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 סימבול של נגזריםשם ומבנה 

 מבנה שם נגזר עברי .1

 TSSSSSSMYOO-UUU  :שם אופציה
 TSSSSSSWNOO-UUU  שם אופציה שבועית:

 TMYOO-UUU  שם חוזה עתידי:
 TWNOO-UUU שם חוזה עתידי שבועי:

 כאשר:

U  –  3  (.602טבלה ראה המכילים את הסימול העברי של נכס הבסיס )תווים 
התווים  2-, התו הראשון מכיל כוכבית )*( ואופציה מתואמת על מניה עקב תשלום שוטףשל  הבמקר

 (:602ראה טבלה הבאים מכילים סימול של נכס הבסיס )

T  –  נגזר:הסוג תו אחד המציין את Future-Put, F-Call, P-C. 

S  – 6  המייצגים את מחיר המימוש כמפורט להלן:תווים 
 ספרות בשלמים. 6 - לאופציות על מדדי מניות
 הנקודה העשרונית. כוללספרות,  4.1במבנה  - לאופציות על שערי מט"ח

 תווים לפי הפירוט הבא: 6 -  לאופציות על מניות
 ספרות בשלמים. 6 - אג' ומעלה 10,000כאשר מחיר המימוש  -

 הנקודה העשרונית. כולל, 4.1במבנה  - אג' 10,000-ל 1,000 יןב כאשר מחיר המימוש -

 הנקודה העשרונית. כולל, 3.2במבנה  - אג' 1,000-כאשר מחיר המימוש קטן מ -

M  – לנגזר עם פקיעה חודשית. קבוע תו 
W  – לנגזר עם פקיעה שבועית. קבוע תו 

Y  –  עבור נגזרים חודשיים הספרה הימנית של שנת הפקיעהספרה אחת המציינת את. 
N  – .ספרה אחת המציינת את מספר השבוע בחודש עבור נגזרים שבועיים 

O  – .שתי ספרות המציינות את מספר חודש הפקיעה 

 דוגמאות
 2016ליולי  1250במחיר מימוש  35-א"תעל  Callאופציית  - C001250M607-35ת

 2016ליולי  375דולר במחיר מימוש על שער ה  Putאופציית  - P0375.0M607-דלר
 2016ליולי  19500בע במחיר מימוש על ט Callאופציית  - C019500M607-טבע
 2016ליולי  3500כיל במחיר מימוש על   Putאופציית  - P3500.0M607-כיל

 2016ליולי  640במחיר מימוש  דיסקונטעל  Callאופציית  - C640.00M607-דסק
 2016ליולי  35-א"תחוזה עתידי על  - FM607-35ת

 על מניות אופציות מתואמותלדוגמאות 
 2016ליולי  19453בע במחיר מימוש על ט מתואמת Callאופציית  - C019453M607 -*טב
 2016ליולי  3479.1ל במחיר מימוש על כי מתואמת  Putאופציית  - P3479.1M607 -*כל
 2016ליולי  634.22במחיר מימוש  על דיסקונט מתואמת Callאופציית  - C634.22M607-*דס

 שבועיים לנגזריםדוגמאות 
 לשבוע הראשון ביולי 1250ר מימוש במחי 35-א"תעל  שבועית Callאופציית  - C001250W107-35ת
 לשבוע הראשון ביולי 35-א"תעל  שבועיחוזה עתידי  - FW107-35ת
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 מבנה שם נגזר לועזי .2

 UUU-TSSSSSSMYOO שם אופציה:
 UUU-TSSSSSSWNOO שם אופציה שבועית:

 UUU-TMYOO שם חוזה עתידי:
 UUU-TWNOO שם חוזה עתידי שבועי:

 

 כאשר:

U  –  3  (.602ראה טבלה נכס הבסיס )של  הלועזיסימול התווים המכילים את 

התווים  2-אופציה מתואמת על מניה עקב תשלום שוטף, התו הראשון מכיל כוכבית )*( ושל  הבמקר
 (:602ראה טבלה הבאים מכילים סימול של נכס הבסיס )

T  –  נגזר: הסוג תו אחד המציין אתC-Call, P-Put, F-Future. 

S  –  לעיל. 1בסעיף כמפורט מחיר מימוש 

M  – לנגזר עם פקיעה חודשית. קבוע תו 
W  – לנגזר עם פקיעה שבועית קבוע תו. 

Y  –  עבור נגזרים חודשיים הספרה הימנית של שנת הפקיעהספרה אחת המציינת את. 
N  – .ספרה אחת המציינת את מספר השבוע בחודש עבור נגזרים שבועיים 

O  – הפקיעה שתי ספרות המציינות את מספר חודש. 

