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 מחוללי ציטוטיםפעילות ב פקודות-OTRיחסי  עדכון
 

 1.4.19-בדכנו ופעילות מחוללי ציטוטים יעבהמרביים  פקודות-OTRיחסי הרינו להודיעכם כי    .1

 : (מסומנים ,)הפרמטרים בהם חלו שינויים ויהיו כלהלן

 

 ברמת קבוצה של ניירות ערך  פרמטרים 

 
 .המרביים FLOOR-ופקודות -OTRיחסי ם מפורטין ללהבלוח ש

פורט כמברמה של קבוצת ניירות ערך או קבוצת נגזרים ) נקבעוהפרמטרים  כי לבהתשומת 
גם יחד, תתבצע  פקודות-OTRביחס  ציטוטים והבחינה של עמידת מחולל שלהלן(בלוח 
 באותה קבוצה. שנכללים ערך הניירות לכל 

ידי עושי שוק -ר אינם מופעלים עלמחוללי ציטוטים אשפרמטרים לפעילות 
 :ידי הבורסה-עושי שוק שמונו עלידי  לעסטטוטוריים או אשר אינם מופעלים 

 

 קבוצת ניירות הערך שוק
 פקודות-OTRיחס 

 מירבי
FLOOR 

 200 750 כל ניירות הערך הנסחרים בשוק המניות מניות

 200 750 כל ניירות הערך הנסחרים בשוק האג"ח אג"ח

 100 750 ממק" מק"מ

-רצף
 מוסדיים

 100 750 כל ניירות הערך הנסחרים ברצף מוסדיים

 נגזרים 

 80 500 סדרות "ארוכות"* – 35-ת"א

כל הסדרות שאינן נכללות בקבוצה  – 35-ת"א
 הקודמת

500 20 

 80 500 125-ת"א

 80 500 סדרות "ארוכות"* -שקל/דולר 

כל הסדרות שאינן נכללות  -שקל/דולר 
 צה הקודמתבקבו

500 20 
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 קבוצת ניירות הערך שוק
 פקודות-OTRיחס 

 מירבי
FLOOR 

 80 500 שקל/אירו

 200 500 אופציות על מניות

 80 500 בנקים-ת"א

הוא הבא אחרי מועד המימוש של  שלהסדרת נגזרים שמועד המימוש  – ארוכה הסדר *

  ביותר.  הקרובה החודשיתנגזרים הסדרת 

 

עושי שוק סטטוטוריים או עושי מחוללי ציטוטים המופעלים על ידי פרמטרים לפעילות 
 :ידי הבורסה-שוק שמונו על

 קבוצת ניירות הערך שוק
  פקודות-OTR יחס

 מירבי 
FLOOR 

 מניות

ואשר  כל ניירות הערך הנסחרים בשוק המניות
עשיית שוק על ידי  מתקיימת בהם פעילות

 עושה השוק

1500 200 

 אג"ח
ואשר  כל ניירות הערך הנסחרים בשוק האג"ח

 עשיית שוק על ידי עושה השוק מת בהםמתקיי
1500 200 

 
 סטטוטורי ובין אם עושה שוק , בין אםפקודות-OTRביחס  בחינת עמידתו של עושה שוק

מונה על ידי הבורסה, הפועל באמצעות מחוללי ציטוטים, תעשה במאוחד עושה שוק ש
הבחינה  עבור כל מחוללי הציטוטים המופעלים על ידו, באמצעות אותו חבר בורסה.

 כאמור תעשה בנפרד לגבי כל חבר בורסה באמצעותו פועל עושה השוק.
 

 OTRבגין חריגה מיחסי  תשלום   .2

 :כי תשומת לבכם

 2019 באפריל 1-החל מ ,פקודות עודפות בגין תשלוםמהחברים יגבה ת  הבורסה.  

  ,יחס לפי שעהOTR-ייחס. פרמטרים עבור אינו מופעל כמות OTR-במועד ייקבעו כמות 

 ועל כך תפורסם הודעה. מאוחר יותר 

 

 לשאלות ניתן לפנות ליחידת מסחר ונגזרים 
 076-8160356בטלפון: 

 TradingMethods@tase.co.il -מייל -באי
 

 

 בכבוד רב,
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 יחידת מסחר ומדדים
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