית של נכס 

הבסיס )על בסיס 
HIGH - LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 

שנמדד  (LOWהנמוך ביותר )( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )
 בזירה המסחר

 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 (C) המסחר במערכות

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו
 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:

 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות 
0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 http://www.plus500.co.il/Instruments/FDAX –י המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה לערכ

 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.
 ינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל א

  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 5%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
https://finance.yahoo.com/quote/C?ltr=1
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000831001&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000831001&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml
https://finance.yahoo.com/quote/C?ltr=1
http://www.plus500.co.il/Instruments/FDAX
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 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע
 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

XX. X 

 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלתלא  החברה
  

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

$0.01 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה

 במחיר

amount * 0.01$  

Amount – כמות מניות . 

Citi Group –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 דולר ארה"ב. 1, תביא לרווח/הפסד של Citi Group ( במחיר חוזה 0.01, תזוזה מינימלית )  Citi Group מניות 100עבור רכישת  :לדוגמה
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19-עדכון אחרון  תאריך

 פקיעה של המכשיר הפיננסי בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 הפרשים חוזה

(CFD) 

Cola Company-The Coca בעל מועד  המכשיר אינו מנייה
 פקיעה

5% 

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה

 " corporate actionלתקנון או בקרות " 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח
 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [𝐶𝑜𝑐𝑎 𝐶𝑜𝑙𝑎
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − 𝐶𝑜𝑐𝑎 𝐶𝑜𝑙𝑎   
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [𝐶𝑜𝑐𝑎 𝐶𝑜𝑙𝑎   
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  𝐶𝑜𝑐𝑎 𝐶𝑜𝑙𝑎 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 :מקרא

Amount – כמות מניות . 

𝐶𝑜𝑐𝑎 𝐶𝑜𝑙𝑎   
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝐶𝑜𝑐𝑎 𝐶𝑜𝑙𝑎   
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

𝐶𝑜𝑐𝑎 𝐶𝑜𝑙𝑎   
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

𝐶𝑜𝑐𝑎 𝐶𝑜𝑙𝑎   
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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רה בזירה המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תעשה לפי שער המכי: ההמרה שער קביעת אופן

(bid של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד סגירת העסקה, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף )10 
 לתקנון(.

 

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

 יום בכל) יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ 𝐶𝑜𝑐𝑎 𝐶𝑜𝑙𝑎  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛  * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון  בגובה מנייה אחת פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14מפורט בפרק   –האחרון( 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2ביותר )תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה 

 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ 𝐶𝑜𝑐𝑎 𝐶𝑜𝑙𝑎  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛  * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה מנייה אחת 
 בתקנון. 14מפורט בפרק   –האחרון( 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

לפירוט ימי מסחר וחופשות בכל יממה.  00:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 

 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount – כמות מניות  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

Coca Cola   
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועד של המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

 𝐶𝑜𝑐𝑎 𝐶𝑜𝑙𝑎   
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדפיננסי של המכשיר ה בזירה המכירה מחיר.  

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 האחרוןלפי שער המכירה  תיעשה, המסחר חשבון מטבע לערכי, פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה:  המרת ההמרה שער קביעת אופן

(, בכפוף למנגנון המחירים לעילבגין העמלה )כמתואר  חיוב( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד bid) בזירה
 (.לתקנון 10 סעיף ראההבלתי תלוי )

R(Buy) - הריבית בתוספת החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור 

(USD) Libor 1 month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 

R(Sell)- הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) 

Libor 1 month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 
 באתר פירוט ראה –( ישראל שעון) 00:00:00 לשעה מעבר פתוחה עסקה החזקת בגין הזיכוי או החיוב שיעור לפירוט
 .המסחר בפלטפורמת הבסיס נכס ובפרטי   http://www.plus500.co.il/Instruments/KO - החברה

 

 .מטבע המרת עמלת אין המרת מטבע  עמלת

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 רלוונטי.לא 

 תקבוליםהתאמות/
נוספים מהחזקת 

 המכשיר הפיננסי  

 .קיימים תקבולים נוספים כתוצאה מהחזקת המכשיר הפיננסי
 

http://www.plus500.co.il/Instruments/KO
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נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר

 חופשות ומועדי
 הפיננסי במכשיר

  16:30– 23:00ו' -יום ב'  –שעון ישראל )שעון קיץ(: שעות מסחר 
 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 )$(. הברית ארצות דולר

בשערי  יםכתוצאה משינוי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

     Cola Company-The Coca: מלא שם

  קולה קוקה מניית :הבסיס נכס תיאור

 https://finance.yahoo.com/quote/KO?ltr=1 הבסיס נכס אודות נוסף למידע

bin/browse-https://www.sec.gov/cgi- :לדיווחיה הרשמיים של החברה ראה

ledgar?action=getcompany&CIK=0000021344&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xm 
 NYSE מסחר מקום

 𝐶𝑜𝑐𝑎 𝐶𝑜𝑙𝑎    :נסחר בו בבורסה סימול הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

 https://finance.yahoo.com/quote/KO?ltr=1 

 /בלומברג קוד
 רויטרס

KO: US  (בלומברג ) 

 דולר ארה"ב( USD) הנכס מטבע

 יומית תקן סטיית
 הבסיס נכס

  האחרון ברבעון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות תוך 
יומית של נכס 

הבסיס )על בסיס 
HIGH - LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 

שנמדד  (LOWהנמוך ביותר )( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )
 בזירה המסחר

 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 KO המסחר במערכות

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו
 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:

 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ר יחידת נכס בסיס בסך ומחי 1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל 
0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 http://www.plus500.co.il/Instruments/FDAX –ה, ראה פירוט באתר החברה לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזיר

 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.
 שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.

 
  בטוחות

Margin  
של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה

 אחוז מערכן.

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
https://finance.yahoo.com/quote/KO?ltr=1
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000021344&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000021344&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml
https://finance.yahoo.com/quote/KO?ltr=1
http://www.plus500.co.il/Instruments/FDAX
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 .הפוזיציה מגובה 5%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9סעיף ראה  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע
 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

X.XX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלתלא  החברה

  

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

$0.01 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה

 במחיר

amount * 0.01$  

Amount – כמות מניות . 

𝐶𝑜𝑐𝑎 𝐶𝑜𝑙𝑎 –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 ארה"ב.דולר  1, תביא לרווח/הפסד של  𝐶𝑜𝑐𝑎 𝐶𝑜𝑙𝑎( במחיר חוזה 0.01, תזוזה מינימלית ) 𝐶𝑜𝑐𝑎 𝐶𝑜𝑙𝑎מניות 100עבור רכישת  :לדוגמה
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19-עדכון אחרון  תאריך

 פקיעה של המכשיר הפיננסי בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 הפרשים חוזה

(CFD) 
Colgate-Palmolive Company בעל מועד  המכשיר אינו מנייה

 פקיעה
5% 

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה

 " corporate actionרות "או בק לתקנון 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח
 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [ Colgate − Palmolive
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 − Colgate − Palmolive
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [ Colgate − Palmolive 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 − Colgate − Palmolive 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 :מקרא

Amount – כמות מניות . 

 Colgate − Palmolive  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

 Colgate − Palmolive  
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

 Colgate − Palmolive  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

 Colgate − Palmolive  
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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רה בזירה המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תעשה לפי שער המכי: ההמרה שער קביעת אופן

(bid של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד סגירת העסקה, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף )10 
 לתקנון(.

 

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

 יום בכל) יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗  Colgate − Palmolive  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

מפורט   –( )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון אחת מנייהבגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2ביותר )תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה 

 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗  Colgate − Palmolive  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

מפורט  -)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(  מנייה אחתממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) יא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,( הInterestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00השעה לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount – כמות מניות  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

 Colgate − Palmolive  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועד של המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

 Colgate − Palmolive  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 האחרוןלפי שער המכירה  תיעשה, המסחר חשבון מטבע לערכי, פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה:  המרת ההמרה שער קביעת אופן

(, בכפוף למנגנון המחירים לעילבגין העמלה )כמתואר  חיוב( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד bid) בזירה
 (.לתקנון 10 סעיף ראההבלתי תלוי )

R(Buy) - הריבית בתוספת החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 

1 month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 

R(Sell)- הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 1 

month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 
 החברה באתר פירוט ראה –( ישראל שעון) 00:00:00 לשעה מעבר פתוחה עסקה החזקת בגין הזיכוי או החיוב שיעור לפירוט

-     palmolive-chTerm=colgatehttps://www.plus500.co.il/Instruments/NYSE:CL?sear       
  .המסחר בפלטפורמת הבסיס נכס ובפרטי

 .מטבע המרת עמלת אין המרת מטבע  עמלת

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבולים/התאמות
 מהחזקת נוספים

   הפיננסי המכשיר

 .קיימים תקבולים נוספים כתוצאה מהחזקת המכשיר הפיננסי
 

https://www.plus500.co.il/Instruments/NYSE:CL?searchTerm=colgate-palmolive
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נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר

 חופשות ומועדי
 הפיננסי במכשיר

  16:30– 23:00ו' -יום ב'  –(: שעות מסחר שעון ישראל )שעון קיץ
 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 )$(. הברית ארצות דולר

בשערי  יםכתוצאה משינוי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

 Palmolive Company-Colgate: מלא שם

 Palmolive-Colgate מניית  : הבסיס נכס תיאור

     https://www.google.com/finance?q=CL :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

bin/browse-https://www.sec.gov/cgi- :לדיווחיה הרשמיים של החברה ראה

ledgar?action=getcompany&CIK=0000021665&type=&dateb=&owner=include&count=100&output=xm 

 NYSE מסחר מקום

 Colgate-Palmolive:נסחר בו בבורסה סימול הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

https://www.google.com/finance?q=CL  

 /בלומברג קוד
 רויטרס

CL:US (בלומברג ) 

 דולר ארה"ב( USD) הנכס מטבע

 יומית תקן סטיית
 הבסיס נכס

  האחרון ברבעון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות תוך 
יומית של נכס 

הבסיס )על בסיס 
HIGH - LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 

שנמדד  (LOWהנמוך ביותר )( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )
 בזירה המסחר

 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 CL המסחר במערכות

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו

 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:
 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות 

0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 –י המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה לערכ

palmolive-https://www.plus500.co.il/Instruments/NYSE:CL?searchTerm=colgate 
 לטפורמת המסחר.ובפרטי המכשיר הפיננסי בפ

 שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.
  בטוחות

Margin  
של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה

 אחוז מערכן.

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
https://www.google.com/finance?q=CL
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000021665&type=&dateb=&owner=include&count=100&output=xml
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000021665&type=&dateb=&owner=include&count=100&output=xml
https://www.google.com/finance?q=CL
https://www.plus500.co.il/Instruments/NYSE:CL?searchTerm=colgate-palmolive
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 .הפוזיציה מגובה 5%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע
 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

XX.X 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלתלא  החברה

  

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

$0.01 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה

 במחיר

amount * 0.01$  

Amount – כמות מניות . 

Colgate-Palmolive –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

, תביא לרווח/הפסד Colgate-Palmolive ( במחיר חוזה 0.01, תזוזה מינימלית )  Colgate-Palmolive מניות 100עבור רכישת  :לדוגמה
 .דולר ארה"ב 1של 

 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19-עדכון אחרון  תאריך

 בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר
פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 הפרשים חוזה

(CFD) 
ConocoPhillips בעל מועד  המכשיר אינו מנייה

 פקיעה
5% 

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז העסקה מלוא שוויה של בסיס על

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה

 " corporate actionלתקנון או בקרות " 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח
 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [ ConocoPhillips
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  −  ConocoPhillips 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [ ConocoPhillips  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −   ConocoPhillips 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 :מקרא

Amount – כמות מניות . 

 ConocoPhillips  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

 ConocoPhillips  
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

 ConocoPhillips  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

 ConocoPhillips  
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תעשה לפי שער המכירה בזירה : ההמרה שער קביעת אופן

(bidשל צמד המטבעות דולר )  10ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד סגירת העסקה, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 
 לתקנון(.

 

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

 יום בכל) יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗  ConocoPhillips  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון  בגובה מנייה אחת פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14מפורט בפרק   –האחרון( 

 
 לנקודה העשרונית(.ספרות מעבר  2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗  ConocoPhillips  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

הרבעון ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה מנייה אחת )הנתונים מחושבים על בסיס 
 בתקנון. 14מפורט בפרק    -האחרון( 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

משמעות ( היא שלילית Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

וחופשות בכל יממה. לפירוט ימי מסחר  00:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount – כמות מניות  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

 ConocoPhillips  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועד של המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

 ConocoPhillips  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 האחרוןלפי שער המכירה  תיעשה, המסחר חשבון מטבע לערכי, פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה:  המרת ההמרה שער קביעת אופן

(, בכפוף למנגנון המחירים לעילבגין העמלה )כמתואר  חיוב( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד bid) בזירה
 (.לתקנון 10 סעיף ראההבלתי תלוי )

R(Buy) - הריבית בתוספת החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 1 

month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 

R(Sell)- הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 1 

month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 
  - החברה באתר פירוט ראה –( ישראל שעון) 00:00:00 לשעה מעבר פתוחה עסקה החזקת בגין הזיכוי או החיוב שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/COP המסחר בפלטפורמת הבסיס נכס ובפרטי. 

 .מטבע המרת עמלת אין המרת מטבע  עמלת

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 רלוונטי.לא 

 תקבולים/התאמות
 מהחזקת נוספים

   הפיננסי המכשיר

 .קיימים תקבולים נוספים כתוצאה מהחזקת המכשיר הפיננסי
 

http://www.plus500.co.il/Instruments/COP
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נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר

 חופשות ומועדי
 הפיננסי במכשיר

  16:30– 23:00ו' -יום ב'  –שעון ישראל )שעון קיץ(: שעות מסחר 
 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 )$(. ריתהב ארצות דולר

בשערי  יםכתוצאה משינוי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

 ConocoPhillips: מלא שם

 ConocoPhillips מניית: הבסיס נכס תיאור

  https://www.google.com/finance?q=COP :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

bin/browse-https://www.sec.gov/cgi- :לדיווחיה הרשמיים של החברה ראה

ledgar?action=getcompany&CIK=0001163165&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xm 
 NYSE מסחר מקום

  ConocoPhillips :נסחר בו בבורסה סימול הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

https://www.google.com/finance?q=COP  

 /בלומברג קוד
 רויטרס

COP:US (בלומברג ) 

 דולר ארה"ב( USD) הנכס מטבע

 יומית תקן סטיית
 הבסיס נכס

  האחרון ברבעון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות תוך 
יומית של נכס 

הבסיס )על בסיס 
HIGH - LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 

שנמדד  (LOWהנמוך ביותר )( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )
 בזירה המסחר

 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 COP המסחר במערכות

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו
 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:

 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 כמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל ל
0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 http://www.plus500.co.il/Instruments/COP –ף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה לערכי המינו

 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.
 אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו 

 
  בטוחות

Margin  
של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה

 אחוז מערכן.

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
https://www.google.com/finance?q=COP
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001163165&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001163165&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml
https://www.google.com/finance?q=COP
http://www.plus500.co.il/Instruments/COP
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 .הפוזיציה מגובה 5%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע
 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

XX. X 

 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלתלא  החברה
  

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

$0.01 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה

 במחיר

amount * 0.01$  

Amount – כמות מניות . 

ConocoPhillips –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 1, תביא לרווח/הפסד של ConocoPhillips ( במחיר חוזה 0.01, תזוזה מינימלית )  ConocoPhillips מניות 100עבור רכישת  :לדוגמה
 דולר ארה"ב.

 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19-עדכון אחרון  תאריך

 בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר
פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 הפרשים חוזה

(CFD) 

Broadcom Inc. בעל מועד  המכשיר אינו מנייה
 פקיעה

5% 

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה

 ובסעיףנוספים מהחזקת המכשיר הפיננסי  תקבוליםהתאמות/כמפורט בסעיף  "corporate actionאו בקרות " לתקנון 9לסעיף 
 לתקנון. 11

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

 כפול Amount)) מניות כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערההפרש שבין 

 ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר שער
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון למטבע

 כפול  Amount) מניות ) כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח
 הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שערשבין  ההפרש

 ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה בו בזירה
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון למטבע

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [𝐵𝑟𝑜𝑎𝑑𝑐𝑜𝑚 𝐼𝑛𝑐.
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − 𝐵𝑟𝑜𝑎𝑑𝑐𝑜𝑚 𝐼𝑛𝑐.  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [𝐵𝑟𝑜𝑎𝑑𝑐𝑜𝑚 𝐼𝑛𝑐.  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  𝐵𝑟𝑜𝑎𝑑𝑐𝑜𝑚 𝐼𝑛𝑐.
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 ]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 :מקרא

Amount – כמות מניות . 

𝐵𝑟𝑜𝑎𝑑𝑐𝑜𝑚 𝐼𝑛𝑐.  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝐵𝑟𝑜𝑎𝑑𝑐𝑜𝑚 𝐼𝑛𝑐.  
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

𝐵𝑟𝑜𝑎𝑑𝑐𝑜𝑚 𝐼𝑛𝑐.  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) קההעס פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

𝐵𝑟𝑜𝑎𝑑𝑐𝑜𝑚 𝐼𝑛𝑐.  
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תעשה לפי שער המכירה בזירה : ההמרה שער קביעת אופן

(bidשל צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד ס ) 10גירת העסקה, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 
 לתקנון(.

 

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

 יום בכל) יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ 𝐵𝑟𝑜𝑎𝑑𝑐𝑜𝑚 𝐼𝑛𝑐.  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון  בגובה מנייה אחת פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14מפורט בפרק   –האחרון( 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ 𝐵𝑟𝑜𝑎𝑑𝑐𝑜𝑚 𝐼𝑛𝑐.  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה מנייה אחת )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון 
 בתקנון. 14מפורט בפרק   –האחרון( 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 

 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount – כמות מניות  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

 𝐵𝑟𝑜𝑎𝑑𝑐𝑜𝑚 𝐼𝑛𝑐.  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועד של המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

 𝐵𝑟𝑜𝑎𝑑𝑐𝑜𝑚 𝐼𝑛𝑐.  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 האחרוןלפי שער המכירה  תיעשה, המסחר חשבון מטבע לערכי, פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה:  המרת ההמרה שער קביעת אופן

נון המחירים (, בכפוף למנגלעילבגין העמלה )כמתואר  חיוב( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד bid) בזירה
 (.לתקנון 10 סעיף ראההבלתי תלוי )

R(Buy) - הריבית בתוספת החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 1 

month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 

R(Sell)- הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 1 

month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 
 החברה באתר פירוט ראה –( ישראל שעון) 00:00:00 לשעה מעבר פתוחה עסקה החזקת בגין הזיכוי או החיוב שיעור לפירוט

 VGOAhttp://www.plus500.co.il/Instruments/ המסחר בפלטפורמת הבסיס נכס ובפרטי. 
 .מטבע המרת עמלת אין המרת מטבע  עמלת

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 רלוונטי.לא 

 תקבוליםהתאמות/
נוספים מהחזקת 
 המכשיר הפיננסי  

 .קיימים תקבולים נוספים כתוצאה מהחזקת המכשיר הפיננסי
 

http://www.plus500.co.il/Instruments/AVGO
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נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר

 חופשות ומועדי
 הפיננסי במכשיר

  16:30– 23:00ו' -יום ב'  –שעון ישראל )שעון קיץ(: שעות מסחר 
 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 )$(. ריתהב ארצות דולר

בשערי  יםכתוצאה משינוי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

   .𝐵𝑟𝑜𝑎𝑑𝑐𝑜𝑚 𝐼𝑛𝑐 : מלא שם

 Broadcom Inc מניית : הבסיס נכס תיאור

   srch-https://finance.yahoo.com/quote/AVGO?p=AVGO&.tsrc=fin  :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

 bin/browse-https://www.sec.gov/cgi-  :לדיווחיה הרשמיים של החברה ראה

ledgar?action=getcompany&CIK=0001730168&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xm 

 Nasdaq GS מסחר מקום

 AVGO    :נסחר בו בבורסה סימול הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

srch-https://finance.yahoo.com/quote/AVGO?p=AVGO&.tsrc=fin  

 /בלומברג קוד
 רויטרס

AVGO : US  (בלומברג ) 

 דולר ארה"ב( USD) הנכס מטבע

 יומית תקן סטיית
 הבסיס נכס

  האחרון ברבעון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות תוך יומית 
של נכס הבסיס )על 

 - HIGHבסיס 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 

שנמדד  (LOWהנמוך ביותר )( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )
 בזירה המסחר

 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
  AVGO המסחר במערכות

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו

 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:
 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות 

0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 /VGOAhttp://www.plus500.co.il/Instruments –י המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה לערכ

 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.
 לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון 

  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 5%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
https://finance.yahoo.com/quote/AVGO?p=AVGO&.tsrc=fin-srch%20
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001730168&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001730168&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml
https://finance.yahoo.com/quote/AVGO?p=AVGO&.tsrc=fin-srch%20
http://www.plus500.co.il/Instruments/AVGO
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 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע
 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

X.XX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלתלא  החברה

  

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

$0.01 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה

 במחיר

 0.01 * Amount  

Amount – כמות מניות . 

𝐵𝑟𝑜𝑎𝑑𝑐𝑜𝑚 𝐼𝑛𝑐. –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

, תביא לרווח/הפסד של .𝐵𝑟𝑜𝑎𝑑𝑐𝑜𝑚 𝐼𝑛𝑐 ( במחיר חוזה 0.01, תזוזה מינימלית ) .𝐵𝑟𝑜𝑎𝑑𝑐𝑜𝑚 𝐼𝑛𝑐 מניות 100עבור רכישת  :לדוגמה
 דולר ארה"ב. 1

 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים
לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן

המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 
Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19-עדכון אחרון  תאריך

 פקיעה של המכשיר הפיננסי בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 הפרשים חוזה

(CFD) 

Facebook Inc 

 

בעל מועד  המכשיר אינו מנייה
 פקיעה

5% 

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה

 " corporate actionאו בקרות " לתקנון 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח
 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [𝐹𝑎𝑐𝑒𝑏𝑜𝑜𝑘  
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − 𝐹𝑎𝑐𝑒𝑏𝑜𝑜𝑘   
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [𝐹𝑎𝑐𝑒𝑏𝑜𝑜𝑘   
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  𝐹𝑎𝑐𝑒𝑏𝑜𝑜𝑘  
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 :מקרא

Amount – כמות מניות . 

𝐹𝑎𝑐𝑒𝑏𝑜𝑜𝑘   
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝐹𝑎𝑐𝑒𝑏𝑜𝑜𝑘  
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

𝐹𝑎𝑐𝑒𝑏𝑜𝑜𝑘  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

𝐹𝑎𝑐𝑒𝑏𝑜𝑜𝑘  
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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ר המכירה בזירה המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תעשה לפי שע: ההמרה שער קביעת אופן

(bid של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד סגירת העסקה, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף )10 
 לתקנון(.

 

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

 יום בכל) יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑒𝑏𝑜𝑜𝑘 𝐼𝑛𝑐  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖)/365= Overnight premium 
מפורט   –( )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון אחת מנייהבגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה 

 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑒𝑏𝑜𝑜𝑘 𝐼𝑛𝑐  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
מפורט   –)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(  מנייה אחתממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 

 בתקנון. 14בפרק 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )
 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,( Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00השעה לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount – כמות מניות  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

Facebook  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה סקתבע) העסקה פתיחת במועד של המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

 Facebook  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 האחרוןלפי שער המכירה  תיעשה, המסחר חשבון מטבע לערכי, פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה:  המרת ההמרה שער קביעת אופן

(, בכפוף למנגנון המחירים לעילבגין העמלה )כמתואר  חיוב( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד bid) בזירה
 (.לתקנון 10 סעיף ראההבלתי תלוי )

R(Buy) - הריבית בתוספת ברההח של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 

1 month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 

R(Sell)- הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 1 

month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 
  - החברה באתר פירוט ראה –( ישראל שעון) 00:00:00 לשעה מעבר פתוחה עסקה החזקת בגין הזיכוי או החיוב שיעור לפירוט

   http://www.plus500.co.il/Instruments/FB המסחר בפלטפורמת הבסיס נכס ובפרטי. 
 .מטבע המרת עמלת אין המרת מטבע  עמלת

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבוליםהתאמות/
נוספים מהחזקת 

   המכשיר הפיננסי

 .קיימים תקבולים נוספים כתוצאה מהחזקת המכשיר הפיננסי

נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר

  16:30– 23:00ו' -יום ב'  –(: שעות מסחר שעון ישראל )שעון קיץ
 חופשות:  מועדי

http://www.plus500.co.il/Instruments/FB
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 חופשות ומועדי
 הפיננסי במכשיר

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 )$(. הברית ארצות דולר

בשערי  יםכתוצאה משינוי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

   Facebook Inc: מלא שם

   Facebook מניית  : הבסיס נכס תיאור

  https://www.google.com/finance?q=FB :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

bin/browse-https://www.sec.gov/cgi- :לדיווחיה הרשמיים של החברה ראה

ledgar?action=getcompany&CIK=0001326801&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xm 
 NASDAQ מסחר מקום

  Facebook  :נסחר בו בבורסה סימול הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

https://www.google.com/finance?q=FB  

 /בלומברג קוד
 רויטרס

FB: US (בלומברג ) 

 דולר ארה"ב( USD) הנכס מטבע

 יומית תקן סטיית
 הבסיס נכס

  האחרון ברבעון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות תוך יומית 
של נכס הבסיס )על 

 - HIGHבסיס 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 

שנמדד  (LOWהנמוך ביותר )( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )
 בזירה המסחר

 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
  FB המסחר במערכות

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו
 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:

 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 כמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל ל
0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

  http://www.plus500.co.il/Instruments/FB    –ף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה לערכי המינו

 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.
 אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו 

  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 5%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
https://www.google.com/finance?q=FB
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001326801&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001326801&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml
https://www.google.com/finance?q=FB
http://www.plus500.co.il/Instruments/FB
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 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע
 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

X.XX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלתלא  החברה

  

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

$0.01 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה

 במחיר

amount * 0.01$  

Amount – כמות מניות . 

Facebook Inc –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

דולר  1, תביא לרווח/הפסד של   K Faceboo( במחיר חוזה0.01, תזוזה מינימלית )  Facebookאיר 100עבור רכישת  :לדוגמה
 ארה"ב.

 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף- תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19-עדכון אחרון  תאריך

 פקיעה של המכשיר הפיננסי בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 הפרשים חוזה

(CFD) 
Biogen Inc בעל מועד  המכשיר אינו מנייה

 פקיעה
5% 

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

 במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר( בבורסה
)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש את( הבסיס

 החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה במועד( העסקה

 אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף כמפורט לילה במשך
 .עצמו הבסיס בנכס זכויות כל

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(. במונחי יציה)הפוז א שוויה של העסקהמלו בסיס על מחושבות

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה

 

 (.מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה

 " .corporate actionבקרות "לתקנון או  9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 

 ולמעט ציטוט
 (נוספות עמלות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון למטבע
שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח

 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [ Biogen Idec
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  −  Biogen Idec 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [ Biogen Idec  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −   Biogen Idec 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 :מקרא

Amount – כמות מניות. 

 Biogen Idec  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

 Biogen Idec  
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

 Biogen Idec  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (.מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

 Biogen Idec  
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער. 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תעשה לפי שער המכירה : ההמרה שער קביעת אופן

של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד סגירת העסקה, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה ( bidבזירה )
 לתקנון(. 10סעיף 

 

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 החזקת בגין עמלה
 פתוחה עסקה

 יום בכל) יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (:Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗  Biogen Idec  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון  בגובה מנייה אחת פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14מפורט בפרק   –האחרון( 

 
 לנקודה העשרונית(.ספרות מעבר  2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗  Biogen Idec  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה מנייה אחת )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון 
 בתקנון. 14מפורט בפרק    -האחרון( 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר  00:00:00תוביל לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותסעיף "וחופשות ראה 

 
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount – כמות מניות. 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

 Biogen Idec  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועד של המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

 Biogen Idec  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר. 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער. 
 האחרוןלפי שער המכירה  תיעשה, המסחר חשבון מטבע לערכי, פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה:  המרת ההמרה שער קביעת אופן

(, בכפוף למנגנון המחירים לעילבגין העמלה )כמתואר  חיוב( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד bid) בזירה
 (.לתקנון 10 סעיף ראההבלתי תלוי )

R(Buy) - הריבית בתוספת החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 1 

month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 

R(Sell)- הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 1 

month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 
  - החברה באתר פירוט ראה –( ישראל שעון) 00:00:00 לשעה מעבר פתוחה עסקה החזקת בגין הזיכוי או החיוב שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/BIIB המסחר בפלטפורמת הבסיס נכס ובפרטי. 

המרת  עמלת
 מטבע

 .מטבע המרת עמלת אין

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 רלוונטי.לא 

 תקבולים/התאמות
 מהחזקת נוספים

 הפיננסי המכשיר

 .קיימים תקבולים נוספים כתוצאה מהחזקת המכשיר הפיננסי

http://www.plus500.co.il/Instruments/BIIB
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נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי

 אין

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר
 חופשות ומועדי

 הפיננסי במכשיר

 16:30– 23:00ו' -יום ב'  –שעון ישראל )שעון קיץ(: שעות מסחר 
 חופשות:  מועדי

//www.plus500.co.il/Instrumentshttps: 
 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 )$(. הברית ארצות דולר

בשערי  יםכתוצאה משינוי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין.

 הבסיס נכס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

 Biogen Inc: מלא שם

 Biogen Idec מניית  : הבסיס נכס תיאור

  https://www.google.com/finance?q=BIIB :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

bin/browse-https://www.sec.gov/cgi-: לדיווחיה הרשמיים של החברה ראה
ledgar?action=getcompany&CIK=0000875045&type=&dateb=&owner=include&count=100&output=xm 

 NASDAQ מסחר מקום

 Biogen Idec:נסחר בו בבורסה סימול הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי הבסיס נכס עורך

 מחיר
 -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

https://www.google.com/finance?q=BIIB 

 /בלומברג קוד
 רויטרס

BIIB:US (בלומברג) 

 דולר ארה"ב( USD) הנכס מטבע

 יומית תקן סטיית
 הבסיס נכס

 האחרון ברבעון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 

תנודתיות תוך יומית 
של נכס הבסיס )על 

 - HIGHבסיס 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 

שנמדד  (LOWהנמוך ביותר )( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )
 בזירה המסחר

 Plus500 מערכת המסחר:  שם מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 BIIB המסחר במערכות

מסחר  כמות
 מינימלית

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו

 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:
 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ר יחידת נכס בסיס בסך ומחי 1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל 

0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 http://www.plus500.co.il/Instruments/BIIB –וף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה לערכי המינ

 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.

 שרי ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפ
 בטוחות

Margin 

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה(  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 רק אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 5%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
https://www.google.com/finance?q=BIIB
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000875045&type=&dateb=&owner=include&count=100&output=xml
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000875045&type=&dateb=&owner=include&count=100&output=xml
https://www.google.com/finance?q=BIIB
http://www.plus500.co.il/Instruments/BIIB
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 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע
 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

XX. X 

 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלתלא  החברה
 

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

$0.01 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה

 במחיר

amount * 0.01$ 

Amount – כמות מניות. 

Biogen Idec –  הפיננסי בזירה. המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

דולר  1, תביא לרווח/הפסד של Biogen Idec ( במחיר חוזה 0.01, תזוזה מינימלית )  Biogen Idec מניות 100עבור רכישת  :לדוגמה
 ארה"ב.

 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 .לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19-עדכון אחרון  תאריך

 פקיעה של המכשיר הפיננסי בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 הפרשים חוזה

(CFD) 

General Electric Company בעל מועד  המכשיר אינו מנייה
 פקיעה

5% 

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 בותמחוש הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה

  " .corporate actionאו בקרות " לתקנון 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח
 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐  
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 :מקרא

Amount – כמות מניות . 

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐   
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐   
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐   
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐   
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תעשה לפי שער המכירה בזירה : ההמרה שער קביעת אופן

(bidשל צמד המטבעות דולר )  10ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד סגירת העסקה, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 
 לתקנון(.

 

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

 יום בכל) יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ General Electric  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

מפורט   –( )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון אחת מנייהבגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14בפרק 

 
 עשרונית(.ספרות מעבר לנקודה ה 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ General Electric  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

מפורט   –)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(  מנייה אחתממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00השעה לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 

 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount – כמות מניות  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

 General Electric  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועד של המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

 General Electric  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 האחרוןלפי שער המכירה  תיעשה, המסחר חשבון מטבע לערכי, פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה:  המרת ההמרה שער קביעת אופן

(, בכפוף למנגנון המחירים לעילבגין העמלה )כמתואר  חיוב( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד bid) בזירה
 (.לתקנון 10 סעיף ראההבלתי תלוי )

R(Buy) - הריבית בתוספת החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 

1 month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 

R(Sell)- הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 1 

month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 
  - החברה באתר פירוט ראה –( ישראל שעון) 00:00:00 לשעה מעבר פתוחה עסקה החזקת בגין הזיכוי או החיוב שיעור לפירוט

   http://www.plus500.co.il/Instruments/GE המסחר תבפלטפורמ הבסיס נכס ובפרטי. 
 

המרת  עמלת
 מטבע 

 .מטבע המרת עמלת אין

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבוליםהתאמות/
נוספים מהחזקת 
   המכשיר הפיננסי

 .קיימים תקבולים נוספים כתוצאה מהחזקת המכשיר הפיננסי

http://www.plus500.co.il/Instruments/GE
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נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר

 חופשות ומועדי
 הפיננסי במכשיר

  16:30– 23:00ו' -יום ב'  –(: שעות מסחר שעון ישראל )שעון קיץ
 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 )$(. הברית ארצות דולר

בשערי  יםכתוצאה משינוי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

    General Electric Company: מלא שם

 General Electric מניית   : הבסיס נכס תיאור

   https://www.google.com/finance?q=GE  :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

 bin/browse-https://www.sec.gov/cgi- :לדיווחיה הרשמיים של החברה ראה

ledgar?action=getcompany&CIK=0000040545&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xm  
 NYSE מסחר מקום

 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐    :נסחר בו בבורסה סימול הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

https://www.google.com/finance?q=GE  

 /בלומברג קוד
 רויטרס

GE:US  (בלומברג ) 

 דולר ארה"ב( USD) הנכס מטבע

 יומית תקן סטיית
 הבסיס נכס

  האחרון ברבעון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות תוך יומית 
של נכס הבסיס )על 

 - HIGHבסיס 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 

שנמדד  (LOWהנמוך ביותר )( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )
 בזירה המסחר

 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 GE המסחר במערכות

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו
 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:

 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות 
0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

  http://www.plus500.co.il/Instruments/GE    –י המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה לערכ

 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.
 לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון 

 
  בטוחות

Margin  
של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה

 אחוז מערכן.

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
https://www.google.com/finance?q=GE
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000040545&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000040545&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml
https://www.google.com/finance?q=GE
http://www.plus500.co.il/Instruments/GE
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 .הפוזיציה מגובה 5%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע
 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

XX.XX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלתלא  החברה

  

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

$0.01 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה

 במחיר

amount * 0.01$  

Amount – כמות מניות . 

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐  –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

תביא  ,  𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐( במחיר חוזה 0.01,תזוזה מינימלית )  𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐   מניות 100עבור רכישת  :לדוגמה
 דולר ארה"ב. 1לרווח/הפסד של 

 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19-עדכון אחרון  תאריך

 פקיעה של המכשיר הפיננסי בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 הפרשים חוזה

(CFD) 
Gilead Sciences, Inc. בעל מועד  המכשיר אינו מנייה

 פקיעה
5% 

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציהז)הפו מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה

  " .corporate actionלתקנון או בקרות " 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח
 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [ Gilead
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  −  Gilead 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [ Gilead  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −   Gilead 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 :מקרא

Amount –  מניותכמות . 

 Gilead  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

 Gilead  
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

 Gilead  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

 Gilead  
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תעשה לפי שער המכירה בזירה : ההמרה שער קביעת אופן

(bid של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד ) 10סגירת העסקה, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 
 לתקנון(.

 

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

 יום בכל) יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗  Gilead  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון  בגובה מנייה אחת פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14מפורט בפרק   –האחרון( 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗  Gilead  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה מנייה אחת )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון 
 בתקנון. 14מפורט בפרק  האחרון( 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2רובה ביותר )תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הק

 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount – כמות מניות  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

 Gilead  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועד של המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

 Gilead  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 האחרוןלפי שער המכירה  תיעשה, המסחר חשבון מטבע לערכי, פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה:  המרת ההמרה שער קביעת אופן

(, בכפוף למנגנון המחירים לעילבגין העמלה )כמתואר  חיוב( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד bid) בזירה
 (.לתקנון 10 סעיף ראהתי תלוי )הבל

R(Buy) - הריבית בתוספת החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים רכישה עסקת בגין הריבית עורשי (USD) Libor 1 

month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 

R(Sell)- הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 1 

month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 
   - החברה באתר פירוט ראה –( ישראל שעון) 00:00:00 לשעה מעבר פתוחה עסקה החזקת בגין הזיכוי או החיוב שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/GILD המסחר בפלטפורמת הבסיס נכס ובפרטי. 

 .מטבע המרת עמלת אין המרת מטבע  עמלת

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבולים/התאמות
 מהחזקת נוספים

   הפיננסי המכשיר

 .תקבולים נוספים כתוצאה מהחזקת המכשיר הפיננסיקיימים 

http://www.plus500.co.il/Instruments/GILD
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נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר

 חופשות ומועדי
 הפיננסי במכשיר

  16:30– 23:00ו' -יום ב'  –שעון ישראל )שעון קיץ(: שעות מסחר 
 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 )$(. ריתהב ארצות דולר

בשערי  יםכתוצאה משינוי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

  .Gilead Sciences, Inc: מלא שם

 Gilead Sciences מניית   : הבסיס נכס תיאור

    https://www.google.com/finance?q=GILD :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

bin/browse-https://www.sec.gov/cgi-: לדיווחיה הרשמיים של החברה ראה
ledgar?action=getcompany&CIK=0000882095&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xm  

 NASDAQ מסחר מקום

 Gilead :נסחר בו בבורסה סימול הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

https://www.google.com/finance?q=GILD  

 /בלומברג קוד
 רויטרס

GILD:US (בלומברג ) 

 דולר ארה"ב( USD) הנכס מטבע

 יומית תקן סטיית
 הבסיס נכס

  האחרון ברבעון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות תוך יומית 
של נכס הבסיס )על 

 - HIGHבסיס 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 

שנמדד  (LOWהנמוך ביותר )( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )
 בזירה המסחר

 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 GILD המסחר במערכות

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו

 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:
 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות 

0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 http://www.plus500.co.il/Instruments/GILD –י המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה לערכ

 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.

 ינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל א
  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 5%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
https://www.google.com/finance?q=GILD
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000882095&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000882095&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml
https://www.google.com/finance?q=GILD
http://www.plus500.co.il/Instruments/GILD
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 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע
 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

XX. X 

 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלתלא  החברה
  

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

$0.01 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה

 במחיר

amount * 0.01$  

Amount – כמות מניות . 

Gilead –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 דולר ארה"ב. 1, תביא לרווח/הפסד של Gilead ( במחיר חוזה 0.01, תזוזה מינימלית )  Gilead מניות 100עבור רכישת  :לדוגמה
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19-עדכון אחרון  תאריך

 בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר
פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 הפרשים חוזה

(CFD) 

International Business Machines 

Corp 

בעל מועד  המכשיר אינו מנייה
 פקיעה

5% 

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
בטוחות ובהתאם כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה

  " .corporate actionאו בקרות " לתקנון 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח
 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [𝐼𝐵𝑀
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − 𝐼𝐵𝑀 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [𝐼𝐵𝑀 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  𝐼𝐵𝑀  
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 :מקרא

Amount – כמות מניות . 

𝐼𝐵𝑀   
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝐼𝐵𝑀   
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

𝐼𝐵𝑀   
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

𝐼𝐵𝑀  
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תעשה לפי שער המכירה בזירה : ההמרה שער קביעת אופן

(bid של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד ) 10סגירת העסקה, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 
 לתקנון(.

