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 02/11/2020-סיכום הישיבה שוועדת התלבור קיימה ב

   מימי רגב )יו"ר הועדה(, חטיבת השווקים של בנק ישראל       נוכחים מקרב חברי הוועדה: 

 )פורקס(   ACI Israelציגנ, אייל קליין                                                      

 שרון לביא, הבורסה לניירות ערך

 טי כהן, חטיבת השווקים של בנק ישראל ק    

 טפחות-רן אברהם, בנק מזרחי   נוספים: משתתפים

 לוי, בנק הפועלים-מיכל רוט

 יוסי קואמו, בנק הפועלים

 ארז שקורי, בנק הפועלים

 צח שרון, בנק לאומי  

 ניק, בנק דיסקונטוטיאן קל

 עידית מוסקוביץ, הבנק הבינלאומי

 , הבנק הבינלאומישוקי חי

   

 הנושאים שנדונו:

לבנק ישראל  כי לא תשמש אדמיניסטרטור של ריביות התלבור הבורסה הודיעה יים, לפני כחודש .1

  ,לפעול במתכונתה הקודמתתמשיך לאור זאת, ועדת התלבור (. 1נספח  –)מצ"ב נוסח ההודעה 

 כשבנק ישראל עומד בראשה. 

שוק ריביות למגוון חלופות ינת בחבהמשך לכך, נציגי בנק ישראל עדכנו כי החל תהליך של  .2

שיותאמו באופן מלא לסטנדרטים הנהוגים בעולם על מנת  ,בין היתר  ,זאת .ןניהולאופן התלבור ו

בנק ישראל מבקש לשתף את הבנקים בתהליך ולהציע הצעות לשינוי שוק  בתחום ריביות העוגן.

ור במתכונתו הנוכחית. להעלות את היתרונות בהשארת שוק התלבריביות התלבור או לחילופין 

ישמשו כבסיס להחלטה שתתקבל בבנק ישראל  התלבור והןבוועדת חלופות השונות יידונו ה

  לנושא זה.

רוב  .עדהובורסה בוהמהו תפקיד ראוי לבחון  ,לאור החלטת הבורסה –עדה ותפקיד הבורסה בו .3

     .רת הוועדהבמסג המשתתפים ציינו כי יש חשיבות לשתף את הבורסה בתהליכי פיתוח השוק

  –שוק התלבור בתקופה האחרונה  .4

  הבנקים השונים דיווחו על כניסתה של המסלקהLCH עברת יתרונות בהלשוק השקלי ועל ה

  .)פינוי קווים, הקצאות סיכון( לסליקה מרכזית עסקות בשוק נגזרי הריביתה

  הרבה עניין, ולכן אין  0.1%ריבית בנק ישראל עדיין עומדת על רמה נמוכה מאד של

 התנודתיות נמוכה ואין הרבה פעילות.

 ה הצעה להשתמש בעושר המידע של עסקות נגזרי הריבית הנסלקות בתעלוה- LCH לצורך 

 איסוף נתונים שלם יותר על שוק נגזרי הריבית. 

 להסדיר את זיהוי במטרה על איסוף הנתונים ת חטיבת מו"ס האחראיליפנו  נציגי בנק ישראל

 . LCHות דרך העסקות הנסלק
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 ההחלטות שהתקבלו בפגישה זו:

לבנק ישראל במהלך שלושת השבועות הקרובים הצעות לחלופות התבקשו להעביר הבנקים  .5

נות בהשארת שוק התלבור במתכונתו ואת היתרלהעלות על הכתב לריבית התלבור או לחילופין 

 פות שהועלו. הנוכחית. ישיבת ועדה נוספת תתקיים בתחילת דצמבר במטרה לדון בחלו

 

 :1נספח 

 

 
 הודעה בנושא ריביות התלבור 

 

 

 בדבר ההחלטה להעביר את 21.03.2018בהמשך להודעה של בנק ישראל והבורסה לני"ע מיום 

 לבנק ישראל כי לא (8.9.20)האחריות לניהולו של שוק התלבור לבורסה, הודיעה הבורסה שלשום 

 תשמש כאדמיניסטרטור לנושא זה.

 אה חשיבות רבה בפיתוח שוק הכספים בישראל ובביסוסו. בהתאם לכך ולהודעתהבנק ישראל רו

 של הבורסה, בנק ישראל יבחן בשיתוף עם המערכת הבנקאית, חלופה ראויה לניהול ריביות התלבור

 כך שיותאמו באופן מלא לסטנדרטים הנהוגים בעולם בתחום ריביות העוגן.

 .במתכונתה הנוכחית עד להודעה חדשהלמען הסר ספק, ועדת התלבור תמשיך לפעול 

 

 


