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 נגזרים מאפייני טבלת

 

 סוג נכס בסיס נכס בסיס
מכפיל  
נכס 
 בסיס

טווח  
מחירי  
מימוש  
 1באופציות 

פתיחת  
אופציית  

רכש  
במחיר  
 1מימוש 

 שבועיות 

 כן כן 20% 100 נגזרי מדדים  35-מדד ת"א 

 לא  כן 20% 100 נגזרי מדדים  125-מדד ת"א 

 לא  כן 20% 100 מדדים נגזרי  5-מדד ת"א בנקים

 כן כן 10% 10,000 נגזרי מט"ח  דולר 

 לא  כן 10% 10,000 נגזרי מט"ח  אירו 

 לא  כן 20% 100 אופציות על מניות  אלביט מערכות 

 לא  כן 20% 1,000 אופציות על מניות  בזק 

 לא  כן 20% 100 אופציות על מניות  בינלאומי 

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

 לא  כן 20% 1,000 אופציות על מניות  א   דיסקונט

 לא  כן 30% 100 אופציות על מניות  דלק קבוצה

 לא  כן 20% 1,000 אופציות על מניות  מד אנרג'י יהש -ניו

 לא  כן 20% 1,000 אופציות על מניות  הפניקס 

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

 לא  כן 30% 100 מניות אופציות על  חברה לישראל 

 לא  כן 20% 1,000 אופציות על מניות  טבע 

0001, אופציות על מניות  ישראמקו   לא  כן 20% 

 לא  כן 20% 1,000 אופציות על מניות  איי.סי.אל 

 לא  כן 20% 1,000 אופציות על מניות  לאומי 

 לא  כן 20% 100 אופציות על מניות  מזרחי טפחות 

 לא  כן 20% 100 מניות אופציות על  מליסרון 

 לא  כן 20% 100 אופציות על מניות  נייס 

 לא  כן 30% 1,000 אופציות על מניות  סלקום 

 לא  כן 20% 100 אופציות על מניות  עזריאלי קבוצה 

 לא  כן 20% 1,000 אופציות על מניות  פועלים 

 לא  כן 20% 100 אופציות על מניות  פז נפט

 לא  כן 30% 1,000 אופציות על מניות  פרטנר

 לא  כן 20% 1,000 אופציות על מניות  שופרסל 

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

 לא  כן 20% 1,000 אופציות על מניות  בזן 

 לא  כן 20% 1,000 אופציות על מניות  אלוני חץ 

הבורסה לניע  
 לא  כן 30% 1,000 אופציות על מניות  בתא 

 

 
 ±.  70% -ו±   50% קיצוניים מימוש במחירי אופציות בנוסף נפתחות  מניות על באופציות 1



 פוזיציות פתוחותמגבלת  טבלת

 

 בנגזרי מדדי מניות ומט"ח:  פתוחות  מגבלת פוזיציות   .1

לקוח שאינו   
 מדווח 

לקוח מדווח   לקוח מדווח 
 מוסדי 

 35- מדד ת"א נגזרים על  

 מגבלה כללית -

 Spot-monthמגבלת  -

 
3,000 
3,000 

 
15,000 
15,000 

 
30,000 
15,000 

- מדד ת"א נגזרים על  
 5  - בנקים 

 מגבלה כללית -

 Spot-monthמגבלת 

 
3,000 
3,000 

 
15,000 
15,000 

 
30,000 
15,000 

- מדד ת"א נגזרים על  
125 

 מגבלה כללית -

 Spot-monthמגבלת 

 
3,000 
3,000 

 
15,000 
15,000 

 
30,000 
15,000 

 הדולר נגזרים על  

 מגבלה כללית -

 Spot-monthמגבלת  -

 
 אין

100,000 

 
 אין

150,000 

 
 אין

225,000 

 האירו נגזרים על  

 מגבלה כללית -

 Spot-monthמגבלת 

 
 אין

100,000 

 
 אין

150,000 

 
 אין

225,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : מגבלת הפוזיציות הפתוחות באופציות על מניות  .2

הפרמטרים בטבלה רלוונטיים לכל סוגי המגבלות ולכל סוגי הלקוחות למעט לקוח 
 כפולה:מוסדי מדווח אשר המגבלה הכללית שלו תהיה 

מגבלת פוזיציות   מניה 
 פתוחות 

 טבע             

33,000 

 38,500 איי.סי.אל       

 40,000 פועלים          

 46,000 לאומי           

 36,000 דיסקונט      

 75,000 מזרחי טפחות     

 82,500 בזק             

 30,000 בינלאומי        

 19,000 נייס            

 5,000 דלק קבוצה       

 75,000 ישראמקו יהש     

 2,000 חברה לישראל     

 13,000 אלביט מערכות    

 36,000 עזריאלי קבוצה   

 35,000 מד אנרג'י יהש -ניו

 3,000 פז נפט          

 4,500 ג'י סיטי 

 14,000 מליסרון         

 3,000 שטראוס          

 6,000 הראל השקעות     

 4,500 סלקום           

 פרטנר           
5,500 

 שופרסל          
7,500 

 הפניקס          
7,500 

 בזן             
87,500 

 5,000 אלוני חץ        

 3,000 הבורסה לניע בתא 

 

 

 

 