 

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

 יום בכל) יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ 𝐼𝐵𝑀  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

מפורט   –( )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון אחת מנייהבגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ 𝐼𝐵𝑀  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

מפורט   –)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(  מנייה אחתממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2למאית הקרובה ביותר )תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל 

 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00השעה לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 

 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount – כמות מניות  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

IBM   
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועד של המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

 𝐼𝐵𝑀   
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 האחרוןלפי שער המכירה  תיעשה, המסחר חשבון מטבע לערכי, פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה:  המרת ההמרה שער קביעת אופן

(, בכפוף למנגנון המחירים לעילבגין העמלה )כמתואר  חיוב( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד bid) בזירה
 (.לתקנון 10 סעיף ראההבלתי תלוי )

R(Buy) - הריבית בתוספת החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 

1 month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 

R(Sell)- הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 1 

month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 
  - החברה באתר פירוט ראה –( ישראל שעון) 00:00:00 לשעה מעבר פתוחה עסקה החזקת בגין הזיכוי או החיוב שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/IBM   המסחר בפלטפורמת הבסיס נכס ובפרטי. 
המרת  עמלת

 מטבע 
 .מטבע המרת עמלת אין

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבוליםהתאמות/
נוספים מהחזקת 
   המכשיר הפיננסי

 .קיימים תקבולים נוספים כתוצאה מהחזקת המכשיר הפיננסי

http://www.plus500.co.il/Instruments/IBM
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נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר

 חופשות ומועדי
 הפיננסי במכשיר

  16:30– 23:00ו' -יום ב'  –(: שעות מסחר שעון ישראל )שעון קיץ
 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 )$(. הברית ארצות דולר

בשערי  יםכתוצאה משינוי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

     International Business Machines Corp: מלא שם

 IBM מניית  :הבסיס נכס תיאור

 https://www.google.com/finance?q=IBM   הבסיס נכס אודות נוסף למידע

bin/browse-https://www.sec.gov/cgi- :לדיווחיה הרשמיים של החברה ראה

edgar?action=getcompany&CIK=0000051143&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml  
 NYSE מסחר מקום

     IBM:נסחר בו בבורסה סימול הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

 https://www.google.com/finance?q=IBM 

 /בלומברג קוד
 רויטרס

: US IBM  (בלומברג ) 

 דולר ארה"ב( USD) הנכס מטבע

 יומית תקן סטיית
 הבסיס נכס

  האחרון ברבעון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות תוך יומית 
של נכס הבסיס )על 

 - HIGHבסיס 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 

שנמדד  (LOWנכס הבסיס הנמוך ביותר )( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )
 בזירה המסחר

 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 IBM המסחר במערכות

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו
 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:

 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 כמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל ל
0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

    http://www.plus500.co.il/Instruments/IBM –ף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה לערכי המינו

 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.
 אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל 

  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 5%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
https://www.google.com/finance?q=IBM
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000051143&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000051143&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml
https://www.google.com/finance?q=IBM
http://www.plus500.co.il/Instruments/IBM
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 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע
 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

X.XX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלתלא  החברה

  

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

$0.01 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה

 במחיר

amount * 0.01$  

Amount – כמות מניות . 

𝐼𝐵𝑀  –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 דולר ארה"ב. 1, תביא לרווח/הפסד של  𝐼𝐵𝑀( במחיר חוזה 0.01, תזוזה מינימלית ) 𝐼𝐵𝑀מניות 100עבור רכישת  :לדוגמה
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19-עדכון אחרון  תאריך

 בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר
פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 הפרשים חוזה

(CFD) 

Intel Corporation בעל מועד  המכשיר אינו מנייה
 פקיעה

5% 

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה

  " .corporate actionאו בקרות " לתקנון 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח
 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [𝐼𝑛𝑡𝑒𝑙
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑙   
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [𝐼𝑛𝑡𝑒𝑙   
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  𝐼𝑛𝑡𝑒𝑙  
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 :מקרא

Amount – כמות מניות . 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑙   
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑙   
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑙   
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑙   
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תעשה לפי שער המכירה בזירה : ההמרה שער קביעת אופן

(bid,של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר )  10במועד סגירת העסקה, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 
 לתקנון(.

 

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

 יום בכל) יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑙  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

מפורט   –( )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון אחת מנייהבגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑙  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

מפורט   –)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(  מנייה אחתממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה 

 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00השעה לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount – כמות מניות  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

Intel   
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועד של המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑙   
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 האחרוןלפי שער המכירה  תיעשה, המסחר חשבון מטבע לערכי, פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה:  המרת ההמרה שער קביעת אופן

(, בכפוף למנגנון המחירים לעילבגין העמלה )כמתואר  חיוב( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד bid) בזירה
 (.לתקנון 10 סעיף ראההבלתי תלוי )

R(Buy) - הריבית בתוספת החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 

1 month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 

R(Sell)- הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 1 

month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 
  - החברה באתר פירוט ראה –( ישראל שעון) 00:00:00 לשעה מעבר פתוחה עסקה החזקת בגין הזיכוי או החיוב שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/INTC המסחר בפלטפורמת הבסיס נכס ובפרטי. 
 

 .מטבע המרת עמלת אין המרת מטבע  עמלת

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבוליםהתאמות/
נוספים מהחזקת 
   המכשיר הפיננסי

 .קיימים תקבולים נוספים כתוצאה מהחזקת המכשיר הפיננסי

נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 אין

http://www.plus500.co.il/Instruments/INTC
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 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר

 חופשות ומועדי
 הפיננסי במכשיר

  16:30– 23:00ו' -יום ב'  –(: שעות מסחר שעון ישראל )שעון קיץ
 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 )$(. הברית ארצות ולרד

בשערי  יםכתוצאה משינוי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

     Intel Corporation: מלא שם
 אינטל מניית : הבסיס נכס תיאור

 https://finance.yahoo.com/quote/INTC?ltr=1 הבסיס נכס אודות נוסף למידע

bin/browse-https://www.sec.gov/cgi- :לדיווחיה הרשמיים של החברה ראה

edgar?action=getcompany&CIK=0000050863&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml  
 NASDAQ מסחר מקום

 Intel    :נסחר בו בבורסה סימול הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

 https://finance.yahoo.com/quote/INTC?ltr=1 

 /בלומברג קוד
 רויטרס

: US INTC  (בלומברג ) 

 דולר ארה"ב( USD) הנכס מטבע

 יומית תקן סטיית
 הבסיס נכס

  האחרון ברבעון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות תוך יומית 
של נכס הבסיס )על 

 - HIGHבסיס 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 

שנמדד  (LOWמסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )( שנמדד ביום מסחר HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )
 בזירה המסחר

 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 INTC המסחר במערכות

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו

 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:
 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 ה לא עגולה, הכמות תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:בהתקבל תוצא
0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  לי יהיה, ולכן שווי העסקה המינימ5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 http://www.plus500.co.il/Instruments/INTC –לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה 

 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.

 תאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי בכמות היחידות המינימאלית בה
 

  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 5%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
https://finance.yahoo.com/quote/INTC?ltr=1
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000050863&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000050863&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml
https://finance.yahoo.com/quote/INTC?ltr=1
http://www.plus500.co.il/Instruments/INTC
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 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע
 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

X.XX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלתלא  החברה

  

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

$0.01 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה

 במחיר

amount * 0.01$  

Amount – כמות מניות . 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑙  –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 דולר ארה"ב. 1, תביא לרווח/הפסד של  𝐼𝑛𝑡𝑒𝑙( במחיר חוזה 0.01, תזוזה מינימלית ) 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑙מניות 100עבור רכישת  :לדוגמה
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 תקנון - דף מוצר

 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19-עדכון אחרון  תאריך

 פקיעה של המכשיר הפיננסי בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 הפרשים חוזה

(CFD) 

Johnson & Johnson בעל מועד  המכשיר אינו מנייה
 פקיעה

5% 

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה

 " .corporate actionו בקרות "א לתקנון 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח
 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [𝑗 & 𝑗 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − 𝑗 & 𝑗   
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [𝑗 & 𝑗   
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  𝑗 & 𝑗  
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 :מקרא

Amount – כמות מניות . 

𝑗 & 𝑗   
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝑗 & 𝑗   
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

𝑗 & 𝑗   
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

𝑗 & 𝑗   
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תעשה לפי שער המכירה בזירה : ההמרה שער קביעת אופן

(bid של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד ) 10סגירת העסקה, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 
 לתקנון(.

 

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

 יום בכל) יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗  𝑗 & 𝑗
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

מפורט   –( )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון אחת מנייהבגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗  𝑗 & 𝑗  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

מפורט   –)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(  מנייה אחתממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2למאית הקרובה ביותר )תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל 

 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00השעה לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 

 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount – כמות מניות  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

 𝑗 & 𝑗   
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועד של המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

 𝑗 & 𝑗   
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 האחרוןלפי שער המכירה  תיעשה, המסחר חשבון מטבע לערכי, פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה:  המרת ההמרה שער קביעת אופן

(, בכפוף למנגנון המחירים לעילבגין העמלה )כמתואר  חיוב( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד bid) בזירה
 (.לתקנון 10 סעיף ראההבלתי תלוי )

R(Buy) - הריבית בתוספת החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 

1 month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 

R(Sell)- הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 1 

month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 
  -  החברה באתר פירוט ראה –( ישראל שעון) 00:00:00 לשעה מעבר פתוחה עסקה החזקת בגין הזיכוי או החיוב שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/JNJ המסחר בפלטפורמת הבסיס נכס ובפרטי. 
 

המרת  עמלת
 מטבע 

 .מטבע המרת עמלת אין

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבוליםהתאמות/
נוספים מהחזקת 
   המכשיר הפיננסי

 .קיימים תקבולים נוספים כתוצאה מהחזקת המכשיר הפיננסי

http://www.plus500.co.il/Instruments/JNJ
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נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר

 חופשות ומועדי
 הפיננסי במכשיר

  16:30– 23:00ו' -יום ב'  –(: שעות מסחר שעון ישראל )שעון קיץ
 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 )$(. הברית ארצות דולר

בשערי  יםכתוצאה משינוי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

     Johnson & Johnson: מלא שם

 Johnson & Johnson מניית  : הבסיס נכס תיאור

   https://www.google.com/finance?q=JNJ  :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

bin/browse-https://www.sec.gov/cgi- :לדיווחיה הרשמיים של החברה ראה

ledgar?action=getcompany&CIK=0000200406&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xm  
 NYSE מסחר מקום

 J & J   :נסחר בו בבורסה סימול הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

 http://www.plus500.co.il/Instruments/JNJ 

 /בלומברג קוד
 רויטרס

JNJ: US  (בלומברג ) 

 דולר ארה"ב( USD) הנכס מטבע

 יומית תקן סטיית
 הבסיס נכס

  האחרון ברבעון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות תוך יומית 
של נכס הבסיס )על 

 - HIGHבסיס 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 

שנמדד  (LOWהנמוך ביותר )( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )
 בזירה המסחר

 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 JNJ המסחר במערכות

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו
 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:

 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ר יחידת נכס בסיס בסך ומחי 1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל 
0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 http://www.plus500.co.il/Instruments/JNJ –ה, ראה פירוט באתר החברה לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזיר

 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.
 שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.

  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 5%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
https://www.google.com/finance?q=JNJ
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000200406&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000200406&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml
http://www.plus500.co.il/Instruments/JNJ
http://www.plus500.co.il/Instruments/JNJ
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 לתקנון. 9סעיף ראה  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע
 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

X.XX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלתלא  החברה

  

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

$0.01 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה

 במחיר

amount * 0.01$  

Amount – כמות מניות . 

𝑗 & 𝑗  –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 דולר ארה"ב. 1, תביא לרווח/הפסד של  𝑗 & 𝑗 ( במחיר חוזה 0.01, תזוזה מינימלית ) 𝑗 & 𝑗 מניות 100עבור רכישת  :לדוגמה
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19-עדכון אחרון  תאריך

 פקיעה של המכשיר הפיננסי בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 הפרשים חוזה

(CFD) 

JPMorgan Chase & Co בעל מועד  המכשיר אינו מנייה
 פקיעה

5% 

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה

  " .corporate actionאו בקרות " לתקנון 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח
 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [𝐽𝑃𝑀𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − 𝐽𝑃𝑀𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [𝐽𝑃𝑀𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  𝐽𝑃𝑀𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛  
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 :מקרא

Amount – כמות מניות . 

𝐽𝑃𝑀𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛   
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝐽𝑃𝑀𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛   
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

𝐽𝑃𝑀𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛   
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

𝐽𝑃𝑀𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛   
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רהמכי בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המכירה בזירה המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תעשה לפי שער : ההמרה שער קביעת אופן

(bid של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד סגירת העסקה, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף )10 
 לתקנון(.

 

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

 יום בכל) יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ JPMorgan   
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

מפורט   –( )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון אחת מנייהבגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14בפרק 

 
 מעבר לנקודה העשרונית(.ספרות  2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ JPMorgan   
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

מפורט   -)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(  מנייה אחתממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,( Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00השעה לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 

 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount – כמות מניות  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

JPMorgan   
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועד של המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

 𝐽𝑃𝑀𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛   
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 האחרוןלפי שער המכירה  תיעשה, המסחר חשבון מטבע לערכי, פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה:  המרת ההמרה שער קביעת אופן

(, בכפוף למנגנון המחירים לעילבגין העמלה )כמתואר  חיוב( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד bid) בזירה
 (.לתקנון 10 סעיף ראההבלתי תלוי )

R(Buy) - הריבית בתוספת החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 

1 month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 

R(Sell)- הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 1 

month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 
  - החברה באתר פירוט ראה –( ישראל שעון) 00:00:00 לשעה מעבר פתוחה עסקה החזקת בגין הזיכוי או החיוב שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/JPM   המסחר בפלטפורמת הבסיס נכס ובפרטי. 
 

 .מטבע המרת עמלת אין המרת מטבע  עמלת

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבוליםהתאמות/
נוספים מהחזקת 
   המכשיר הפיננסי

 .קיימים תקבולים נוספים כתוצאה מהחזקת המכשיר הפיננסי

http://www.plus500.co.il/Instruments/JPM
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נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר

 חופשות ומועדי
 הפיננסי במכשיר

  16:30– 23:00ו' -יום ב'  –(: שעות מסחר שעון ישראל )שעון קיץ
 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 )$(. הברית ארצות דולר

בשערי  יםכתוצאה משינוי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

       JPMorgan Chase & Co: מלא שם

 JPMorgan מניית : הבסיס נכס תיאור

 https://www.google.com/finance?q=JPM הבסיס נכס אודות נוסף למידע

bin/browse-https://www.sec.gov/cgi- :לדיווחיה הרשמיים של החברה ראה

edgar?action=getcompany&CIK=0000019617&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml  
 NYSE מסחר מקום

 JPMorgan    :נסחר בו בבורסה סימול הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

https://www.google.com/finance?q=JPM  

 /בלומברג קוד
 רויטרס

: US JPM  (בלומברג ) 

 דולר ארה"ב( USD) הנכס מטבע

 יומית תקן סטיית
 הבסיס נכס

  האחרון ברבעון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות תוך יומית 
של נכס הבסיס )על 

 - HIGHבסיס 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 

שנמדד  (LOWהבסיס הנמוך ביותר )( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )
 בזירה המסחר

 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 JPM המסחר במערכות

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו
 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:

 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 כמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל ל
0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 http://www.plus500.co.il/Instruments/JPMht –ף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה לערכי המינו

 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.
 שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.

  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 5%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
https://www.google.com/finance?q=JPM
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000019617&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000019617&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml
https://www.google.com/finance?q=JPM
http://www.plus500.co.il/Instruments/JPM
http://www.plus500.co.il/Instruments/FDAX
http://www.plus500.co.il/Instruments/FDAX
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 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע
 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

X.XX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלתלא  החברה

  

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

$0.01 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה

 במחיר

amount * 0.01$  

Amount – כמות מניות . 

JPMorgan –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

דולר  1, תביא לרווח/הפסד של  JPMorgan( במחיר חוזה 0.01, תזוזה מינימלית ) JPMorgan מניות 100עבור רכישת  :לדוגמה
 ארה"ב.

 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19-עדכון אחרון  תאריך

 בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר
פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 הפרשים חוזה

(CFD) 
Lockheed Martin Corporation בעל מועד  המכשיר אינו מנייה

 פקיעה
5% 

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
בטוחות ובהתאם כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה

  .corporate action"או בקרות " לתקנון 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח
 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [ Lockheed Mart
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 − Lockheed Mart
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [ Lockheed Mart  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −   Lockheed Mart 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 :מקרא

Amount – כמות מניות . 

 Lockheed Mart  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

 Lockheed Mart  
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

 Lockheed Mart  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

 Lockheed Mart  
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תעשה לפי שער המכירה בזירה : ההמרה שער קביעת אופן

(bidשל צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון )  10המסחר, במועד סגירת העסקה, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 
 לתקנון(.

 

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

 יום בכל) יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗  Lockheed Mart  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

מפורט   –( )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון אחת מנייהבגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗  Lockheed Mart  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

מפורט  )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(  מנייה אחתממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )תוצאת חישוב עמלה בגין 

 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00השעה לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount – כמות מניות  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

 Lockheed Mart  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועד של המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

 Lockheed Mart  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 האחרוןלפי שער המכירה  תיעשה, המסחר חשבון מטבע לערכי, פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה:  המרת ההמרה שער קביעת אופן

(, בכפוף למנגנון המחירים לעילבגין העמלה )כמתואר  חיוב( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד bid) בזירה
 (.לתקנון 10 סעיף ראההבלתי תלוי )

R(Buy) - הריבית בתוספת החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 

1 month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 

R(Sell)- הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 1 

month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 
  - החברה באתר פירוט ראה –( ישראל שעון) 00:00:00 לשעה מעבר פתוחה עסקה החזקת בגין הזיכוי או החיוב שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/LMT המסחר בפלטפורמת הבסיס נכס ובפרטי. 

המרת  עמלת
 מטבע 

 .מטבע המרת עמלת אין

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבולים/התאמות
 מהחזקת נוספים

   הפיננסי המכשיר

 .קיימים תקבולים נוספים כתוצאה מהחזקת המכשיר הפיננסי

נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 אין

http://www.plus500.co.il/Instruments/LMT


 458 

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר

 חופשות ומועדי
 הפיננסי במכשיר

  16:30– 23:00ו' -יום ב'  –(: שעות מסחר שעון ישראל )שעון קיץ
 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 )$(. ריתהב ארצות דולר

בשערי  יםכתוצאה משינוי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

 Lockheed Martin Corporation: מלא שם

 Lockheed Martin מניית  : הבסיס נכס תיאור

   https://www.google.com/finance?q=LMT :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

bin/browse-https://www.sec.gov/cgi- :לדיווחיה הרשמיים של החברה ראה

ledgar?action=getcompany&CIK=0000936468&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xm  
 NYSE מסחר מקום

 .Lockheed Mart :נסחר בו בבורסה סימול הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

https://www.google.com/finance?q=LMT  

 /בלומברג קוד
 רויטרס

LMT:US  (בלומברג ) 

 דולר ארה"ב( USD) הנכס מטבע

 יומית תקן סטיית
 הבסיס נכס

  האחרון ברבעון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות תוך יומית 
של נכס הבסיס )על 

 - HIGHבסיס 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 

שנמדד  (LOWהנמוך ביותר )( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )
 בזירה המסחר

 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 LMT המסחר במערכות

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו
 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:

 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ר יחידת נכס בסיס בסך ומחי 1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 הקרובה ביותר בכפולות הבאות: בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל לכמות
0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 http://www.plus500.co.il/Instruments/LMT –כמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה לערכי המינוף וה

 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.
 אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו 

  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 5%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
https://www.google.com/finance?q=LMT
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000936468&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000936468&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml
https://www.google.com/finance?q=LMT
http://www.plus500.co.il/Instruments/LMT
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 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע
 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

XX. X 

 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלתלא  החברה
  

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

$0.01 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה

 במחיר

amount * 0.01$  

Amount – כמות מניות . 

Lockheed Mart –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 1, תביא לרווח/הפסד של Lockheed Mart ( במחיר חוזה 0.01, תזוזה מינימלית )  Lockheed Mart מניות 100עבור רכישת  :לדוגמה
 .דולר ארה"ב

 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19-עדכון אחרון  תאריך

 בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר
פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 הפרשים חוזה

(CFD) 
McDonald's Corporation בעל מועד  המכשיר אינו מנייה

 פקיעה
5% 

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
בטוחות ובהתאם כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה

  " .corporate actionאו בקרות " לתקנון 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח
 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [ McDonald′s
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  −  McDonald′s 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [ McDonald′s  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −   McDonald′s 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 :מקרא

Amount – כמות מניות . 

 McDonald′s  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

 McDonald′s  
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

 McDonald′s  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

 McDonald′s  
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תעשה לפי שער המכירה בזירה : ההמרה שער קביעת אופן

(bid ,של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר ) 10במועד סגירת העסקה, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 
 לתקנון(.

 

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

 יום בכל) יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗  McDonald′s  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

מפורט   –( )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון אחת מנייהבגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗  McDonald′s  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

מפורט   -)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(  מנייה אחתממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה 

 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00השעה לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount – כמות מניות  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

 McDonald′s  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועד של המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

 McDonald′s  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 האחרוןלפי שער המכירה  תיעשה, המסחר חשבון מטבע לערכי, פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה:  המרת ההמרה שער קביעת אופן

(, בכפוף למנגנון המחירים לעילבגין העמלה )כמתואר  חיוב( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד bid) בזירה
 (.לתקנון 10 סעיף ראההבלתי תלוי )

R(Buy) - הריבית בתוספת החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 

1 month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 

R(Sell)- הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 1 

month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 
  - החברה באתר פירוט ראה –( ישראל שעון) 00:00:00 לשעה מעבר פתוחה עסקה החזקת בגין הזיכוי או החיוב שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/MCD המסחר בפלטפורמת הבסיס נכס ובפרטי. 

המרת  עמלת
 מטבע 

 .מטבע המרת עמלת אין

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבולים/התאמות
 מהחזקת נוספים

   הפיננסי המכשיר

 .קיימים תקבולים נוספים כתוצאה מהחזקת המכשיר הפיננסי

http://www.plus500.co.il/Instruments/MCD
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נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר

 חופשות ומועדי
 הפיננסי במכשיר

  16:30– 23:00ו' -יום ב'  –(: שעות מסחר שעון ישראל )שעון קיץ
 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 )$(. ריתהב ארצות דולר

בשערי  יםכתוצאה משינוי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

 McDonald's Corporation: מלא שם

 McDonald's מניית  : הבסיס נכס תיאור

   https://www.google.com/finance?q=MCD :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

bin/browse-https://www.sec.gov/cgi- :לדיווחיה הרשמיים של החברה ראה

ledgar?action=getcompany&CIK=0000063908&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xm  
 NYSE מסחר מקום

  McDonald's:נסחר בו בבורסה סימול הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

https://www.google.com/finance?q=MCD  

 /בלומברג קוד
 רויטרס

MCD:US (בלומברג ) 

 דולר ארה"ב( USD) הנכס מטבע

 יומית תקן סטיית
 הבסיס נכס

  האחרון ברבעון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות תוך יומית 
של נכס הבסיס )על 

 - HIGHבסיס 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 

שנמדד  (LOWהנמוך ביותר )( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )
 בזירה המסחר

 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 MCD המסחר במערכות

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו
 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:

 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 כמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל ל
0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 http://www.plus500.co.il/Instruments/MCD –ף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה לערכי המינו

 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.
 אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו 

  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 2.5%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
https://www.google.com/finance?q=MCD
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000063908&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000063908&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml
https://www.google.com/finance?q=MCD
http://www.plus500.co.il/Instruments/MCD
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 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע
 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

XX. X 

 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלתלא  החברה
  

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

$0.01 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה

 במחיר

amount * 0.01$  

Amount – כמות מניות . 

McDonald's –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

דולר  10, תביא לרווח/הפסד של McDonald's ( במחיר חוזה 0.01, תזוזה מינימלית )  McDonald's מניות 100עבור רכישת  :לדוגמה
 .ארה"ב

 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 16/05/19-עדכון אחרון  תאריך

 בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר
פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 הפרשים חוזה

(CFD) 
Caterpillar Inc. בעל מועד  המכשיר אינו מנייה

 פקיעה
5% 

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה

 ובסעיףנוספים מהחזקת המכשיר הפיננסי  תקבוליםהתאמות/כמפורט בסעיף  "corporate actionאו בקרות " לתקנון 9לסעיף 
 לתקנון. 11

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

ההפרש  כפול( Amount) כמות מניות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

 כפול( Amount) כמות מניות : המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח
 הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שערשבין  ההפרש

 ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה בו בזירה
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון למטבע

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [𝐶𝑎𝑡𝑒𝑟𝑝𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟 𝐼𝑛𝑐
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − 𝐶𝑎𝑡𝑒𝑟𝑝𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟 𝐼𝑛𝑐  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [𝐶𝑎𝑡𝑒𝑟𝑝𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟 𝐼𝑛𝑐  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  𝐶𝑎𝑡𝑒𝑟𝑝𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟 𝐼𝑛𝑐 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 :מקרא

Amount – כמות מניות . 

𝐶𝑎𝑡𝑒𝑟𝑝𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟 𝐼𝑛𝑐  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝐶𝑎𝑡𝑒𝑟𝑝𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟 𝐼𝑛𝑐  
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

𝐶𝑎𝑡𝑒𝑟𝑝𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟 𝐼𝑛𝑐  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

𝐶𝑎𝑡𝑒𝑟𝑝𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟 𝐼𝑛𝑐  
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תעשה לפי שער המכירה בזירה : ההמרה שער קביעת אופן

(bid של צמד המטבעות דולר ) 10ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד סגירת העסקה, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 
 לתקנון(.

 

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

 יום בכל) יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ 𝐶𝑎𝑡𝑒𝑟𝑝𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟 𝐼𝑛𝑐  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

מפורט  –( )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון אחת מנייהבגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14בפרק 

 
 לנקודה העשרונית(.ספרות מעבר  2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ 𝐶𝑎𝑡𝑒𝑟𝑝𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟 𝐼𝑛𝑐 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

מפורט   –)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(  מנייה אחתממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,( Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00השעה לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount – כמות מניות  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

𝐶𝑎𝑡𝑒𝑟𝑝𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟 𝐼𝑛𝑐  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועד של המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

 𝐶𝑎𝑡𝑒𝑟𝑝𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟 𝐼𝑛𝑐  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 האחרוןלפי שער המכירה  תיעשה, המסחר חשבון מטבע לערכי, פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה:  המרת ההמרה שער קביעת אופן

(, בכפוף למנגנון המחירים לעילבגין העמלה )כמתואר  חיוב( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד bid) בזירה
 (.לתקנון 10 סעיף ראההבלתי תלוי )

R(Buy) - הריבית בתוספת החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 

1 month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 

R(Sell)- הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 1 

month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 
  - החברה באתר פירוט ראה –( ישראל שעון) 00:00:00 לשעה מעבר פתוחה עסקה החזקת בגין הזיכוי או החיוב שיעור לפירוט

TCAhttp://www.plus500.co.il/Instruments/ המסחר בפלטפורמת הבסיס נכס ובפרטי. 
המרת  עמלת

 מטבע 
 .מטבע המרת עמלת אין

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבוליםהתאמות/
נוספים מהחזקת 
   המכשיר הפיננסי

 .קיימים תקבולים נוספים כתוצאה מהחזקת המכשיר הפיננסי

נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 אין

http://www.plus500.co.il/Instruments/MSFT
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 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר

 חופשות ומועדי
 הפיננסי במכשיר

  16:30– 23:00ו' -יום ב'  –(: שעות מסחר שעון ישראל )שעון קיץ
 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 )$(. הברית ארצות דולר

בשערי  יםכתוצאה משינוי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

  𝐶𝑎𝑡𝑒𝑟𝑝𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟 𝐼𝑛𝑐 : מלא שם

 𝐶𝑎𝑡𝑒𝑟𝑝𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟 𝐼𝑛𝑐 מניית  : הבסיס נכס תיאור

      srch-https://finance.yahoo.com/quote/CAT?p=CAT&.tsrc=fin :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

  bin/browse-https://www.sec.gov/cgi- :לדיווחיה הרשמיים של החברה ראה

ledgar?action=getcompany&CIK=0000018230&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xm 
  

 NYSE מסחר מקום

       CAT:נסחר בו בבורסה סימול הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

srch-https://finance.yahoo.com/quote/CAT?p=CAT&.tsrc=fin 

 /בלומברג קוד
 רויטרס

CAT : US  (בלומברג ) 

 דולר ארה"ב( USD) הנכס מטבע

 יומית תקן סטיית
 הבסיס נכס

  האחרון ברבעון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות תוך יומית 
של נכס הבסיס )על 

 - HIGHבסיס 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 

שנמדד  (LOWהנמוך ביותר )( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )
 בזירה המסחר

 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 CAT המסחר במערכות

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו
 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:

 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות 
0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

/TCAhttp://www.plus500.co.il/Instruments  –י המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה לערכ

 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.
 נו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אי

  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 5%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
https://finance.yahoo.com/quote/CAT?p=CAT&.tsrc=fin-srch
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000018230&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000018230&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml
https://finance.yahoo.com/quote/CAT?p=CAT&.tsrc=fin-srch
http://www.plus500.co.il/Instruments/MSFT
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 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע
 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

X.XX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלתלא  החברה

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

$0.01 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה

 במחיר

 0.01 * Amount  

Amount – כמות מניות . 

𝐶𝑎𝑡𝑒𝑟𝑝𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟 𝐼𝑛𝑐. –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

, תביא לרווח/הפסד  𝐶𝑎𝑡𝑒𝑟𝑝𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟 𝐼𝑛𝑐 ( במחיר חוזה 0.01, תזוזה מינימלית ) .𝐶𝑎𝑡𝑒𝑟𝑝𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟 𝐼𝑛𝑐 מניות 100עבור רכישת  :לדוגמה
 דולר ארה"ב. 1של 

 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19-עדכון אחרון  תאריך

 בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר
פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 הפרשים חוזה

(CFD) 
Microsoft Corporation בעל מועד  המכשיר אינו מנייה

 פקיעה
5% 

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
בטוחות ובהתאם כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה

  " .corporate actionאו בקרות " לתקנון 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח
 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑠𝑜𝑓𝑡 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − 𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑠𝑜𝑓𝑡  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑠𝑜𝑓𝑡   
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑠𝑜𝑓𝑡  
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 :מקרא

Amount – כמות מניות . 

𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑠𝑜𝑓𝑡  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑠𝑜𝑓𝑡   
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של רהבזי המכירה שער 

𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑠𝑜𝑓𝑡   
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑠𝑜𝑓𝑡   
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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נדרש(, תעשה לפי שער המכירה בזירה המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם : ההמרה שער קביעת אופן

(bid של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד סגירת העסקה, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף )10 
 לתקנון(.

 

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

 יום בכל) יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ 𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑠𝑜𝑓𝑡 𝐶𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

מפורט   –( )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון אחת מנייהבגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ 𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑠𝑜𝑓𝑡 𝐶𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

מפורט   –)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(  מנייה אחתממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 ה.יזוכ הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00השעה לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount – כמות מניות  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

Microsoft  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועד של המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

microsoft  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 האחרוןלפי שער המכירה  תיעשה, המסחר חשבון מטבע לערכי, פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה:  המרת ההמרה שער קביעת אופן

(, בכפוף למנגנון המחירים לעילבגין העמלה )כמתואר  חיוב( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד bid) בזירה
 (.לתקנון 10 סעיף ראההבלתי תלוי )

R(Buy) - הריבית בתוספת החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 

1 month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 

R(Sell)- הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 1 

month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 
     - החברה באתר פירוט ראה –( ישראל שעון) 00:00:00 לשעה מעבר פתוחה עסקה החזקת בגין הזיכוי או החיוב שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/MSFT המסחר בפלטפורמת  הבסיס נכס ובפרטי. 
 

המרת  עמלת
 מטבע 

 .מטבע המרת עמלת אין

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 רלוונטי.לא 

 תקבוליםהתאמות/
נוספים מהחזקת 
   המכשיר הפיננסי

 .קיימים תקבולים נוספים כתוצאה מהחזקת המכשיר הפיננסי

http://www.plus500.co.il/Instruments/MSFT
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נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר

 חופשות ומועדי
 הפיננסי במכשיר

  16:30– 23:00ו' -יום ב'  –(: שעות מסחר שעון ישראל )שעון קיץ
 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 )$(. הברית ארצות דולר

בשערי  יםכתוצאה משינוי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

  Microsoft Corporation: מלא שם
  מייקרוסופט  מניית  : הבסיס נכס תיאור

  https://finance.yahoo.com/quote/msft?ltr=1 :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

 bin/browse-https://www.sec.gov/cgi-: לדיווחיה הרשמיים של החברה ראה

ledgar?action=getcompany&CIK=0000789019&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xm  
 NASDAQ מסחר מקום

 Microsoft  :נסחר בו בבורסה סימול הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

https://finance.yahoo.com/quote/msft?ltr=1  

 /בלומברג קוד
 רויטרס

MSFT: US  (בלומברג ) 

 דולר ארה"ב( USD) הנכס מטבע

 יומית תקן סטיית
 הבסיס נכס

  האחרון ברבעון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות תוך יומית 
של נכס הבסיס )על 

 - HIGHבסיס 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 

שנמדד  (LOWהנמוך ביותר )( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )
 בזירה המסחר

 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 MSFT המסחר במערכות

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו
 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:

 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ר יחידת נכס בסיס בסך ומחי 1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 הקרובה ביותר בכפולות הבאות: בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל לכמות
0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 http://www.plus500.co.il/Instruments/MSFT –כמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה לערכי המינוף וה

 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.
 אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו 

  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 5%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
https://finance.yahoo.com/quote/msft?ltr=1
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000789019&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000789019&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml
https://finance.yahoo.com/quote/msft?ltr=1
http://www.plus500.co.il/Instruments/MSFT
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 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע
 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

X.XX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלתלא  החברה

  

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

$0.01 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה

 במחיר

amount * 0.01$  

Amount – כמות מניות . 

Microsoft  –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

דולר   1, תביא לרווח/הפסד של Microsoft ( במחיר חוזה 0.01, תזוזה מינימלית )Microsoft מניות  100 עבור רכישת :לדוגמה
 .ארה"ב

 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19-עדכון אחרון  תאריך

 פקיעה של המכשיר הפיננסי בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 הפרשים חוזה

(CFD) 
Morgan Stanley בעל מועד  המכשיר אינו מנייה

 פקיעה
5% 

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה

  " .corporate actionאו בקרות " לתקנון 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח
 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [Morgan Stanley
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 − Morgan Stanley 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [ Morgan Stanley  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −   Morgan Stanley 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 :מקרא

Amount – כמות מניות . 

 Morgan Stanley  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

 Morgan Stanley  
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

 Morgan Stanley  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

 Morgan Stanley  
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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רה בזירה המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תעשה לפי שער המכי: ההמרה שער קביעת אופן

(bid של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד סגירת העסקה, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף )10 
 לתקנון(.

 

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

 יום בכל) יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗  Morgan Stanley  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

מפורט   –( )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון אחת מנייהבגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14בפרק 

 
 מעבר לנקודה העשרונית(.ספרות  2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗  Morgan Stanley  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

מפורט  האחרון(  -)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון מנייה אחתממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) יא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,( הInterestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00השעה לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount – כמות מניות  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

 Morgan Stanley  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועד של המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

 Morgan Stanley  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 האחרוןלפי שער המכירה  תיעשה, המסחר חשבון מטבע לערכי, פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה:  המרת ההמרה שער קביעת אופן

(, בכפוף למנגנון המחירים לעילבגין העמלה )כמתואר  חיוב( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד bid) בזירה
 (.לתקנון 10 סעיף ראההבלתי תלוי )

R(Buy) - הריבית בתוספת החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 

1 month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 

R(Sell)- הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 1 

month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 
  - החברה באתר פירוט ראה –( ישראל שעון) 00:00:00 לשעה מעבר פתוחה עסקה החזקת בגין הזיכוי או החיוב שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/MS המסחר בפלטפורמת הבסיס נכס ובפרטי. 

 .מטבע המרת עמלת אין המרת מטבע  עמלת

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבולים/התאמות
 מהחזקת נוספים

   הפיננסי המכשיר

 .קיימים תקבולים נוספים כתוצאה מהחזקת המכשיר הפיננסי

נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 אין

http://www.plus500.co.il/Instruments/MS


 474 

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר

 חופשות ומועדי
 הפיננסי במכשיר

  16:30– 23:00ו' -יום ב'  –(: שעות מסחר שעון ישראל )שעון קיץ
 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 )$(. הברית ארצות דולר

בשערי  יםכתוצאה משינוי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

 Morgan Stanley: מלא שם

 Morgan Stanley מניית  : הבסיס נכס תיאור

   https://www.google.com/finance?q=MS :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

bin/browse-https://www.sec.gov/cgi- :לדיווחיה הרשמיים של החברה ראה

ledgar?action=getcompany&CIK=0000895421&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xm  
 NYSE מסחר מקום

  Morgan Stanley:נסחר בו בבורסה סימול הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

https://www.google.com/finance?q=MS  

 /בלומברג קוד
 רויטרס

MS:US (בלומברג ) 

 דולר ארה"ב( USD) הנכס מטבע

 יומית תקן סטיית
 הבסיס נכס

  האחרון ברבעון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות תוך יומית 
של נכס הבסיס )על 

 - HIGHבסיס 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 

שנמדד  (LOWותר )( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך ביHIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )
 בזירה המסחר

 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 MS המסחר במערכות

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו
 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:

 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ר יחידת נכס בסיס בסך ומחי 1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 הקרובה ביותר בכפולות הבאות: בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל לכמות
0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 http://www.plus500.co.il/Instruments/MS –כמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה לערכי המינוף וה
 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.

 ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי 
  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 5%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
https://www.google.com/finance?q=MS
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000895421&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000895421&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml
https://www.google.com/finance?q=MS
http://www.plus500.co.il/Instruments/MS
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 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע
 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

XX. X 

 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלתלא  החברה
  

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

$0.01 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה

 במחיר

amount * 0.01$  

Amount – כמות מניות . 

Morgan Stanley –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

, תביא לרווח/הפסד של Morgan Stanley ( במחיר חוזה 0.01, תזוזה מינימלית )  Morgan Stanley מניות 100עבור רכישת  :לדוגמה
 .דולר ארה"ב 1

 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19 -עדכון אחרון  תאריך

 פקיעה של המכשיר הפיננסי בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 הפרשים חוזה

(CFD) 
Nike Inc בעל מועד  המכשיר אינו מנייה

 פקיעה
5% 

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה

  " .corporate actionאו בקרות " לתקנון 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח
 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [ Nike
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  −  Nike 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [ Nike  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −   Nike 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 :מקרא

Amount – כמות מניות . 

 Nike  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

 Nike  
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

 Nike  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

 Nike  
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תעשה לפי שער המכירה בזירה : ההמרה שער קביעת אופן

(bid של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד ) 10סגירת העסקה, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 
 לתקנון(.

 

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

 יום בכל) יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗  Nike  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 

 
מפורט   –( )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון אחת מנייהבגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗  Nike  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

מפורט  -)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(  מנייה אחתממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2למאית הקרובה ביותר )תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל 

 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00השעה לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount – כמות מניות  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

 Nike  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועד של המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

 Nike  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 האחרוןלפי שער המכירה  תיעשה, המסחר חשבון מטבע לערכי, פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה:  המרת ההמרה שער קביעת אופן

(, בכפוף למנגנון המחירים לעילבגין העמלה )כמתואר  חיוב( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד bid) בזירה
 (.לתקנון 10 סעיף ראההבלתי תלוי )

R(Buy) - הריבית בתוספת החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 

1 month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 

R(Sell)- הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 1 

month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 
  - החברה באתר פירוט ראה –( ישראל שעון) 00:00:00 לשעה מעבר פתוחה עסקה החזקת בגין הזיכוי או החיוב שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/NKE המסחר בפלטפורמת הבסיס נכס ובפרטי. 

 .מטבע המרת עמלת אין המרת מטבע  עמלת

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבולים/התאמות
 מהחזקת נוספים

   הפיננסי המכשיר

 .קיימים תקבולים נוספים כתוצאה מהחזקת המכשיר הפיננסי

נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 אין

http://www.plus500.co.il/Instruments/NKE
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 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר

 חופשות ומועדי
 הפיננסי במכשיר

  16:30– 23:00ו' -יום ב'  –(: שעות מסחר שעון ישראל )שעון קיץ
 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 )$(. הברית ארצות דולר

בשערי  יםכתוצאה משינוי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

 Nike Inc: מלא שם

 Nike מניית  : הבסיס נכס תיאור

   https://www.google.com/finance?q=NKE :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

bin/browse-https://www.sec.gov/cgi- :לדיווחיה הרשמיים של החברה ראה

ledgar?action=getcompany&CIK=0000320187&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xm  
 NYSE מסחר מקום

 Nike:נסחר בו בבורסה סימול הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

https://www.google.com/finance?q=NKE  

 /בלומברג קוד
 רויטרס

NKE:US (בלומברג ) 

 דולר ארה"ב( USD) הנכס מטבע

 יומית תקן סטיית
 הבסיס נכס

  האחרון ברבעון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות תוך יומית 
של נכס הבסיס )על 

 - HIGHבסיס 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 

שנמדד  (LOWהנמוך ביותר )( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )
 בזירה המסחר

 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 NKE המסחר במערכות

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו

 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:
 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ר יחידת נכס בסיס בסך ומחי 1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 הקרובה ביותר בכפולות הבאות: בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל לכמות
0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 http://www.plus500.co.il/Instruments/NKE –כמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה לערכי המינוף וה

 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.

 אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו 
  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 5%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
https://www.google.com/finance?q=NKE
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000320187&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000320187&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml
https://www.google.com/finance?q=NKE
http://www.plus500.co.il/Instruments/NKE
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 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע
 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

XX. X 

 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלתלא  החברה
  

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

$0.01 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה

 במחיר

amount * 0.01$  

Amount – כמות מניות . 

