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בציריךGFXC-הממפגשעדכון-

SHIRמצגת-

ותשובותשאלות-



GFXC-עדכון מוועידת ה
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.הקודשלהמעודכנתהגרסהעלמחודשתחתימה•

•Disclosure Cover Sheet

:הקרובהלתקופהעבודהתוכנית•

 הקודעל התייעלות בתהליך החתימה

הקוד אנליטי לסיוע הטמעה של כלי •

מיצוב הקוד במסגרת ה, היתרונות בחתימה על הקודהנגשת-ESG 

liquidity_provider_disclosure_cover_sheet (2).docx


GFXC-עדכון מוועידת ה
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.PVP-הבתחוםחדשותטכנולוגיותקידום–הסליקהסיכוןהקטנת•

CLS

Baton Systems

Fnality

הבנקאתרעדכון•

סיכום•

https://www.boi.org.il/he/Markets/ForeignCurrencyMarket/Pages/GFXC.aspx
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Pre hedging and Last look

6

PRINCIPLE 11

A Market Participant should only Pre-Hedge Client orders when acting as a Principal, and should do 
so fairly and with transparency.

Pre-Hedging is the management of the risk associated with one or more anticipated Client orders, 

designed to benefit the Client in connection with such orders and any resulting transactions.

PRINCIPLE 17

Market Participants employing last look should be transparent regarding its use and provide 

appropriate disclosures to Clients.

Last look is a practice utilized in Electronic Trading Activities whereby a Market Participant 

receiving a trade request has a final opportunity to accept or reject the request against its quoted 

price. Market Participants receiving trade requests that utilize the last look window should have in 

place governance and controls around its design and use, consistent with disclosed terms. This may 

include appropriate management and compliance oversight.
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רקע

SHIR-Shekelריבית Overnight Interest Rateעתידה

תשמשוהיאריביתנגזריבעסקאותהתלבורריביתאתלהחליף

Over-הכריבית Nightיוםלאותו(Same Day Fixing).

ההחלטותאתתואמתהתלבורריביתהחלפתעלההחלטה

IBORמסוגריביותשלפיהןבעולםמרכזיותבמדינותשהתקבלו

Overבריביותיוחלפו Nightסיכוןחסרות.
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RFRהמעבר לריבית 
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אפיון ופרסום הריבית

SHIRפרסוםאיןשבהםבימיםואולם,ישראלבנקלריביתשווה

.האחרוןהפרסוםבמועדשהיהכפישוויהיהאSHIRשל

SHIRיוםמידי11:00השעהעדישראלבנקבאתרמתפרסמת,

.באתרהמפורסמיםנוספיםוימיםוראשוןשבתלמעט

.SHIR-העבוריעודייםדפיםהקימוורויטרסבלומברגגם
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באתר בנק ישראלSHIRדף 
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נתוני הריבית באתר

12

DATE VALUE

13/09/2022 2.00

12/09/2022 2.00

11/09/2022 --

10/09/2022 --

09/09/2022 2.00

08/09/2022 2.00

07/09/2022 2.00

06/09/2022 2.00

05/09/2022 2.00

04/09/2022 --

03/09/2022 --

02/09/2022 2.00

01/09/2022 2.00

31/08/2022 2.00

30/08/2022 2.00

29/08/2022 2.00

28/08/2022 --

27/08/2022 --

26/08/2022 2.00

25/08/2022 2.00

24/08/2022 1.25

23/08/2022 1.25

22/08/2022 1.25

SHIR - Shekel overnight Interest Rate



השימוש בריבית בעסקאות נגזרים
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היערכות קדימה

.1ISDA צפויה בחודשים הקרובים לצרף את ריביתSHIR  לטבלת הריביות

טבלת ריבית זו היא הבסיס של כל הריביות  . ISDAבבסיס להסכמי 

.בפלטפורמות המסחר השונות

.2ISDA צפויה להסדיר את נושא ה-Fallback  מולISDA  ובשיתוף עם

.בלומברג

.3LCH צפויה להיות מוכנה לסליקת עסקאותSHIR  במהלך הרבעון הראשון של

2023.

ולהפסקת קשירת  SHIR-לוחות זמנים מדויקים להתחלת קשירת עסקאות ב4.

כמו גם לוחות זמנים להסבת העסקאות הקיימות לריבית  , עסקאות בתלבור

SHIR ,יקבעו בהתאם להתפתחויות של השלבים הקודמים.
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אופן פרסום הריבית
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Floating Rate 
Options

Overnight 

Rate

ריבית בנק ישראל  
לאותו היום כפי 
שהוחלט בוועדה  

. המוניטרית

Compounded 
Index

אינדקס של חישוב 
הריבית  

compounding in 
arrears

Published 
Average

למשל ריבית ממוצעת 
ימים כפי 180, 90, 30

SOFR-שמפרסם ה


