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 שבועיות

 כן כן 20%  30,000 011 נגזרי מדדים 53-מדד ת"א

 לא כן 20%  30,000  100 נגזרי מדדים 023-מדד ת"א

 לא כן 20%  24,000  100 נגזרי מדדים 3-מדד ת"א בנקים

 כן כן 10% 2 100,000  10,000 נגזרי מט"ח דולר

 לא כן 10% 2 100,000  10,000 נגזרי מט"ח אירו

 לא כן 30%  2,000  1,000 אופציות על מניות אופקו

 לא כן 30%  3,000  100 אופציות על מניות אורמת טכנו

 לא כן 20%  4,500  100 אופציות על מניות אלביט מערכות

 לא כן 20%  13,500  2,500 אופציות על מניות בזק

 לא כן 20%  650  1,000 אופציות על מניות בינלאומי

 לא כן 20%  2,000  1,000 אופציות על מניות גזית גלוב

 לא כן 20%  7,000  2,500 אופציות על מניות דיסקונט

 לא כן 30%  1,000  100 אופציות על מניות דלק קבוצה

 לא כן 20%  2,500  1,000 אופציות על מניות דלק קידוחים

 לא כן 20% 1,000 1,000 אופציות על מניות  הראל השקעות 

 לא כן 30%  750  100 אופציות על מניות חברה לישראל

 לא כן 20%  54,000  100 אופציות על מניות טבע

 לא לא 20%  46,000  2,500 אופציות על מניות ישראמקו

 לא כן 20%  11,000  1,000 אופציות על מניות כיל

 לא כן 20%  19,000  1,000 אופציות על מניות לאומי

 לא כן 20%  1,500  1,000 אופציות על מניות מזרחי טפחות

 לא כן 30%  8,500  100 אופציות על מניות מיילן

 לא כן 20%  2,500  100 אופציות על מניות מליסרון

 לא כן 20%  4,500  100 על מניות אופציות נייס

 לא כן 30%  1,000  1,000 אופציות על מניות סלקום

 לא כן 20%  5,500  100 אופציות על מניות עזריאלי קבוצה

 לא כן 20%  14,500  1,000 אופציות על מניות פועלים

 לא כן 20%  1,000  100 אופציות על מניות פז נפט

 לא כן 20%  7,500  100 אופציות על מניות פרוטרום

 לא כן 30% 1,000  1,000 אופציות על מניות פרטנר

 לא כן 20% 7,000  100 אופציות על מניות פריגו

 לא כן 20% 400  1,000 אופציות על מניות שטראוס גרופ

 

                                                           
 ±. %01 -ו±  %31 קיצוניים מימוש במחירי אופציות בנוסף נפתחות מניות על באופציות 1
 עתידיים וחוזים אופציות על רק וחלה המימוש לתאריך הקודמים המסחר ימי בשלושת רק תקפה המגבלה 2

 ביותר הקרוב המימוש לתאריך