Nike –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 .דולר ארה"ב 1, תביא לרווח/הפסד של Nike ( במחיר חוזה 0.01, תזוזה מינימלית )  Nikeמניו 100עבור רכישת  :לדוגמה
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E


 480 

 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19-עדכון אחרון  תאריך

 בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר
פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 הפרשים חוזה

(CFD) 

Pfizer Inc בעל מועד  המכשיר אינו מנייה
 פקיעה

5% 

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה

  ".corporate actionאו בקרות " לתקנון 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח
 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [𝑃𝑓𝑖𝑧𝑒𝑟
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − 𝑃𝑓𝑖𝑧𝑒𝑟   
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [𝑃𝑓𝑖𝑧𝑒𝑟  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  𝑃𝑓𝑖𝑧𝑒𝑟  
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 :מקרא

Amount – כמות מניות . 

𝑃𝑓𝑖𝑧𝑒𝑟   
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝑃𝑓𝑖𝑧𝑒𝑟   
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

𝑃𝑓𝑖𝑧𝑒𝑟   
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

𝑃𝑓𝑖𝑧𝑒𝑟   
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תעשה לפי שער המכירה בזירה : ההמרה שער קביעת אופן

(bid של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד סגירת העסקה, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף )10 
 לתקנון(.

 

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

 יום בכל) יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ 𝑃𝑓𝑖𝑧𝑒𝑟  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

מפורט   –( )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון אחת מנייהבגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14בפרק 

 
 לנקודה העשרונית(.ספרות מעבר  2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ 𝑃𝑓𝑖𝑧𝑒𝑟  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

מפורט   –)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(  מנייה אחתממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,( Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00השעה לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 

 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount – כמות מניות  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

Pfizer   
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה קתבעס) העסקה פתיחת במועד של המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

 𝑃𝑓𝑖𝑧𝑒𝑟   
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 האחרוןלפי שער המכירה  תיעשה, המסחר חשבון מטבע לערכי, פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה:  המרת ההמרה שער קביעת אופן

(, בכפוף למנגנון המחירים לעילבגין העמלה )כמתואר  חיוב( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד bid) בזירה
 (.לתקנון 10 סעיף ראההבלתי תלוי )

R(Buy) - הריבית בתוספת ברההח של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 

1 month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 

R(Sell)- הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 1 

month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 
  - החברה באתר פירוט ראה –( ישראל שעון) 00:00:00 לשעה מעבר פתוחה עסקה החזקת בגין הזיכוי או החיוב שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/PFE   המסחר בפלטפורמת הבסיס נכס ובפרטי. 
 .מטבע המרת עמלת אין המרת מטבע  עמלת

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבוליםהתאמות/
נוספים מהחזקת 
   המכשיר הפיננסי

 .קיימים תקבולים נוספים כתוצאה מהחזקת המכשיר הפיננסי

http://www.plus500.co.il/Instruments/PFE
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נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר

 חופשות ומועדי
 הפיננסי במכשיר

  16:30– 23:00ו' -יום ב'  –(: שעות מסחר שעון ישראל )שעון קיץ
 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 )$(. הברית ארצות דולר

בשערי  יםכתוצאה משינוי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

      Pfizer Inc: מלא שם

 Pfizer מניית :הבסיס נכס תיאור

 https://www.google.com/finance?q=PFE  הבסיס נכס אודות נוסף למידע

bin/browse-https://www.sec.gov/cgi-  :לדיווחיה הרשמיים של החברה ראה

ledgar?action=getcompany&CIK=0000078003&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xm  
 NYSE מסחר מקום

 Pfizer    :נסחר בו בבורסה סימול הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

   https://www.google.com/finance?q=PFE 

 /בלומברג קוד
 רויטרס

PFE: US  (בלומברג ) 

 דולר ארה"ב( USD) הנכס מטבע

 יומית תקן סטיית
 הבסיס נכס

  האחרון ברבעון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות תוך יומית 
של נכס הבסיס )על 

 - HIGHבסיס 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 

שנמדד  (LOWהנמוך ביותר )( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )
 בזירה המסחר

 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 PFE המסחר במערכות

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו
 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:

 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 כמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל ל
0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 http://www.plus500.co.il/Instruments/PFE –ף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה לערכי המינו

 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.
 ביחס לעסקאות פתוחות. שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי

  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 5%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
https://www.google.com/finance?q=PFE
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000078003&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000078003&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml
https://www.google.com/finance?q=PFE
http://www.plus500.co.il/Instruments/PFE
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 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע
 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

X.XX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלתלא  החברה

  

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

$0.01 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה

 במחיר

amount * 0.01$  

Amount – כמות מניות . 

𝑃𝑓𝑖𝑧𝑒𝑟  –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 דולר ארה"ב. 1, תביא לרווח/הפסד של  𝑃𝑓𝑖𝑧𝑒𝑟( במחיר חוזה 0.01, תזוזה מינימלית ) 𝑃𝑓𝑖𝑧𝑒𝑟מניות 100עבור רכישת  :לדוגמה
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19-עדכון אחרון  תאריך

 בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר
פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 הפרשים חוזה

(CFD) 
QUALCOMM, Inc. בעל מועד  המכשיר אינו מנייה

 פקיעה
5% 

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה

  " .corporate actionאו בקרות " לתקנון 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח
 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [ Qualcomm
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  −  Qualcomm 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [ Qualcomm
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −   Qualcomm 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 :מקרא

Amount – כמות מניות . 

 Qualcomm
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

 Qualcomm
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

 Qualcomm
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של זירהב המכירהשער 

 Qualcomm
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )

 



 485 

המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תעשה לפי שער המכירה בזירה : ההמרה שער קביעת אופן

(bid ,של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר ) 10במועד סגירת העסקה, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 
 לתקנון(.

 

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

 יום בכל) יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗  Qualcomm
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

מפורט  - –( )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון אחת מנייהבגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗  Qualcomm
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

מפורט  )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(  מנייה אחתממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תעוגל למאית הקרובה ביותר )תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00השעה לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount – כמות מניות  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

 Qualcomm
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועד של המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

 Qualcomm
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 האחרוןלפי שער המכירה  תיעשה, המסחר חשבון מטבע לערכי, פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה:  המרת ההמרה שער קביעת אופן

(, בכפוף למנגנון המחירים לעילבגין העמלה )כמתואר  חיוב( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד bid) בזירה
 (.לתקנון 10 סעיף ראההבלתי תלוי )

R(Buy) - הריבית בתוספת החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 

1 month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 

R(Sell)- הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 1 

month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 
  - החברה באתר פירוט ראה –( ישראל שעון) 00:00:00 לשעה מעבר פתוחה עסקה החזקת בגין הזיכוי או החיוב שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/QCOM  המסחר בפלטפורמת הבסיס נכס ובפרטי. 

 .מטבע המרת עמלת אין המרת מטבע  עמלת

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבולים/התאמות
 מהחזקת נוספים

   הפיננסי המכשיר

 .קיימים תקבולים נוספים כתוצאה מהחזקת המכשיר הפיננסי

נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 אין

http://www.plus500.co.il/Instruments/QCOM
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 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר

 חופשות ומועדי
 הפיננסי במכשיר

  16:30– 23:00ו' -יום ב'  –(: שעות מסחר שעון ישראל )שעון קיץ
 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 )$(. ריתהב ארצות דולר

בשערי  יםכתוצאה משינוי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

 QUALCOMM, Inc.: מלא שם

 Qualcomm מניית   : הבסיס נכס תיאור

   https://www.google.com/finance?q=QCOM :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

bin/browse-https://www.sec.gov/cgi- :לדיווחיה הרשמיים של החברה ראה

edgar?action=getcompany&CIK=0000804328&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml  
 NASDAQ מסחר מקום

 Qualcomm :נסחר בו בבורסה סימול הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

https://www.google.com/finance?q=QCOM  

 /בלומברג קוד
 רויטרס

QCOM:US  (בלומברג ) 

 דולר ארה"ב( USD) הנכס מטבע

 יומית תקן סטיית
 הבסיס נכס

  האחרון ברבעון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות תוך יומית 
של נכס הבסיס )על 

 - HIGHבסיס 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 

שנמדד  (LOWהבסיס הנמוך ביותר )( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )
 בזירה המסחר

 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 QCOM המסחר במערכות

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו
 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:

 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 כמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל ל
0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 http://www.plus500.co.il/Instruments/QCOM –ף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה לערכי המינו

 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.
 אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו 

 
  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 5%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
https://www.google.com/finance?q=QCOM
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000804328&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000804328&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml
https://www.google.com/finance?q=QCOM
http://www.plus500.co.il/Instruments/QCOM


 487 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע
 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

XX. X 

 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלתלא  החברה
  

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

$0.01 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה

 במחיר

amount * 0.01$  

Amount – כמות מניות . 

Qualcomm –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 .דולר ארה"ב 1, תביא לרווח/הפסד של Qualcomm ( במחיר חוזה 0.01, תזוזה מינימלית )Qualcomm  מניות 100עבור רכישת  :לדוגמה
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19-עדכון אחרון  תאריך

 פקיעה של המכשיר הפיננסי בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 הפרשים חוזה

(CFD) 
salesforce com, inc. בעל מועד  המכשיר אינו מנייה

 פקיעה
5% 

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה

  " .corporate actionאו בקרות " לתקנון 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח
 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [ Salesforce. com
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  −  Salesforce. com 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [ Salesforce. com  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −   Salesforce. com 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 :מקרא

Amount – כמות מניות . 

 Salesforce. com  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

 Salesforce. com  
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

 Salesforce. com  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

 Salesforce. com  
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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רה בזירה המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תעשה לפי שער המכי: ההמרה שער קביעת אופן

(bid של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד סגירת העסקה, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף )10 
 לתקנון(.

 

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

 יום בכל) יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗  Salesforce. com  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

מפורט  –( )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון אחת מנייהבגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14בפרק 

 
 לנקודה העשרונית(.ספרות מעבר  2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗  Salesforce. com  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

מפורט  -)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(  מנייה אחתממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) יא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,( הInterestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00השעה לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount – כמות מניות  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

 Salesforce. com  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועד של המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

 Salesforce. com  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 האחרוןלפי שער המכירה  תיעשה, המסחר חשבון מטבע לערכי, פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה:  המרת ההמרה שער קביעת אופן

(, בכפוף למנגנון המחירים לעילבגין העמלה )כמתואר  חיוב( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד bid) בזירה
 (.לתקנון 10 סעיף ראההבלתי תלוי )

R(Buy) - הריבית בתוספת החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 

1 month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 

R(Sell)- הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 1 

month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 
  - החברה באתר פירוט ראה –( ישראל שעון) 00:00:00 לשעה מעבר פתוחה עסקה החזקת בגין הזיכוי או החיוב שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/CRM המסחר בפלטפורמת הבסיס נכס ובפרטי. 

 .מטבע המרת עמלת אין המרת מטבע  עמלת

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבולים/התאמות
 מהחזקת נוספים

   הפיננסי המכשיר

 .קיימים תקבולים נוספים כתוצאה מהחזקת המכשיר הפיננסי

נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 אין

http://www.plus500.co.il/Instruments/CRM
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 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר

 חופשות ומועדי
 הפיננסי במכשיר

  16:30– 23:00ו' -יום ב'  –(: שעות מסחר שעון ישראל )שעון קיץ
 חופשות: מועדי

 https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 )$(. הברית ארצות דולר

בשערי  יםכתוצאה משינוי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

 salesforce.com, inc.: מלא שם

 salesforce.com מניית  : הבסיס נכס תיאור

  https://www.google.com/finance?q=CRM   :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

bin/browse-https://www.sec.gov/cgi- :לדיווחיה הרשמיים של החברה ראה

ledgar?action=getcompany&CIK=0001108524&type=&dateb=&owner=include&count=100&output=xm  
 NYSE מסחר מקום

  salesforce.com:נסחר בו בבורסה סימול הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

 https://www.google.com/finance?q=CRM 

 /בלומברג קוד
 רויטרס

CRM:US (בלומברג ) 

 דולר ארה"ב( USD) הנכס מטבע

 יומית תקן סטיית
 הבסיס נכס

  האחרון ברבעון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות תוך יומית 
של נכס הבסיס )על 

 - HIGHבסיס 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 

שנמדד  (LOWהנמוך ביותר )( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )
 בזירה המסחר

 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 CRM המסחר במערכות

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו

 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:
 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 כמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל ל
0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 http://www.plus500.co.il/Instruments/CRM –ף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה לערכי המינו

 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.
 אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו 

 
  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 5%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
https://www.google.com/finance?q=CRM
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001108524&type=&dateb=&owner=include&count=100&output=xml
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001108524&type=&dateb=&owner=include&count=100&output=xml
https://www.google.com/finance?q=CRM
http://www.plus500.co.il/Instruments/CRM
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 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע
 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

XX.X 

 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלתלא  החברה
  

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

$0.01 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה

 במחיר

amount * 0.01$  

Amount – כמות מניות . 

Salesforce.com –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 1, תביא לרווח/הפסד של Salesforce.com ( במחיר חוזה 0.01, תזוזה מינימלית )  Salesforce.com מניות 100עבור רכישת  :לדוגמה
 .דולר ארה"ב

 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19-עדכון אחרון  תאריך

 בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר
פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 הפרשים חוזה

(CFD) 
Starbucks Corporation בעל מועד  המכשיר אינו מנייה

 פקיעה
5% 

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
בטוחות ובהתאם כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה

  " .corporate actionאו בקרות " לתקנון 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח
 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [ Starbucks
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  −  Starbucks 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [ Starbucks  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −   Starbucks 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 :מקרא

Amount – כמות מניות . 

 Starbucks  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

 Starbucks  
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

 Starbucks  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

 Starbucks  
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תעשה לפי שער המכירה בזירה : ההמרה שער קביעת אופן

(bid ,של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר ) 10במועד סגירת העסקה, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 
 לתקנון(.

 

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

 יום בכל) יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗  Starbucks  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

מפורט   –( )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון אחת מנייהבגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗  Starbucks  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

מפורט  -)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(  מנייה אחתממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה 

 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00השעה לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount – כמות מניות  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

 Starbucks  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועד של המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

 Starbucks  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 האחרוןלפי שער המכירה  תיעשה, המסחר חשבון מטבע לערכי, פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה:  המרת ההמרה שער קביעת אופן

(, בכפוף למנגנון המחירים לעילבגין העמלה )כמתואר  חיוב( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד bid) בזירה
 (.לתקנון 10 סעיף ראההבלתי תלוי )

R(Buy) - הריבית בתוספת החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 

1 month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 

R(Sell)- הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 1 

month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 
  - החברה באתר פירוט ראה –( ישראל שעון) 00:00:00 לשעה מעבר פתוחה עסקה החזקת בגין הזיכוי או החיוב שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/SBUX המסחר בפלטפורמת הבסיס נכס ובפרטי. 

 .מטבע המרת עמלת אין המרת מטבע  עמלת

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבולים/התאמות
 מהחזקת נוספים

   הפיננסי המכשיר

 .קיימים תקבולים נוספים כתוצאה מהחזקת המכשיר הפיננסי

נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 אין

http://www.plus500.co.il/Instruments/SBUX
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 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר

 חופשות ומועדי
 הפיננסי במכשיר

  16:30– 23:00ו' -יום ב'  –(: שעות מסחר שעון ישראל )שעון קיץ
 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 )$(. הברית ארצות דולר

בשערי  יםכתוצאה משינוי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

 Starbucks Corporation: מלא שם

 Starbucks מניית  : הבסיס נכס תיאור

   https://www.google.com/finance?q=SBUX   :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

bin/browse-https://www.sec.gov/cgi- :לדיווחיה הרשמיים של החברה ראה

ledgar?action=getcompany&CIK=0000829224&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xm  
 NASDAQ מסחר מקום

 Starbucks :נסחר בו בבורסה סימול הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

 https://www.google.com/finance?q=SBUX 

 /בלומברג קוד
 רויטרס

SBUX:US (בלומברג ) 

 דולר ארה"ב( USD) הנכס מטבע

 יומית תקן סטיית
 הבסיס נכס

  האחרון ברבעון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות תוך יומית 
של נכס הבסיס )על 

 - HIGHבסיס 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 

שנמדד  (LOWהנמוך ביותר )( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )
 בזירה המסחר

 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 SBUX המסחר במערכות

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו
 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:

 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ר יחידת נכס בסיס בסך ומחי 1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל 
0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 http://www.plus500.co.il/Instruments/SBUX –וף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה לערכי המינ

 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.
 אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל 

  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 5%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
https://www.google.com/finance?q=SBUX
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000829224&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000829224&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml
https://www.google.com/finance?q=SBUX
http://www.plus500.co.il/Instruments/SBUX
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 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע
 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

XX. X 

 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלתלא  החברה
  

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

$0.01 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה

 במחיר

amount * 0.01$  

Amount – כמות מניות . 

Starbucks –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 .דולר ארה"ב 1, תביא לרווח/הפסד של Starbucks ( במחיר חוזה 0.01, תזוזה מינימלית )  Starbucks מניות 100עבור רכישת  :לדוגמה
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19-עדכון אחרון  תאריך

 פקיעה של המכשיר הפיננסי בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 הפרשים חוזה

(CFD) 
Boeing Company בעל מועד  המכשיר אינו מנייה

 פקיעה
5% 

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה

  " .corporate actionאו בקרות " לתקנון 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח
 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [ Boeing
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  −  Boeing 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [ Boeing  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −   Boeing 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 :מקרא

Amount – כמות מניות . 

 Boeing  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

 Boeing  
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

 Boeing  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

 Boeing  
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תעשה לפי שער המכירה בזירה : ההמרה שער קביעת אופן

(bid ,של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר ) 10במועד סגירת העסקה, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 
 לתקנון(.

 

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

 יום בכל) יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗  Boeing  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 

 
מפורט   –( )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון אחת מנייהבגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗  Boeing  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

מפורט   -)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(  מנייה אחתממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תעוגל למאית הקרובה ביותר )תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה 

 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00השעה לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount – כמות מניות  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

 Boeing  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועד של המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

 Boeing  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 האחרוןלפי שער המכירה  תיעשה, המסחר חשבון מטבע לערכי, פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה:  המרת ההמרה שער קביעת אופן

(, בכפוף למנגנון המחירים לעילבגין העמלה )כמתואר  חיוב( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד bid) בזירה
 (.לתקנון 10 סעיף ראההבלתי תלוי )

R(Buy) - הריבית בתוספת החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 

1 month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 

R(Sell)- הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 1 

month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 
  - החברה באתר פירוט ראה –( ישראל שעון) 00:00:00 לשעה מעבר פתוחה עסקה החזקת בגין הזיכוי או החיוב שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/BA המסחר בפלטפורמת הבסיס נכס ובפרטי. 

 .מטבע המרת עמלת אין המרת מטבע  עמלת

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבולים/התאמות
 מהחזקת נוספים

   הפיננסי המכשיר

 .קיימים תקבולים נוספים כתוצאה מהחזקת המכשיר הפיננסי

נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 אין

http://www.plus500.co.il/Instruments/BA
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 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר

 חופשות ומועדי
 הפיננסי במכשיר

  16:30– 23:00ו' -יום ב'  –(: שעות מסחר שעון ישראל )שעון קיץ
 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 )$(. ריתהב ארצות דולר

בשערי  יםכתוצאה משינוי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

 The Boeing Company: מלא שם
 בואינג מניית   : הבסיס נכס תיאור

   https://finance.yahoo.com/quote/BA?ltr=1 :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

bin/browse-https://www.sec.gov/cgi- :לדיווחיה הרשמיים של החברה ראה

ledgar?action=getcompany&CIK=0000012927&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xm  
 NYSE מסחר מקום

 Boeing:נסחר בו בבורסה סימול הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

https://finance.yahoo.com/quote/BA?ltr=1  

 /בלומברג קוד
 רויטרס

BA:US (בלומברג ) 

 דולר ארה"ב( USD) הנכס מטבע

 יומית תקן סטיית
 הבסיס נכס

  האחרון ברבעון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות תוך יומית 
של נכס הבסיס )על 

 - HIGHבסיס 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 

שנמדד  (LOWהנמוך ביותר )( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )
 בזירה המסחר

 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 BA המסחר במערכות

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו

 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:
 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ר יחידת נכס בסיס בסך ומחי 1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 הקרובה ביותר בכפולות הבאות: בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל לכמות
0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 http://www.plus500.co.il/Instruments/BA –כמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה לערכי המינוף וה

 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.

 ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי 
  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 5%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
https://finance.yahoo.com/quote/BA?ltr=1
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000012927&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000012927&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml
https://finance.yahoo.com/quote/BA?ltr=1
http://www.plus500.co.il/Instruments/BA
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 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע
 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

XX. X 

 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלתלא  החברה
  

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

$0.01 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה

 במחיר

amount * 0.01$  

Amount – כמות מניות . 

Boeing –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 .דולר ארה"ב 1, תביא לרווח/הפסד של Boeing ( במחיר חוזה 0.01, תזוזה מינימלית )  Boeing מניות 100עבור רכישת  :לדוגמה
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון

 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19–עדכון אחרון  תאריך

 פקיעה של המכשיר הפיננסי בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 הפרשים חוזה

(CFD) 
The Goldman Sachs Group, 

Inc. 

בעל מועד  המכשיר אינו מנייה
 פקיעה

5% 

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה

  " .corporate actionאו בקרות " לתקנון 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: הפיננסיהמכשיר  ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח
 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [ GoldmanSachs
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  −  GoldmanSachs 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [ GoldmanSachs  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −   GoldmanSachs 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 :מקרא

Amount – כמות מניות . 

 GoldmanSachs  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

 GoldmanSachs  
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

 GoldmanSachs  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

 GoldmanSachs  
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )

 
המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תעשה לפי שער המכירה בזירה : ההמרה שער תקביע אופן

(bid של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד סגירת העסקה, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף )10 
 לתקנון(.
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 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

 יום בכל) יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗  GoldmanSachs  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

מפורט   –( )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון אחת מנייהבגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗  GoldmanSachs  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

מפורט  -)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(  מנייה אחתממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestאת חישוב )במידה ותוצ
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00השעה לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount – כמות מניות  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

 GoldmanSachs  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועד של המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

 GoldmanSachs  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 האחרוןלפי שער המכירה  תיעשה, המסחר חשבון מטבע לערכי, פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה:  המרת ההמרה שער קביעת אופן

(, בכפוף למנגנון המחירים לעילבגין העמלה )כמתואר  חיוב( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד bid) בזירה
 (.לתקנון 10 סעיף ראההבלתי תלוי )

R(Buy) - הריבית בתוספת החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 

1 month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 

R(Sell)- הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 1 

month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 
  - החברה באתר פירוט ראה –( ישראל שעון) 00:00:00 לשעה מעבר פתוחה עסקה החזקת בגין הזיכוי או החיוב שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/GS המסחר בפלטפורמת הבסיס נכס ובפרטי. 

 .מטבע המרת עמלת אין המרת מטבע  עמלת

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבולים/התאמות
 מהחזקת נוספים

   הפיננסי המכשיר

 .קיימים תקבולים נוספים כתוצאה מהחזקת המכשיר הפיננסי

נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר

  16:30– 23:00ו' -יום ב'  –(: שעות מסחר שעון ישראל )שעון קיץ
 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 

http://www.plus500.co.il/Instruments/GS
https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
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 חופשות ומועדי
 הפיננסי במכשיר

 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 )$(. הברית ארצות דולר

בשערי  יםכתוצאה משינוי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

 The Goldman Sachs Group, Inc.: מלא שם

 סאקס-גולדמן מניית   : הבסיס נכס תיאור

     https://finance.yahoo.com/quote/GS?ltr=1 :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

bin/browse-https://www.sec.gov/cgi- :לדיווחיה הרשמיים של החברה ראה

ledgar?action=getcompany&CIK=0000886982&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xm  
 NYSE מסחר מקום

 GoldmanSachs  :נסחר בו בבורסה סימול הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

https://finance.yahoo.com/quote/GS?ltr=1  

 /בלומברג קוד
 רויטרס

GS:US  (בלומברג ) 

 דולר ארה"ב( USD) הנכס מטבע

 יומית תקן סטיית
 הבסיס נכס

  האחרון ברבעון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות תוך יומית 
של נכס הבסיס )על 

 - HIGHבסיס 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 

שנמדד  (LOWהנמוך ביותר )( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )
 בזירה המסחר

 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 GS המסחר במערכות

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו

 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:
 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 כמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל ל
0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 http://www.plus500.co.il/Instruments/GS –ף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה לערכי המינו

 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.

 אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו 
  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 5%:זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

https://finance.yahoo.com/quote/GS?ltr=1
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000886982&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000886982&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml
https://finance.yahoo.com/quote/GS?ltr=1
http://www.plus500.co.il/Instruments/GS
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 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע
 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

XX. X 

 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלתלא  החברה
  

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

$0.01 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה

 במחיר

amount * 0.01$  

Amount – כמות מניות . 

GoldmanSachs –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 1, תביא לרווח/הפסד של GoldmanSachs ( במחיר חוזה 0.01, תזוזה מינימלית )  GoldmanSachs מניות 100עבור רכישת  :לדוגמה
 .דולר ארה"ב

 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19-עדכון אחרון  תאריך

 בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר
פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 הפרשים חוזה

(CFD) 

Verizon Communications Inc בעל מועד  המכשיר אינו מנייה
 פקיעה

5% 

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
בטוחות ובהתאם כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה

  " .corporate actionאו בקרות " לתקנון 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח
 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [𝑉𝑒𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛   
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [𝑉𝑒𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛   
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  𝑉𝑒𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛  
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 :מקרא

Amount – כמות מניות . 

𝑉𝑒𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛   
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝑉𝑒𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛   
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

𝑉𝑒𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛   
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

𝑉𝑒𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛   
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )

 



 505 

רה בזירה המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תעשה לפי שער המכי: ההמרה שער קביעת אופן

(bid של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד סגירת העסקה, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף )10 
 לתקנון(.

 

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

 יום בכל) יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

מפורט   –( )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון אחת מנייהבגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14בפרק 

 
 מעבר לנקודה העשרונית(.ספרות  2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

מפורט   –)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(  מנייה אחתממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,( Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00השעה לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 

 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount – כמות מניות  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

Verizon   
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה סקתבע) העסקה פתיחת במועד של המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛   
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 האחרוןלפי שער המכירה  תיעשה, המסחר חשבון מטבע לערכי, פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה:  המרת ההמרה שער קביעת אופן

(, בכפוף למנגנון המחירים לעילבגין העמלה )כמתואר  חיוב( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד bid) בזירה
 (.לתקנון 10 סעיף ראההבלתי תלוי )

R(Buy) - הריבית בתוספת החברה של המהעמל מורכבת הריבית. שנתיים במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 

1 month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 

R(Sell)- הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 1 

month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 
  -  החברה באתר פירוט ראה –( ישראל שעון) 00:00:00 לשעה מעבר פתוחה עסקה החזקת בגין הזיכוי או החיוב שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/VZ המסחר בפלטפורמת הבסיס נכס ובפרטי. 
 

המרת  עמלת
 מטבע 

 .מטבע המרת עמלת אין

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבוליםהתאמות/
נוספים מהחזקת 
   המכשיר הפיננסי

 .קיימים תקבולים נוספים כתוצאה מהחזקת המכשיר הפיננסי

http://www.plus500.co.il/Instruments/VZ
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נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר

 חופשות ומועדי
 הפיננסי במכשיר

  16:30– 23:00ו' -יום ב'  –(: שעות מסחר שעון ישראל )שעון קיץ
 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 )$(. הברית ארצות דולר

בשערי  יםכתוצאה משינוי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

   Verizon Communications Inc: מלא שם

 Verizon מניית  : הבסיס נכס תיאור

 https://www.google.com/finance?q=VZ   הבסיס נכס אודות נוסף למידע

   bin/browse-https://www.sec.gov/cgi-:לדיווחיה הרשמיים של החברה ראה

 edgar?action=getcompany&CIK=0000732712&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml 
 NYSE מסחר מקום

 Verizon    :נסחר בו בבורסה סימול הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

 https://www.google.com/finance?q=VZ 

 /בלומברג קוד
 רויטרס

VZ: US  (בלומברג ) 

 דולר ארה"ב( USD) הנכס מטבע

 יומית תקן סטיית
 הבסיס נכס

  האחרון ברבעון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות תוך יומית 
של נכס הבסיס )על 

 - HIGHבסיס 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 

שנמדד  (LOWהבסיס הנמוך ביותר )( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )
 בזירה המסחר

 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 VZ המסחר במערכות

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו
 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:

 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 כמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל ל
0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 http://www.plus500.co.il/Instruments/VZ –ף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה לערכי המינו

 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.
 יחס לעסקאות פתוחות.שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ב

  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 5%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
https://www.google.com/finance?q=VZ
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000732712&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000732712&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml
https://www.google.com/finance?q=VZ
http://www.plus500.co.il/Instruments/VZ
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 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע
 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

X.XX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלתלא  החברה

  

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

$0.01 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה

 במחיר

amount * 0.01$  

Amount – כמות מניות . 

𝑉𝑒𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛  –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 דולר ארה"ב. 1, תביא לרווח/הפסד של 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛( במחיר חוזה 0.01, תזוזה מינימלית ) 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛מניות 100עבור רכישת  :לדוגמה
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19-עדכון אחרון  תאריך

 פקיעה של המכשיר הפיננסי בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 הפרשים חוזה

(CFD) 

Visa Inc בעל מועד  המכשיר אינו מנייה
 פקיעה

5% 

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה

  " .corporate actionאו בקרות " לתקנון 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח
 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [𝑉𝑖𝑠𝑎
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − 𝑉𝑖𝑠𝑎   
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [𝑉𝑖𝑠𝑎   
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  𝑉𝑖𝑠𝑎  
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 :מקרא

Amount – כמות מניות . 

𝑉𝑖𝑠𝑎   
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝑉𝑖𝑠𝑎   
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

𝑉𝑖𝑠𝑎   
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

𝑉𝑖𝑠𝑎   
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תעשה לפי שער המכירה בזירה : ההמרה שער קביעת אופן

(bid של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד ) 10סגירת העסקה, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 
 לתקנון(.

 

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

 יום בכל) יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ 𝑉𝑖𝑠𝑎  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

מפורט   –( )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון אחת מנייהבגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ 𝑉𝑖𝑠𝑎  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

מפורט   –)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(  מנייה אחתממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2למאית הקרובה ביותר )תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל 

 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00השעה לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 

 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount – כמות מניות  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

Visa   
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועד של המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

 𝑉𝑖𝑠𝑎   
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 האחרוןלפי שער המכירה  תיעשה, המסחר חשבון מטבע לערכי, פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה:  המרת ההמרה שער קביעת אופן

(, בכפוף למנגנון המחירים לעילבגין העמלה )כמתואר  חיוב( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד bid) בזירה
 (.לתקנון 10 סעיף ראההבלתי תלוי )

R(Buy) - הריבית בתוספת החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור  (USD) Libor 

1 month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 

R(Sell)- הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 1 

month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 

  - החברה באתר פירוט ראה –( ישראל שעון) 00:00:00 לשעה מעבר פתוחה עסקה החזקת בגין הזיכוי או החיוב שיעור לפירוט
http://www.plus500.co.il/Instruments/V   המסחר בפלטפורמת הבסיס נכס ובפרטי. 

 .מטבע המרת עמלת אין המרת מטבע  עמלת

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבוליםהתאמות/
נוספים מהחזקת 
   המכשיר הפיננסי

 .קיימים תקבולים נוספים כתוצאה מהחזקת המכשיר הפיננסי

http://www.plus500.co.il/Instruments/V
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נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר

 חופשות ומועדי
 הפיננסי במכשיר

  16:30– 23:00ו' -יום ב'  –(: שעות מסחר שעון ישראל )שעון קיץ
 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 )$(. הברית ארצות דולר

בשערי  יםכתוצאה משינוי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

     Visa Inc: מלא שם

 Visa מניית  : הבסיס נכס תיאור

 https://www.google.com/finance?q=V   הבסיס נכס אודות נוסף למידע

bin/browse-https://www.sec.gov/cgi- :לדיווחיה הרשמיים של החברה ראה

ledgar?action=getcompany&CIK=0001403161&type=&dateb=&owner=include&count=100&output=xm  
 NYSE מסחר מקום

 Visa    :נסחר בו בבורסה סימול הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

 https://www.google.com/finance?q=V 

 /בלומברג קוד
 רויטרס

V: US  (בלומברג ) 

 דולר ארה"ב( USD) הנכס מטבע

 יומית תקן סטיית
 הבסיס נכס

  האחרון ברבעון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות תוך יומית 
של נכס הבסיס )על 

 - HIGHבסיס 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 

שנמדד  (LOWהנמוך ביותר )( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )
 בזירה המסחר

 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 V המסחר במערכות

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו
 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:

 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 כמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל ל
0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 http://www.plus500.co.il/Instruments/V –לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה 

 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.
 ו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינ

  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 5%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
https://www.google.com/finance?q=V
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001403161&type=&dateb=&owner=include&count=100&output=xml
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001403161&type=&dateb=&owner=include&count=100&output=xml
https://www.google.com/finance?q=V
http://www.plus500.co.il/Instruments/V
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 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  סקאות שפתח מגיע לשיעור מסויםההפסד של הלקוח בע כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע
 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

X.XX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלתלא  החברה

  

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

$0.01 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה

 במחיר

amount * 0.01$  

Amount – כמות מניות . 

𝑉𝑖𝑠𝑎  –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 דולר ארה"ב. 1, תביא לרווח/הפסד של 𝑉𝑖𝑠𝑎 ( במחיר חוזה 0.01, תזוזה מינימלית )𝑉𝑖𝑠𝑎  מניות 100עבור רכישת  :לדוגמה
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19-עדכון אחרון  תאריך

 פקיעה של המכשיר הפיננסי בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 הפרשים חוזה

(CFD) 

Mart Stores Inc-Wal בעל מועד  המכשיר אינו מנייה
 פקיעה

5% 

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה

  " .corporate actionאו בקרות " לתקנון 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח
 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [𝑊𝑎𝑙 − 𝑀𝑎𝑟𝑡
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − 𝑊𝑎𝑙 − 𝑀𝑎𝑟𝑡   
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [𝑊𝑎𝑙 − 𝑀𝑎𝑟𝑡   
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  𝑊𝑎𝑙 − 𝑀𝑎𝑟𝑡  
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 :מקרא

Amount – כמות מניות . 

𝑊𝑎𝑙 − 𝑀𝑎𝑟𝑡   
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝑊𝑎𝑙 − 𝑀𝑎𝑟𝑡   
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

𝑊𝑎𝑙 − 𝑀𝑎𝑟𝑡   
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

𝑊𝑎𝑙 − 𝑀𝑎𝑟𝑡   
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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בזירה המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תעשה לפי שער המכירה : ההמרה שער קביעת אופן

(bid של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד סגירת העסקה, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף )10 
 לתקנון(.

 

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

 יום בכל) יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ 𝑊𝑎𝑙 − 𝑀𝑎𝑟𝑡  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

מפורט   –( )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון אחת מנייהבגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14בפרק 

 
 מעבר לנקודה העשרונית(.ספרות  2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ 𝑊𝑎𝑙 − 𝑀𝑎𝑟𝑡  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

מפורט   –)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(  מנייה אחתממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,( Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי
בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00השעה לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את 

 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "
 

 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount – כמות מניות  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

Wal − Mart   
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועד של המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

 𝑊𝑎𝑙 − 𝑀𝑎𝑟𝑡   
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 האחרוןלפי שער המכירה  תיעשה, המסחר חשבון מטבע לערכי, פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה:  המרת ההמרה שער קביעת אופן

(, בכפוף למנגנון המחירים לעילבגין העמלה )כמתואר  חיוב( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד bid) בזירה
 (.לתקנון 10 סעיף ראההבלתי תלוי )

R(Buy) - הריבית בתוספת החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 

1 month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 

R(Sell)- הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 1 

month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 
  - החברה באתר פירוט ראה –( ישראל שעון) 00:00:00 לשעה מעבר פתוחה עסקה החזקת בגין הזיכוי או החיוב שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/WMT המסחר בפלטפורמת הבסיס נכס ובפרטי. 
 

 .מטבע המרת עמלת אין המרת מטבע  עמלת

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבוליםהתאמות/
נוספים מהחזקת 
   המכשיר הפיננסי

 .קיימים תקבולים נוספים כתוצאה מהחזקת המכשיר הפיננסי

נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 אין

http://www.plus500.co.il/Instruments/WMT
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 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר

 חופשות ומועדי
 הפיננסי במכשיר

  16:30– 23:00ו' -יום ב'  –(: שעות מסחר שעון ישראל )שעון קיץ
 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 )$(. הברית ארצות דולר

בשערי  יםכתוצאה משינוי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

     Mart Stores Inc-Wal: מלא שם

 Mart-Wal מניית  : הבסיס נכס תיאור

 https://www.google.com/finance?q=WMT   הבסיס נכס אודות נוסף למידע

bin/browse-https://www.sec.gov/cgi- :לדיווחיה הרשמיים של החברה ראה

ledgar?action=getcompany&CIK=0000104169&type=&dateb=&owner=include&count=100&output=xm  
 NYSE מסחר מקום

  Wal-Mart    :נסחר בו בבורסה סימול הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

  https://www.google.com/finance?q=WMT 

 /בלומברג קוד
 רויטרס

WMT: US  (בלומברג ) 

 דולר ארה"ב( USD) הנכס מטבע

 יומית תקן סטיית
 הבסיס נכס

  האחרון ברבעון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות תוך יומית 
של נכס הבסיס )על 

 - HIGHבסיס 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 

שנמדד  (LOWהנמוך ביותר )( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )
 בזירה המסחר

 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 WMT המסחר במערכות

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו

 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:
 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ר יחידת נכס בסיס בסך ומחי 1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל 
0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 http://www.plus500.co.il/Instruments/WMT –לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה 

 פרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.וב
 שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.

 
  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 5%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
https://www.google.com/finance?q=WMT
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000104169&type=&dateb=&owner=include&count=100&output=xml
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000104169&type=&dateb=&owner=include&count=100&output=xml
https://www.google.com/finance?q=WMT
http://www.plus500.co.il/Instruments/WMT
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 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע
 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

X.XX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלתלא  החברה

  

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

$0.01 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה

 במחיר

amount * 0.01$  

Amount – כמות מניות . 

𝑊𝑎𝑙 − 𝑀𝑎𝑟𝑡  –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

𝑊𝑎𝑙מניות 100עבור רכישת  :לדוגמה − 𝑀𝑎𝑟𝑡 ( במחיר חוזה 0.01, תזוזה מינימלית )𝑊𝑎𝑙 − 𝑀𝑎𝑟𝑡  דולר  1, תביא לרווח/הפסד של
 ארה"ב.

 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19-עדכון אחרון  תאריך

 פקיעה של המכשיר הפיננסי בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 הפרשים חוזה

(CFD) 

Walt Disney Co בעל מועד  המכשיר אינו מנייה
 פקיעה

5% 

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה

  " .corporate actionו בקרות "א לתקנון 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח
 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [𝑊𝑎𝑙𝑡 𝐷𝑖𝑠𝑛𝑒𝑦
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − 𝑊𝑎𝑙𝑡 𝐷𝑖𝑠𝑛𝑒𝑦 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [𝑊𝑎𝑙𝑡 𝐷𝑖𝑠𝑛𝑒𝑦 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  𝑊𝑎𝑙𝑡 𝐷𝑖𝑠𝑛𝑒𝑦
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 :מקרא

Amount – כמות מניות . 

𝑊𝑎𝑙𝑡 𝐷𝑖𝑠𝑛𝑒𝑦  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝑊𝑎𝑙𝑡 𝐷𝑖𝑠𝑛𝑒𝑦 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

𝑊𝑎𝑙𝑡 𝐷𝑖𝑠𝑛𝑒𝑦  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

𝑊𝑎𝑙𝑡 𝐷𝑖𝑠𝑛𝑒𝑦 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה ירתסג במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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נדרש(, תעשה לפי שער המכירה בזירה המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם : ההמרה שער קביעת אופן

(bid של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד סגירת העסקה, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף )10 
 לתקנון(.

 

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

 יום בכל) יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ 𝑊𝑎𝑙𝑡 𝐷𝑖𝑠𝑛𝑒𝑦
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

מפורט   –( )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון אחת מנייהבגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה 

 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ 𝑊𝑎𝑙𝑡 𝐷𝑖𝑛𝑒𝑦
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

מפורט   –)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(  מנייה אחתממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,( Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00השעה לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 

 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount – כמות מניות  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

Walt Disney  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועד של המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

 𝑊𝑎𝑙𝑡 𝐷𝑖𝑠𝑛𝑒𝑦  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 האחרוןלפי שער המכירה  תיעשה, המסחר חשבון מטבע לערכי, פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה:  המרת ההמרה שער קביעת אופן

(, בכפוף למנגנון המחירים לעילבגין העמלה )כמתואר  חיוב( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד bid) בזירה
 (.לתקנון 10 סעיף ראההבלתי תלוי )

R(Buy) - הריבית בתוספת החברה של מהעמלה ורכבתמ הריבית. שנתיים במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 

1 month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 

R(Sell)- הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 1 

month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 
  - החברה באתר פירוט ראה –( ישראל שעון) 00:00:00 לשעה מעבר פתוחה עסקה החזקת בגין הזיכוי או החיוב שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/DIS המסחר בפלטפורמת הבסיס נכס ובפרטי. 
 