 דוגמאות

 T35-C001250M607 -  אופצייתCall  2016ליולי  1250במחיר מימוש  35-א"תעל 

 DLR-P0375.0M607 -  אופצייתPut  2016ליולי  375דולר במחיר מימוש על שער ה 
 TVA-C019500M607 -  אופצייתCall 2016ליולי  19500בע במחיר מימוש על ט 

 ICL-P3500.0M607 -  אופצייתPut   2016ליולי  3500כיל במחיר מימוש על 
 DSC-C640.00M607 -  אופצייתCall  2016יולי ל 640במחיר מימוש  דיסקונטעל 

 T35-FM607 -  2016ליולי  35-א"תחוזה עתידי על 

 על מניות דוגמאות לאופציות מתואמות

 *TV-C019453M607 -  אופצייתCall  2016ליולי  19453על טבע במחיר מימוש  מתואמת 

 *CL-P3479.1M607 -  אופצייתPut 2016ליולי  3479.1על כיל במחיר מימוש  מתואמת 

 *DS-C634.22M607 -  אופצייתCall 2016ליולי  634.22על דיסקונט במחיר מימוש  מתואמת 

 שבועיים לנגזריםדוגמאות 

 T35-C001250W107 -  אופצייתCall לשבוע הראשון ביולי 1250במחיר מימוש  35-א"תעל  שבועית 

 T35-FW107 -  יולילשבוע הראשון ב 35-א"תעל  שבועיחוזה עתידי 
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 מבנה סימבול נגזר .3

 UUYMSSSSSS סימבול אופציה:
 UUNWSSSSSS סימבול אופציה שבועית:

 UUYM סימבול חוזה עתידי:
 UUNW סימבול חוזה עתידי שבועי:

 

 כאשר:

U  –  2  (.602ראה טבלה נכס הבסיס )הלועזי של סימול התווים המכילים את 

Y  –  םעבור נגזרים חודשיי הספרה הימנית של שנת הפקיעהספרה אחת המציינת את. 
 מכיל כוכבית )*(., אופציה מתואמת על מניה עקב תשלום שוטףשל  הבמקר

N  – .ספרה אחת המציינת את מספר השבוע בחודש עבור נגזרים שבועיים 

M  –   (.4)ראה פירוט בסעיף לנגזרים חודשיים  הנגזרוסוג תו המציין את חודש הפקיעה 
W  –  שבועיהנגזר הסוג את תו המציין: 

Y -  לאופצייתCall  /Future 
Z -  אופציית לPut 

S   –  לעיל. 1מחיר מימוש כמפורט בסעיף 

 דוגמאות

TA6G001250 -  אופצייתCall  2016ליולי  1250במחיר מימוש  35-א"תעל 
 DL6S0375.0  -  אופצייתPut  2016ליולי  375על שער הדולר במחיר מימוש 

TV6G019500 -  אופצייתCall  2016ליולי  19500על טבע במחיר מימוש 

 CL6S3500.0  -  אופצייתPut  2016ליולי  3500על כיל במחיר מימוש 

 DS6G640.00  -  אופצייתCall  2016ליולי  640במחיר מימוש  דיסקונטעל 
 TA6G  -  2016ליולי  35-א"תחוזה עתידי על 

 על מניות דוגמאות לאופציות מתואמות

TV*G019453 -  אופצייתCall  ליולי 19453על טבע במחיר מימוש  מתואמת 

 CL*S3479.1  -  אופצייתPut   ליולי 3479.1על כיל במחיר מימוש  מתואמת 

 DS*G634.22  -  אופציית Call ליולי 634.22על דיסקונט במחיר מימוש  מתואמת 

 דוגמאות לנגזרים שבועיים

TA1Y001250 -  אופצייתCall לשבוע הראשון בחודש 1250במחיר מימוש  35-א"תעל  שבועית 

 TA1Z001250  - אופצייתPut   לשבוע הראשון בחודש 1250במחיר מימוש  35-א"תעל  שבועית 
 TA1Y  -  לשבוע הראשון בחודש 35-א"תעל  שבועיחוזה עתידי 
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 וסוג נגזר בסימבול סימול חודש פקיעה .4

 Call / Future Put פקיעהחודש 

 A M ינואר

 B N פברואר

 C O מרץ

 D P אפריל

 E Q מאי

 F R יוני

 G S יולי

 H T אוגוסט

 I U ספטמבר

 J V אוקטובר

 K W נובמבר

 L X דצמבר

 