 .מטבע המרת עמלת אין המרת מטבע  עמלת

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבוליםהתאמות/
נוספים מהחזקת 
   המכשיר הפיננסי

 .קיימים תקבולים נוספים כתוצאה מהחזקת המכשיר הפיננסי

http://www.plus500.co.il/Instruments/DIS
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נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר

 חופשות ומועדי
 הפיננסי במכשיר

  16:30– 23:00ו' -יום ב'  –(: שעות מסחר שעון ישראל )שעון קיץ
 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 )$(. הברית ארצות דולר

בשערי  יםכתוצאה משינוי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

   Walt Disney Co: מלא שם

  Walt Disney מניית  : הבסיס נכס תיאור

 https://www.google.com/finance?q=DIS הבסיס נכס אודות נוסף למידע

bin/browse-https://www.sec.gov/cgi- :לדיווחיה הרשמיים של החברה ראה

edgar?action=getcompany&CIK=0001001039&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml  
 NYSE מסחר מקום

 Walt Disney    :נסחר בו בבורסה סימול הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

 https://www.google.com/finance?q=DIS 

 /בלומברג קוד
 רויטרס

DIS: US  (בלומברג ) 

 דולר ארה"ב( USD) הנכס מטבע

 יומית תקן סטיית
 הבסיס נכס

  האחרון ברבעון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות תוך יומית 
של נכס הבסיס )על 

 - HIGHבסיס 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 

שנמדד  (LOWהבסיס הנמוך ביותר )( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )
 בזירה המסחר

 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 DIS המסחר במערכות

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו
 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:

 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות 
0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 http://www.plus500.co.il/Instruments/DIS –י המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה לערכ

 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.
 ו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינ

  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 5%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
https://www.google.com/finance?q=DIS
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001001039&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001001039&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml
https://www.google.com/finance?q=DIS
http://www.plus500.co.il/Instruments/DIS
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 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע
 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

X.XX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלתלא  החברה

  

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

$0.01 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה

 במחיר

amount * 0.01$  

Amount – כמות מניות . 

𝑊𝑎𝑙𝑡 𝐷𝑖𝑠𝑛𝑒𝑦  –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

דולר  1, תביא לרווח/הפסד של  𝑊𝑎𝑙𝑡 𝐷𝑖𝑠𝑛𝑒𝑦( במחיר חוזה 0.01, תזוזה מינימלית ) 𝑊𝑎𝑙𝑡 𝐷𝑖𝑠𝑛𝑒𝑦מניות 100עבור רכישת  :לדוגמה
 ארה"ב.

 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19-עדכון אחרון  תאריך

 פקיעה של המכשיר הפיננסי בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 הפרשים חוזה

(CFD) 

Wells Fargo & Co בעל מועד  המכשיר אינו מנייה
 פקיעה

5% 

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה

  " .corporate actionו בקרות "א לתקנון 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח
 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [𝑊𝑒𝑙𝑙𝑠 𝐹𝑎𝑟𝑔𝑜
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − 𝑊𝑒𝑙𝑙𝑠 𝐹𝑎𝑟𝑔𝑜   
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [𝑊𝑒𝑙𝑙𝑠 𝐹𝑎𝑟𝑔𝑜   
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  𝑊𝑒𝑙𝑙𝑠 𝐹𝑎𝑟𝑔𝑜  
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 :מקרא

Amount – כמות מניות . 

𝑊𝑒𝑙𝑙𝑠 𝐹𝑎𝑟𝑔𝑜   
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝑊𝑒𝑙𝑙𝑠 𝐹𝑎𝑟𝑔𝑜   
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

𝑊𝑒𝑙𝑙𝑠 𝐹𝑎𝑟𝑔𝑜   
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

𝑊𝑒𝑙𝑙𝑠 𝐹𝑎𝑟𝑔𝑜   
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תעשה לפי שער המכירה בזירה : ההמרה שער קביעת אופן

(bid של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד ) 10סגירת העסקה, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 
 לתקנון(.

 

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

 יום בכל) יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ Wells Fargo  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

מפורט   –( )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון אחת מנייהבגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ Wells Fargo 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

מפורט   –)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(  מנייה אחתממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה 

 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00השעה לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount – כמות מניות  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

 Wells Fargo  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועד של המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

 Wells Fargo  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 האחרוןלפי שער המכירה  תיעשה, המסחר חשבון מטבע לערכי, פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה:  המרת ההמרה שער קביעת אופן

(, בכפוף למנגנון המחירים לעילבגין העמלה )כמתואר  חיוב( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד bid) בזירה
 (.תקנוןל 10 סעיף ראההבלתי תלוי )

R(Buy) - הריבית בתוספת החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 

1 month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 

R(Sell)- הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 1 

month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 
   - החברה באתר פירוט ראה –( ישראל שעון) 00:00:00 לשעה מעבר פתוחה עסקה החזקת בגין הזיכוי או החיוב שיעור לפירוט

 http://www.plus500.co.il/Instruments/WFCהמסחר בפלטפורמת הבסיס נכס ובפרטי. 
 

 .מטבע המרת עמלת אין המרת מטבע  עמלת

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבוליםהתאמות/
נוספים מהחזקת 
   המכשיר הפיננסי

 .קיימים תקבולים נוספים כתוצאה מהחזקת המכשיר הפיננסי

http://www.plus500.co.il/Instruments/WFC
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נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר

 חופשות ומועדי
 הפיננסי במכשיר

  16:30– 23:00ו' -יום ב'  –(: שעות מסחר שעון ישראל )שעון קיץ
 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 )$(. הברית ארצות דולר

בשערי  יםכתוצאה משינוי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

    Wells Fargo & Co: מלא שם

 Wells Fargo מניית   : הבסיס נכס תיאור

   https://www.google.com/finance?q=WFC :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

bin/browse-https://www.sec.gov/cgi- :לדיווחיה הרשמיים של החברה ראה

ledgar?action=getcompany&CIK=0000072971&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xm  
 Wells Fargo מסחר מקום

 Wells Fargo   :נסחר בו בבורסה סימול הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

https://www.google.com/finance?q=WFC  

 /בלומברג קוד
 רויטרס

WFC: US  (בלומברג ) 

 דולר ארה"ב( USD) הנכס מטבע

 יומית תקן סטיית
 הבסיס נכס

  האחרון ברבעון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות תוך יומית 
של נכס הבסיס )על 

 - HIGHבסיס 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 

שנמדד  (LOW( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWת בשער נכס הבסיס הנמוך )באותו יום המסחר. התוצאה מחולק
 בזירה המסחר

 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 WFC המסחר במערכות

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$בסך הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו
 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:

 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
בעלת בטוחה , כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:
0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית $, הכמות 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 http://www.plus500.co.il/Instruments/WFC –לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה 

 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.
 שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.

  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןשווילקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא ה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 5%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
https://www.google.com/finance?q=WFC
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000072971&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000072971&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml
https://www.google.com/finance?q=WFC
http://www.plus500.co.il/Instruments/WFC
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 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע
 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

X.XX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלתלא  החברה

  

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

$0.01 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה

 במחיר

amount * 0.01$  

Amount – כמות מניות . 

𝑊𝑒𝑙𝑙𝑠 𝐹𝑎𝑟𝑔𝑜  –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 1, תביא לרווח/הפסד של  𝑊𝑒𝑙𝑙𝑠 𝐹𝑎𝑟𝑔𝑜 ( במחיר חוזה 0.01, תזוזה מינימלית )𝑊𝑒𝑙𝑙𝑠 𝐹𝑎𝑟𝑔𝑜 מניות 100עבור רכישת  :לדוגמה
 דולר ארה"ב.

 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 
חר למעט מקרים בהם פקיעת החוזה העתידי מאוחרת ביחס למועד הגלגול, במקרה זה החוזה העתידי יהיה הבא לא 50

 החוזה הקרוב ביותר

 07/07/19-עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר
 נכס סיווג בסיס נכס פיננסי

 בסיס
פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה
 מינימלית

 עסקה לפתיחת
 חוזה

 הפרשים

(CFD) 

RBOB Gasoline Futures 

 שמועד Gasoline Futures נכס הבסיס הוא החוזה העתידי 
 :הבא בלינקפקיעתו מצוין 

https://www.plus500.co.il/Instruments/RB  נכס הבסיס
 אינו  ,להמזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע בלינק הנ"

 ועד בזירה למסחר הפיננסי זמין המכשיר בו מהרגע משתנה
המכשיר הפיננסי יהיה תמיד נכס הבסיס של  .פקיעתו למועד

או החוזה העתידי הבא   החוזה העתידי הנ"ל הקרוב ביותר
. מועד הפקיעה של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף 50 אחריו

 מועד פקיעת המכשיר הפיננסי.

 עתידי חוזה

 סחורה על

בעל מועד המכשיר 
 פקיעה. קיימת

אפשרות לפתיחת 
עסקה חדשה באופן 

 בהתאםאוטומטי 
המפורטים  לתנאים

 פקיעת מועד" בסעיף
 הפיננסי" המכשיר

5% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

 במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר( בבורסה
)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש את( הבסיס

 החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה במועד( העסקה

 אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף כמפורט לילה במשך
 .עצמו הבסיס בנכס זכויות כל

 מינוף
 ומסחר
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על מחושבות

 תפקיע מועד
 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד יש הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

 https://www.plus500.co.il/Instruments/RB : הבא בלינק זמין הפיננסי )יום ושעה מדייקת( המכשיר פקיעת מועד
 ועד בזירה למסחר זמין בלינק המופיע פקיעה מועד אותו בעל המכשיר בו מהרגע משתנה אינו  ,ל"הנ בלינק המוצג הפקיעה מועד

 .פקיעתו למועד
 .הפקיעהמועד  לפני הסמוך במכשיר הפיננסי האחרון המחירהפקיעה הינו:  שער

עסקה חדשה במכשיר ופתיחת עסקה הנוכחית במכשיר פיננסי זה, סגירת ה ,כברירת מחדלתבוצע,  פקיעת המכשיר הפיננסי במועד

 הקרוב הינו פקיעתו מועד ואשר, בורסה באותה הנסחר, Gasoline Futures Future הוא החוזה העתידי שלו פיננסי שנכס הבסיס 
 "(.המכשיר הפיננסי גלגול)להלן: " המתואר בסעיפי נכס הבסיסנכס הבסיס  פקיעתו של לאחר מועד ביותר

 פרטים אודות מועד הגלגול זמינים ללקוח בכל עת בפרטי המכשיר בפלטפורמת המסחר. גלגול העסקה כרוך בעלויות.
  סעיף "גלגול המכשיר הפיננסי". נוספים ראה לפרטים

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון למטבע
שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח

 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת
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[contracts ∗ [RBOB Gasoline Futures 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − RBOB Gasoline Futures  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)
= 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[contracts  ∗ [RBOB Gasoline Futures  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  RBOB Gasoline Futures 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)
= 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  

 :מקרא

Contracts –  לעסקה חוזיםכמות . 

RBOB Gasoline Futures  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער  

RBOB Gasoline Futures  
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

RBOB Gasoline Futures  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

RBOB Gasoline Futures  
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
 

המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תעשה לפי שער המכירה : ההמרה שער קביעת אופן

ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד סגירת העסקה, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה ( של צמד המטבעות דולר bidבזירה )
 לתקנון(. 10סעיף 

 

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה
 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

Contracts ∗ RBOB Gasoline Futures  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

מפורט  - )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון( בגובה חוזה אחד פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14בפרק 

 
 לנקודה העשרונית(.ספרות מעבר  2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

Contracts ∗ RBOB Gasoline Futures 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

מפורט  - הרבעון האחרון()הנתונים מחושבים על בסיס  אחד חוזה בגובה  פתוחה עסקת מכירה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. ר כי הלקוחהדב
, , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר  00:00:00תוביל לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותוחופשות ראה סעיף "

 
 

 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Contracts – חוזים כמות  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

RBOB Gasoline Futures  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועד של המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר. 

RBOB Gasoline Futures  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

FX (bid) - הפיננסי המכשיר בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער. 
המרת עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תיעשה לפי שער  : ההמרה שער קביעת אופן 

( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד חיוב בגין העמלה )כמתואר לעיל(, בכפוף bidהמכירה האחרון בזירה )
 לתקנון(. 10למנגנון המחירים הבלתי תלוי )ראה סעיף 
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במקרים בהם פקיעת החוזה העתידי מאוחרת ביחס למועד הגלגול, במקרה זה החוזה העתידי יהיה הבא לאחר החוזה  51

 הקרוב ביותר

 (Buy) R - הריבית בתוספת החברה של מהעמלה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית יעורש month 1 

Libor (USD) ,חודש כל בתחילת שנקבעת כפי השנתית. 

R (Sell) - הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית .שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור   Libor (USD)

month 1 ,חודש כל בתחילת שנקבעת כפי השנתית .  
   – ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 00:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

https://www.plus500.co.il/Instruments/RB .ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  

המרת  עמלת
 מטבע 

 .אין עמלת המרת מטבע

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

 - הבא בלינק זמין ושעה מדייקת(הפיננסי )יום  המכשיר גלגול מועד : המכשיר הפיננסי" גלגול" מועד
-   https://www.plus500.co.il/Instruments/RB 

 למועד ועד בזירה למסחר זמין בלינק המופיע גלגול מועד אותו בעל המכשיר בו מהרגע משתנה אינו  ,ל"הנ בלינק המוצג הגלגול מועד
 .פקיעתו
חישוב יתרת הרווח וההפסד ימשיך להתבסס על השער ששרר במועד פתיחת העסקה המקורית  הפיננסי מכשירה גלגול ביצועלאחר 

תחייב את חשבון המסחר בגובה  החברה)בטרם הגלגול הראשון( במכשיר הפיננסי. במועד כל גלגול במכשיר הפיננסי )כמתואר לעיל(, 
 במכשיר העסקה נסגרה בו השערבין  להפרשבהתאם  קוחהל של וההפסד הרווח ביתרת התאמהעלות המרווח של החוזה המחליף ותבצע 

ההתאמה מנטרלת את השפעת הפרשי המחיר בין באופן הבא ) פיננסי המחליףה במכשיר העסקה הנפתח בו שערה ובין המוחלף הפיננסי
 :החוזה המחליף לבין החוזה המוחלף(

 במועד יחויב( Buy) רכישה בעסקת לקוח - המוחלף )הישן( הפיננסי מכשיר משער גבוה( החדש) המחליף הפיננסי המכשיר שער כאשר
שער המכירה של המכשיר הפיננסי המחליף לבין שער המכירה של  בין בחשבון המסחר בגובה מכפלת כמות החוזים בהפרשההחלפה 

 בין בגובה מכפלת כמות החוזים בהפרשבחשבון המסחר,  ההחלפה במועד יזוכה( Sell) מכירה בעסקת לקוח המכשיר הפיננסי המוחלף.
 שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף לבין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף. 

 במועד יזוכה( Buy) רכישה לקוח בעסקת – )הישן( המוחלף הפיננסי המכשיר ממחיר נמוך( חדשמכשיר הפיננסי המחליף )הה שער כאשר
שער המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף לבין שער המכירה של  בין פלת כמות החוזים בהפרשבחשבון המסחר בגובה מכההחלפה 

 בין בחשבון המסחר בגובה מכפלת כמות החוזים בהפרש ההחלפה במועד יחויב( Sell) מכירה בעסקת לקוח המכשיר הפיננסי המחליף.
 שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף לבין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף. 

)בהתאם לפוזיציה(  הפיננסי הקיים המכשיר ממכירת/רכישת של החוזה המחליף כתוצאה מרווח שווי: לגלגול בנוגע הנגבות העמלות
 .החדש הפיננסי המכשיר ורכישת/מכירת

 בתקנון. 14מפורט בפרק  -האחרוןבגין גלגול חוזה בודד, לתקופת הרבעון   עמלת מרווח ממוצעת
 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 
המכשיר 
 הפיננסי  

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

 עמלות
נוספות 
בקשר 

למכשיר 
 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

 01:00-00:00שבת -שני –שעון ישראל )שעון קיץ(: שעות מסחר 
 חופשות: מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 בו המטבע
 נקוב

 המכשיר
 הפיננסי

 )$(. הברית ארצות דולר

  םכתוצאה משינויי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברה החשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 בשערי החליפין. 

 הבסיס נכס

 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

   -פקיעתו מצוין בלינק הבא שמועד RBOB Gasoline Futures עתידי על  חוזה :מלא שם
https://www.plus500.co.il/Instruments/RB 

 ועד בזירה למסחר הפיננסי זמין המכשיר בו מהרגע משתנה אינו  ,ל"נכס הבסיס המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע בלינק הנ
. 51ריונכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה העתידי הנ"ל הקרוב ביותר או החוזה העתידי הבא אח .פקיעתו למועד

 מועד הפקיעה של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד פקיעת המכשיר הפיננסי.

 .)בנזין(  Gasolineגלוןמחיר  :  חוזה עתידי עלהבסיס נכס תיאור 
  הבסיס נכס אודות נוסף למידע

gasoline.html-products/rbob-http://www.cmegroup.com/trading/energy/refined     

https://www.plus500.co.il/Instruments/RB
https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
http://www.cmegroup.com/trading/energy/refined-products/rbob-gasoline.html
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 CME  מסחר מקום

 Chicago Mercantile Exchange שיקגו בורסת -

 נכס סימול

 הבסיס

     RB :נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד.

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

gasoline.html-products/rbob-http://www.cmegroup.com/trading/energy/refined   
 קוד

 /בלומברג
 רויטרס

XBG7 COMB Comdty  (בלומברג ) 

 הנכס מטבע
 

(USD )ב"ארה דולר 

 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 
 
 
 

תנודתיות תוך 
יומית של נכס 

הבסיס )על 
 HIGHבסיס 

- LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 

שנמדד  (LOWשנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )( HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )

 בזירה המסחר

 מערכת
 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

RB 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו

 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:
 בסיס(.יחידת נכס  כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 העדכון.אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת 

 בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:

0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  ן שווי העסקה המינימלי יהיה, ולכ5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 https://www.plus500.co.il/Instruments/RB –לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה 

 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.

 היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי בכמות 
  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 5%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה
 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

http://www.cmegroup.com/trading/energy/refined-products/rbob-gasoline.html
http://www.cmegroup.com/trading/energy/refined-products/rbob-gasoline.html
http://www.cmegroup.com/trading/energy/refined-products/rbob-gasoline.html
https://www.plus500.co.il/Instruments/RB
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 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XXXX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלת לא החברה

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

$0.01 

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

 contracts 0.01* $  

Contracts –  לעסקה החוזיםכמות . 

RBOB Gasoline Futures  –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

,  RBOB Gasoline Futures ( במחיר חוזה 0.01, תזוזה מינימלית ) RBOB Gasoline Futures חוזים על  100עבור רכישת  : לדוגמה

 .1$תביא לרווח/הפסד של 
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים
לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן

המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 
Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19-עדכון אחרון  תאריך

 בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר/
פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 הפרשים חוזה

(CFD) 
Adobe Systems Incorporated בעל מועד  המכשיר אינו מנייה

 פקיעה
5% 

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה

 ובסעיףנוספים מהחזקת המכשיר הפיננסי  תקבוליםהתאמות/כמפורט בסעיף  " corporate actionאו בקרות " לתקנון 9לסעיף 
 לתקנון. 11

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח
 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [𝐴𝑑𝑜𝑏𝑒 𝑆𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚𝑠 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − 𝐴𝑑𝑜𝑏𝑒 𝑆𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚𝑠 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)

= 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [𝐴𝑑𝑜𝑏𝑒 𝑆𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚𝑠 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  𝐴𝑑𝑜𝑏𝑒 𝑆𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚𝑠 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)

= 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 :מקרא

Amount – כמות מניות . 

𝐴𝑑𝑜𝑏𝑒 𝑆𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚𝑠 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝐴𝑑𝑜𝑏𝑒 𝑆𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚𝑠 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑  
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

𝐴𝑑𝑜𝑏𝑒 𝑆𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚𝑠 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

𝐴𝑑𝑜𝑏𝑒 𝑆𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚𝑠 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑  
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) עסקהה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
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 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
 

תעשה לפי שער המכירה בזירה המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, : ההמרה שער קביעת אופן

(bid של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד סגירת העסקה, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף )10 
 לתקנון(.

 

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

 יום בכל) יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ 𝑇𝑒𝑠𝑙𝑎 𝐼𝑛𝑐  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

מפורט   –( )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון אחת מנייהבגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה 

 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ 𝑇𝑒𝑠𝑙𝑎 𝐼𝑛𝑐  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

מפורט   –)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(  מנייה אחתממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,( Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00השעה לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount – כמות מניות  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

𝐴𝑑𝑜𝑏𝑒 𝑆𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚𝑠 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועד של המכשיר הפיננסי  הבזיר הקנייה מחיר 

 𝐴𝑑𝑜𝑏𝑒 𝑆𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚𝑠 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 האחרוןלפי שער המכירה  תיעשה, המסחר חשבון מטבע לערכי, פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה:  המרת ההמרה שער קביעת אופן

(, בכפוף למנגנון המחירים לעילבגין העמלה )כמתואר  חיוב( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד bid) בזירה
 (.לתקנון 10 סעיף ראההבלתי תלוי )

R(Buy) - הריבית בתוספת החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 

1 month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 

R(Sell)- הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 1 

month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 
 - החברה באתר פירוט ראה –( ישראל שעון) 00:00:00 לשעה מעבר פתוחה עסקה החזקת בגין הזיכוי או החיוב שיעור לפירוט

https://www.plus500.co.il/Instruments/ADBE המסחר בפלטפורמת הבסיס נכס ובפרטי. 
 

המרת  עמלת
 מטבע 

 .מטבע המרת עמלת אין

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבוליםהתאמות/
נוספים מהחזקת 
   המכשיר הפיננסי

 .קיימים תקבולים נוספים כתוצאה מהחזקת המכשיר הפיננסי

https://www.plus500.co.il/Instruments/ADBE
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נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר

 חופשות ומועדי
 הפיננסי במכשיר

  16:30– 23:00ו' -יום ב'  –שעון ישראל )שעון קיץ(: שעות מסחר 
 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 )$(. הברית ארצות דולר

בשערי  יםכתוצאה משינוי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

  𝐴𝑑𝑜𝑏𝑒 𝑆𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚𝑠 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑 : מלא שם
 אדובי סיסטמס מניית : הבסיס נכס תיאור
   :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

https://www.google.com/finance?q=NASDAQ%3AADBE&ei=6PhYWeDQLsaXsQGQ_pqYAQ 

bin/browse-https://www.sec.gov/cgi- :לדיווחיה הרשמיים של החברה ראה

edgar?action=getcompany&CIK=0000796343&type=&dateb=&owner=include&count=100&output=xml 
 NASDAQ מסחר מקום

  ADBE  :נסחר בו בבורסה סימול הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

https://www.google.com/finance?q=NASDAQ%3AADBE&ei=6PhYWeDQLsaXsQGQ_pqYAQ 

 /בלומברג קוד
 רויטרס

:US BEAD   (בלומברג ) 

 דולר ארה"ב( USD) הנכס מטבע

 יומית תקן סטיית
 הבסיס נכס

  האחרון ברבעון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות תוך יומית 
של נכס הבסיס )על 

 - HIGHבסיס 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 

שנמדד  (LOWפחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )( שנמדד ביום מסחר מסוים HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )
 בזירה המסחר

 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 ADBE המסחר במערכות

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו

 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:
 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות 
0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 https://www.plus500.co.il/Instruments/ADBE –י המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה לערכ

 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.

 למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם 
 

  בטוחות

Margin  
של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה

 אחוז מערכן.

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
https://www.google.com/finance?q=NASDAQ%3AADBE&ei=6PhYWeDQLsaXsQGQ_pqYAQ
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000796343&type=&dateb=&owner=include&count=100&output=xml
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000796343&type=&dateb=&owner=include&count=100&output=xml
https://www.google.com/finance?q=NASDAQ%3AADBE&ei=6PhYWeDQLsaXsQGQ_pqYAQ
https://www.plus500.co.il/Instruments/ADBE
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 .הפוזיציה מגובה 5%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע
 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

X.XX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלתלא  החברה

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

$0.01 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה

 במחיר

amount * 0. 01$  

Amount – כמות מניות . 

𝐴𝑑𝑜𝑏𝑒 𝑆𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚𝑠 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑 –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

חוזה  ( במחיר0.01, תזוזה מינימלית )  𝐴𝑑𝑜𝑏𝑒 𝑆𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚𝑠 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑מניות 100עבור רכישת  :לדוגמה

 𝐴𝑑𝑜𝑏𝑒 𝑆𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚𝑠 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑  דולר ארה"ב. 1, תביא לרווח/הפסד של 
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים
לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן

 המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

%22%D7%9Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2  

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19-עדכון אחרון  תאריך

 בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר
פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 הפרשים חוזה

(CFD) 
   Mastercard Inc בעל מועד  המכשיר אינו מנייה

 פקיעה
5% 

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה

 ובסעיףנוספים מהחזקת המכשיר הפיננסי  תקבוליםהתאמות/כמפורט בסעיף  " corporate actionאו בקרות " לתקנון 9לסעיף 
 לתקנון. 11

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח
 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [𝑀𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑟𝑑 𝐼𝑛𝑐
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − 𝑀𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑟𝑑 𝐼𝑛𝑐  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [𝑀𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑟𝑑 𝐼𝑛𝑐 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  𝑀𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑟𝑑 𝐼𝑛𝑐 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 :מקרא

Amount – כמות מניות . 

𝑀𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑟𝑑 𝐼𝑛𝑐  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝑀𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑟𝑑 𝐼𝑛𝑐  
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

𝑀𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑟𝑑 𝐼𝑛𝑐
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

𝑀𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑟𝑑 𝐼𝑛𝑐  
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תעשה לפי שער המכירה בזירה : ההמרה שער קביעת אופן

(bid של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד ) 10סגירת העסקה, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 
 לתקנון(.

 

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

 יום בכל) יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ 𝑀𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑟𝑑 𝐼𝑛𝑐  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

מפורט   –( )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון אחת מנייהבגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ 𝑀𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑟𝑑 𝐼𝑛𝑐  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

מפורט   –)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(  מנייה אחתממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00השעה לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount – כמות מניות  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

𝑀𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑟𝑑 𝐼𝑛𝑐
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת דבמוע של המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

 𝑀𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑟𝑑 𝐼𝑛𝑐  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 האחרוןלפי שער המכירה  תיעשה, המסחר חשבון מטבע לערכי, פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה:  המרת ההמרה שער קביעת אופן

(, בכפוף למנגנון המחירים לעילבגין העמלה )כמתואר  חיוב( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד bid) בזירה
 (.לתקנון 10 סעיף ראההבלתי תלוי )

R(Buy) - הריבית בתוספת החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 

1 month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 

R(Sell)- הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 1 

month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 
  - החברה באתר פירוט ראה –( ישראל שעון) 00:00:00 לשעה מעבר פתוחה עסקה החזקת בגין הזיכוי או החיוב שיעור לפירוט

https://www.plus500.co.il/Instruments/MA המסחר בפלטפורמת הבסיס נכס ובפרטי. 
 

המרת  עמלת
 מטבע 

 .מטבע המרת עמלת אין

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבוליםהתאמות/
נוספים מהחזקת 
   המכשיר הפיננסי

 .קיימים תקבולים נוספים כתוצאה מהחזקת המכשיר הפיננסי

https://www.plus500.co.il/Instruments/MA
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נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר

 חופשות ומועדי
 הפיננסי במכשיר

  16:30– 23:00ו' -יום ב'  –(: שעות מסחר שעון ישראל )שעון קיץ
 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 )$(. הברית ארצות דולר

בשערי  יםכתוצאה משינוי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

  𝑀𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑟𝑑 𝐼𝑛𝑐: מלא שם
 מאסטרקארד מניית : הבסיס נכס תיאור
   :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

https://www.google.com/finance?q=NYSE%3AMA&ei=7OBZWZnfMYGHsQGvoIbACQ 

 bin/browse-https://www.sec.gov/cgi- :לדיווחיה הרשמיים של החברה ראה

edgar?action=getcompany&CIK=0001141391&type=&dateb=&owner=include&count=100&output=xml 
 NYSE מסחר מקום

 MA   :נסחר בו בבורסה סימול הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

https://www.google.com/finance?q=NYSE%3AMA&ei=7OBZWZnfMYGHsQGvoIbACQ 

 /בלומברג קוד
 רויטרס

:USMA    (בלומברג ) 

 דולר ארה"ב( USD) הנכס מטבע

 יומית תקן סטיית
 הבסיס נכס

  האחרון ברבעון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות תוך יומית 
של נכס הבסיס )על 

 - HIGHבסיס 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 

שנמדד  (LOWנכס הבסיס הנמוך ביותר )( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )
 בזירה המסחר

 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 MA המסחר במערכות

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו

 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:
 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות 
0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 https://www.plus500.co.il/Instruments/MA –י המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה לערכ

 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.

 למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם 
 

  בטוחות

Margin  
של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה

 אחוז מערכן.

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
https://www.google.com/finance?q=NYSE%3AMA&ei=7OBZWZnfMYGHsQGvoIbACQ
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001141391&type=&dateb=&owner=include&count=100&output=xml
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001141391&type=&dateb=&owner=include&count=100&output=xml
https://www.google.com/finance?q=NYSE%3AMA&ei=7OBZWZnfMYGHsQGvoIbACQ
https://www.plus500.co.il/Instruments/MA
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 מוצר דף - תקנון

 .הפוזיציה מגובה 5%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע
 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

X.XX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלתלא  החברה

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

$0.01 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה

 במחיר

amount * 0. 01$  

Amount – כמות מניות . 

𝑀𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑟𝑑 𝐼𝑛𝑐 –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

, תביא לרווח/הפסד  𝑀𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑟𝑑 𝐼𝑛𝑐 ( במחיר חוזה 0.01, תזוזה מינימלית )  𝑀𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑟𝑑 𝐼𝑛𝑐 מניות 100עבור רכישת  :לדוגמה
 דולר ארה"ב. 1של 

 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19  -עדכון אחרון  תאריך

 פקיעה של המכשיר הפיננסי בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 הפרשים חוזה

(CFD) 
Merck & Co., Inc. בעל מועד  המכשיר אינו מנייה

 פקיעה
5% 

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה

 ובסעיףנוספים מהחזקת המכשיר הפיננסי  תקבוליםהתאמות/כמפורט בסעיף  "corporate actionאו בקרות " לתקנון 9לסעיף 
 לתקנון. 11

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח
 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [𝑀𝑒𝑟𝑐𝑘 & 𝐶𝑜. , 𝐼𝑛𝑐.
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑘 & 𝐶𝑜. , 𝐼𝑛𝑐.  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [𝑀𝑒𝑟𝑐𝑘 & 𝐶𝑜. , 𝐼𝑛𝑐.  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  𝑀𝑒𝑟𝑐𝑘 & 𝐶𝑜. , 𝐼𝑛𝑐.
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 ]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 :מקרא

Amount – כמות מניות . 

𝑀𝑒𝑟𝑐𝑘 & 𝐶𝑜. , 𝐼𝑛𝑐.  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝑀𝑒𝑟𝑐𝑘 & 𝐶𝑜. , 𝐼𝑛𝑐.  
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

𝑀𝑒𝑟𝑐𝑘 & 𝐶𝑜. , 𝐼𝑛𝑐.  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה חתפתי במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

𝑀𝑒𝑟𝑐𝑘 & 𝐶𝑜. , 𝐼𝑛𝑐.  
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )

 
המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תעשה לפי שער המכירה בזירה : ההמרה שער קביעת אופן

(bid של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד ) 10סגירת העסקה, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 
 לתקנון(.
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 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

 יום בכל) יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑘 & 𝐶𝑜. , 𝐼𝑛𝑐.  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

מפורט   –( )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון אחת מנייהבגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑘 & 𝐶𝑜. , 𝐼𝑛𝑐.  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

מפורט   –)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(  מנייה אחתממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00השעה לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount – כמות מניות  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

𝑀𝑒𝑟𝑐𝑘 & 𝐶𝑜. , 𝐼𝑛𝑐.  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת ועדבמ של המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑘 & 𝐶𝑜. , 𝐼𝑛𝑐.  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 האחרוןלפי שער המכירה  תיעשה, המסחר חשבון מטבע לערכי, פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה:  המרת ההמרה שער קביעת אופן

(, בכפוף למנגנון המחירים לעילבגין העמלה )כמתואר  חיוב( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד bid) בזירה
 (.לתקנון 10 סעיף ראההבלתי תלוי )

R(Buy) - הריבית בתוספת החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים םבמונחי רכישה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 

1 month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 

R(Sell)- הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 1 

month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 
  - החברה באתר פירוט ראה –( ישראל שעון) 00:00:00 לשעה מעבר פתוחה עסקה החזקת בגין הזיכוי או החיוב שיעור לפירוט

https://www.plus500.co.il/Instruments/MRK המסחר בפלטפורמת הבסיס נכס ובפרטי. 
 

המרת  עמלת
 מטבע 

 .מטבע המרת עמלת אין

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבוליםהתאמות/
נוספים מהחזקת 
   המכשיר הפיננסי

 .קיימים תקבולים נוספים כתוצאה מהחזקת המכשיר הפיננסי

נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר

 חופשות ומועדי
 הפיננסי במכשיר

  16:30– 23:00ו' -יום ב'  –(: שעות מסחר שעון ישראל )שעון קיץ
 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

https://www.plus500.co.il/Instruments/MRK
https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
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 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 )$(. הברית ארצות דולר

בשערי  יםכתוצאה משינוי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

.𝑀𝑒𝑟𝑐𝑘 & 𝐶𝑜 : מלא שם , 𝐼𝑛𝑐.  
 מרק מניית : הבסיס נכס תיאור
   :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

https://www.google.com/finance?q=NYSE%3AMRK&ei=vcFcWaCVLZbGswGM77uYCw 

bin/browse-https://www.sec.gov/cgi- :לדיווחיה הרשמיים של החברה ראה

edgar?action=getcompany&CIK=0000310158&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml 
  

 NYSE מסחר מקום

 MRK   :נסחר בו בבורסה סימול הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

https://www.google.com/finance?q=NYSE%3AMRK&ei=vcFcWaCVLZbGswGM77uYCw 

 /בלומברג קוד
 רויטרס

:USMRK    (בלומברג ) 

 דולר ארה"ב( USD) הנכס מטבע

 יומית תקן סטיית
 הבסיס נכס

  האחרון ברבעון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות תוך יומית 
של נכס הבסיס )על 

 - HIGHבסיס 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 

שנמדד  (LOWנכס הבסיס הנמוך ביותר )( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )
 בזירה המסחר

 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 MRK המסחר במערכות

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו
 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:

 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות 
0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 https://www.plus500.co.il/Instruments/MRK –י המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה לערכ

 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.
 למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם 

 
  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 5%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

https://www.google.com/finance?q=NYSE%3AMRK&ei=vcFcWaCVLZbGswGM77uYCw
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000310158&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000310158&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml
https://www.google.com/finance?q=NYSE%3AMRK&ei=vcFcWaCVLZbGswGM77uYCw
https://www.plus500.co.il/Instruments/MRK
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 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע
 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

X.XX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלתלא  החברה

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

$0.01 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה

 במחיר

amount * 0. 01$  

Amount – כמות מניות . 

𝑀𝑒𝑟𝑐𝑘 & 𝐶𝑜. , 𝐼𝑛𝑐. –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

.𝑀𝑒𝑟𝑐𝑘 & 𝐶𝑜 מניות 100עבור רכישת  :לדוגמה , 𝐼𝑛𝑐.  ( במחיר חוזה 0.01, תזוזה מינימלית ) 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑘 & 𝐶𝑜. , 𝐼𝑛𝑐.  תביא ,
 דולר ארה"ב. 1לרווח/הפסד של 

 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19-עדכון אחרון  תאריך

 פקיעה של המכשיר הפיננסי בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 הפרשים חוזה

(CFD) 

Netflix, inc בעל מועד  המכשיר אינו מנייה
 פקיעה

5% 

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה

 ובסעיףנוספים מהחזקת המכשיר הפיננסי  תקבוליםהתאמות/כמפורט בסעיף  "corporate actionאו בקרות " לתקנון 9לסעיף 
 לתקנון. 11

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח
 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [𝑁𝑒𝑡𝑓𝑙𝑖𝑥 𝑖𝑛𝑐
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − 𝑁𝑒𝑡𝑓𝑙𝑖𝑥 𝑖𝑛𝑐  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [𝑁𝑒𝑡𝑓𝑙𝑖𝑥 𝑖𝑛𝑐  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  𝑁𝑒𝑡𝑓𝑙𝑖𝑥 𝑖𝑛𝑐 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 :מקרא

Amount – כמות מניות . 

𝑁𝑒𝑡𝑓𝑙𝑖𝑥 𝑖𝑛𝑐  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה יחתפת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝑁𝑒𝑡𝑓𝑙𝑖𝑥 𝑖𝑛𝑐  
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

𝑁𝑒𝑡𝑓𝑙𝑖𝑥 𝑖𝑛𝑐  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

𝑁𝑒𝑡𝑓𝑙𝑖𝑥 𝑖𝑛𝑐  
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תעשה לפי שער המכירה בזירה : ההמרה שער קביעת אופן

(bid של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד ) 10סגירת העסקה, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 
 לתקנון(.

 

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

 יום בכל) יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ 𝑁𝑒𝑡𝑓𝑙𝑖𝑥 𝑖𝑛𝑐
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

מפורט   –( )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון אחת מנייהבגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ 𝑁𝑒𝑡𝑓𝑙𝑖𝑥 𝑖𝑛𝑐  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

מפורט   –)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(  מנייה אחתממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )תוצאת חישוב עמלה בגין 

 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00השעה לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount – כמות מניות  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

𝑁𝑒𝑡𝑓𝑙𝑖𝑥 𝑖𝑛𝑐  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועד של המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

 𝑁𝑒𝑡𝑓𝑙𝑖𝑥 𝑖𝑛𝑐  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 האחרוןלפי שער המכירה  תיעשה, המסחר חשבון מטבע לערכי, פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה:  המרת ההמרה שער קביעת אופן

המחירים (, בכפוף למנגנון לעילבגין העמלה )כמתואר  חיוב( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד bid) בזירה
 (.לתקנון 10 סעיף ראההבלתי תלוי )

R(Buy) - הריבית בתוספת החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 

1 month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 

R(Sell)- הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 1 

month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 
 - החברה באתר פירוט ראה –( ישראל שעון) 00:00:00 לשעה מעבר פתוחה עסקה החזקת בגין הזיכוי או החיוב שיעור לפירוט

https://www.plus500.co.il/Instruments/NFLX המסחר בפלטפורמת הבסיס נכס ובפרטי. 
 

המרת  עמלת
 מטבע 

 .מטבע המרת עמלת אין

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבוליםהתאמות/
נוספים מהחזקת 
   המכשיר הפיננסי

 .קיימים תקבולים נוספים כתוצאה מהחזקת המכשיר הפיננסי

https://www.plus500.co.il/Instruments/NFLX
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נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר

 חופשות ומועדי
 הפיננסי במכשיר

  16:30– 23:00ו' -יום ב'  –(: שעות מסחר שעון ישראל )שעון קיץ
 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 )$(. הברית ארצות דולר

בשערי  יםכתוצאה משינוי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

  𝑁𝑒𝑡𝑓𝑙𝑖𝑥 𝑖𝑛𝑐 : מלא שם
 נטפליקס מניית : הבסיס נכס תיאור
   :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

https://www.google.com/finance?q=NASDAQ%3ANFLX&ei=ce5YWci0OpfEsAHm3Itg 

 bin/browse-https://www.sec.gov/cgi- :לדיווחיה הרשמיים של החברה ראה

edgar?action=getcompany&CIK=0001065280&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml 
  

 NASDAQ מסחר מקום

  NFLX  :נסחר בו בבורסה סימול הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

https://www.google.com/finance?q=NASDAQ%3ANFLX&ei=ce5YWci0OpfEsAHm3Itg 

 /בלומברג קוד
 רויטרס

:USNFLX    (בלומברג ) 

 דולר ארה"ב( USD) הנכס מטבע

 יומית תקן סטיית
 הבסיס נכס

  האחרון ברבעון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות תוך יומית 
של נכס הבסיס )על 

 - HIGHבסיס 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 

שנמדד  (LOWפחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )( שנמדד ביום מסחר מסוים HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )
 בזירה המסחר

 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 NFLX המסחר במערכות

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו
 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:

 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות 
0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 https://www.plus500.co.il/Instruments/NFLX –י המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה לערכ

 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.
 למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם 

  בטוחות

Margin  
של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה

 אחוז מערכן.

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
https://www.google.com/finance?q=NASDAQ%3ANFLX&ei=ce5YWci0OpfEsAHm3Itg
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001065280&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001065280&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml
https://www.google.com/finance?q=NASDAQ%3ANFLX&ei=ce5YWci0OpfEsAHm3Itg
https://www.plus500.co.il/Instruments/NFLX
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 .הפוזיציה מגובה 5%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע
 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

X.XX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלתלא  החברה

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

$0.01 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה

 במחיר

amount * 0. 01$ 

Amount – כמות מניות . 

𝑁𝑒𝑡𝑓𝑙𝑖𝑥 𝑖𝑛𝑐 –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 דולר ארה"ב. 1,תביא לרווח/הפסד של 𝑁𝑒𝑡𝑓𝑙𝑖𝑥 𝑖𝑛𝑐 ( במחיר 0.01, תזוזה מינימלית ) 𝑁𝑒𝑡𝑓𝑙𝑖𝑥 𝑖𝑛𝑐 מניות 100עבור רכישת  :לדוגמה
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים
לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף המוצר.  ניתן

 לינק לאתר הדיווחים: 
Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 https:// 
 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx%23?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx%23?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx%23?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx%23?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx%23?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx%23?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx%23?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19-עדכון אחרון  תאריך

 פקיעה של המכשיר הפיננסי בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 הפרשים חוזה

(CFD) 
NVIDIA Corp בעל מועד  המכשיר אינו מנייה

 פקיעה
5% 

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
בטוחות ובהתאם כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה

 ובסעיףנוספים מהחזקת המכשיר הפיננסי  תקבוליםהתאמות/כמפורט בסעיף  " corporate actionאו בקרות " לתקנון 9לסעיף 
 לתקנון. 11

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח
 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [NVIDIA Corp
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − NVIDIA Corp  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [NVIDIA Corp  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  NVIDIA Corp 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 :מקרא

Amount – כמות מניות . 

NVIDIA Corp  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

NVIDIA Corp  
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

NVIDIA Corp  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

NVIDIA Corp  
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )

 



 546 

לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תעשה לפי שער המכירה בזירה המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, : ההמרה שער קביעת אופן

(bid של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד סגירת העסקה, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף )10 
 לתקנון(.

 

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

 יום בכל) יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ NVIDIA Corp  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

מפורט   –( )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון אחת מנייהבגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה 

 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ NVIDIA Corp  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

מפורט   –)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(  מנייה אחתממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,( Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00השעה לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount – כמות מניות  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

NVIDIA Corp  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועד של המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

 NVIDIA Corp  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 האחרוןלפי שער המכירה  תיעשה, המסחר חשבון מטבע לערכי, פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה:  המרת ההמרה שער קביעת אופן

(, בכפוף למנגנון המחירים לעילבגין העמלה )כמתואר  חיוב( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד bid) בזירה
 (.לתקנון 10 סעיף ראההבלתי תלוי )

R(Buy)- הריבית בתוספת החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 

1 month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 

R(Sell)- הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 1 

month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 
 - החברה באתר פירוט ראה –( ישראל שעון) 00:00:00 לשעה מעבר פתוחה עסקה החזקת בגין הזיכוי או החיוב שיעור לפירוט

https://www.plus500.co.il/Instruments/NVDA המסחר בפלטפורמת הבסיס נכס ובפרטי. 
 

המרת  עמלת
 מטבע 

 .מטבע המרת עמלת אין

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבוליםהתאמות/
נוספים מהחזקת 
   המכשיר הפיננסי

 .קיימים תקבולים נוספים כתוצאה מהחזקת המכשיר הפיננסי

https://www.plus500.co.il/Instruments/NVDA
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נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר

 חופשות ומועדי
 הפיננסי במכשיר

  16:30– 23:00ו' -יום ב'  –(: שעות מסחר )שעון קיץשעון ישראל 
 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 )$(. הברית ארצות דולר

בשערי  יםכתוצאה משינוי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

   NVIDIA Corp: מלא שם
 נבידאה מניית : הבסיס נכס תיאור
   :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

https://www.google.com/finance?q=NASDAQ%3ANVDA&ei=_dxYWbnYFM7BsAGX4qa4AQ 

 bin/browse-https://www.sec.gov/cgi-    :לדיווחיה הרשמיים של החברה ראה

ledgar?action=getcompany&CIK=0001045810&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xm 
 NASDAQ מסחר מקום

  NVDA  :נסחר בו בבורסה סימול הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

https://www.google.com/finance?q=NASDAQ%3ANVDA&ei=_dxYWbnYFM7BsAGX4qa4AQ 

 /בלומברג קוד
 רויטרס

:USNVDA    (בלומברג ) 

 דולר ארה"ב( USD) הנכס מטבע

 יומית תקן סטיית
 הבסיס נכס

  האחרון ברבעון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות תוך יומית 
של נכס הבסיס )על 

 - HIGHבסיס 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 

שנמדד  (LOWפחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )( שנמדד ביום מסחר מסוים HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )
 בזירה המסחר

 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 NVDA המסחר במערכות

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו

 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:
 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות 
0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 –י המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה לערכ

https://www.plus500.co.il/Instruments/NVDA 
 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.

 אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות. שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל

 

  בטוחות

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
https://www.google.com/finance?q=NASDAQ%3ANVDA&ei=_dxYWbnYFM7BsAGX4qa4AQ
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse%20%20edgar?action=getcompany&CIK=0001318605&type=&dateb=&owner=include&count=100&output=xml%20%20%20
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse%20%20edgar?action=getcompany&CIK=0001318605&type=&dateb=&owner=include&count=100&output=xml%20%20%20
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse%20%20edgar?action=getcompany&CIK=0001318605&type=&dateb=&owner=include&count=100&output=xml%20%20%20
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001045810&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001045810&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml
https://www.google.com/finance?q=NASDAQ%3ANVDA&ei=_dxYWbnYFM7BsAGX4qa4AQ
https://www.plus500.co.il/Instruments/NVDA
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Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 5%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע
 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

X.XX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלתלא  החברה

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

$0.01 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה

 במחיר

amount * 0. 01$  

Amount – כמות מניות . 

NVIDIA Corp –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

דולר  1, תביא לרווח/הפסד של  NVIDIA Corp ( במחיר חוזה 0.01, תזוזה מינימלית )  NVIDIA Corp מניות 100עבור רכישת  :לדוגמה
 ארה"ב.

 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף המוצר.  ניתן
 לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19-עדכון אחרון  תאריך

 פקיעה של המכשיר הפיננסי בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 הפרשים חוזה

(CFD) 
Paypal Holdings Inc בעל מועד  המכשיר אינו מנייה

 פקיעה
5% 

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה

 ובסעיףנוספים מהחזקת המכשיר הפיננסי  תקבוליםהתאמות/כמפורט בסעיף  "corporate actionאו בקרות " לתקנון 9לסעיף 
 לתקנון. 11

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח
 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [𝑃𝑎𝑦𝑝𝑎𝑙 𝐻𝑜𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔 𝐼𝑛𝑐
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − 𝑃𝑎𝑦𝑝𝑎𝑙 𝐻𝑜𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔 𝐼𝑛𝑐  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [𝑃𝑎𝑦𝑝𝑎𝑙 𝐻𝑜𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔 𝐼𝑛𝑐  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  𝑃𝑎𝑦𝑝𝑎𝑙 𝐻𝑜𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔 𝐼𝑛𝑐 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 :מקרא

Amount – כמות מניות . 

𝑃𝑎𝑦𝑝𝑎𝑙 𝐻𝑜𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔 𝐼𝑛𝑐  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝑃𝑎𝑦𝑝𝑎𝑙 𝐻𝑜𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔 𝐼𝑛𝑐  
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

𝑃𝑎𝑦𝑝𝑎𝑙 𝐻𝑜𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔 𝐼𝑛𝑐 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

𝑃𝑎𝑦𝑝𝑎𝑙 𝐻𝑜𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔 𝐼𝑛𝑐  
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תעשה לפי שער המכירה בזירה : ההמרה שער קביעת אופן

(bid של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד ) 10סגירת העסקה, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 
 לתקנון(.

 

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

 יום בכל) יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ 𝑃𝑎𝑦𝑝𝑎𝑙 𝐻𝑜𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔 𝐼𝑛𝑐
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

מפורט   –( )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון אחת מנייהבגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ 𝑃𝑎𝑦𝑝𝑎𝑙 𝐻𝑜𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔 𝐼𝑛𝑐  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

מפורט   –)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(  מנייה אחתממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00השעה לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount – כמות מניות  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

𝑃𝑎𝑦𝑝𝑎𝑙 𝐻𝑜𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔 𝐼𝑛𝑐  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועד נסי של המכשיר הפינ בזירה הקנייה מחיר 

 𝑃𝑎𝑦𝑝𝑎𝑙 𝐻𝑜𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔 𝐼𝑛𝑐  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 האחרוןלפי שער המכירה  תיעשה, המסחר חשבון מטבע לערכי, פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה:  המרת ההמרה שער קביעת אופן

(, בכפוף למנגנון המחירים לעילבגין העמלה )כמתואר  חיוב( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד bid) בזירה
 (.לתקנון 10 סעיף ראההבלתי תלוי )

R(Buy) - הריבית בתוספת החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 

1 month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 

R(Sell)- הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 1 

month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 

 - החברה באתר פירוט ראה –( ישראל שעון) 00:00:00 לשעה מעבר פתוחה עסקה החזקת בגין הזיכוי או החיוב שיעור לפירוט
https://www.plus500.co.il/Instruments/PYPL המסחר בפלטפורמת הבסיס נכס ובפרטי. 

המרת  עמלת
 מטבע 

 .מטבע המרת עמלת אין

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבוליםהתאמות/
נוספים מהחזקת 
   המכשיר הפיננסי

 .קיימים תקבולים נוספים כתוצאה מהחזקת המכשיר הפיננסי

נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 אין

file:///C:/Users/alon.shultz/AppData/Roaming/Microsoft/Word/-%20https:/www.plus500.co.il/Instruments/PYPL
file:///C:/Users/alon.shultz/AppData/Roaming/Microsoft/Word/-%20https:/www.plus500.co.il/Instruments/PYPL
file:///C:/Users/alon.shultz/AppData/Roaming/Microsoft/Word/-%20https:/www.plus500.co.il/Instruments/PYPL
file:///C:/Users/alon.shultz/AppData/Roaming/Microsoft/Word/-%20https:/www.plus500.co.il/Instruments/PYPL
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 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר

 חופשות ומועדי
 הפיננסי במכשיר

  16:30– 23:00ו' -יום ב'  –(: שעות מסחר שעון ישראל )שעון קיץ
 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 )$(. הברית ארצות דולר

בשערי  יםכתוצאה משינוי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

  𝑃𝑎𝑦𝑝𝑎𝑙 𝐻𝑜𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔 𝐼𝑛𝑐 : מלא שם
 פייפאל מניית : הבסיס נכס תיאור
   :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

https://www.google.com/finance?q=NASDAQ%3APYPL&ei=uttZWei_F5vAswGR25u4BA 

 bin/browse-https://www.sec.gov/cgi- :לדיווחיה הרשמיים של החברה ראה

edgar?action=getcompany&CIK=0001633917&type=&dateb=&owner=include&count=100&output=xml 
  

 NASDAQ מסחר מקום

  PYPL  :נסחר בו בבורסה סימול הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

https://www.google.com/finance?q=NASDAQ%3APYPL&ei=uttZWei_F5vAswGR25u4BA 

 /בלומברג קוד
 רויטרס

:US PYPL   (בלומברג ) 

 דולר ארה"ב( USD) הנכס מטבע

 יומית תקן סטיית
 הבסיס נכס

  האחרון ברבעון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות תוך יומית 
של נכס הבסיס )על 

 - HIGHבסיס 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 

שנמדד  (LOWפחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )( שנמדד ביום מסחר מסוים HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )
 בזירה המסחר

 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 PYPL המסחר במערכות

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו
 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:

 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות 

0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 https://www.plus500.co.il/Instruments/PYPL –י המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה לערכ

 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.

 אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות. שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל
 

  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 5%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
https://www.google.com/finance?q=NASDAQ%3APYPL&ei=uttZWei_F5vAswGR25u4BA
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001633917&type=&dateb=&owner=include&count=100&output=xml
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001633917&type=&dateb=&owner=include&count=100&output=xml
https://www.google.com/finance?q=NASDAQ%3APYPL&ei=uttZWei_F5vAswGR25u4BA
https://www.plus500.co.il/Instruments/PYPL
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 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע
 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

X.XX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלתלא  החברה

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

$0.01 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה

 במחיר

amount * 0. 01$  

Amount – כמות מניות . 

𝑃𝑎𝑦𝑝𝑎𝑙 𝐻𝑜𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔 𝐼𝑛𝑐 –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

, תביא  𝑃𝑎𝑦𝑝𝑎𝑙 𝐻𝑜𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔 𝐼𝑛𝑐 ( במחיר חוזה 0.01, תזוזה מינימלית )𝑃𝑎𝑦𝑝𝑎𝑙 𝐻𝑜𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔 𝐼𝑛𝑐   100עבור רכישת  :לדוגמה
 דולר ארה"ב. 1לרווח/הפסד של 

 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף המוצר.  ניתן
 לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19-עדכון אחרון  תאריך

 בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר
פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 הפרשים חוזה

(CFD) 
Philip Morris International Inc בעל מועד  המכשיר אינו מנייה

 פקיעה
5% 

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה

 ובסעיףנוספים מהחזקת המכשיר הפיננסי  תקבוליםהתאמות/כמפורט בסעיף  "corporate actionאו בקרות " לתקנון 9לסעיף 
 לתקנון. 11

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח
 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [𝑃ℎ𝑖𝑙𝑖𝑝 𝑀𝑜𝑟𝑟𝑖𝑠
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − 𝑃ℎ𝑖𝑙𝑖𝑝 𝑀𝑜𝑟𝑟𝑖𝑠  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [𝑃ℎ𝑖𝑙𝑖𝑝 𝑀𝑜𝑟𝑟𝑖𝑠  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  𝑃ℎ𝑖𝑙𝑖𝑝 𝑀𝑜𝑟𝑟𝑖𝑠 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 :מקרא

Amount – כמות מניות . 

𝑃ℎ𝑖𝑙𝑖𝑝 𝑀𝑜𝑟𝑟𝑖𝑠  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝑃ℎ𝑖𝑙𝑖𝑝 𝑀𝑜𝑟𝑟𝑖𝑠
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

𝑃ℎ𝑖𝑙𝑖𝑝 𝑀𝑜𝑟𝑟𝑖𝑠  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

𝑃ℎ𝑖𝑙𝑖𝑝 𝑀𝑜𝑟𝑟𝑖𝑠  
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תעשה לפי שער המכירה בזירה : ההמרה שער קביעת אופן

(bidשל צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד ס ) 10גירת העסקה, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 
 לתקנון(.

 

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

 יום בכל) יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ 𝑃ℎ𝑖𝑙𝑖𝑝 𝑀𝑜𝑟𝑟𝑖𝑠  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

מפורט   –( )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון אחת מנייהבגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ 𝑃ℎ𝑖𝑙𝑖𝑝 𝑀𝑜𝑟𝑟𝑖𝑠  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

מפורט   –)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(  מנייה אחתממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00השעה לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount – כמות מניות  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

𝑃ℎ𝑖𝑙𝑖𝑝 𝑀𝑜𝑟𝑟𝑖𝑠  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועד של המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

 𝑃ℎ𝑖𝑙𝑖𝑝 𝑀𝑜𝑟𝑟𝑖𝑠  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 האחרוןלפי שער המכירה  תיעשה, המסחר חשבון מטבע לערכי, פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה:  המרת ההמרה שער קביעת אופן

(, בכפוף למנגנון המחירים לעילבגין העמלה )כמתואר  חיוב( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד bid) בזירה
 (.לתקנון 10 סעיף ראההבלתי תלוי )

R(Buy) - הריבית בתוספת החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 

1 month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 

R(Sell)- הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 1 

month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 
  - החברה באתר פירוט ראה –( ישראל שעון) 00:00:00 לשעה מעבר פתוחה עסקה החזקת בגין הזיכוי או החיוב שיעור לפירוט

https://www.plus500.co.il/Instruments/PM המסחר בפלטפורמת הבסיס נכס ובפרטי. 
המרת  עמלת

 מטבע 
 .מטבע המרת עמלת אין

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבוליםהתאמות/
נוספים מהחזקת 
   המכשיר הפיננסי

 .קיימים תקבולים נוספים כתוצאה מהחזקת המכשיר הפיננסי

נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 אין

https://www.plus500.co.il/Instruments/PM
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 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר

 חופשות ומועדי
 הפיננסי במכשיר

  16:30– 23:00ו' -יום ב'  –(: שעות מסחר שעון ישראל )שעון קיץ
 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 )$(. הברית ארצות דולר

בשערי  יםכתוצאה משינוי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

  𝑃ℎ𝑖𝑙𝑖𝑝 𝑀𝑜𝑟𝑟𝑖𝑠 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑐 : מלא שם
 פילפ מוריס מניית : הבסיס נכס תיאור
   :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

https://www.google.com/finance?q=NYSE%3APM&ei=_OBZWbndPMjDsQGNgbaoCg 

  bin/browse-https://www.sec.gov/cgi- :לדיווחיה הרשמיים של החברה ראה

edgar?action=getcompany&CIK=0001413329&type=&dateb=&owner=include&count=100&output=xml 
 NYSE מסחר מקום

  PM  :נסחר בו בבורסה סימול הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

https://www.google.com/finance?q=NYSE%3APM&ei=_OBZWbndPMjDsQGNgbaoCg 

 /בלומברג קוד
 רויטרס

:US MP   (בלומברג ) 

 דולר ארה"ב( USD) הנכס מטבע

 יומית תקן סטיית
 הבסיס נכס

  האחרון ברבעון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות תוך יומית 
של נכס הבסיס )על 

 - HIGHבסיס 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 

שנמדד  (LOWנכס הבסיס הנמוך ביותר )( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )
 בזירה המסחר

 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 PM המסחר במערכות

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו
 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:

 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות 

0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 https://www.plus500.co.il/Instruments/PM –י המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה לערכ

 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.
 אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל 

  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 5%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
https://www.google.com/finance?q=NYSE%3APM&ei=_OBZWbndPMjDsQGNgbaoCg
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001413329&type=&dateb=&owner=include&count=100&output=xml
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001413329&type=&dateb=&owner=include&count=100&output=xml
https://www.google.com/finance?q=NYSE%3APM&ei=_OBZWbndPMjDsQGNgbaoCg
https://www.plus500.co.il/Instruments/PM
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 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע
 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

X.XX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלתלא  החברה

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

$0.01 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה

 במחיר

amount * 0. 01$  

Amount – כמות מניות . 

𝑃ℎ𝑖𝑙𝑖𝑝 𝑀𝑜𝑟𝑟𝑖𝑠 –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 1, תביא לרווח/הפסד של  𝑃ℎ𝑖𝑙𝑖𝑝 𝑀𝑜𝑟𝑟𝑖𝑠 ( במחיר חוזה 0.01, תזוזה מינימלית )  𝑃ℎ𝑖𝑙𝑖𝑝 𝑀𝑜𝑟𝑟𝑖𝑠 מניות 100עבור רכישת  :לדוגמה
 דולר ארה"ב.

 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף המוצר.  ניתן
 לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19-עדכון אחרון  תאריך

 פקיעה של המכשיר הפיננסי בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 הפרשים חוזה

(CFD) 
Tesla Inc בעל מועד  המכשיר אינו מנייה

 פקיעה
5% 

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה

 ובסעיףנוספים מהחזקת המכשיר הפיננסי  תקבוליםהתאמות/כמפורט בסעיף  "corporate actionאו בקרות " לתקנון 9לסעיף 
 לתקנון. 11

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח
 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [𝑇𝑒𝑠𝑙𝑎 𝐼𝑛𝑐
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − 𝑇𝑒𝑠𝑙𝑎 𝐼𝑛𝑐  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [𝑇𝑒𝑠𝑙𝑎 𝐼𝑛𝑐  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  𝑇𝑒𝑠𝑙𝑎 𝐼𝑛𝑐 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 :מקרא

Amount – כמות מניות . 

𝑇𝑒𝑠𝑙𝑎 𝐼𝑛𝑐  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝑇𝑒𝑠𝑙𝑎 𝐼𝑛𝑐  
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

𝑇𝑒𝑠𝑙𝑎 𝐼𝑛𝑐  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

𝑇𝑒𝑠𝑙𝑎 𝐼𝑛𝑐  
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תעשה לפי שער המכירה בזירה : ההמרה שער קביעת אופן

(bidשל צמד המטבעות דולר ארה"ב )/ 10מטבע חשבון המסחר, במועד סגירת העסקה, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 
 לתקנון(.

 

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

 יום בכל) יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ 𝑇𝑒𝑠𝑙𝑎 𝐼𝑛𝑐  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 

 
מפורט   –( )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון אחת מנייהבגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14בפרק 

 
 לנקודה העשרונית(.ספרות מעבר  2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ 𝑇𝑒𝑠𝑙𝑎 𝐼𝑛𝑐  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

מפורט   –)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(  מנייה אחתממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,( Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00השעה לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount – כמות מניות  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

𝑇𝑒𝑠𝑙𝑎 𝐼𝑛𝑐  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועד של המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

 𝑇𝑒𝑠𝑙𝑎 𝐼𝑛𝑐  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 האחרוןלפי שער המכירה  תיעשה, המסחר חשבון מטבע לערכי, פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה:  המרת ההמרה שער קביעת אופן

(, בכפוף למנגנון המחירים לעילבגין העמלה )כמתואר  חיוב( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד bid) בזירה
 (.לתקנון 10 סעיף ראההבלתי תלוי )

R(Buy) - הריבית בתוספת החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 

1 month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 

R(Sell)- הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 1 

month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 
  - החברה באתר פירוט ראה –( ישראל שעון) 00:00:00 לשעה מעבר פתוחה עסקה החזקת בגין הזיכוי או החיוב שיעור לפירוט

https://www.plus500.co.il/Instruments/TSLA המסחר בפלטפורמת הבסיס נכס ובפרטי. 
 

המרת  עמלת
 מטבע 

 .מטבע המרת עמלת אין

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבוליםהתאמות/
נוספים מהחזקת 
   המכשיר הפיננסי

 .קיימים תקבולים נוספים כתוצאה מהחזקת המכשיר הפיננסי

https://www.plus500.co.il/Instruments/TSLA
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נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר

 חופשות ומועדי
 הפיננסי במכשיר

  16:30– 23:00ו' -יום ב'  –(: שעות מסחר שעון ישראל )שעון קיץ
 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 )$(. הברית ארצות דולר

בשערי  יםכתוצאה משינוי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

  𝑇𝑒𝑠𝑙𝑎 𝐼𝑛𝑐 : מלא שם
 טסלה מניית : הבסיס נכס תיאור
  :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

https://www.google.com/finance?q=NASDAQ%3ATSLA&ei=patYWYjfF8KKswGWh61g 

bin/browse-https://www.sec.gov/cgi- :לדיווחיה הרשמיים של החברה ראה

edgar?action=getcompany&CIK=0001318605&type=&dateb=&owner=include&count=100&output=xml  
 NASDAQ מסחר מקום

  TSLA  :נסחר בו בבורסה סימול הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

https://www.google.com/finance?q=NASDAQ%3ATSLA&ei=patYWYjfF8KKswGWh61g 

 /בלומברג קוד
 רויטרס

:US TSLA   (בלומברג ) 

 דולר ארה"ב( USD) הנכס מטבע

 יומית תקן סטיית
 הבסיס נכס

  האחרון ברבעון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות תוך יומית 
של נכס הבסיס )על 

 - HIGHבסיס 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 

שנמדד  (LOWפחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )( שנמדד ביום מסחר מסוים HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )
 בזירה המסחר

 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 TSLA המסחר במערכות

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו

 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:
 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות 
0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 https://www.plus500.co.il/Instruments/TSLA –י המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה לערכ
 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.

 למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם 
 

  בטוחות

Margin  
של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה

 אחוז מערכן.

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
https://www.google.com/finance?q=NASDAQ%3ATSLA&ei=patYWYjfF8KKswGWh61g
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001318605&type=&dateb=&owner=include&count=100&output=xml%20
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001318605&type=&dateb=&owner=include&count=100&output=xml%20
https://www.google.com/finance?q=NASDAQ%3ATSLA&ei=patYWYjfF8KKswGWh61g
https://www.plus500.co.il/Instruments/TSLA
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 .הפוזיציה מגובה 5%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע
 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

X.XX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלתלא  החברה

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

$0.01 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה

 במחיר

amount * 0. 01$  

Amount – כמות מניות . 

𝑇𝑒𝑠𝑙𝑎 𝐼𝑛𝑐 –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

דולר  1, תביא לרווח/הפסד של  𝑇𝑒𝑠𝑙𝑎 𝐼𝑛𝑐 ( במחיר חוזה 0.01, תזוזה מינימלית )  𝑇𝑒𝑠𝑙𝑎 𝐼𝑛𝑐 מניות 100עבור רכישת  :לדוגמה
 ארה"ב.

 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף המוצר.  ניתן
 לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 תקנון - דף מוצר
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19-עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס סיווג בסיס נכס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

GBP/ZAR  שער חליפין של

 צמד מטבעות

בעל מועד  המכשיר אינו
 פקיעה

1% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 מינוף
 ומסחר
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על
 תפקיע מועד

 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עלות כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

 שערשבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עלות)כולל  וההפסד הרווח
 קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר

 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [GBP/ZAR
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − GBP/ZAR 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [GBP/ZAR 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 − GBP/ZAR

𝑎𝑠𝑘
𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒

]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 :מקרא

Amount –סך לירות שטרלינג . 

GBP/ZAR 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

GBP/ZAR 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

GBP/ZAR 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

GBP/ZAR 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX - ראה פירוט מנגנון המרה בהמשך – העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה . 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )ככל שנדרש(, תעשה במועד סגירת העסקה  : ההמרה שער קביעת אופן

המרה  -לערך דולרי ) ככל שמטבע העסקה אינו דולר ארה"ב(  והשני המרה ראשונה ממטבע העסקה  –על ידי ביצוע המרה בשני שלבים: 

( מצוטט בזירה ואילו sellלערך מטבע החשבון )אם אינו דולר ארה"ב(, המרה הדורשת הכפלה בשער חליפין, תתבסס על שער מכירה )

עות הרלוונטיים, והכל בכפוף ( מצוטט בזירה, המתייחסים לצמדי המטבbuyהמרה הדורשת פעולת חילוק תתבסס על שער קנייה )
 לתקנון(. 10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 

 .Bid-הלבין  Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 יום בכל יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ GBP/ZAR  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
  - )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון( אחדלירת שטרלינג  בגובה פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע

 בתקנון. 14מפורט בפרק 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )
 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ GBP/ZAR 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
 –)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(  אחדלירת שטרלינג  ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה

 בתקנון. 14מפורט בפרק 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת 
 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount –   סך לירות שטרלינג  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

GBP/ZAR  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

GBP/ZAR  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

𝐹𝑋– הפיננסי המכשיר נקוב בו ממטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 .פיננסי במכשיר הפסד/הרווח יתרת חישוב ראה סעיף : ההמרה שער קביעת אופן

 R (Buy)  - שבין ההפרש בניכוי החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור  (GBP)

LIBOR 1 Month   לבין Lending Overnight Spot Africa South of Bank (ZAR)   כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים 
 .חודש

R (Sell) - בין ההפרש בתוספת החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור   (GBP) 

 LIBOR 1 Monthלבין Lending Overnight Spot Africa South of Bank (ZAR) כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים 
 .חודש

    ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 00:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

https://www.plus500.co.il/Instruments/GBPZAR .ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  
המרת  עמלת

 מטבע 
 .מטבע המרת עמלת אין

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

https://www.plus500.co.il/Instruments/GBPZAR
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המכשיר 
 הפיננסי  

 עמלות
נוספות 
בקשר 

למכשיר 
 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

 10:00– 21:30ו'  -יום ב'   –(: שעות מסחר קיץשעון ישראל )שעון 
 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 בו המטבע
 נקוב

 המכשיר
 הפיננסי

 .אפריקאירנד דרום 

בשערי  םכתוצאה משינויי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס
 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

  SOUTH AFRICAN RANDvs  BRITISH POUND: מלא שם

 GBP/ZARשער חליפין של צמד מטבעות  : הבסיס נכס תיאור

        https://finance.yahoo.com/quote/GBPZAR=X/?p=GBPZAR=X  :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

        GBP/ZAR:נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 לא רלוונטי

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

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

 /בלומברג
 רויטרס

GBPZAR 

 שטרלינג לירה ( (GBP הנכס מטבע
 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות 
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

בסיס 
HIGH - 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 
 

שנמדד  (LOW( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWהתוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )באותו יום המסחר. 

 בזירה המסחר
 מערכת
 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

GBP/ZAR 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$מינימאלית נדרשת בסך הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו
 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:

 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה , כמות היחידות המינימאלית 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:

0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
https://finance.yahoo.com/quote/GBPZAR=X/?p=GBPZAR=X
https://finance.yahoo.com/quote/GBPZAR=X/?p=GBPZAR=X
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$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77סיס בסך ומחיר יחידת נכס ב 1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 –ה לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החבר

https://www.plus500.co.il/Instruments/GBPZAR 
 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.

 שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.
  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 1%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן
 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XXXXX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלת החברה

 יעוגלו למעלה(. 5-9יעוגלו למטה,  1-4) ביותר, בהתאם למבנה הציטוט ערך הקרובמעגלת את מחיר הציטוט ל החברה  העיגול: אופן
  

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

0.00001 

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

amount * 0.00001  

Amount –  .סך לירות שטרלינג 

GBP/ZAR  –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

רנד דרום   0.1, תביא לרווח/הפסד של   GBP/ZAR( 0100.00, תזוזה מינימלית ) לירות שטרלינג  10000עבור רכישת : לדוגמה
 .אפריקאי

 הציטוטים ספק
 מתודולוגיות

 הציטוטים
 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים
לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף המוצר.  ניתן

 לינק לאתר הדיווחים: 
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E 

https://www.plus500.co.il/Instruments/GBPZAR
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 תקנון - דף מוצר
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19-עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס סיווג בסיס נכס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

USD/SGD 

 

שער חליפין של 

 צמד מטבעות

בעל מועד  המכשיר אינו
 פקיעה

1% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 מינוף
 ומסחר
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על
 תפקיע מועד

 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עלות כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

 שערשבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עלות)כולל  וההפסד הרווח
 קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר

 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [𝑈𝑆𝐷/𝑆𝐺𝐷 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − 𝑈𝑆𝐷/𝑆𝐺𝐷 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [𝑈𝑆𝐷/𝑆𝐺𝐷 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 − 𝑈𝑆𝐷/𝑆𝐺𝐷
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 :מקרא

Amount –  דולר אמריקאיסך . 

𝑈𝑆𝐷/𝑆𝐺𝐷 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝑈𝑆𝐷/𝑆𝐺𝐷 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

𝑈𝑆𝐷/𝑆𝐺𝐷 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

𝑈𝑆𝐷/𝑆𝐺𝐷 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX - ראה פירוט מנגנון המרה בהמשך – העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה . 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )ככל שנדרש(, תעשה במועד סגירת העסקה  : ההמרה שער קביעת אופן
המרה  -לערך דולרי ) ככל שמטבע העסקה אינו דולר ארה"ב(  והשני המרה ראשונה ממטבע העסקה  –על ידי ביצוע המרה בשני שלבים: 

( מצוטט בזירה ואילו sellלערך מטבע החשבון )אם אינו דולר ארה"ב(, המרה הדורשת הכפלה בשער חליפין, תתבסס על שער מכירה )

עות הרלוונטיים, והכל בכפוף ( מצוטט בזירה, המתייחסים לצמדי המטבbuyהמרה הדורשת פעולת חילוק תתבסס על שער קנייה )
 לתקנון(. 10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 

 .Bid-הלבין  Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 יום בכל יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ 𝑈𝑆𝐷/𝑆𝐺𝐷  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון  דולר ארצות הברית אחד בגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע

 בתקנון. 14מפורט בפרק  - האחרון(
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )
 

 :(Sell מכירה עסקת) הפתוח עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ 𝑈𝑆𝐷/𝑆𝐺𝐷 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון  דולר ארצות הברית אחד ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 

 בתקנון. 14מפורט בפרק  האחרון( 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )
 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 ה.יזוכ הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount –  דולר אמריקאיסך  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

𝑈𝑆𝐷/𝑆𝐺𝐷  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

𝑈𝑆𝐷/𝑆𝐺𝐷  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

𝐹𝑋– הפיננסי המכשיר נקוב בו ממטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 .פיננסי במכשיר הפסד/הרווח יתרת חישוב ראה סעיף : ההמרה שער קביעת אופן

 R (Buy)  - 1 שבין ההפרש בניכוי החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור LIBOR

)USD( Month  לבין SIBOR 1 Month )(SGD  חודש כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים. 

R (Sell) - בין ההפרש בתוספת החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור  LIBOR  

 )USD( Month 1לבין SIBOR 1 Month )(SGD חודש כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים. 
    ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 00:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

https://www.plus500.co.il/Instruments/USDSGD .ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  
המרת  עמלת

 מטבע 
 .מטבע המרת עמלת אין

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 
המכשיר 
 הפיננסי  

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

 עמלות
נוספות 

 אין

https://www.plus500.co.il/Instruments/USDSGD
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בקשר 
למכשיר 
 הפיננסי 

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

 23:00יום ו'  – 00:30' ביום    –(: שעות מסחר שעון ישראל )שעון קיץ
 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 בו המטבע
 נקוב

 המכשיר
 הפיננסי

 דולר סינגפור

בשערי  םכתוצאה משינויי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס
 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

 ollar vs Singapore DollarUS D: מלא שם

 𝑈𝑆𝐷/𝑆𝐺𝐷שער חליפין של צמד מטבעות  : הבסיס נכס תיאור

     https://finance.yahoo.com/quote/SGD=X/?p=SGD=X  :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

 USD/SGD    :נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 לא רלוונטי

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

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

 קוד
 /בלומברג
 רויטרס

USDSGD 

 דולר אמריקאי (USD) הנכס מטבע
 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות 
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

בסיס 
HIGH - 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 
 

שנמדד  (LOW( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWהתוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )באותו יום המסחר. 

 בזירה המסחר
 מערכת
 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

USD/SGD 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$מינימאלית נדרשת בסך הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו

 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:
 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
תיחת עסקה בעלת בטוחה , כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפ160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:

0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
https://finance.yahoo.com/quote/SGD=X/?p=SGD=X
https://finance.yahoo.com/quote/SGD=X/?p=SGD=X
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 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 
 –ה, ראה פירוט באתר החברה לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזיר

https://www.plus500.co.il/Instruments/USDSGD   
 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.

 פתוחות.שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות 
 

  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 1%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן
 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XXXX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלת החברה

 יעוגלו למעלה(. 5-9יעוגלו למטה,  1-4) ביותר, בהתאם למבנה הציטוט ערך הקרובמעגלת את מחיר הציטוט ל החברה  העיגול: אופן
  

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

0.0001 

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

amount * 0.0001  

Amount –  אמריקאי דולרסך . 

USD/SGD –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 דולר סינגפורי. 1 , תביא לרווח/הפסד של USD/SGD( 0.0001, תזוזה מינימלית )אמריקאידולר  10000עבור רכישת : לדוגמה
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

https://www.plus500.co.il/Instruments/USDSGD
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 
למעט מקרים בהם פקיעת החוזה העתידי מאוחרת ביחס למועד הגלגול, במקרה זה החוזה העתידי יהיה הבא לאחר  52

 החוזה הקרוב ביותר

 07/07/19-עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס

 נכס סיווג

 בסיס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 מינימלית

 עסקה לפתיחת

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

US Dollar Index Futures 
 US Dollar index Futures  נכס הבסיס הוא החוזה העתידי 

 :הבא בלינקפקיעתו מצוין  שמועד

https://www.plus500.co.il/Instruments/DX  נכס הבסיס
 משתנה אינו ,להמזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע בלינק הנ"

 .פקיעתו למועד ועד בזירה למסחר הפיננסי זמין המכשיר בו מהרגע
ד החוזה העתידי נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמי

מועד  .52הנ"ל הקרוב ביותר  או החוזה העתידי הבא אחריו 
הפקיעה של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד פקיעת המכשיר 

 הפיננסי.

 חוזה עתידי
 מדד סל
 מטבעות

בעל מועד המכשיר 
 פקיעה. קיימת

אפשרות לפתיחת 
עסקה חדשה 

באופן אוטומטי 
 לתנאים בהתאם

 המפורטים בסעיף

 פקיעת מועד"
 הפיננסי" המכשיר

1% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 מינוף
 ומסחר
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד יש הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

 

 https://www.plus500.co.il/Instruments/DX : הבא בלינק זמין הפיננסי )יום ושעה מדייקת( המכשיר פקיעת מועד
 ועד בזירה למסחר זמין בלינק המופיע פקיעה מועד אותו בעל המכשיר בו מהרגע משתנה אינו  ,ל"הנ בלינק המוצג הפקיעה מועד

 .פקיעתו למועד
 .הפקיעהמועד  לפני הסמוך במכשיר הפיננסי האחרון המחירהפקיעה הינו:  שער

 
עסקה חדשה במכשיר ופתיחת עסקה הנוכחית במכשיר פיננסי זה, סגירת ה ,כברירת מחדלתבוצע, פקיעת המכשיר הפיננסי  במועד

 הקרוב הינו פקיעתו מועד ואשר, בורסה באותה הנסחר,  𝑈𝑆 𝐷𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 𝐹𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠 הוא החוזה העתידי שלו פיננסי שנכס הבסיס 
 "(.המכשיר הפיננסי גלגול)להלן: " נכס הבסיס המתואר בסעיפי נכס הבסיס פקיעתו של לאחר מועד ביותר

 אודות מועד הגלגול זמינים ללקוח בכל עת בפרטי המכשיר בפלטפורמת המסחר. גלגול העסקה כרוך בעלויות.פרטים 
  סעיף "גלגול המכשיר הפיננסי". נוספים ראה לפרטים 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט

 כפול( contracts) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערההפרש שבין 

 ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר שער
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון למטבע
שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח

 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער

https://www.plus500.co.il/Instruments/DX
https://www.plus500.co.il/Instruments/DX
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 עמלות
  (נוספות

 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[contracts ∗ [𝑈𝑆 𝐷𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 𝐹𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − 𝑈𝑆 𝐷𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 𝐹𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)
= 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[contracts  ∗ [𝑈𝑆 𝐷𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 𝐹𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  𝑈𝑆 𝐷𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 𝐹𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)
= 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  

 :מקרא

Contracts –  לעסקה חוזיםכמות . 

𝑈𝑆 𝐷𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 𝐹𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝑈𝑆 𝐷𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 𝐹𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

𝑈𝑆 𝐷𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 𝐹𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

𝑈𝑆 𝐷𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 𝐹𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  הבזיר הקניה שער 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
 

המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תעשה לפי שער המכירה בזירה : ההמרה שער קביעת אופן

(bid של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד ) 10סגירת העסקה, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 
 לתקנון(.

 

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 02:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה
 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 02:00:00 :בשעה
 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

Contracts ∗ 𝑈𝑆 𝐷𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 𝐹𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון  דולר ארצות הברית אחד בגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14מפורט בפרק  - האחרון(

 
 העשרונית(.ספרות מעבר לנקודה  2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

Contracts ∗ 𝑈𝑆 𝐷𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 𝐹𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון  דולר ארצות הברית אחד ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 
 בתקנון. 14( מפורט בפרק האחרון

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestחישוב )במידה ותוצאת 
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 02:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי
בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  02:00:00בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה  לחיוב/זיכוי בריבית

 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "
 
 

 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Contracts – חוזים כמות  . 
D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.02:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

𝑈𝑆 𝐷𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 𝐹𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

𝑈𝑆 𝐷𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 𝐹𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
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לפי שער המכירה  תיעשה, )אם נדרש( המסחר חשבון מטבע לערכי, פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה:  המרת ההמרה שער קביעת אופן

(, בכפוף למנגנון לעילבגין העמלה )כמתואר  חיוב( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד bid) בזירה האחרון
 (.לתקנון 10 סעיף ראההמחירים הבלתי תלוי )

 R(Buy) - הריבית בתוספת החברה של מהעמלה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור  Libor (USD)

month 1 חודש. כל בתחילת תשנקבע כפי ,השנתית 

R(Sell) - 1  הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית .שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור Libor (USD)

month ,חודש כל בתחילת שנקבעת כפי השנתית.  
  ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 02:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

https://www.plus500.co.il/Instruments/DX.ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  
המרת  עמלת

 מטבע 
 .מטבע המרת עמלת אין

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

 - הבא בלינק זמין הפיננסי )יום ושעה מדייקת( המכשיר גלגול מועד : המכשיר הפיננסי" גלגול" מועד

https://www.plus500.co.il/Instruments/DX 
 למועד ועד בזירה למסחר זמין בלינק המופיע גלגול מועד אותו בעל המכשיר בו מהרגע משתנה אינו , ל"הנ בלינק המוצג הגלגול מועד

 .פקיעתו
 המקורית העסקה פתיחת במועד ששרר השער על להתבסס ימשיך וההפסד הרווח יתרת חישוב הפיננסי המכשיר גלגול ביצוע לאחר

 המסחר חשבון את תחייב תבצע החברה(, לעיל כמתואר) הפיננסי במכשיר גלגול כל במועד. הפיננסי במכשיר( הראשון הגלגול בטרם)
 העסקה נסגרה בו השער בין להפרש בהתאם הלקוח של וההפסד הרווח ביתרת התאמה ותבצע המחליף החוזה של המרווח עלות בגובה

 הפרשימנטרלת את השפעת  ההתאמה) הבא באופן המחליף הפיננסי במכשיר העסקה נפתחה בו השער לבין המוחלף הפיננסי במכשיר
 :(המוחלף החוזה לבין המחליף החוזה בין המחיר

 במועד יחויב( Buy) רכישה בעסקת לקוח -( הישן) המוחלף הפיננסי המכשיר משער גבוה( החדש) המחליף הפיננסי המכשיר שער כאשר
 של המכירה שער לבין המחליף הפיננסי המכשיר של המכירה שער בין בהפרש החוזים כמות מכפלת בגובה המסחר בחשבון ההחלפה
 בין בהפרש החוזים כמות מכפלת בגובה המסחר בחשבון ההחלפה במועד יזוכה( Sell) מכירה בעסקת לקוח. המוחלף הפיננסי המכשיר

 . המוחלף הפיננסי המכשיר של הרכישה שער לבין המחליף הפיננסי המכשיר של הרכישה שער
 במועד יזוכה( Buy) רכישה לקוח בעסקת – )הישן( המוחלף הפיננסי המכשיר ממחיר נמוך( חדשמכשיר הפיננסי המחליף )הה שער כאשר

שער המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף לבין שער המכירה של  בין בחשבון המסחר בגובה מכפלת כמות החוזים בפערההחלפה 
 בין כמות החוזים בפערבחשבון המסחר בגובה מכפלת  ההחלפה במועד יחויב( Sell) מכירה בעסקת לקוח המכשיר הפיננסי המחליף.

 שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף לבין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף. 
 הפיננסי הקיים )בהתאם לפוזיציה( המכשיר ממכירת/רכישת של החוזה המחליף כתוצאה מרווח שווי: לגלגול בנוגע הנגבות העמלות

 .החדש הפיננסי המכשיר ורכישת/מכירת
 

 הפיננסי הקיים )בהתאם לפוזיציה( המכשיר ממכירת/רכישת של החוזה המחליף כתוצאה מרווח שווי: לגלגול בנוגע נגבותה העמלות
 .החדש הפיננסי המכשיר ורכישת/מכירת

 בתקנון. 14מפורט בפרק   -הרבעון האחרון , לתקופתחוזה בודד בגין גלגול  ממוצעת עמלת מרווח
 
 

 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 
המכשיר 
 הפיננסי  

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

 עמלות
נוספות 
בקשר 

למכשיר 
 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

  .00:00-03:00, הפסקת מסחר יומי 00:00-עד יום שבת ב 01:00-יום ב' מ  –שעון ישראל )שעון קיץ(: שעות מסחר 
 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 בו המטבע
 נקוב

 המכשיר
 הפיננסי

 )$(. הברית ארצות דולר

 בשערי החליפין.  םכתוצאה משינויי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברה החשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר

 הבסיס נכס

 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

   -פקיעתו מצוין בלינק הבא שמועד    𝑈𝑆 𝐷𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 𝐹𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠 מדד עתידי חוזה: מלא שם

https://www.plus500.co.il/Instruments/DX
https://www.plus500.co.il/Instruments/DX
https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
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החוזה  ם בהם פקיעת החוזה העתידי מאוחרת ביחס למועד הגלגול, במקרה זה החוזה העתידי יהיה הבא לאחרבמקרי 53

 הקרוב ביותר

https://www.plus500.co.il/Instruments/DX מהרגע משתנה אינו ,ל"נכס הבסיס המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע בלינק הנ 
נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה העתידי הנ"ל  .פקיעתו למועד ועד בזירה למסחר הפיננסי זמין המכשיר בו

 . מועד הפקיעה של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד פקיעת המכשיר הפיננסי.53הקרוב ביותר או החוזה העתידי הבא אחריו
 

, ומייצג את Index Dollar US מייצג את מחירו העתידי של מדד הייחוס 𝑈𝑆 𝐷𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 𝐹𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠: מדד הבסיס נכס תיאור
 חוזקו של הדולר ביחס למטבעות של שותפות הסחר הגדולות ביותר של

 בארה"ב. ICEונסחרות בבורסת ב ארה"
 :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

 Futures-Index-Dollar-https://www.theice.com/products/194/US  
 Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

   DX :נסחר בו בבורסה סימול

  

 נכס עורך
  הבסיס

 ידי עורך מדדנכס הבסיס אינו נערך או מחושב על 

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

Futures/data-Index-Dollar-https://www.theice.com/products/194/US 

 קוד
 /בלומברג
 רויטרס

DXA Currency  

 ב"ארה דולר( USD) הנכס מטבע

 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

 

 

תנודתיות תוך 
יומית של נכס 

הבסיס )על 
 HIGHבסיס 

- LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 

שנמדד  (LOW( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )HIGHהחישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )אופן 
 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )

 בזירה המסחר
 מערכת
  מסחר

 Plus500 מערכת המסחר:  שם

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

DX 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו

 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:
 יחידת נכס בסיס(. המינימלית הנדרשת*מחירכמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה 

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות 

 בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:
0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5קרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו המספר ה

 https://www.plus500.co.il/Instruments/DX –לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה 

 נסי בפלטפורמת המסחר.ובפרטי המכשיר הפינ

 שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.

https://www.plus500.co.il/Instruments/DX
https://www.theice.com/products/194/US-Dollar-Index-Futures
https://www.theice.com/products/194/US-Dollar-Index-Futures/data
https://www.plus500.co.il/Instruments/DX
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  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 1%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה
 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה
 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XXX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלתלא  החברה

  

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

$0.001 

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

contracts * 0.001$  

Contracts –  לעסקה החוזיםכמות . 

𝑈𝑆 𝐷𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 𝐹𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠  –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 ( במחיר חוזה0.001, תזוזה מינימלית ) 𝑈𝑆 𝐷𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 𝐹𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠 יחידות  100עבור רכישת  : לדוגמה

 𝑈𝑆 𝐷𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 𝐹𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠  0.1$, תביא לרווח/הפסד של. 
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 תקנון - דף מוצר
פיננסי מכשיר פרופיל  

 
למעט מקרים בהם פקיעת החוזה העתידי מאוחרת ביחס למועד הגלגול, במקרה זה החוזה העתידי יהיה הבא לאחר  54

 החוזה הקרוב ביותר

 07/07/19–עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס

 נכס סיווג

 בסיס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 מינימלית

 עסקה לפתיחת

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

Live Cattle Futures 
 שמועד  Live Cattle Futures נכס הבסיס הוא החוזה העתידי 

 :הבא בלינקפקיעתו מצוין 

 LEhttp://www.plus500.co.il/Instruments/  לתנאי
גלגול/פקיעת המכשיר הפיננסי ראה "מועד פקיעת המכשיר 

 ".הפיננסי" ו"גלגול המכשיר הפיננסי
נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה העתידי 

 .54הנ"ל הקרוב ביותר או החוזה העתידי הבא אחריו 

 עתידי חוזה

 סחורה על

בעל מועד המכשיר 
 פקיעה. קיימת

אפשרות לפתיחת 
עסקה חדשה באופן 

 בהתאםאוטומטי 
המפורטים  לתנאים

 מועד" בסעיף
 המכשיר פקיעת

 הפיננסי"

5% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

 במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר( בבורסה
)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש את( הבסיס

 החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה במועד( העסקה

 אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף כמפורט לילה במשך
 .עצמו הבסיס בנכס זכויות כל

 מינוף
 ומסחר
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית רשתהנד הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על מחושבות

 תפקיע מועד
 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד יש הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

    /LEhttp://www.plus500.co.il/Instruments:הבא בלינק זמין הפיננסי )יום ושעה מדייקת( המכשיר פקיעת מועד

 זמין בלינק המופיע פקיעה מועד אותו בעל המכשיר בו מהרגע משתנה אינו ,ל"הנ בלינק המוצג הפקיעה מועדבתנאי שוק רגילים, 

בתנאי שוק המתאפיינים בדלילות מסחר, מיעוט ציטוטים והיקפי מסחר נמוכים ביחס לחוזה  .פקיעתו למועד ועד בזירה למסחר
החברה את מועד הפקיעה  תקדיםואשר אינם נובעים ממסחר בימי חג או כשל טכני,  ,העתידי בעל מועד הפקיעה הקרוב ביותר אחריו

 בהתקיים  כל התנאים המצטברים הבאים: )להלן: "הקדמה"(

 בעל הינו ("הבא העתידי החוזה: ")להלן הנוכחי העתידי החוזה לאחר ביותר הקרוב פקיעה מועד בעל שהינו הבא העתידי החוזה •
החוזה : ")להלן הפיננסי המכשיר של הבסיס נכס את אשר  מהווה הנוכחי מהחוזה העתידי יותר גבוהים מסחר והיקפי סחירות
 התנאים בדיקת למועד שקדמו שעות 48 -ב החוזים בכמות המסחר מחזור כי בחינה י"ע תבוצע הבדיקה. ("הנוכחי העתידי

 .הנוכחי העתידי בחוזה החוזים בכמות ממחזור המסחר גבוה ,הבא העתידי בחוזה המצטברים

 העתידי החוזה על במערכת מכמות הציטוטים 50% -ב לפחות גבוהה הבא העתידי החוזה בעבור במערכת הציטוטים כמות •
 .טכני כשלשל ב או חג בימישמתרחש  קיטוןזאת למעט . לפחות שעות 12 של מדידה תקופת במשך( הבסיס נכס) הנוכחי

 
העדכני יוצג  מועד הפקיעה .גלגול/הפקיעה מועד טרם שעות 24 הפחות לכל ללקוח הודעה תשלח בהתקיים התנאים המפורטים לעיל,

  בלינק הנ"ל.
 .הפקיעהמועד  לפני הסמוך במכשיר הפיננסי האחרון המחירהפקיעה הינו:  שער

עסקה חדשה במכשיר ופתיחת עסקה הנוכחית במכשיר פיננסי זה, סגירת ה ,כברירת מחדלתבוצע,  פקיעת המכשיר הפיננסי במועד

 ביותר הקרוב הינו פקיעתו מועד ואשר, בורסה באותה הנסחר,  Live Cattle Futures הוא החוזה העתידישלו פיננסי שנכס הבסיס 
 "(.המכשיר הפיננסי גלגול)להלן: " נכס הבסיס המתואר בסעיפי נכס הבסיס פקיעתו של לאחר מועד

http://www.plus500.co.il/Instruments/LE
http://www.plus500.co.il/Instruments/FDAX
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 פרטים אודות מועד הגלגול זמינים ללקוח בכל עת בפרטי המכשיר בפלטפורמת המסחר. גלגול העסקה כרוך בעלויות.
  סעיף "גלגול המכשיר הפיננסי". נוספים ראה לפרטים

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

ההפרש  כפול( Units) כמות פאונד: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון למטבע
שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח

 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[contracts ∗ [Live Cattle Futures
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − Live Cattle Futures   
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[contracts  ∗ [Live Cattle Futures   
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  Live Cattle Futures  
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 :מקרא

Contracts –  לעסקה חוזיםכמות . 

Live Cattle Futures   
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער  

Live Cattle Futures   
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

Live Cattle Futures   
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

Live Cattle Futures   
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
 

המכירה המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תעשה לפי שער : ההמרה שער קביעת אופן

( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד סגירת העסקה, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה bidבזירה )
 לתקנון(. 10סעיף 

 

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 22:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה
 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 22:00:00 :בשעה
 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

Contracts ∗ Live Cattle Futures   
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛* (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

מפורט  - )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון( בגובה חוזה אחד פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

Contracts ∗ Live Cattle Futures
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛* (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
מפורט -  )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון( אחד חוזה בגובה  פתוחה עסקת מכירה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

( היא שלילית משמעות Interestאת חישוב )במידה ותוצ ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

, , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 22:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי
בכל יממה. לפירוט ימי מסחר  22:00:00תוביל לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 

 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותוחופשות ראה סעיף "
 

 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Contracts – חוזים כמות  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.22:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

Live Cattle Futures   
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועד של המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר. 
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Live Cattle Futures   
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

FX (bid) - הפיננסי המכשיר בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער. 
המרת עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תיעשה לפי שער  : ההמרה שער קביעת אופן 

( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד חיוב בגין העמלה )כמתואר לעיל(, בכפוף bidהמכירה האחרון בזירה )
 לתקנון(. 10למנגנון המחירים הבלתי תלוי )ראה סעיף 

 (Buy) R - הריבית בתוספת החברה של מהעמלה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית יעורש month 1 

Libor (USD) ,חודש כל בתחילת שנקבעת כפי השנתית. 

R (Sell) - הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית .שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור   Libor (USD)

month 1 ,חודש כל בתחילת שנקבעת כפי השנתית .  
  - ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 22:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

 LEhttp://www.plus500.co.il/Instruments/.ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  

המרת  עמלת
 מטבע 

 .אין עמלת המרת מטבע

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

 - הבא בלינק זמין ושעה מדייקת(הפיננסי )יום  המכשיר גלגול מועד : המכשיר הפיננסי" גלגול" מועד
 LEhttp://www.plus500.co.il/Instruments/  ,המכשיר בו מהרגע משתנה אינו ,ל"הנ בלינק המוצג גלגולה מועדבתנאי שוק רגילים 

בתנאי שוק המתאפיינים בדלילות מסחר, מיעוט   .פקיעתו למועד ועד בזירה למסחר זמין בלינק המופיע גלגול מועד אותו בעל
ציטוטים והיקפי מסחר נמוכים ביחס לחוזה העתידי בעל מועד הפקיעה הקרוב ביותר אחריו ואשר אינם נובעים ממסחר בימי חג או 

 רים הבאים:בהתקיים  כל התנאים המצטב )להלן: "הקדמה"( הגלגולהחברה את מועד  תקדיםכשל טכני, 

 בעל הינו ("הבא העתידי החוזה: ")להלן הנוכחי העתידי החוזה לאחר ביותר הקרוב פקיעה מועד בעל שהינו הבא העתידי החוזה •
החוזה : ")להלן הפיננסי המכשיר של הבסיס נכס את אשר  מהווה הנוכחי מהחוזה העתידי יותר גבוהים מסחר והיקפי סחירות
 התנאים בדיקת למועד שקדמו שעות 48 -ב החוזים בכמות המסחר מחזור כי בחינה י"ע תבוצע הבדיקה. ("הנוכחי העתידי

 .הנוכחי העתידי בחוזה החוזים בכמות ממחזור המסחר גבוה הבא העתידי בחוזה המצטברים
 הנוכחי העתידי החוזה על במערכת מכמות הציטוטים 50% -ב לפחות גבוהה הבא העתידי החוזה בעבור במערכת הציטוטים כמות
 .טכני כשלשל ב או חג בימישמתרחש  קיטוןזאת למעט  . לפחות שעות 12 של מדידה תקופת הבסיס( במשך )נכס

מועד הגלגול העדכני יוצג  .גלגול/הפקיעה מועד טרם שעות 24 הפחות לכל ללקוח הודעה תשלח, בהתקיים התנאים המפורטים לעיל
 בלינק הנ"ל.

 
חישוב יתרת הרווח וההפסד ימשיך להתבסס על השער ששרר במועד פתיחת העסקה המקורית  הפיננסי מכשירה גלגול ביצועלאחר 

תחייב את חשבון המסחר בגובה  החברה)בטרם הגלגול הראשון( במכשיר הפיננסי. במועד כל גלגול במכשיר הפיננסי )כמתואר לעיל(, 
 במכשיר העסקה נסגרה בו השערבין  להפרשבהתאם  קוחהל של וההפסד הרווח ביתרת התאמהעלות המרווח של החוזה המחליף ותבצע 

ההתאמה מנטרלת את השפעת הפרשי המחיר בין באופן הבא ) פיננסי המחליףה במכשיר העסקה הנפתח בו שערה ובין המוחלף הפיננסי
 :החוזה המחליף לבין החוזה המוחלף(

 במועד יחויב( Buy) רכישה בעסקת לקוח - המוחלף )הישן( הפיננסי מכשיר משער גבוה( החדש) המחליף הפיננסי המכשיר שער כאשר
שער המכירה של המכשיר הפיננסי המחליף לבין שער המכירה של  בין בחשבון המסחר בגובה מכפלת כמות החוזים בהפרשההחלפה 

 בין פלת כמות החוזים בהפרשבחשבון המסחר, בגובה מכ ההחלפה במועד יזוכה( Sell) מכירה בעסקת לקוח המכשיר הפיננסי המוחלף.
 שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המחליף לבין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף. 

 במועד יזוכה( Buy) רכישה לקוח בעסקת – )הישן( המוחלף הפיננסי המכשיר ממחיר נמוך( חדשמכשיר הפיננסי המחליף )הה שער כאשר
שער המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף לבין שער המכירה של  בין כמות החוזים בהפרשבחשבון המסחר בגובה מכפלת ההחלפה 

 בין בחשבון המסחר בגובה מכפלת כמות החוזים בהפרש ההחלפה במועד יחויב( Sell) מכירה בעסקת לקוח המכשיר הפיננסי המחליף.
 נסי המחליף. שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף לבין שער הרכישה של המכשיר הפינ

)בהתאם לפוזיציה(  הפיננסי הקיים המכשיר ממכירת/רכישת של החוזה המחליף כתוצאה מרווח שווי: לגלגול בנוגע הנגבות העמלות
 .החדש הפיננסי המכשיר ורכישת/מכירת

 בתקנון. 14מפורט בפרק  האחרון הרבעון , לתקופתחוזה בודד בגין גלגול  ממוצעת עמלת מרווח
 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 
המכשיר 
 הפיננסי  

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

 עמלות
נוספות 
בקשר 

למכשיר 
 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

 .16:30-21:05ה' -ימים ב'  –(: שעות מסחר קיץשעון ישראל )שעון 
 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

http://www.plus500.co.il/Instruments/FDAX
http://www.plus500.co.il/Instruments/FDAX
https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
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חרת ביחס למועד הגלגול, במקרה זה החוזה העתידי יהיה הבא לאחר החוזה במקרים בהם פקיעת החוזה העתידי מאו 55

 הקרוב ביותר

 בו המטבע
 נקוב

 המכשיר
 הפיננסי

 )$(. הברית ארצות דולר

 בשערי החליפין.  םכתוצאה משינויי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברה החשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר

 הבסיס נכס

 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

 /LEhttp://www.plus500.co.il/Instruments   -פקיעתו מצוין בלינק הבא שמועד   Live Cattle Futures   עתידי על חוזה: מלא שם

 ועד בזירה למסחר הפיננסי זמין המכשיר בו מהרגע משתנה אינו  ,ל"נכס הבסיס המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע בלינק הנ
. 55נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה העתידי הנ"ל הקרוב ביותר או החוזה העתידי הבא אחריו .פקיעתו למועד

 מועד הפקיעה של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד פקיעת המכשיר הפיננסי.
 .בקר חי :  חוזה עתידי עלהבסיס נכס תיאור
  הבסיס נכס אודות נוסף למידע

cattle.html-http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/livestock/live 
 Chicago Mercantile Exchangeבורסת שיקגו  -CME מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

   LE   :נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד.

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

cattle.html-http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/livestock/live 

 קוד
 /בלומברג
 רויטרס

LCA Comdty (בלומברג ) 

 ב"ארה דולר( USD) הנכס מטבע

 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות תוך 
יומית של נכס 

הבסיס )על 
 HIGHבסיס 

- LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 

שנמדד  (LOWפחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )( שנמדד ביום מסחר מסוים HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )

 בזירה המסחר

 מערכת
 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

 LE/בקר חי

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו

 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:
 בסיס(.יחידת נכס  כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 העדכון.אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת 

 בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:
0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  ן שווי העסקה המינימלי יהיה, ולכ5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 /LEhttp://www.plus500.co.il/Instruments –לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה 

http://www.plus500.co.il/Instruments/FDAX
http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/livestock/live-cattle.html
http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/livestock/live-cattle.html
http://www.plus500.co.il/Instruments/FDAX
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 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.
 היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי בכמות 

  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 5%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה
 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XXX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלת לא החברה

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

 סנט 0.001

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

𝑃𝑜𝑢𝑛𝑑𝑠* 0.001  

Pounds –  לעסקה הפאונדכמות . 

Live Cattle Futures–  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

,   Live Cattle Futures ( במחיר חוזה 0.001סנט , תזוזה מינימלית )  Live Cattle Futures חוזים על  1000עבור רכישת  : לדוגמה

 .0.01$תביא לרווח/הפסד של 
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 
למעט מקרים בהם פקיעת החוזה העתידי מאוחרת ביחס למועד הגלגול, במקרה זה החוזה העתידי יהיה הבא לאחר  56

 החוזה הקרוב ביותר

 07/07/19-עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס

 נכס סיווג

 בסיס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 מינימלית

 עסקה לפתיחת

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

Russell 2000 Index Mini 

 Russell 2000 Index Mini  נכס הבסיס הוא החוזה העתידי 

Futures 
 :הבא בלינקפקיעתו מצוין  שמועד 

https://www.plus500.co.il/Instruments/TF   נכס הבסיס
 משתנה אינו  להמזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע בלינק הנ"

 למועד ועד בזירה למסחר הפיננסי זמין המכשיר בו מהרגע
נכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמיד החוזה  .פקיעתו

 .56העתידי הנ"ל הקרוב ביותר  או החוזה העתידי הבא אחריו 
מועד הפקיעה של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד פקיעת 

 המכשיר הפיננסי.

 עתידי חוזה

 מדד על

בעל מועד המכשיר 
 פקיעה. קיימת

אפשרות לפתיחת 
עסקה חדשה באופן 

 בהתאםאוטומטי 
המפורטים  לתנאים

 פקיעת מועד" בסעיף
 הפיננסי" המכשיר

5% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 מינוף
 ומסחר
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד יש הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

 

  https://www.plus500.co.il/Instruments/TF:הבא בלינק זמין הפיננסי )יום ושעה מדייקת( המכשיר פקיעת מועד
 ועד בזירה למסחר זמין בלינק המופיע פקיעה מועד אותו בעל המכשיר בו מהרגע משתנה אינו  ,ל"הנ בלינק המוצג הפקיעה מועד

 .פקיעתו למועד
 .הפקיעהמועד  לפני הסמוך במכשיר הפיננסי האחרון המחירהפקיעה הינו:  שער

 
עסקה חדשה במכשיר פיננסי ופתיחת עסקה הנוכחית במכשיר פיננסי זה, סגירת ה ,כברירת מחדלתבוצע, פקיעת המכשיר הפיננסי  במועד

 הקרוב הינו פקיעתו מועד ואשר, בורסה באותה הנסחר  Russell 2000 Index Mini Futures,הוא החוזה העתידי שלו שנכס הבסיס 
 "(.המכשיר הפיננסי גלגול)להלן: " נכס הבסיס המתואר בסעיפי נכס הבסיס פקיעתו של לאחר מועד ביותר

 פרטים אודות מועד הגלגול זמינים ללקוח בכל עת בפרטי המכשיר בפלטפורמת המסחר. גלגול העסקה כרוך בעלויות.
  המכשיר הפיננסי".סעיף "גלגול  נוספים ראה לפרטים 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט

 כפול( contracts) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערההפרש שבין 

 ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר שער
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון למטבע
שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח

 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער

https://www.plus500.co.il/Instruments/TF
https://www.plus500.co.il/Instruments/TF
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 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[contracts ∗ [Russell 2000 Index Mini Futures 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − Russell 2000 Index Mini Futures 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)
= 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[contracts  ∗ [𝐸Russell 2000 Index Mini Futures 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  Russell 2000 Index Mini Futures 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)
= 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  

 :מקרא

Contracts –  לעסקה חוזיםכמות . 

Russell 2000 Index Mini Futures 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

Russell 2000 Index Mini Futures 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

Russell 2000 Index Mini Futures 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

Russell 2000 Index Mini Futures 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
 

המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תעשה לפי שער המכירה בזירה : ההמרה שער קביעת אופן

(bid של צמד ) 10המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד סגירת העסקה, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 
 לתקנון(.

 

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה
 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

Contracts ∗ 𝐸Russell 2000 Index Mini Futures 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )
 

)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון  צות הברית אחדדולר אר בגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14מפורט בפרק  - האחרון(

 
 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

Contracts ∗ 𝐸Russell 2000 Index Mini Futures 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון  דולר ארצות הברית אחד ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 
 בתקנון. 14מפורט בפרק  האחרון( 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי
בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה לחיוב/זיכוי בריבית 

 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Contracts – חוזים כמות  . 
D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

Russell 2000 Index Mini Futures 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

Russell 2000 Index Mini Futures 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
לפי שער המכירה  תיעשה, )אם נדרש( המסחר חשבון מטבע לערכי, פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה:  המרת ההמרה שער קביעת אופן

(, בכפוף למנגנון לעילבגין העמלה )כמתואר  חיוב( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד bid) בזירה האחרון
 (.לתקנון 10 סעיף ראההמחירים הבלתי תלוי )
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זה החוזה העתידי יהיה הבא לאחר החוזה  במקרים בהם פקיעת החוזה העתידי מאוחרת ביחס למועד הגלגול, במקרה 57

 הקרוב ביותר

 R(Buy) - הריבית בתוספת החברה של מהעמלה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור  Libor (USD)

month 1 חודש. כל בתחילת תשנקבע כפי ,השנתית 

R(Sell) - 1  הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית .שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור Libor (USD)

month ,חודש כל בתחילת שנקבעת כפי השנתית.  
   - ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 00:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

  https://www.plus500.co.il/Instruments/TF בפלטפורמת המסחר.ובפרטי נכס הבסיס  
המרת  עמלת

 מטבע 
 .מטבע המרת עמלת אין

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

- הבא בלינק זמין הפיננסי )יום ושעה מדייקת( המכשיר גלגול מועד : המכשיר הפיננסי" גלגול" מועד

https://www.plus500.co.il/Instruments/TF 
 למועד ועד בזירה למסחר זמין בלינק המופיע גלגול מועד אותו בעל המכשיר בו מהרגע משתנה אינו , ל"הנ בלינק המוצג הגלגול מועד

 .פקיעתו
 המקורית העסקה פתיחת במועד ששרר השער על להתבסס ימשיך וההפסד הרווח יתרת חישוב הפיננסי המכשיר גלגול ביצוע לאחר

 המסחר חשבון את תחייב תבצע החברה(, לעיל כמתואר) הפיננסי במכשיר גלגול כל במועד. הפיננסי במכשיר( הראשון הגלגול בטרם)
 העסקה נסגרה בו השער בין להפרש בהתאם הלקוח של וההפסד הרווח ביתרת התאמה ותבצע המחליף החוזה של המרווח עלות בגובה

 הפרשימנטרלת את השפעת  ההתאמה) הבא באופן המחליף הפיננסי במכשיר העסקה נפתחה בו השער לבין המוחלף הפיננסי במכשיר
 :(המוחלף החוזה לבין המחליף החוזה בין המחיר

 במועד יחויב( Buy) רכישה בעסקת לקוח -( הישן) המוחלף הפיננסי המכשיר משער גבוה( החדש) המחליף הפיננסי המכשיר שער כאשר
 של המכירה שער לבין המחליף הפיננסי המכשיר של המכירה שער בין בהפרש החוזים כמות מכפלת בגובה המסחר בחשבון ההחלפה
 בין בהפרש החוזים כמות מכפלת בגובה המסחר בחשבון ההחלפה במועד יזוכה( Sell) מכירה בעסקת לקוח. המוחלף הפיננסי המכשיר

 . המוחלף הפיננסי המכשיר של הרכישה שער לבין המחליף הפיננסי המכשיר של הרכישה שער
 יזוכה( Buy) רכישה לקוח בעסקת – )הישן( המוחלף הפיננסי המכשיר ממחיר נמוך( חדשמכשיר הפיננסי המחליף )הה שער כאשר
שער המכירה של המכשיר הפיננסי המוחלף לבין שער המכירה  בין המסחר בגובה מכפלת כמות החוזים בפערבחשבון ההחלפה  במועד

 בחשבון המסחר בגובה מכפלת כמות החוזים בפער ההחלפה במועד יחויב( Sell) מכירה בעסקת לקוח של המכשיר הפיננסי המחליף.
 ה של המכשיר הפיננסי המחליף. שער הרכישה של המכשיר הפיננסי המוחלף לבין שער הרכיש בין

 הפיננסי הקיים )בהתאם לפוזיציה( המכשיר ממכירת/רכישת של החוזה המחליף כתוצאה מרווח שווי: לגלגול בנוגע הנגבות העמלות
 .החדש הפיננסי המכשיר ורכישת/מכירת

 
 הפיננסי הקיים )בהתאם לפוזיציה( המכשיר ממכירת/רכישת של החוזה המחליף כתוצאה מרווח שווי: לגלגול בנוגע הנגבות העמלות

 .החדש הפיננסי המכשיר ורכישת/מכירת
 בתקנון. 14מפורט בפרק  האחרון  הרבעון , לתקופתחוזה בודד בגין גלגול  ממוצעת עמלת מרווח

 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 
המכשיר 
 הפיננסי  

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

 עמלות
נוספות 
בקשר 

למכשיר 
 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

 23:15 -23:30 , הפסקת מסחר יומית בשעה 01:00 – 00:00' ש-ימים ב'  –(: שעות מסחר קיץשעון ישראל )שעון 
 חופשות: מועדי

 https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 בו המטבע
 נקוב

 המכשיר
 הפיננסי

 )$(. הברית ארצות דולר

 בשערי החליפין.  םכתוצאה משינויי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברה החשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר

 הבסיס נכס

 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

 -פקיעתו מצוין בלינק הבא שמועד  Russell 2000 Index Mini Future מדד עתידי חוזה: מלא שם

https://www.plus500.co.il/Instruments/TF 
 ועד בזירה למסחר הפיננסי זמין המכשיר בו מהרגע משתנה אינו  ,ל"נכס הבסיס המזוהה בשם ובמועד הפקיעה המופיע בלינק הנ

. 57יד החוזה העתידי הנ"ל הקרוב ביותר או החוזה העתידי הבא אחריונכס הבסיס של המכשיר הפיננסי יהיה תמ .פקיעתו למועד
 מועד הפקיעה של המכשיר הפיננסי מופיע בסעיף מועד פקיעת המכשיר הפיננסי.

 

https://www.plus500.co.il/Instruments/TF
https://www.plus500.co.il/Instruments/TF
https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
https://www.plus500.co.il/Instruments/TF
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- Ruseellהשוק של החוזה הסטנדרטי של המשווי  10% -כ מייצג Russell 2000 Index Mini Futures  מדד: הבסיס נכס תיאור

מניות  2000את ביצועי חברות קטנות במגזר המניות באמריקאי, וכולל  מייצג  E- Russell 2000 Index Mini Futures מדד. 3000
 בבורסות שונות בארה"ב. קטנות הנסחרות

 .הינו מדד שבו לא מושקעים בחזרה התקבולים שמחולקים ע"י חברות המדדאשר  (Price Index) מסווג כמדד מחירהינו מדד ההמדד 
במדד, שמעניקה  תקבול המדד עשוי לרדת בגובה החלוקה וזאת בשונה מהחזקה בנכסי הבסיס בהתאם למשקלם בהתאם, בעת חלוקת

 .למשקיע תשואה בנוסף לתשואת המדד
 :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

  Futures/specs-Mini-Index-2000-https://www.theice.com/products/86/Russell  

 Intercontinental Exchange Inc (ICE) מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

   TF :נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 .נכס הבסיס אינו נערך או מחושב על ידי עורך מדד

  מחיר

  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

Futures/data-Mini-Index-2000-https://www.theice.com/products/86/Russell 

 

 קוד
 /בלומברג
 רויטרס

RTAA Index (בלומברג ) 

 ב"ארה דולר( USD) הנכס מטבע

 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

 

 

תנודתיות תוך 
יומית של נכס 

הבסיס )על 
 HIGHבסיס 

- LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 

שנמדד  (LOW( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )HIGHהחישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )אופן 
 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )

 בזירה המסחר
 מערכת
  מסחר

 Plus500 מערכת המסחר:  שם

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

 USA 2000/2000ארה"ב 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו
 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:

 יחידת נכס בסיס(. )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחירכמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי 

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון 

 בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:
0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5מספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו ה

 https://www.plus500.co.il/Instruments/TF –לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה 

 ר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.ובפרטי המכשי
 שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.

  בטוחות

https://www.theice.com/products/86/Russell-2000-Index-Mini-Futures/specs
https://www.theice.com/products/86/Russell-2000-Index-Mini-Futures/data
https://www.plus500.co.il/Instruments/TF
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Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 5%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה
 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה
 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלתלא  החברה

  

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

$0.01 

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

contracts * 0.01$  

Contracts –  לעסקה החוזיםכמות . 

Russell 2000 Index Mini Futures  –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 Russell 2000 Index ( במחיר חוזה 0.01, תזוזה מינימלית ) Russell 2000 Index Mini Futures יחידות  100עבור רכישת  : לדוגמה

Mini Futures  50$, תביא לרווח/הפסד של. 
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19-עדכון אחרון  תאריך

 בסיס נכס סיווג בסיס נכס פיננסי מכשיר
פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 הפרשים חוזה

(CFD) 
Baidu, Inc.  בעל מועד  המכשיר אינו מנייה

 פקיעה
5% 

 הפיננסי המכשיר

 הפרשים חוזה
(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 ומסחר מינוף
 הפרשים בחוזה

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות חלפתו יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 פיננסיה מכשירה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה

 ובסעיףנוספים מהחזקת המכשיר הפיננסי  תקבוליםהתאמות/כמפורט בסעיף  "corporate actionאו בקרות " לתקנון 9לסעיף 
 לתקנון. 11

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 פיננסי במכשיר
 מרווח עמלת)כולל 
 ולמעט ציטוט
  (נוספות עמלות

ההפרש  כפול( Amount) מניותכמות : המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח
 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [Baidu, Inc.
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − Baidu, Inc  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [Baidu, Inc  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  Baidu, Inc.
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 ]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 :מקרא

Amount – כמות מניות . 

Baidu, Inc  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

Baidu, Inc  
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

Baidu, Inc  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

Baidu, Inc  
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תעשה לפי שער המכירה בזירה : ההמרה שער קביעת אופן

(bid ) 10של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד סגירת העסקה, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 
 לתקנון(.

 

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 החזקת בגין עמלה
  פתוחה עסקה

 יום בכל) יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ Baidu, Inc  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 

 
מפורט  –( )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון אחת מנייהבגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14בפרק 

 
 לנקודה העשרונית(.ספרות מעבר  2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ Baidu, Inc 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
 

מפורט   –)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(  מנייה אחתממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,( Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00השעה לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount – כמות מניות  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

𝐵𝑎𝑖𝑑𝑢, 𝐼𝑛𝑐  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועד של המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

𝐵𝑎𝑖𝑑𝑢, 𝐼𝑛𝑐  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 האחרוןלפי שער המכירה  תיעשה, המסחר חשבון מטבע לערכי, פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה:  המרת ההמרה שער קביעת אופן

(, בכפוף למנגנון המחירים לעילבגין העמלה )כמתואר  חיוב( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד bid) בזירה
 (.לתקנון 10 סעיף ראההבלתי תלוי )

R(Buy) - הריבית בתוספת החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 

1 month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 

R(Sell)- הריבית בניכוי החברה של מהעמלה מורכבת הריבית. שנתיים במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור (USD) Libor 1 

month חודש כל בתחילת שנקבעת כפי, השנתית. 
   - החברה באתר פירוט ראה –( ישראל שעון) 00:00:00 לשעה מעבר פתוחה עסקה החזקת בגין הזיכוי או החיוב שיעור לפירוט

https://www.plus500.co.il/Instruments/BIDU?searchTerm=baidu המסחר בפלטפורמת הבסיס נכס ובפרטי. 
 

המרת  עמלת
 מטבע 

 .מטבע המרת עמלת אין

 מכשירהגלגול 
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבוליםהתאמות/
נוספים מהחזקת 
   המכשיר הפיננסי

 .קיימים תקבולים נוספים כתוצאה מהחזקת המכשיר הפיננסי

https://www.plus500.co.il/Instruments/BIDU?searchTerm=baidu%20
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נוספות  עמלות
בקשר למכשיר 

 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 הפיננסי במכשיר

 חופשות ומועדי
 הפיננסי במכשיר

  16:30– 23:00ו' -יום ב'  –(: שעות מסחר שעון ישראל )שעון קיץ
 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 נקוב בו המטבע
 הפיננסי המכשיר

 )$(. הברית ארצות דולר

בשערי  יםכתוצאה משינוי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס

 ותיאור מלא שם

 תמציתי

,Baidu : מלא שם Inc  
 באידו  מניית : הבסיס נכס תיאור

    https://finance.yahoo.com/quote/BIDU?p=BIDU :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

 bin/browse-https://www.sec.gov/cgi- :לדיווחיה הרשמיים של החברה ראה

edgar?action=getcompany&CIK=0001329099&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml 
  

 NASDAQ מסחר מקום

     BIDU:נסחר בו בבורסה סימול הבסיס נכס סימול

 לא רלוונטי  הבסיס נכס עורך

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

https://finance.yahoo.com/quote/BIDU?p=BIDU 

 /בלומברג קוד
 רויטרס

:US  BIDU   (בלומברג ) 

 דולר ארה"ב( USD) הנכס מטבע

 יומית תקן סטיית
 הבסיס נכס

  האחרון ברבעון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות תוך יומית 
של נכס הבסיס )על 

 - HIGHבסיס 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 

שנמדד  (LOWפחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )( שנמדד ביום מסחר מסוים HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )
 בזירה המסחר

 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר מערכת

 הבסיס נכס סימול
 BIDU המסחר במערכות

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו
 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:

 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ר יחידת נכס בסיס בסך ומחי 1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל 
0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 –לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה 

https://www.plus500.co.il/Instruments/BIDU?searchTerm=baidu 
 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.

 מות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי בכ
  בטוחות

Margin  
של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה

 אחוז מערכן.

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
https://finance.yahoo.com/quote/BIDU?p=BIDU
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001329099&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001329099&type=&dateb=&owner=exclude&count=100&output=xml
https://finance.yahoo.com/quote/BIDU?p=BIDU
https://www.plus500.co.il/Instruments/BIDU?searchTerm=baidu%20
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 .הפוזיציה מגובה 5%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

 קריאה - התראה
 לבטוחה

(Margin Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 עסקה סגירת
 החברה ביוזמת

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  סקאות שפתח מגיע לשיעור מסויםההפסד של הלקוח בע כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע
 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 מחיר ציטוט מבנה
 הפיננסי המכשיר

X.XX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלתלא  החברה

 הציטוט תנודת
 בזירה המינימלי

$0.01 

 בגיןהפסד /רווח
 מינימלית תזוזה

 במחיר

amount * 0. 01$  

Amount – כמות מניות . 

Baidu, Inc. –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

,Baidu מניות 100עבור רכישת  :לדוגמה Inc.  ( במחיר חוזה 0.01, תזוזה מינימלית ) Baidu, Inc.  דולר  1, תביא לרווח/הפסד של
 ארה"ב.

 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19-עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס סיווג בסיס נכס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

SGD/JPY  שער חליפין של צמד

 מטבעות

בעל מועד  המכשיר אינו
 פקיעה

1% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 מינוף
 ומסחר
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 בותמחוש הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על
 תפקיע מועד

 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עלות כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

 שערשבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עלות)כולל  וההפסד הרווח
 קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר

 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [𝑆𝐺𝐷/𝐽𝑃𝑌 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − 𝑆𝐺𝐷/𝐽𝑃𝑌 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [𝑆𝐺𝐷/𝐽𝑃𝑌 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 − 𝑆𝐺𝐷/𝐽𝑃𝑌 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 :מקרא

Amount –  דולר סינגפוריסך . 

𝑆𝐺𝐷/𝐽𝑃𝑌 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝑆𝐺𝐷/𝐽𝑃𝑌 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

𝑆𝐺𝐷/𝐽𝑃𝑌 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

𝑆𝐺𝐷/𝐽𝑃𝑌 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX - ראה פירוט מנגנון המרה בהמשך – העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה . 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )ככל שנדרש(, תעשה במועד סגירת העסקה  : ההמרה שער קביעת אופן

המרה  -המרה ראשונה ממטבע העסקה לערך דולרי ) ככל שמטבע העסקה אינו דולר ארה"ב(  והשני  –ע המרה בשני שלבים: על ידי ביצו

( מצוטט בזירה ואילו sellלערך מטבע החשבון )אם אינו דולר ארה"ב(, המרה הדורשת הכפלה בשער חליפין, תתבסס על שער מכירה )

( מצוטט בזירה, המתייחסים לצמדי המטבעות הרלוונטיים, והכל בכפוף buyקנייה )המרה הדורשת פעולת חילוק תתבסס על שער 
 לתקנון(. 10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 

 .Bid-הלבין  Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ 𝑆𝐺𝐷/𝐽𝑃𝑌  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
 - )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון( אחד דולר סינגפורי בגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע

 בתקנון. 14מפורט בפרק 
 

 לנקודה העשרונית(.ספרות מעבר  2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )
 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ 𝑆𝐺𝐷/𝐽𝑃𝑌  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
 - אחד )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(  דולר סינגפורי ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 

 בתקנון. 14מפורט בפרק 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )
 

( היא שלילית משמעות Interest)במידה ותוצאת חישוב  ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

לפירוט ימי מסחר וחופשות בכל יממה.  00:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount –  סינגפרי דולרסך. 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

𝑆𝐺𝐷/𝐽𝑃𝑌  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

𝑆𝐺𝐷/𝐽𝑃𝑌  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדי של המכשיר הפיננס בזירה המכירה מחיר.  

𝐹𝑋– הפיננסי המכשיר נקוב בו ממטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 .פיננסי במכשיר הפסד/הרווח יתרת חישוב ראה סעיף : ההמרה שער קביעת אופן

 R (Buy)  - 1  שבין ההפרש בניכוי החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור SIBOR 

)  𝑆𝐺𝐷( Rate Month לבין )  𝐽𝑃𝑌( LIBOR 1 Month חודש כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים. 

R (Sell) - 1  בין ההפרש בתוספת החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור SIBOR   

)  𝑆𝐺𝐷(  Rate  Month לבין )JPY( LIBOR 1 Month חודש כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, מונחים. 
 ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 00:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

SGFJPYhttp://www.plus500.co.il/Instruments/ .ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  
המרת  עמלת

 מטבע 
 .מטבע המרת עמלת אין

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 
המכשיר 
 הפיננסי  

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

http://www.plus500.co.il/Instruments/SGFJPY
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 עמלות
נוספות 
בקשר 

למכשיר 
 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

 00:30 – 23:00 ו' – 'ביום    –(: שעות מסחר שעון ישראל )שעון קיץ
 חופשות: מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 בו המטבע
 נקוב

 המכשיר
 הפיננסי

 יין יפני

בשערי  םכתוצאה משינויי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס
 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

   JAPANESE YEN / SINGAPORE DOLLAR: מלא שם

   SGD/JPYשער חליפין של צמד מטבעות  : הבסיס נכס תיאור

    srch-https://finance.yahoo.com/quote/SGDJPY=X?p=SGDJPY=X&.tsrc=fin :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

 SGD/JPY  :נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 לא רלוונטי

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

srch-https://finance.yahoo.com/quote/SGDJPY=X?p=SGDJPY=X&.tsrc=fin   

 קוד
 /בלומברג
 רויטרס

SGDJPY :CUR  (בלומברג ) 

 דולר סינגפורי ( SGD) הנכס מטבע
 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות 
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

בסיס 
HIGH - 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 
 

שנמדד  (LOWיותר )( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך בHIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )

 בזירה המסחר
 מערכת
 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

SGD/JPY 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו

 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:
 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות 

0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
https://finance.yahoo.com/quote/SGDJPY=X?p=SGDJPY=X&.tsrc=fin-srch%20%20
https://finance.yahoo.com/quote/SGDJPY=X?p=SGDJPY=X&.tsrc=fin-srch%20%20
https://finance.yahoo.com/quote/SGDJPY=X?p=SGDJPY=X&.tsrc=fin-srch%20%20
https://finance.yahoo.com/quote/SGDJPY=X?p=SGDJPY=X&.tsrc=fin-srch%20%20
https://finance.yahoo.com/quote/SGDJPY=X?p=SGDJPY=X&.tsrc=fin-srch%20%20
https://finance.yahoo.com/quote/SGDJPY=X?p=SGDJPY=X&.tsrc=fin-srch%20%20


 591 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 –י המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה לערכ

SGFJPYhttp://www.plus500.co.il/Instruments/ 
 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.

 יל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לע
 

  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 1%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן
 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  סקאות שפתח מגיע לשיעור מסויםההפסד של הלקוח בע כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XXX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלת החברה

 יעוגלו למעלה(. 5-9יעוגלו למטה,  1-4) ביותר, בהתאם למבנה הציטוט ערך הקרובמעגלת את מחיר הציטוט ל החברה  העיגול: אופן
  

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

0.001 

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

amount * 0.001  

Amount –  סינגפורי. דולרסך  

SGD/JPY –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 .יין יפני 1, תביא לרווח/הפסד של  SGD/JPY( במחיר שע"ח 0.001, תזוזה מינימלית )סינגפורי דולר  1000עבור רכישת : לדוגמה
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

http://www.plus500.co.il/Instruments/SGFJPY
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19-עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס סיווג בסיס נכס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

EUR/DKK 

 

שער חליפין של 

 צמד מטבעות

בעל מועד  המכשיר אינו
 פקיעה

1% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 ומסחר מינוף
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז א שוויה של העסקהמלו בסיס על
 תפקיע מועד

 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עלות כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  הפיננסיהמכשיר  את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

 שערשבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עלות)כולל  וההפסד הרווח
 קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר

 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [𝐸𝑈𝑅/𝐷𝐾𝐾 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − 𝐸𝑈𝑅/𝐷𝐾𝐾 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [𝐸𝑈𝑅/𝐷𝐾𝐾 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  𝐸𝑈𝑅/𝐷𝐾𝐾 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 :מקרא

Amount –  אירוסך . 

𝐸𝑈𝑅/𝐷𝐾𝐾 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝐸𝑈𝑅/𝐷𝐾𝐾
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

𝐸𝑈𝑅/𝐷𝐾𝐾 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

𝐸𝑈𝑅/𝐷𝐾𝐾 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX - ראה פירוט מנגנון המרה בהמשך – העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה . 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )ככל שנדרש(, תעשה במועד סגירת העסקה  : ההמרה שער קביעת אופן

המרה  -המרה ראשונה ממטבע העסקה לערך דולרי ) ככל שמטבע העסקה אינו דולר ארה"ב(  והשני  –לבים: על ידי ביצוע המרה בשני ש

( מצוטט בזירה ואילו sellלערך מטבע החשבון )אם אינו דולר ארה"ב(, המרה הדורשת הכפלה בשער חליפין, תתבסס על שער מכירה )

צוטט בזירה, המתייחסים לצמדי המטבעות הרלוונטיים, והכל בכפוף ( מbuyהמרה הדורשת פעולת חילוק תתבסס על שער קנייה )
 לתקנון(. 10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 

 .Bid-הלבין  Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ 𝐸𝑈𝑅/𝐷𝐾𝐾  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
 

מפורט   -( )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון אחד אירובגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14בפרק 

 העשרונית(.ספרות מעבר לנקודה  2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )
 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ 𝐸𝑈𝑅/𝐷𝐾𝐾  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 

מפורט   -אחד )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(  אירוממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount – סך אירו  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

𝐸𝑈𝑅/𝐷𝐾𝐾  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

𝐸𝑈𝑅/𝐷𝐾𝐾  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדי של המכשיר הפיננס בזירה המכירה מחיר.  

𝐹𝑋– הפיננסי המכשיר נקוב בו ממטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 .פיננסי במכשיר הפסד/הרווח יתרת חישוב ראה סעיף : ההמרה שער קביעת אופן

 R (Buy)  - שבין ההפרש בניכוי החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור  LIBOR 

(EUR) Month 1 לבין CIBOR DKK)(חודש כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים. 

R (Sell) - 1  בין ההפרש בתוספת החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור LIBOR 

(EUR) Month לבין CIBOR )DKK( חודש כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים. 
 ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 00:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

DKKhttp://www.plus500.co.il/Instruments/EUR רטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר.ובפ  
המרת  עמלת

 מטבע 
 .מטבע המרת עמלת אין

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 
המכשיר 
 הפיננסי  

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

http://www.plus500.co.il/Instruments/EURAUD
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 עמלות
נוספות 
בקשר 

למכשיר 
 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

 23:00יום ו'  – 00:30' ביום    –(: שעות מסחר קיץשעון ישראל )שעון 
 חופשות: מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 בו המטבע
 נקוב

 המכשיר
 הפיננסי

 כתר דני

בשערי  םכתוצאה משינויי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס
 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

     /DANISH KRONE EURO: מלא שם

  DKK/EURשער חליפין של צמד מטבעות  : הבסיס נכס תיאור

 srch-https://finance.yahoo.com/quote/EURDKK=X?p=EURDKK=X&.tsrc=fin :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

 EUR/DKK  :נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 לא רלוונטי

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

srch-https://finance.yahoo.com/quote/EURDKK=X?p=EURDKK=X&.tsrc=fin 

 קוד
 /בלומברג
 רויטרס

EURDKK:CUR  (בלומברג ) 

 מטבע אירו( EUR) הנכס מטבע
 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות 
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

בסיס 
HIGH - 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 

שנמדד  (LOW( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )

 בזירה המסחר
 מערכת
 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

EUR/DKK 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו

 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:
 יחידת נכס בסיס(. מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחירכמות יחידות 

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:

0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

לית $, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימ77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
https://finance.yahoo.com/quote/EURDKK=X?p=EURDKK=X&.tsrc=fin-srch
https://finance.yahoo.com/quote/EURDKK=X?p=EURDKK=X&.tsrc=fin-srch
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40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 –לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה 

DKKttp://www.plus500.co.il/Instruments/EURh 
 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.

 שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.
  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 1%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן
 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  סקאות שפתח מגיע לשיעור מסויםההפסד של הלקוח בע כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XXXX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלת החברה

 יעוגלו למעלה(. 5-9יעוגלו למטה,  1-4) ביותר, בהתאם למבנה הציטוט ערך הקרובמעגלת את מחיר הציטוט ל החברה העיגול: אופן
  

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

0.0001 

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

amount * 0.0001  

Amount – סך אירו . 

EUR/DKK –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 כתר דני. 1, תביא לרווח/הפסד של  EUR/DKK( במחיר שע"ח 0.0001אירו, תזוזה מינימלית ) 10000עבור רכישת : לדוגמה
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

http://www.plus500.co.il/Instruments/EURAUD
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19-עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס סיווג בסיס נכס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

EUR/ZAR 

 

שער חליפין של 

 צמד מטבעות

בעל מועד  המכשיר אינו
 פקיעה

1% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 ומסחר מינוף
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  יבמונח יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על
 תפקיע מועד

 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עלות כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

 שערשבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עלות)כולל  וההפסד הרווח
 קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר

 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [𝐸𝑈𝑅/𝑍𝐴𝑅 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − 𝐸𝑈𝑅/𝑍𝐴𝑅 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [𝐸𝑈𝑅/𝑍𝐴𝑅 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  𝐸𝑈𝑅/𝑍𝐴𝑅 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 :מקרא

Amount – סך אירו . 

𝐸𝑈𝑅/𝑍𝐴𝑅 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝐸𝑈𝑅/𝑍𝐴𝑅 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

𝐸𝑈𝑅/𝑍𝐴𝑅 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

𝐸𝑈𝑅/𝑍𝐴𝑅 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX - ראה פירוט מנגנון המרה בהמשך – העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה . 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )



 597 

המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )ככל שנדרש(, תעשה במועד סגירת העסקה  : ההמרה שער קביעת אופן
המרה  -ערך דולרי ) ככל שמטבע העסקה אינו דולר ארה"ב(  והשני המרה ראשונה ממטבע העסקה ל –על ידי ביצוע המרה בשני שלבים: 

( מצוטט בזירה ואילו sellלערך מטבע החשבון )אם אינו דולר ארה"ב(, המרה הדורשת הכפלה בשער חליפין, תתבסס על שער מכירה )

ות הרלוונטיים, והכל בכפוף ( מצוטט בזירה, המתייחסים לצמדי המטבעbuyהמרה הדורשת פעולת חילוק תתבסס על שער קנייה )
 לתקנון(. 10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 

 .Bid-הלבין  Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ 𝐸𝑈𝑅/𝑍𝐴𝑅  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
מפורט   -( )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון אחד אירובגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע
 בתקנון. 14בפרק 

 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )

 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ 𝐸𝑈𝑅/𝑍𝐴𝑅  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
מפורט   -אחד )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(  אירוממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 

 בתקנון. 14בפרק 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תעוגל למאית הקרובה ביותר )תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה 
 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל ת ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבוע, לרבובכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount – סך אירו  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

𝐸𝑈𝑅/𝑍𝐴𝑅  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

𝐸𝑈𝑅/𝑍𝐴𝑅  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

𝐹𝑋– הפיננסי המכשיר נקוב בו ממטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 .פיננסי במכשיר הפסד/הרווח יתרת חישוב ראה סעיף : ההמרה שער קביעת אופן

 R (Buy)  - שבין ההפרש בניכוי החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור  LIBOR 

(EUR) Month 1 לבין Rate Lending Overnight Spot Africa South of Bank (ZAR)בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים 
 .חודש כל

R (Sell) - 1  בין ההפרש בתוספת החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור LIBOR 

(EUR) Month לבין Lending Overnight Spot Africa South  of Bank (AUD) חודש כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים. 
 ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 00:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

http://www.plus500.co.il/Instruments/EURZAR .ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  
המרת  עמלת

 מטבע 
 .מטבע המרת עמלת אין

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 
המכשיר 
 הפיננסי  

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

http://www.plus500.co.il/Instruments/EURZAR


 598 

 עמלות
נוספות 
בקשר 

למכשיר 
 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

 23:00יום ו'  – 00:30' ביום    –(: שעות מסחר קיץשעון ישראל )שעון 
 חופשות: מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 בו המטבע
 נקוב

 המכשיר
 הפיננסי

 קאי רנד דרום אפרי

בשערי  םכתוצאה משינויי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס
 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

     /SOUTH AFRICAN RAND EURO: מלא שם

  ZAR/EURשער חליפין של צמד מטבעות  : הבסיס נכס תיאור

  srch-https://finance.yahoo.com/quote/EURZAR=X?p=EURZAR=X&.tsrc=fin :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

 EUR/ZAR  :נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 לא רלוונטי

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

srch-https://finance.yahoo.com/quote/EURZAR=X?p=EURZAR=X&.tsrc=fin 

 קוד
 /בלומברג
 רויטרס

EURZAR:CUR  (בלומברג ) 

 מטבע אירו( EUR) הנכס מטבע
 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות 
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

בסיס 
HIGH - 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 

שנמדד  (LOW( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס הנמוך ביותר )HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWת בשער נכס הבסיס הנמוך )באותו יום המסחר. התוצאה מחולק

 בזירה המסחר
 מערכת
 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

EUR/ZAR 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$מינימאלית נדרשת בסך הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו

 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:
 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה , כמות היחידות המינימאלית 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:

0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77סיס בסך ומחיר יחידת נכס ב 1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
https://finance.yahoo.com/quote/EURZAR=X?p=EURZAR=X&.tsrc=fin-srch
https://finance.yahoo.com/quote/EURZAR=X?p=EURZAR=X&.tsrc=fin-srch
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40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 –ה לערכי המינוף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החבר

http://www.plus500.co.il/Instruments/EURZAR 
 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.

 שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.
 

  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 1%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן
 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XXXX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלת החברה

 יעוגלו למעלה(. 5-9יעוגלו למטה,  1-4) ביותר, בהתאם למבנה הציטוט ערך הקרובמעגלת את מחיר הציטוט ל החברה העיגול: אופן
  

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

0.0001 

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

amount * 0.0001  

Amount – סך אירו . 

EUR/ZAR –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 דולר אוסטרלי. 1 , תביא לרווח/הפסד של EUR/ZAR( במחיר שע"ח 0.0001)אירו, תזוזה מינימלית  10000עבור רכישת : לדוגמה
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

http://www.plus500.co.il/Instruments/EURZAR
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 תקנון - דף מוצר
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19-עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס סיווג בסיס נכס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

GBP/SGD  שער חליפין של

 צמד מטבעות

בעל מועד  המכשיר אינו
 פקיעה

1% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 מינוף
 ומסחר
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציהז)הפו מלוא שוויה של העסקה בסיס על
 תפקיע מועד

 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עלות כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

 שערשבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עלות)כולל  וההפסד הרווח
 קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר

 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [GBP/SGD
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − GBP/SGD 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [GBP/SGD 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 − GBP/SGD

𝑎𝑠𝑘
𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒

]] ∗ 𝐹𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 :מקרא

Amount –סך לירות שטרלינג . 

GBP/SGD 
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

GBP/SGD 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

GBP/SGD 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

GBP/SGD 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX - ראה פירוט מנגנון המרה בהמשך – העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה . 
 

 (. ספרות מעבר לנקודה העשרונית 2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )ככל שנדרש(, תעשה במועד סגירת העסקה  : ההמרה שער קביעת אופן

המרה  -המרה ראשונה ממטבע העסקה לערך דולרי ) ככל שמטבע העסקה אינו דולר ארה"ב(  והשני  –על ידי ביצוע המרה בשני שלבים: 

( מצוטט בזירה ואילו sellלערך מטבע החשבון )אם אינו דולר ארה"ב(, המרה הדורשת הכפלה בשער חליפין, תתבסס על שער מכירה )

ירה, המתייחסים לצמדי המטבעות הרלוונטיים, והכל בכפוף ( מצוטט בזbuyהמרה הדורשת פעולת חילוק תתבסס על שער קנייה )
 לתקנון(. 10למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 

 

 .Bid-הלבין  Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 יום בכל יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 00:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 00:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ GBP/SGD  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
  - )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון( אחדלירת שטרלינג  בגובה פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע

 בתקנון. 14מפורט בפרק 
 

 לנקודה העשרונית(.ספרות מעבר  2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )
 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת עמלה בגין

amount ∗ GBP/SGD 
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛  * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋/365= Overnight premium 
 –)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(  אחדלירת שטרלינג  ממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה

 בתקנון. 14מפורט בפרק 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )
 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 00:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  00:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount –   סך לירות שטרלינג  . 

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.00:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

GBP/SGD  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

GBP/SGD  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (מכירה בעסקת) העסקה תפתיח במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

𝐹𝑋– הפיננסי המכשיר נקוב בו ממטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 .פיננסי במכשיר הפסד/הרווח יתרת חישוב ראה סעיף : ההמרה שער קביעת אופן

 R (Buy)  - שבין ההפרש בניכוי החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור  )GBP(

 LIBOR 1 Month  לבין Month 1 SIBOR SGD)(   חודש כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים. 

R (Sell) - בין ההפרש בתוספת החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור   )GBP( 

 LIBOR 1 Monthלבין Month 1 SIBOR  SGD)( חודש כל בתחילת שנקבע כפי שנתיים, במונחים. 
    ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 00:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

SGDhttps://www.plus500.co.il/Instruments/GBP.ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  
המרת  עמלת

 מטבע 
 .מטבע המרת עמלת אין

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 
המכשיר 
 הפיננסי  

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

https://www.plus500.co.il/Instruments/GBPZAR
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 עמלות
נוספות 
בקשר 

למכשיר 
 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

 23:00יום ו'  – 00:30' ביום    –(: שעות מסחר קיץשעון ישראל )שעון 
 חופשות:  מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 בו המטבע
 נקוב

 המכשיר
 הפיננסי

 ולר סינגפור.ד

בשערי  םכתוצאה משינויי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס
 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

  Singapore Dollar vs  BRITISH POUND: מלא שם

 GBP/SGDשער חליפין של צמד מטבעות  : הבסיס נכס תיאור

          srch-https://finance.yahoo.com/quote/GBPSGD=X?p=GBPSGD=X&.tsrc=fin  :הבסיס נכס אודות נוסף למידע

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

        GBP/SGD:נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 לא רלוונטי

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

srch-https://finance.yahoo.com/quote/GBPSGD=X?p=GBPSGD=X&.tsrc=fin   
 קוד

 /בלומברג
 רויטרס

SGDGBP 

 שטרלינג לירה ( (GBP הנכס מטבע
 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות 
תוך יומית 

של נכס 
הבסיס )על 

בסיס 
HIGH - 

LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 
 

שנמדד  (LOWהבסיס הנמוך ביותר )( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )

 בזירה המסחר
 מערכת
 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

GBP/SGD 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו

 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:
 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ר יחידת נכס בסיס בסך ומחי 1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 לכמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל 

0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
https://finance.yahoo.com/quote/GBPSGD=X?p=GBPSGD=X&.tsrc=fin-srch%20%20%20%20%20%20
https://finance.yahoo.com/quote/GBPSGD=X?p=GBPSGD=X&.tsrc=fin-srch%20%20%20%20%20%20
https://finance.yahoo.com/quote/GBPSGD=X?p=GBPSGD=X&.tsrc=fin-srch%20%20%20%20%20%20
https://finance.yahoo.com/quote/GBPSGD=X?p=GBPSGD=X&.tsrc=fin-srch%20%20
https://finance.yahoo.com/quote/GBPSGD=X?p=GBPSGD=X&.tsrc=fin-srch%20%20
https://finance.yahoo.com/quote/GBPSGD=X?p=GBPSGD=X&.tsrc=fin-srch%20%20
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40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 –וף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה לערכי המינ

SGDhttps://www.plus500.co.il/Instruments/GBP 
 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.

 לעיל אינו אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות.שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון 
  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 1%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן
 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  סקאות שפתח מגיע לשיעור מסויםההפסד של הלקוח בע כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XXXX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלת החברה

 יעוגלו למעלה(. 5-9יעוגלו למטה,  1-4) ביותר, בהתאם למבנה הציטוט ערך הקרובמעגלת את מחיר הציטוט ל החברה  העיגול: אופן
  

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

0.0001 

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

amount * 0.0001  

Amount –  .סך לירות שטרלינג 

GBP/SGD -  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

 .רנד דרום אפריקאי  0.1, תביא לרווח/הפסד של   GBP/SGD( 010.00, תזוזה מינימלית ) לירות שטרלינג  0001עבור רכישת : לדוגמה
 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים
לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף המוצר.  ניתן

 לינק לאתר הדיווחים: 
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E 

https://www.plus500.co.il/Instruments/GBPZAR
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 מוצר דף - תקנון
 פיננסי מכשיר פרופיל

 07/07/19-עדכון אחרון  תאריך

 מכשיר

 פיננסי
 בסיס נכס סיווג בסיס נכס

פקיעה של המכשיר 

 הפיננסי

 נדרשת בטוחה

 לפתיחת מינימלית

 עסקה

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

NZD/CAD 

 

שער חליפין של 

 צמד מטבעות

בעל מועד  המכשיר אינו
 פקיעה

1% 

 הפיננסי המכשיר

 חוזה
 הפרשים

(CFD) 

( בבורסה במסחר נסחר אינו, משמע, OTC - Over The Counter) לדלפק מעבר הנסחר למינוף שניתן פיננסי מכשיר הוא הפרשים חוזה
 את( הבסיס נכס תנועת וכיוון מכירה או רכישה, העסקה לכיוון בהתאם) מפסיד/מרוויח הלקוח. הבסיס נכס ממחיר נגזר ערכו ואשר

 במועד( העסקה)גודל  הבסיס נכס במונחי ערכו לבין העסקה סגירת במועד( העסקה)גודל  בסיס נכס במונחי החוזה ערך בין ההפרש
 כמפורט לילה במשך החוזה החזקת בגין חיוביים/ומזיכויים מסחר מעמלות שנובעות תוותוספ עמלות מנוכות ההפסד/מהרווח. פתיחתה

 הבסיס בנכס זכויות כל אין וללקוח( cash settlement) בלבד כספית התחשבנות היא הלקוח מול החברה של ההתחשבנות. זה מוצר בדף
 .עצמו

 ומסחר מינוף
 בחוזה

 הפרשים

 נדרש אלאהעסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(,  שווי מלוא את להפקיד נדרש אינו לקוח כי היא המינוף משמעות
 ,הפוזיציה לכיוון המנוגדות הבסיס נכס בשער קטנות תנודות נדרשות כך יותר גבוה שהמינוף ככל. מערכן אחוז רק( כבטוחה) להפקיד

 האחוז היא המינימלית הנדרשת הבטוחה. השקעתו את יפסיד והלקוח הלקוח של העסקאות את יזום באופן תסגור שהחברה כדי
 ביטחונותיו את מצמצמת, הנדרשת הבטוחה הקצאת. העסקה לטובת להקצות לקוח נדרש אותו, עסקה של הנקוב מערכה המינימאלי

 סךההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך  כאשר. נוספות פוזיציות לפתוח יכולתו ואת הלקוח של הפנויים
 מחושבות הפיננסי המכשיר עם בקשר הנגבות העמלות. לתקנון 9בסעיף  כמפורט יזומה עסקאות סגירת החברה תבצע, בחשבונו הכספים

 נכס בסיס(.  במונחי יציה)הפוז מלוא שוויה של העסקה בסיס על

 תפקיע מועד
 מכשירה
 פיננסיה
 

 (. מדויקיםושעה  תאריך) פקיעה מועד אין הפיננסי למכשיר
כאשר החברה תבצע סגירת עסקאות יזומה בשל העדר בטוחות ובהתאם  או כאשר הלקוח יבחר לסגור את העסקה תסתיים העסקה
  לתקנון. 9לסעיף 

 יתרת חישוב
 הפסד/הרווח

 במכשיר
)כולל  פיננסי
 מרווח עמלת
 ציטוט
 ולמעט
 עמלות
  (נוספות

ההפרש  כפול( Units) חוזים כמות: המכשיר הפיננסי מקניית הנובעעמלות נוספות(  למעטו ציטוט מרווח עמלת כוללהפסד )הו הרווח
 שער ובין(, החישוב מועד או) העסקה סגירת במועדלזירה  המכשיר הפיננסי את הלקוחמכר  בו בזירה הפיננסי המכשיר שערשבין 

 למטבע ההמרה בשער תוכפלהחישוב  תוצאת. העסקה פתיחת במועדמהזירה  ההפרשים חוזה אתהלקוח  קנה בו בזירה הפיננסי המכשיר
 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד החשבון

שבין  ההפרש כפול חוזים כמות: המכשיר הפיננסי ממכירת הנובע( נוספות עמלות ולמעט ציטוט מרווח עמלת)כולל  וההפסד הרווח
 בו בזירה הפיננסי המכשיר שער ובין, העסקה פתיחת במועד לזירה המכשיר הפיננסי את הלקוח מכר בו בזירההפיננסי  המכשיר שער
 החשבון למטבע ההמרה בשערהחישוב תוכפל  תוצאת(. החישוב מועד)או  העסקה סגירת במועד את חוזה ההפרשים מהזירה הלקוח קנה

 (.החישוב במועד או) העסקה סגירת במועד

 :מכשיר פיננסי( Buy) מרכישת הפסד/רווח נוסחת

[amount ∗ [𝑁𝑍𝐷/𝐶𝐴𝐷 
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  − 𝑁𝑍𝐷/𝐶𝐴𝐷  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
 

 : מכשיר פיננסי( Sell) ממכירת הפסד/רווח נוסחת

[amount  ∗ [𝑁𝑍𝐷/𝐶𝐴𝐷  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 −  𝑁𝑍𝐷/𝐶𝐴𝐷 
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒]] ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
 :מקרא

Amount –  זילנדיו ני דולרסך.  

𝑁𝑍𝐷/𝐶𝐴𝐷  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (. רכישה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה הקניה שער 

𝑁𝑍𝐷/𝐶𝐴𝐷  
𝑏𝑖𝑑

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.רכישה בעסקת) העסקה סגירת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירה שער 

𝑁𝑍𝐷/𝐶𝐴𝐷  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (. מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדהמכשיר הפיננסי  של בזירה המכירהשער 

𝑁𝑍𝐷/𝐶𝐴𝐷  
𝑎𝑠𝑘

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – (.מכירה בעסקת) העסקה סגירת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה הקניה שער 

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(.  2תוצאות חישוב רווח/הפסד בעסקה יעוגלו למאית הקרובה ביותר )
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המרת רווח/הפסד המתקבל בעסקה, לערכי מטבע חשבון המסחר )אם נדרש(, תעשה לפי שער המכירה בזירה : ההמרה שער קביעת אופן

(bid/של צמד המטבעות דולר ארה"ב ) 10מטבע חשבון המסחר, במועד סגירת העסקה, בכפוף למנגנון המחירים הבלתי תלוי ראה סעיף 
 לתקנון(.

 

 .Bid-וה Ask-ה בין בהפרש ביטוי לידי באה הציטוט מרווח עמלת

 בגין עמלה
 החזקת
 עסקה

  פתוחה

 יום בכל יזוכה או יחויב הלקוח(. ישראל שעון) 22:00:00 השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת אומזכה  החברה

 :שלהן לנוסחה בהתאם, P&L -ה הפיננסי במכשיר וההפסד הרווח מיתרת 22:00:00 :בשעה
 

 (: Buy רכישה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה

amount ∗ 𝑁𝑍𝐷/𝐶𝐴𝐷  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(buy)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
  –( )הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון דולר ניו זילנדי אחדבגובה  פתוחה עסקת רכישה החזקת בגין עמלהיומי של  ממוצע

 בתקנון. 14מפורט בפרק 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )
 

 :(Sell מכירה עסקת) פתוחה עסקה החזקת בגיןעמלה 

amount ∗ 𝑁𝑍𝐷/𝐶𝐴𝐷  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 * (R(sell)) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑋(𝑏𝑖𝑑)/365= Overnight premium 
  –)הנתונים מחושבים על בסיס הרבעון האחרון(  דולר ניו זילנדי אחדממוצע יומי של עמלה בגין החזקת עסקת מכירה פתוחה בגובה 

 בתקנון. 14מפורט בפרק 
 

 ספרות מעבר לנקודה העשרונית(. 2תוצאת חישוב עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה תעוגל למאית הקרובה ביותר )
 

( היא שלילית משמעות Interestבמידה ותוצאת חישוב ) ( היא חיובית משמעות הדבר כי הלקוח יחויב,Interestבמידה ותוצאת חישוב )
 יזוכה. הדבר כי הלקוח

 
, תוביל , לרבות ימי חופשות ממסחר, ימי חג ללא מסחר וסופי שבועבכל יממה 22:00:00לב, החזקת העסקה פתוחה מעבר לשעה  םשי

בכל יממה. לפירוט ימי מסחר וחופשות  22:00:00לחיוב/זיכוי בריבית בהתאם למספר הפעמים בהם העסקה הפתוחה חצתה את השעה 
 ".הפיננסי במכשיר חופשות ומועדי הפיננסי במכשיר מסחר שעותראה סעיף "

 
 :מקרא

-  Overnight premium פתוחה פוזיציהחיוב בגין החזקת עסקה /זיכוי סך. 

Amount –  ניזילנדי דולרסך.   

D– ( בהם יחויב הלקוח בגין החזקת החיוביםכמות הימים )לרבות ימי חופשה וחג.22:00:00פתוחה בכל יום לאחר השעה  עסקה , 

𝑁𝑍𝐷/𝐶𝐴𝐷  
𝑎𝑠𝑘

𝑜𝑝𝑒𝑛 – (.רכישה בעסקת) העסקה תפתיח במועד של המכשיר הפיננסי  בזירה הקנייה מחיר 

𝑁𝑍𝐷/𝐶𝐴𝐷  
𝑏𝑖𝑑

𝑜𝑝𝑒𝑛 –  (מכירה בעסקת) העסקה פתיחת במועדשל המכשיר הפיננסי  בזירה המכירה מחיר.  

FX (bid) - העסקה נקובה בו מהמטבע החשבון למטבע המרה שער . 
 האחרוןלפי שער המכירה  תיעשה, המסחר חשבון מטבע לערכי, פתוחה עסקה החזקת בגין עמלה:  המרת ההמרה שער קביעת אופן

(, בכפוף למנגנון המחירים לעילבגין העמלה )כמתואר  חיוב( של צמד המטבעות דולר ארה"ב/מטבע חשבון המסחר, במועד bid) בזירה
 (.לתקנון 10 סעיף ראההבלתי תלוי )

 R (Buy)  - שבין ההפרש בניכוי החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים רכישה עסקת בגין הריבית שיעור  Bank  

)  𝑁𝑍𝐷( Rate Cash Official Spot Zealand New of לבין Bank of Canada Spot  )CAD( שנקבע כפי שנתיים, במונחים 
 .חודש כל בתחילת

R (Sell) - בין ההפרש בתוספת החברה של עמלהמה מורכבת הריבית שנתיים. במונחים מכירה עסקת בגין הריבית שיעור  (NZD)

Rate Cash Official Spot Zealand New of Bank לבין Bank of Canada Spot overnight  )CAD(כפי שנתיים, במונחים 
 .חודש כל בתחילת שנקבע
  ראה פירוט באתר החברה – )שעון ישראל( 22:00:00מעבר לשעה  פתוחה עסקההחזקת  בגיןהחיוב או הזיכוי  שיעור לפירוט

  http://www.plus500.co.il/Instruments/NZDCAD .ובפרטי נכס הבסיס בפלטפורמת המסחר  

המרת  עמלת
 מטבע 

 .מטבע המרת עמלת אין

גלגול 
 מכשירה
 פיננסיה

 לא רלוונטי.

 תקבולים
נוספים 

מהחזקת 

 תקבולים מהחזקתו.  ללקוח מקנה אינוהפיננסי  המכשיר

http://www.plus500.co.il/Instruments/NZDCAD
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המכשיר 
 הפיננסי  

 עמלות
נוספות 
בקשר 

למכשיר 
 הפיננסי 

 אין

 מסחר שעות
 במכשיר
 הפיננסי

 ומועדי
 חופשות
 במכשיר
 הפיננסי

 23:00יום ו'  –   00:00 'ביום   –(: שעות מסחר קיץשעון ישראל )שעון 
 23:00יום ו'  – 23:00' איום –(: שעות מסחר חורףשעון ישראל )שעון 

 
 חופשות: מועדי

https://www.plus500.co.il/Instruments 
 

 בו המטבע
 נקוב

 המכשיר
 הפיננסי

 )$(. קנדי דולר

בשערי  יםכתוצאה משינוי להפסיד/להרוויח עלול הנך, בחברההמסחר  חשבון ממטבע שונה הפיננסי המכשיר נקוב בו המטבע כאשר
 החליפין. 

 הבסיס נכס

 מלא שם

 ותיאור

 תמציתי

   /CANADIAN DOLLAR NEW ZEALAND DOLLAR: מלא שם

  NZD/CADשער חליפין של צמד מטבעות  : הבסיס נכס תיאור

  srch-https://finance.yahoo.com/quote/NZDCAD=X?p=NZDCAD=X&.tsrc=fin: הבסיס נכס אודות נוסף למידע

 מסחר בין בנקאי מסחר מקום

 נכס סימול

 הבסיס

 NZD/CAD   :נסחר בו בבורסה סימול

 נכס עורך
  הבסיס

 רלוונטילא 

  מחיר
  -הבא מתפרסמים מחירי נכס הבסיס באופן רציף וללא תשלום  בלינק

srch-https://finance.yahoo.com/quote/NZDCAD=X?p=NZDCAD=X&.tsrc=fin 

 קוד
 /בלומברג
 רויטרס

NZDCAD:CUR   (בלומברג ) 

 זילנדיו ני דולר ( NZD ) הנכס מטבע

 תקן סטיית
 נכס יומית

 הבסיס
 ברבעון

  האחרון

 בתקנון. 14נתון סטיית תקן יומית מפורט בפרק 
 

תנודתיות תוך 
יומית של נכס 

הבסיס )על 
 HIGHבסיס 

- LOW) 

 בתקנון. 14נתוני תנודתיות תוך יומית של נכס הבסיס מפורטים בפרק 
 

שנמדד  (LOWהנמוך ביותר )( שנמדד ביום מסחר מסוים פחות שער נכס הבסיס HIGHאופן החישוב: שער נכס הבסיס הגבוה ביותר )

 ( ביותר שנמדד באותו יום המסחר.LOWבאותו יום המסחר. התוצאה מחולקת בשער נכס הבסיס הנמוך )

 בזירה המסחר

 מערכת
 Plus500 מערכת המסחר:  שם  מסחר

 נכס סימול
 הבסיס

 במערכות
 המסחר

NZD/CAD 

מסחר  כמות
 מינימלית 

 . 40$הכמות הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימאלית נדרשת בסך ת המינימאלית לעסקה הינה כמות היחידו
 להלן חישוב כמות יחידות מינימלית בעסקה:

 יחידת נכס בסיס(. כמות יחידות מינימאלית=בטוחה מינימלית נדרשת חלקי )שיעור הבטוחה המינימלית הנדרשת*מחיר

 
, כמות היחידות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה 160$ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:20ברמת מינוף   לדוגמא:

 יח': 5 הינה 40$מינימלית נדרשת בסך 

40/(0.05*160)=5 
 אחת ליום החברה תבצע חישוב ועדכון הכמות המינימאלית בהסתמך על נתוני המסחר בעת העדכון.

 כמות הקרובה ביותר בכפולות הבאות:בהתקבל תוצאה לא עגולה, הכמות תעוגל ל

https://www.google.com/url?q=https://www.plus500.co.il/Instruments&sa=D&source=hangouts&ust=1547458069137000&usg=AFQjCNGSvmWnGNdq6YPkQb_M36WrIM73cw
https://finance.yahoo.com/quote/NZDCAD=X?p=NZDCAD=X&.tsrc=fin-srch
https://finance.yahoo.com/quote/NZDCAD=X?p=NZDCAD=X&.tsrc=fin-srch
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 :9201לשנת  1נתונים סטטיסטים אודות המכשירים הפיננסים רבעון  .14
 :תנודתיות תוך יומית א.

0.00001,0.00002,0.000025,0.00005,0.0001,0.0002,0.00025,0.0005,0.001,0.002,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.025,0.05,0.1,0.2,0.25,0.5, 
1,2,2.5,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000,200000,250000,500000, 

$, הכמות המינימאלית הנדרשת לפתיחת עסקה בעלת בטוחה מינימלית 77ומחיר יחידת נכס בסיס בסך  1:10לדוגמא: ברמת מינוף 

 יח': 5 הינה 40$נדרשת בסך 

40/(0.1*77)=5.194 
 385$  , ולכן שווי העסקה המינימלי יהיה5המספר הקרוב ביותר לתוצאה שהתקבלה הינו 

 –ף והכמות המינימאלית העדכניים בזירה, ראה פירוט באתר החברה לערכי המינו

http://www.plus500.co.il/Instruments/NZDCAD 
 ובפרטי המכשיר הפיננסי בפלטפורמת המסחר.

 אפשרי ביחס לעסקאות פתוחות. שינוי בכמות היחידות המינימאלית בהתאם למנגנון לעיל אינו
  בטוחות

Margin  

של העסקאות שהוא פותח )הפוזיציה במונחי נכס הבסיס(, אלא נדרש להפקיד )כבטוחה( רק  יןלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שוויה
 אחוז מערכן.

 .הפוזיציה מגובה 1%: זה פיננסי למכשיר מינימלית נדרשת בטוחה

 לתקנון. 9ראה סעיף  –( Margin) הנדרשת הבטוחה שווי חישוב לאופן

 - התראה
 קריאה

 לבטוחה
(Margin 

Call ) 

 החברה תתריעהכספים בחשבונו,  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .החברה ביוזמת עסקה לסגירת התקרבות אודות
 לתקנון. 9ראה סעיף  –נוסף אודות קריאה לבטוחה  למידע

 סגירת
 עסקה

 ביוזמת
 החברה

(Stop Out) 

הכספים בחשבונו, תבצע החברה  סךמתוך  לתקנון( 9)המפורט בסעיף  ההפסד של הלקוח בעסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים כאשר
 .יזומה עסקאות סגירת

 .לתקנון 9 סעיף ראה –( Stop Out) עסקה סגירת אודותנוסף  למידע

 הפיננסי המכשיר של הציטוט ותדירות מבנה

 ציטוט מבנה
 מחיר

 המכשיר
 הפיננסי

X.XXXX 
 .הבסיס נכס נסחר בו המרכזי המסחר במקום הנכס נסחר בו למחיר ביחס מצטטת שהיא המחיר את מעגלת החברה

 יעוגלו למעלה(. 5-9יעוגלו למטה,  1-4) ביותר, בהתאם למבנה הציטוט ערך הקרובמעגלת את מחיר הציטוט ל החברה  העיגול: אופן
  

 תנודת
 הציטוט

 המינימלי
 בזירה

$0.0001 

הפסד /רווח
 תזוזה בגין

 מינימלית
 במחיר

amount * 0.0001$  

Amount –  זילנדיו ני דולרסך . 

  𝑁𝑍𝐷/𝐶𝐴𝐷    –  הפיננסי בזירה.  המכשיר של קנייה/מכירהמחיר 

,תביא לרווח/הפסד של NZD/CAD ( במחיר חוזה 0.0001, תזוזה מינימלית )  𝑁𝑍𝐷/𝐶𝐴𝐷 זילנדיו ני דולר  1000עבור רכישת  :לדוגמה
 .דולר קנדי  0.1

 הציטוטים ספק

 מתודולוגיות
 הציטוטים

 . לתקנון 10 סעיףהמחירים הבלתי תלוי ראה  למנגנון

 נוספים פרטים

 דיווחים

לעקוב אחר הדיווחים המידיים של הזירה בדבר אירועים הנוגעים למכשירים הפיננסים וכן לשינויים שיבוצעו בתקנון ובדף  ניתן
המוצר. לינק לאתר הדיווחים: 

Ehttps://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9 

 

http://www.plus500.co.il/Instruments/NZDCAD
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx#?q=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1500%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
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 תאריך 3 שם הכלי
אחוז השינוי 

 תאריך 2 3
אחוז השינוי 

 תאריך 1 2
אחוז השינוי 

1 

USA 500 09/05/2019 0.0236 12/05/2019 0.0238 06/05/2019 0.0250 

NASDAQ 100 09/05/2019 0.0293 06/05/2019 0.0300 12/05/2019 0.0326 

USA 30 09/05/2019 0.0215 12/05/2019 0.0238 06/05/2019 0.0260 

UK 100 17/06/2019 0.0170 13/05/2019 0.0178 06/05/2019 0.0223 

Japan 225 13/05/2019 0.0252 04/06/2019 0.0253 07/05/2019 0.0296 

France 40 19/05/2019 0.0204 06/05/2019 0.0236 17/06/2019 0.0265 

Australia 200 10/06/2019 0.0156 06/05/2019 0.0174 15/05/2019 0.0204 

Swiss 20 12/05/2019 0.0200 17/06/2019 0.0202 15/05/2019 0.0214 

Germany 30 06/05/2019 0.0242 15/05/2019 0.0271 17/06/2019 0.0313 

Europe 50 15/05/2019 0.0249 06/05/2019 0.0264 17/06/2019 0.0276 

Hong Kong 50 09/05/2019 0.0263 08/05/2019 0.0325 17/06/2019 0.0329 

USA 2000 05/05/2019 0.0280 06/05/2019 0.0291 12/05/2019 0.0321 

oil 29/05/2019 0.0593 30/05/2019 0.0665 22/05/2019 0.0712 

gold 24/06/2019 0.0191 20/06/2019 0.0212 19/06/2019 0.0267 

Silver 20/06/2019 0.0258 02/05/2019 0.0259 19/06/2019 0.0260 

Platinum 03/04/2019 0.0355 04/06/2019 0.0387 02/06/2019 0.0394 

Coffee 21/05/2019 0.0539 31/05/2019 0.0623 05/06/2019 0.0775 

Sugar 27/06/2019 0.0398 21/05/2019 0.0431 31/05/2019 0.0448 

Wheat 27/06/2019 0.0612 29/05/2019 0.0679 28/05/2019 0.0697 

Corn 29/05/2019 0.0562 28/05/2019 0.0614 27/06/2019 0.0957 

Cotton 10/05/2019 0.0459 07/06/2019 0.0475 13/05/2019 0.0476 

Natural Gas 30/05/2019 0.0519 23/06/2019 0.0560 19/06/2019 0.0662 

Heating Oil 04/06/2019 0.0437 30/05/2019 0.0502 22/05/2019 0.0503 

Brent Oil 30/05/2019 0.0519 31/05/2019 0.0568 23/05/2019 0.0591 

Soybeans 28/05/2019 0.0337 11/06/2019 0.0351 13/05/2019 0.0402 

Palladium 09/05/2019 0.0526 30/04/2019 0.0583 28/04/2019 0.0759 

Copper 17/06/2019 0.0261 05/05/2019 0.0387 30/04/2019 0.0453 

Cocoa 01/05/2019 0.0385 16/04/2019 0.0397 15/05/2019 0.0471 

Gasoline 11/06/2019 0.0447 22/05/2019 0.0489 30/05/2019 0.0557 

Live Cattle 11/06/2019 0.0447 22/05/2019 0.0489 30/05/2019 0.0557 

USDX 03/05/2019 0.0070 03/06/2019 0.0073 07/06/2019 0.0076 

USD/ZAR 27/05/2019 0.0229 17/06/2019 0.0231 03/06/2019 0.0258 

USD/SEK 19/06/2019 0.0113 23/04/2019 0.0114 24/04/2019 0.0178 

USD/PLN 17/04/2019 0.0089 05/06/2019 0.0094 06/06/2019 0.0123 

USD/NOK 23/04/2019 0.0124 01/05/2019 0.0127 19/06/2019 0.0201 

USD/MXN 03/06/2019 0.0164 05/06/2019 0.0168 30/05/2019 0.0357 

USD/JPY 22/05/2019 0.0083 19/06/2019 0.0086 30/05/2019 0.0119 

USD/HKD 19/06/2019 0.0018 20/06/2019 0.0018 11/06/2019 0.0028 

USD/DKK 06/06/2019 0.0086 02/06/2019 0.0091 05/06/2019 0.0096 

USD/CNH 05/05/2019 0.0079 08/05/2019 0.0091 12/05/2019 0.0092 

USD/CHF 18/06/2019 0.0099 02/06/2019 0.0121 19/06/2019 0.0161 

USD/CAD 18/06/2019 0.0081 06/06/2019 0.0084 19/06/2019 0.0103 

SEK/NOK 19/06/2019 0.0096 10/06/2019 0.0100 24/04/2019 0.0112 

NZD/USD 07/05/2019 0.0130 13/06/2019 0.0134 16/04/2019 0.0163 

NZD/JPY 07/05/2019 0.0152 25/06/2019 0.0152 16/04/2019 0.0163 

NZD/CHF 07/05/2019 0.0141 25/06/2019 0.0146 16/04/2019 0.0164 

GBP/USD 18/06/2019 0.0105 31/03/2019 0.0108 02/05/2019 0.0143 
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GBP/SEK 01/04/2019 0.0105 31/03/2019 0.0118 24/04/2019 0.0154 

GBP/NZD 01/04/2019 0.0144 16/04/2019 0.0157 07/05/2019 0.0158 

GBP/NOK 07/04/2019 0.0108 14/05/2019 0.0108 19/06/2019 0.0152 

GBP/JPY 30/05/2019 0.0124 31/03/2019 0.0136 20/05/2019 0.0149 

GBP/DKK 01/04/2019 0.0104 02/05/2019 0.0107 31/03/2019 0.0122 

GBP/CHF 19/06/2019 0.0120 12/05/2019 0.0122 31/03/2019 0.0137 

GBP/CAD 31/03/2019 0.0103 02/05/2019 0.0107 01/04/2019 0.0121 

GBP/AUD 23/04/2019 0.0129 20/05/2019 0.0132 01/04/2019 0.0145 

EUR/USD 06/06/2019 0.0085 05/06/2019 0.0091 02/06/2019 0.0091 

EUR/SGD 05/06/2019 0.0071 20/06/2019 0.0072 17/06/2019 0.0076 

EUR/SEK 13/06/2019 0.0082 28/05/2019 0.0088 24/04/2019 0.0156 

EUR/PLN 29/04/2019 0.0033 02/05/2019 0.0033 06/06/2019 0.0044 

EUR/NZD 25/06/2019 0.0110 07/05/2019 0.0122 16/04/2019 0.0157 

EUR/NOK 01/05/2019 0.0094 09/05/2019 0.0099 19/06/2019 0.0115 

EUR/MXN 03/06/2019 0.0168 02/06/2019 0.0215 30/05/2019 0.0381 

EUR/JPY 06/05/2019 0.0093 30/05/2019 0.0093 20/06/2019 0.0097 

EUR/GBP 01/04/2019 0.0104 02/05/2019 0.0106 31/03/2019 0.0119 

EUR/CHF 12/05/2019 0.0074 02/06/2019 0.0076 19/06/2019 0.0104 

EUR/CAD 17/06/2019 0.0075 31/03/2019 0.0080 20/06/2019 0.0099 

EUR/AUD 01/04/2019 0.0096 23/04/2019 0.0097 17/06/2019 0.0106 

DKK/NOK 01/05/2019 0.0094 09/05/2019 0.0096 19/06/2019 0.0113 

CHF/SEK 08/05/2019 0.0113 24/06/2019 0.0120 24/04/2019 0.0159 

CHF/NOK 12/05/2019 0.0109 09/04/2019 0.0111 01/05/2019 0.0111 

CHF/JPY 20/06/2019 0.0091 19/06/2019 0.0096 06/05/2019 0.0100 

CHF/DKK 25/06/2019 0.0114 22/05/2019 0.0121 30/05/2019 0.0139 

CAD/JPY 25/06/2019 0.0114 22/05/2019 0.0121 30/05/2019 0.0139 

CAD/CHF 30/04/2019 0.0113 12/05/2019 0.0119 22/05/2019 0.0128 

AUD/USD 11/04/2019 0.0107 01/04/2019 0.0110 23/04/2019 0.0143 

AUD/SGD 02/04/2019 0.0086 01/04/2019 0.0094 23/04/2019 0.0106 

AUD/NZD 24/04/2019 0.0091 07/05/2019 0.0106 16/04/2019 0.0133 

EUR/DKK 19/05/2019 0.0007 12/05/2019 0.0008 20/06/2019 0.0013 

EUR/ZAR 27/05/2019 0.0216 03/06/2019 0.0238 17/06/2019 0.0274 

GBP/SGD 01/04/2019 0.0106 31/03/2019 0.0110 02/05/2019 0.0118 

NZD/CAD 07/04/2019 0.0096 07/05/2019 0.0146 16/04/2019 0.0148 

AUD/JPY 11/04/2019 0.0128 23/04/2019 0.0142 12/05/2019 0.0166 

AUD/CHF 08/05/2019 0.0118 23/04/2019 0.0148 12/05/2019 0.0155 

AUD/CAD 02/04/2019 0.0090 20/05/2019 0.0094 23/04/2019 0.0100 

USD/SGD 12/05/2019 0.0056 19/06/2019 0.0065 02/06/2019 0.0078 

GBP/ZAR 30/05/2019 0.0215 17/06/2019 0.0219 03/06/2019 0.0272 

SGD/JPY 30/05/2019 0.0086 22/05/2019 0.0087 12/05/2019 0.0124 

Apple 07/06/2019 0.0325 07/05/2019 0.0328 03/06/2019 0.0425 

Alphabet 
(Google) 25/06/2019 0.0282 03/06/2019 0.0398 15/05/2019 0.0482 

Microsoft 10/05/2019 0.0331 25/06/2019 0.0376 03/06/2019 0.0441 

Berkshire 
Hathaway 07/05/2019 0.0200 09/05/2019 0.0221 10/05/2019 0.0242 

Amazon 04/06/2019 0.0294 10/06/2019 0.0358 03/06/2019 0.0560 

Facebook 15/05/2019 0.0394 04/06/2019 0.0457 03/06/2019 0.0869 

Broadcom 20/05/2019 0.0406 11/06/2019 0.0419 18/06/2019 0.0612 
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Johnson & 
Johnson 23/04/2019 0.0255 18/04/2019 0.0330 29/05/2019 0.0568 

General Electric 04/06/2019 0.0437 26/04/2019 0.0526 30/04/2019 0.0540 

Wells Fargo 15/04/2019 0.0302 12/06/2019 0.0326 12/04/2019 0.0599 

AT&T 24/04/2019 0.0344 20/05/2019 0.0347 10/06/2019 0.0354 

JPMorgan 04/06/2019 0.0256 12/04/2019 0.0270 17/04/2019 0.0327 

Baidu 04/06/2019 0.0489 20/05/2019 0.0511 17/05/2019 0.0564 

Wal-Mart 10/05/2019 0.0242 26/04/2019 0.0264 16/05/2019 0.0307 

Verizon 10/06/2019 0.0254 03/06/2019 0.0353 20/05/2019 0.0418 

Pfizer 16/04/2019 0.0357 18/04/2019 0.0372 17/04/2019 0.0393 

Visa 10/05/2019 0.0262 06/05/2019 0.0271 03/06/2019 0.0384 

Coca Cola 22/05/2019 0.0214 23/04/2019 0.0242 05/06/2019 0.0292 

Intel 10/05/2019 0.0377 23/05/2019 0.0434 09/05/2019 0.0486 

Bank Of America 18/06/2019 0.0345 30/05/2019 0.0348 16/04/2019 0.0358 

Cisco 27/06/2019 0.0319 28/06/2019 0.0359 16/05/2019 0.0419 

IBM 04/06/2019 0.0284 23/05/2019 0.0344 17/04/2019 0.0410 

Walt Disney 18/06/2019 0.0325 29/04/2019 0.0343 12/04/2019 0.0358 

Citi Group 04/06/2019 0.0335 29/04/2019 0.0340 13/05/2019 0.0367 

Caterpillar  01/04/2019 0.0292 07/05/2019 0.0295 10/05/2019 0.0297 

3M 22/05/2019 0.0254 18/06/2019 0.0277 25/04/2019 0.0486 

Gilead Sciences 07/06/2019 0.0338 03/06/2019 0.0342 25/04/2019 0.0365 

McDonald's 30/05/2019 0.0186 30/04/2019 0.0224 10/06/2019 0.0317 

Nike 25/06/2019 0.0307 04/06/2019 0.0367 29/05/2019 0.0390 

Bristol Myers 03/05/2019 0.0321 26/06/2019 0.0323 24/06/2019 0.0401 

Qualcomm 23/04/2019 0.0556 17/04/2019 0.0783 16/04/2019 0.2387 

Starbucks 20/05/2019 0.0238 04/06/2019 0.0271 26/04/2019 0.0315 

Boeing 15/05/2019 0.0330 07/05/2019 0.0353 18/06/2019 0.0475 

Lockheed Martin 03/04/2019 0.0262 11/06/2019 0.0346 23/04/2019 0.0372 

Goldman Sachs 15/04/2019 0.0297 17/04/2019 0.0326 18/06/2019 0.0329 

Biogen Idec 24/04/2019 0.0407 11/04/2019 0.0414 07/05/2019 0.0450 

Colgate-
Palmolive 28/05/2019 0.0220 30/04/2019 0.0226 26/04/2019 0.0293 

AIG 09/05/2019 0.0320 03/06/2019 0.0361 08/05/2019 0.0429 

Abbott 16/04/2019 0.0346 07/05/2019 0.0350 17/04/2019 0.0423 

Morgan Stanley 17/04/2019 0.0299 18/06/2019 0.0315 15/05/2019 0.0329 

salesforce.com 11/06/2019 0.0461 03/06/2019 0.0495 04/06/2019 0.0580 

ConocoPhillips 05/06/2019 0.0403 26/06/2019 0.0412 23/05/2019 0.0452 

Tesla 12/06/2019 0.0681 23/05/2019 0.0708 04/06/2019 0.0797 

PayPal 15/05/2019 0.0326 11/06/2019 0.0365 03/06/2019 0.0632 

NVIDIA 18/06/2019 0.0541 17/05/2019 0.0562 04/06/2019 0.0565 

Netflix 17/04/2019 0.0496 10/06/2019 0.0505 22/04/2019 0.0512 

Merck 25/04/2019 0.0325 30/04/2019 0.0336 17/04/2019 0.0522 

MasterCard 11/06/2019 0.0323 06/05/2019 0.0369 03/06/2019 0.0526 

Adobe 11/06/2019 0.0463 25/06/2019 0.0474 03/06/2019 0.0585 

Philip Morris 31/05/2019 0.0358 28/05/2019 0.0378 18/04/2019 0.0565 

 
 

 
(, סטיית תקן יומית ועמלת מרווח ממוצע בגין Buy/Sellעמלה בגין החזקת עסקה פתוחה ) .ב

 :גלגול בודד
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 שם הכלי
עמלה בגין החזקת עסקה 

( *נקוב Buyפתוחה )
 במטבע נכס הבסיס 

עמלה בגין החזקת עסקה 
( *נקוב Sellפתוחה )

 במטבע נכס הבסיס 

סטיית תקן 
נכס -יומית

 הבסיס

עמלת מרווח ממוצעת  
בגין גלגול חוזה בודד 
)נקוב במטבע נכס 

 הבסיס(

USA 500 -1128.695 -11.093 0.005 0.45 

NASDAQ 100 -7762.902 -76.294 0.008 1.7 

USA 30 -92347.176 -907.589 0.006 3 

UK 100 -4747.016 -2587.659 0.005 1.08 

Japan 225 -30130.997 -33051.859 0.006 6 

France 40 -1666.012 -2338.263 0.006 1.24 

Australia 200 -4532.805 -1044.988 0.005 3 

Swiss 20 -4314.295 -8351.243 0.005 2 

Germany 30 -8342.235 -11708.399 0.006 1.92 

Europe 50 -650.101 -912.422 0.006 1 

Hong Kong 50 -97575.823 -13514.657 0.008 5 

USA 2000 -326.411 -3.208 0.007 0.27 

oil -0.399 0.085 0.016 0.0467 

gold -190.549 40.628 0.006 לא רלוונטי 

Silver -0.025 0.005 0.006 לא רלוונטי 

Platinum -79.604 16.973 0.010 0 

Coffee -1.013 0.216 0.015 0.2 

Sugar -0.017 0.004 0.010 0.03 

Wheat -25.444 5.425 0.015 0.55 

Corn -17.106 3.647 0.015 0.63 

Cotton -0.568 0.121 0.011 0.15 

Natural Gas -0.001 0.000 0.012 0.003 

Heating Oil 0.000 0.000 0.012 0.002 

Brent Oil -0.516 0.110 0.013 0.07 

Soybeans -83.836 17.875 0.010 1.2 

Palladium -210.050 44.786 0.012 1.85 

Copper -0.001 0.000 0.008 0.002 

Cocoa -639.250 136.297 0.011 4 

Gasoline 0.000 0.000 0.015 0.0018 

Live Cattle 0.000 0.000 0.015 0.09 

USDX -20.424 -0.201 0.002 0.03 

USD/ZAR -0.058 -0.010 0.006 לא רלוונטי 

USD/SEK 0.003 -0.012 0.003 לא רלוונטי 

USD/PLN 0.000 -0.001 0.003 לא רלוונטי 

USD/NOK -0.003 -0.005 0.004 לא רלוונטי 

USD/MXN -0.107 -0.013 0.005 לא רלוונטי 

USD/JPY 0.258 -1.449 0.002 לא רלוונטי 

USD/HKD -0.002 -0.004 0.000 לא רלוונטי 

USD/DKK 0.001 -0.006 0.002 לא רלוונטי 

USD/CNH -0.003 -0.002 0.002 לא רלוונטי 

USD/CHF 0.000 0.000 0.003 לא רלוונטי 

USD/CAD 0.000 0.000 0.003 לא רלוונטי 

SEK/NOK 0.000 0.000 0.002 לא רלוונטי 

NZD/USD 0.000 0.000 0.003  רלוונטילא 

NZD/JPY -0.004 -0.524 0.003 לא רלוונטי 
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NZD/CHF 0.000 0.000 0.003 לא רלוונטי 

GBP/USD 0.000 0.000 0.003 לא רלוונטי 

GBP/SEK -0.002 -0.012 0.003 לא רלוונטי 

GBP/NZD 0.000 0.000 0.003 לא רלוונטי 

GBP/NOK -0.010 -0.002 0.003 לא רלוונטי 

GBP/JPY -0.528 -1.456 0.003 לא רלוונטי 

GBP/DKK -0.001 -0.006 0.002 לא רלוונטי 

GBP/CHF 0.000 0.000 0.003 לא רלוונטי 

GBP/CAD 0.000 0.000 0.003 לא רלוונטי 

GBP/AUD 0.000 0.000 0.003 לא רלוונטי 

EUR/USD 0.000 0.000 0.002 לא רלוונטי 

EUR/SGD 0.000 0.000 0.002 לא רלוונטי 

EUR/SEK -0.005 -0.006 0.002 לא רלוונטי 

EUR/PLN -0.002 0.000 0.001 לא רלוונטי 

EUR/NZD 0.000 0.000 0.003 לא רלוונטי 

EUR/NOK -0.011 0.002 0.002 לא רלוונטי 

EUR/MXN -0.171 0.019 0.006 לא רלוונטי 

EUR/JPY -0.880 -0.626 0.003  רלוונטילא 

EUR/GBP 0.000 0.000 0.002 לא רלוונטי 

EUR/CHF 0.000 0.000 0.002 לא רלוונטי 

EUR/CAD 0.000 0.000 0.002 לא רלוונטי 

EUR/AUD 0.000 0.000 0.002 לא רלוונטי 

DKK/NOK 0.000 0.000 0.002 לא רלוונטי 

CHF/SEK -0.005 -0.004 0.003 לא רלוונטי 

CHF/NOK -0.009 0.002 0.003 לא רלוונטי 

CHF/JPY -0.818 -0.369 0.002 לא רלוונטי 

CHF/DKK -0.405 -0.261 0.003 לא רלוונטי 

CAD/JPY -0.029 -0.637 0.003 לא רלוונטי 

CAD/CHF 0.000 0.000 0.003 לא רלוונטי 

AUD/USD 0.000 0.000 0.003 לא רלוונטי 

AUD/SGD 0.000 0.000 0.002 לא רלוונטי 

AUD/NZD 0.000 0.000 0.002 לא רלוונטי 

EUR/DKK -0.003 -0.003 0.000 לא רלוונטי 

EUR/ZAR -0.064 0.038 0.006 לא רלוונטי 

GBP/SGD 0.000 0.000 0.002 לא רלוונטי 

NZD/CAD 0.000 0.000 0.003 לא רלוונטי 

AUD/JPY -0.018 -0.567 0.004 לא רלוונטי 

AUD/CHF 0.000 0.000 0.003 לא רלוונטי 

AUD/CAD 0.000 0.000 0.002 לא רלוונטי 

USD/SGD 0.000 0.000 0.002 לא רלוונטי 

GBP/ZAR -0.073 0.040 0.007 לא רלוונטי 

SGD/JPY 0.028 -0.673 0.002 לא רלוונטי 

Apple -11.924 -6.817 0.016 לא רלוונטי 

Alphabet (Google) -417.592 -238.751 0.015 לא רלוונטי 

Microsoft -5.056 -2.891 0.011 לא רלוונטי 

Berkshire 
Hathaway -13.438 -7.683 0.008 לא רלוונטי 

Amazon -1088.557 -622.363 0.013 לא רלוונטי 

Facebook -10.478 -5.991 0.018 לא רלוונטי 
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Broadcom -27.207 -15.555 0.019  רלוונטילא 

Johnson & 
Johnson -6.017 -3.440 0.010 לא רלוונטי 

General Electric -0.031 -0.018 0.019 לא רלוונטי 

Wells Fargo -0.687 -0.393 0.010 לא רלוונטי 

AT&T -0.317 -0.181 0.010 לא רלוונטי 

JPMorgan -3.813 -2.180 0.011 לא רלוונטי 

Baidu -6.382 -3.649 0.026 לא רלוונטי 

Wal-Mart -3.352 -1.917 0.009 לא רלוונטי 

Verizon -1.044 -0.597 0.010 לא רלוונטי 

Pfizer -0.550 -0.315 0.009 לא רלוונטי 

Visa -8.398 -4.802 0.008 לא רלוונטי 

Coca Cola -0.754 -0.431 0.007 לא רלוונטי 

Intel -0.773 -0.442 0.018  רלוונטילא 

Bank Of America -0.261 -0.149 0.012 לא רלוונטי 

Cisco -0.958 -0.548 0.014 לא רלוונטי 

IBM -5.936 -3.394 0.010 לא רלוונטי 

Walt Disney -5.515 -3.153 0.016 לא רלוונטי 

Citi Group -1.404 -0.803 0.013 לא רלוונטי 

Caterpillar  -5.480 -3.133 0.012  רלוונטילא 

3M -10.664 -6.097 0.017 לא רלוונטי 

Gilead Sciences -1.359 -0.777 0.012 לא רלוונטי 

McDonald's -12.304 -7.034 0.006 לא רלוונטי 

Nike -2.226 -1.273 0.012 לא רלוונטי 

Bristol Myers -0.682 -0.390 0.012 לא רלוונטי 

Qualcomm -1.680 -0.961 0.040  רלוונטילא 

Starbucks -1.929 -1.103 0.009 לא רלוונטי 

Boeing -41.778 -23.886 0.015 לא רלוונטי 

Lockheed Martin -35.061 -20.045 0.010 לא רלוונטי 

Goldman Sachs -12.303 -7.034 0.013 לא רלוונטי 

Biogen Idec -16.801 -9.606 0.010 לא רלוונטי 

Colgate-Palmolive -1.582 -0.904 0.008 לא רלוונטי 

AIG -0.779 -0.445 0.015 לא רלוונטי 

Abbott -1.942 -1.110 0.010 לא רלוונטי 

Morgan Stanley -0.625 -0.357 0.014 לא רלוונטי 

salesforce.com -7.698 -4.401 0.017 לא רלוונטי 

ConocoPhillips -1.223 -0.699 0.013 לא רלוונטי 

Tesla -17.135 -9.797 0.027 לא רלוונטי 

PayPal -3.846 -2.199 0.012 לא רלוונטי 

NVIDIA -8.633 -4.936 0.019 לא רלוונטי 

Netflix -40.862 -23.362 0.016 לא רלוונטי 

Merck -2.023 -1.157 0.011 לא רלוונטי 

MasterCard -19.633 -11.225 0.011  רלוונטילא 

Adobe -24.201 -13.837 0.014 לא רלוונטי 

Philip Morris -2.147 -1.227 0.009 לא רלוונטי 

 

 
 

 :ההוספה או התיקון ומהות האחרון התקנון עדכון תאריך .15
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מספר 
 עדכון

תאריך 
 העדכון

 מהות העדכון נושא פיםסעי עמודים

 ודפי מוצרמכשירים פיננסיים  דפי מוצר   15.1.2017 1

 דפי מוצר דפי מוצר   23.4.2017 2

תאגיד הוספת סעיף אירועי  11 18-16 23.7.2017 3
שמניותיו הרשומות למסחר 

בבורסה משמשות כנכס בסיס 
של מכשיר פיננסי הנסחר 

 ;בזירה

 

 דפי מוצר

אירועי תאגיד  -הוספת סעיף 
שמניותיו הרשומות למסחר בבורסה 

מכשיר משמשות כנכס בסיס של 
 פיננסי הנסחר בזירה;

עדכון דפי מוצר, לרבות הוספת דפי 
מוצר של מכשירים פיננסיים בעל 

 נכסי בסיס של מניות.

4 25.7.2017 551-
555 

 Gasolineהוספת דף מוצר  Gasolineהוספת דף מוצר  

עדכון שעות מסחר של צמדי    6.8.2017 5
 מט"ח 

עדכון שעות מסחר של צמדי מט"ח 
 מסוימים )כמפורט בדפי מוצר(

 –עדכון כמות מינימאלית   70 6.8.2017 6

CAC40 INDEX FUTURE 

 CAC40 –עדכון כמות מינימאלית 

INDEX FUTURE 

 –עדכון כמות מינימאלית   193 5.9.2017 7

SWISS FRANC/DANISH 

KRONE 

 –עדכון כמות מינימאלית 

SWISS FRANC/DANISH KRONE 

 –עדכון כמות מינימאלית   205 5.9.2017 8

SWISS FRANC/SWEDISH 

KRONA 

 –עדכון כמות מינימאלית 

SWISS FRANC/SWEDISH 

KRONA 

 –מינימאלית  כמותעדכון   265 5.9.2017 9

BRITISH POUND/ 

CANADIAN DOLLAR 

 – עדכון כמות מינימאלית

BRITISH POUND/ CANADIAN 

DOLLAR 

 –עדכון כמות מינימאלית   119 5.9.2017 10

NY Harb ULSD Futures 

 

 –עדכון כמות מינימאלית 

NY Harb ULSD Futures 

 

 –עדכון כמות מינימאלית   329 5.9.2017 11

US DOLLAR/HONG KONG 

DOLLAR 

 –עדכון כמות מינימאלית 

US DOLLAR/HONG KONG 

DOLLAR 

12 17.9.2017 523-
526 

 Adobeהוספת דף מוצר  

 Systems Incorporated 

 Adobe הוספת דף מוצר

 Systems Incorporated 

13 17.9.2017 527-
530 

 Mastercardהוספת דף מוצר  

Inc 

 Mastercard Incהוספת דף מוצר 

14 17.9.2017 531-
534 

 הוספת דף מוצר 

 Merck & Co., Inc 

 הוספת דף מוצר

 Merck & Co., Inc 
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15 17.9.2017 535-
538 

 הוספת דף מוצר  

 Netflix, inc 

 הוספת דף מוצר 

 Netflix, inc 

16 17.9.2017 539-
542 

 הוספת דף מוצר 

  NVIDIA Corp 

 הוספת דף מוצר

  NVIDIA Corp 

17 17.9.2017 543-
546 

 הוספת דף מוצר  

Paypal Holdings Inc 

 הוספת דף מוצר 

Paypal Holdings Inc 

18 17.9.2017 547-
550 

 הוספת דף מוצר  

Philip Morris International Inc 

 הוספת דף מוצר 

Philip Morris International Inc 

19 17.9.2017 551-
554 

  מוצר דף הוספת 

Tesla Inc 

 הוספת דף מוצר 

Tesla Inc 

20 17.9.2017 555-
558 

 מוצר דף הוספת 

BRITISH POUND vs 

SOUTH AFRICAN RAND 

 הוספת דף מוצר

BRITISH POUND vs SOUTH 

AFRICAN RAND 

21 17.9.2017 559-
562 

 מוצר דף הוספת 

US Dollar vs Singapore 

Dollar 

 הוספת דף מוצר

US Dollar vs Singapore Dollar 

 הסרת דפי מוצר   17.9.2017 22

Allergan plc 

Schlumberger Ltd 

UnitedHealth Group Inc 

Oracle Corp 

AbbVie PLC 

Chevron Corp 

Dow Chemical Co 

American Express Company 

 

 הסרת דפי מוצר

Allergan plc 

Schlumberger Ltd 

UnitedHealth Group Inc 

Oracle Corp 

AbbVie PLC 

Chevron Corp 

Dow Chemical Co 

American Express Company 

 – עדכון כמות מינימלית  388 17.09.2017 23

Apple Inc 

 – עדכון כמות מינימלית

Apple Inc 

עדכון נתונים סטטיסטיים    18.10.2017 24
  2017מהרבעון השלישי לשנת 

עדכון נתונים סטטיסטיים מהרבעון 
בקשר עם נכסי  2017השלישי לשנת 

הבסיס בכל דפי המוצר בתקנון 
 המסחר

עדכון כמות מסחר מינימאלית בדפי  עדכון כמות מסחר מינימאלית   18.10.2017 25

 Coffee, המוצר הבאים: 

 EUR/NZD, USD/DKK, EUR/PLN 

,NZD/USD ,USD/CNH  

CHF/NOK, ,USD/MXN ,USD/ZAR  

,USD/SEK USD/PLN ,USD/NOK. 

 מוצר דף הוספת 13 564 22.11.2017 26

US Dollar Index Futures 

 מוצר דף הוספת

US Dollar Index Futures 
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 הוספת דף מוצר 13 569 22.11.2017 27

Russell 2000 Index Mini 

 הוספת דף מוצר

Russell 2000 Index Mini 

עדכון שעות פעילות שירות  2 2 22.11.2017 28
 לקוחות

 עדכון שעות פעילות שירות לקוחות

תנאי פקיעת המכשיר עדכון  13  22.11.2017 29
הפיננסי ותנאי גלגול המכשיר 

הפיננסי במכשירים הפיננסיים 
מסוג חוזים עתידיים על מדדים 

  וחוזים עתידיים על סחורות.

 

עדכון תנאי פקיעת המכשיר הפיננסי 
ותנאי גלגול המכשיר הפיננסי 

במכשירים הפיננסיים מסוג חוזים 
עתידיים על מדדים וחוזים עתידיים 

 רותעל סחו

30 13.12.2017 159-
354 

556-
563 

13 

 

עדכון דפי המוצר של צמדי 
עדכון מועדי חופשות  -מט"ח 

 במכשיר הפיננסי

 -עדכון דפי המוצר של צמדי מט"ח 
 עדכון מועדי חופשות במכשיר הפיננסי

   עדכון דף המוצר של   13 265 13.12.2017 31

GBP/CAD-   עדכון כמות
 מינימאליתמסחר 

 -GBP/CAD  עדכון דף המוצר של  
 עדכון כמות מסחר מינימאלית

 INDEXעדכון דף המוצר של 13 71 13.12.2017 32

FUTURE  CAC 40  -  תיקון
טעות סופר בשם מלא ותיאור 

 תמציתי של המוצר

 INDEXעדכון דף המוצר של

FUTURE  CAC 40  -  תיקון טעות
תמציתי של סופר בשם מלא ותיאור 

 המוצר

עדכון נתונים סטטיסטיים    16.1.2018 33
  2017לשנת  הרביעימהרבעון 

עדכון נתונים סטטיסטיים מהרבעון 
בקשר עם נכסי  2017לשנת  הרביעי

הבסיס בכל דפי המוצר בתקנון 
 המסחר

 עדכון כמות מסחר מינימאלית עדכון כמות מסחר מינימאלית   16.1.2018 34

דפי בעדכון כמות מסחר מינימאלית  עדכון כמות מסחר מינימאלית  26-574 20.2.2018 35
 :הבאים המוצר

Swiss 20 

SEK/NOK 

Adobe 

AIG 

Amazon 

Apple 

AT&T 

Berkshire Hathaway 

Bristol Myers 

Cisco 

Citi Group 

Coca Cola 

Colgate-Palmolive 

Exxon Mobil 

Facebook 

General Electric 

Gilead Sciences 

Intel 

Johnson & Johnson 

MasterCard 

Merck 

Nike 

Pfizer 
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Philip Morris 

Europe 50 

salesforce.com 

Starbucks 

Tesla Motors 

Wal-Mart 

Wells Fargo 

 

 שם מלא ותיאור תמציתיעדכון  13  20.02.2018 36
 Europe 50בדף מוצר 

בדף  שם מלא ותיאור תמציתיעדכון 
 Europe 50מוצר 

עדכון נתונים סטטיסטיים    15.04.2018 37
  2018לשנת  הראשוןמהרבעון 

עדכון נתונים סטטיסטיים מהרבעון 
בקשר עם נכסי  2018לשנת  הראשון

הבסיס בכל דפי המוצר בתקנון 
 המסחר

 E-miniהסרת דף מוצר    15.04.2018 38

Russell 2000 Index Futures 

 E-mini Russell 2000הסרת דף מוצר 

Index Futures 

דפי בעדכון כמות מסחר מינימאלית  עדכון כמות מסחר מינימאלית  26-574 15.04.2018 39
 :הבאים המוצר

USD/PLN 

USD/NOK 

CHF/SEK 

Silver 

Sugar 

40 27.05.2018 570-
574 

 הוספת דף מוצר 13

Live cattle futeres 

 הוספת דף מוצר

Live cattle futeres 

שינוי שעות מסחר בדף מוצר  13 573 08.07.2018 41

Live Cattle Futures 
 Liveשינוי שעות מסחר בדף מוצר 

Cattle Futures 

42 08.07.2018 575-
579 

 מוצר דף הוספת 13

Russell 2000 Index Mini 

 מוצר דף הוספת

Russell 2000 Index Mini 

עדכון נתונים סטטיסטיים    08.07.2018 43
  2018לשנת  השנימהרבעון 

עדכון נתונים סטטיסטיים מהרבעון 
בקשר עם נכסי  2018לשנת  השני

הבסיס בכל דפי המוצר בתקנון 
 המסחר

שינוי שעות מסחר בדף מוצר  13 49 08.07.2018 44

ASX SPI 200 INDEX 

FUTURES 

 ASXשינוי שעות מסחר בדף מוצר 

SPI 200 INDEX FUTURES 

לינק לדף החברה ובו עדכון  4 3 08.07.2018 45
 ריכוז עמלות

לינק לדף החברה ובו ריכוז עדכון 
 עמלות

46 23.10.2018 580-
583 

 מוצר דף הוספת 13

Baidu, Inc 

 מוצר דף הוספת

Baidu, Inc  

 בגין עמלהיומי של  ממוצע   23.10.2018 47
 עסקת רכישה/מכירה החזקת
 פתוחה

שינוי הצגת ממוצע יומי של פרמיית 
 לילה מאחוז לערך נומינלי 

עדכון נתונים סטטיסטיים    23.10.2018 48
  2018לשנת  השלישימהרבעון 

עדכון נתונים סטטיסטיים מהרבעון 
בקשר עם נכסי  2018לשנת  השלישי

הבסיס בכל דפי המוצר בתקנון 
 המסחר
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49 20.11.2018 584-
587 

 מוצר דף הוספת 13

SGD/JPY 

 מוצר דף הוספת

SGD/JPY 

הפקדת ומשיכת כספים  5 3-4 20.11.2018 50
 לחשבון המסחר

 

 עדכון תוכן

 מדיניות ניגוד הענייניים  6 8-9 20.11.2018 51

 

 משניתהוספת נסיבה הפקדה 

עדכון שעות מסחר עבור המכשירים  עדכון שעות מסחר 13 26-586 20.11.2018 52
 הבאים:

EUR/USD 

GBP/USD 

USD/CHF 

NZD/CHF 

NZD/JPY 

USD/JPY 

GBP/JPY 

AUD/USD 

-עדכון שעות מסחר ב 13 51 04.12.2018 53
 ASX SPI 200 INDEX FUTURE 

-עדכון שעות מסחר ב
 ASX SPI 200 INDEX FUTURES 

 -שעות מסחר ב תיקון טעות 13  20.12.2018 54

US Dollar Index Futures 

Russell 2000 Index Mini 

 -תיקון טעות שעות מסחר ב

US Dollar Index Futures 

Russell 2000 Index Mini 

 חופשות מועדיבתיקון טעות  13  20.12.2018 55
 בצמדי מטבע

בצמדי  חופשות מועדיטעות בתיקון 
 מטבע

56 06.01.2019 587-
606 

 הוספת דפי מוצר: 13

EUR/DKK 

EUR/ZAR 

GBP/SGD 

NZD/CAD 

ZAR/JPY 

 הוספת דפי מוצר:

EUR/DKK 

EUR/ZAR 

GBP/SGD 

NZD/CAD 

ZAR/JPY 

 הוספת נסיבה במדיניות נגוד עניינים  מדיניות נגוד ענייניםעדכון  6  13.01.2019 57

 

עדכון נתונים סטטיסטיים  13  13.01.2019 58
  2018לשנת  הרביעימהרבעון 

עדכון נתונים סטטיסטיים מהרבעון 
בקשר עם נכסי  2018לשנת הרביעי 

הבסיס בכל דפי המוצר בתקנון 
 המסחר

הוספת טבלה מרכזת עבור  14  13.01.2019 59
 .סטטיסטייםנתונים 

הוספת טבלה מרכזת עבור נתונים 
 .סטטיסטיים

 הוספת נסיבה במדיניות נגוד עניינים מדיניות נגוד ענייניםעדכון  6  03.03.2019 60

  -עדכון שעות מסחר ב 13  03.03.2019 61

 50אירופה 

 30גרמניה 

 50הונג קונג 

  -עדכון שעות מסחר ב

 50אירופה 

 30גרמניה 

 50הונג קונג 
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 –עדכון שעת פרמיית לילה  13  03.03.2019 62

USD/JPY 

USD/CHF 

NZD/USD 

NZD/JPY 

NZD/CHF 

GBP/USD 

GBP/NZD 

GBP/JPY 

GBP/AUD 

EUR/USD 

EUR/NZD 

EUR/AUD 

AUD/USD 

AUD/SGD 

AUD/NZD 

NZD/CAD 

AUD/JPY 

AUD/CAD 
Australia 200 

USDX 

Gasoline 

ZAR/JPY 

 –עדכון שעת פרמיית לילה 

USD/JPY 

USD/CHF 

NZD/USD 

NZD/JPY 

NZD/CHF 

GBP/USD 

GBP/NZD 

GBP/JPY 

GBP/AUD 

EUR/USD 

EUR/NZD 

EUR/AUD 

AUD/USD 

AUD/SGD 

AUD/NZD 

NZD/CAD 

AUD/JPY 

AUD/CAD 
Australia 200 

USDX 
Gasoline 

ZAR/JPY 

עדכון נתונים סטטיסטיים  13  08.04.2019 63
  2019לשנת  הראשוןמהרבעון 

עדכון נתונים סטטיסטיים מהרבעון 
בקשר עם נכסי  2019לשנת הראשון 

הבסיס בכל דפי המוצר בתקנון 
 המסחר

  -עדכון שעות מסחר ב 13  08.04.2019 64

USD/ZAR 

  -עדכון שעות מסחר ב

USD/ZAR 

בטוחות  - 9עדכון נוסח פרק  9  14.04.2019 65
 למסחר

 בטוחות למסחר - 9עדכון נוסח פרק 

עדכון כלל כמות מינמלית  13  14.04.2019 66
למסחר עבור חוזה הפרשים 

 שנכסי הבסיס הינם מניות

עדכון כלל כמות מינמלית למסחר 
עבור חוזה הפרשים שנכסי הבסיס 

 הינם מניות

 תזוזה בגיןהפסד /רווחעדכון  13  19.05.2019 67
 במחיר מינימלית

NASDAQ 100 E-MINI 

 FUTURESFTSE 100 INDEX 

FUTURE   

 תזוזה בגיןהפסד /רווחעדכון 
 במחיר מינימלית

NASDAQ 100 E-MINI 

 FUTURESFTSE 100 INDEX 

FUTURE   

 הסרת דף מוצר: 13  19.05.2019 68

Exxon Mobil 

Medtronic PLC 

 הסרת דף מוצר:

Exxon Mobil 

Medtronic PLC 

 הוספת דפי מוצר: 13  19.05.2019 69

Broadcom 

Caterpillar Inc 

 

 הוספת דפי מוצר:

Broadcom 

Caterpillar Inc 

 

 הסרת דף מוצר: 13  19.05.2019 70

ZAR/JPY 

 הסרת דף מוצר:

ZAR/JPY 

תיקון טעות סופר כמות  13  19.05.2019 71
  -מינימאלית למסחר 

CHF/NOK 

תיקון טעות סופר כמות מינימאלית 
 CHF/NOK  -למסחר 
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עדכון נתונים סטטיסטיים  13  07.07.19 72
  2019לשנת  השנימהרבעון 

עדכון נתונים סטטיסטיים מהרבעון 
בקשר עם נכסי  2019לשנת השני 

הבסיס בכל דפי המוצר בתקנון 
 המסחר

עדכון כלל כמות מינמלית  13  07.07.19 73
  בכל דפי המוצרלמסחר 

עדכון כלל כמות מינמלית למסחר 
 בכל דפי המוצר

  -עדכון שעות מסחר ב 13  21.07.19 74

Hong Kong 50 

  -עדכון שעות מסחר ב

Hong Kong 50 

עדכון שעות מסחר, טעות סופר  13  12.08.19 75
 ASX SPI 200 -וקישורים

INDEX FUTURES 

עדכון שעות מסחר, טעות סופר 
 ASX SPI 200 INDEX -וקישורים

FUTURES 

 


