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  20/12/2016-סיכום הישיבה שוועדת התלבור קיימה ב

  רועי שטיין (יו"ר), חטיבת המחקר של בנק ישראל  נוכחים מקרב חברי הוועדה: 

  צחי אליאש, נציג הבנקים

  שרון לביא, הבורסה לניירות ערך

  קטי כהן, חטיבת השווקים של בנק ישראל   נעדרים מקרב חברי הוועדה:

  טפחות-אברהם, בנק מזרחירן   נוכחים מקרב האורחים: 

  לירז רפאלי, הבנק הבינלאומי 

  , הבנק הבינלאומי'אידית מוסקוביץ

  יאן קלוטניק, בנק דיסקונט

  , בנק הפועליםיוסי קואומו

    צח שרון, בנק לאומי

  הנושאים שנדונו:

 ,)2±נקודות בסיס ( 4-הִמרווח בעסקאות המחייבות לאת  החליטה הוועדה לצמצם 2015באפריל  .1

כי הוועדה הסכימה ות הלוואה ופיקדון ליום עסקים אחד והן בעסקאות בנגזרי ריבית. אעסקהן ב

 .לשנותוהמרווח המצומצם אכן אפקטיבי יותר, ולעת עתה אין צורך 

הבורסה נציג מעם נציגי הפיקוח על הבנקים ועם ביקשו להיפגש  נציגי הוועדההזכיר שרועי שטיין  .2

הוא ישראל. שוק ההון בעל  ןהשפעתבו בעולםות הרגולטוריות התפתחויבכדי לדון לניירות הערך 

הפיקוח על ש להראות עד כמה חשוב והיא נועדה ,בנובמבר 17- הפגישה התקיימה ב דיווח כי

כלומר יאסדר את שוק  – תקין בנושא התלבורהבנקאי הניהול ההוראת את  יקדםהבנקים 

לאומית -ןבימסלקה הריבית בישראל ב לסלוק את חוזי קידום ההוראה יאפשרבפירוט, . התלבור

, שכן ההוראה מאסדרת את התהליך שבו הבנקים מגישים ציטוטים ומהווה רתּכמרכזית מּו

קה ליסלקו במסילא  הנידוניםחוזים האם . אמת מידה לבחינת שווקים מרכזיותלמסלקות 

 לע. רלהתייק היצפו, ועלות החוב של ממשלת ישראל יעלו, עלויות העסקה בנגזרי הריבית מרכזית

 מעריכים נציגי הבורסהו ,של חוזי הריבית בישראלכן יש אינטרס לאומי לקדם סליקה מרכזית 

 סדרה צפוי להוות מכשול מהותי לקידום ההליך.אהיעדר ש

 ולהעיר ,תאריכים שבהם לא תיקבע ריבית התלבורלכמה שנים את ההמשתתפים הציעו לקבוע  .3

 הבפגיש התאם לבחירות כלליות ואירועים בלתי צפויים.שתאריכים אלו עשויים להשתנות ב

התאריכים קבל החלטות. תו היא תדון בה ,הצעההלמד את השלכות שהוועדה תהבאה, לאחר 

מוצגים בנספח. תאריכים אלה נקבעו על פי הכלל  2017-שבהם לא תיקבע ריבית התלבור ב

    .ניסחה הוועדהש

, בין נתוני העסקאות והציטוטים של כלל המערכת את תתחקר הוועדההבאה  ההוחלט כי בפגיש .4

נפח הפעילות ירידה ב שתחולחשש בהתחשב באת ההתפתחויות בשוק התלבור  כדי לבחון השאר

 .פעילים הזריםשל ה



  נספח

  שבהם לא תיקבע ריבית התלבור, נוסף על ימי שבת וראשון 2017-התאריכים ב

  2016-מהחל התקף על פי הכלל 

      

            

            

  החג/ המועד     היום בשבוע  היום בחודש

  

  חג בחו"ל  שני  טבת    התשע"ז  ד'  ינואר  2

  פורים בירושלים  שני  אדר     התשע"ז  ט"ו  מרץ  13

  ערב פסח  שני  ניסן     התשע"ז  י"ד  אפריל  10

  פסח  שלישי  ניסן     התשע"ז  ט"ו  אפריל  11

  שביעי של פסח  שני  ז"ניסן     התשע  כ"א  אפריל  17

  יום העצמאות  שלישי  ז"אייר    התשע  ו'  מאי  2

  חג בחו"ל  שני  ז"סיון     התשע  ד'  מאי  29

  שבועות   רביעי  סיון     התשע"ז  ו'  מאי  31

  תשעה באב  שלישי  אב       התשע"ז  ט'  אוגוסט  1

  ערב ראש השנה  רביעי  אלול    התשע"ז  כ"ט  ספטמבר  20

  השנה א' ראש   חמישי  תשרי   התשע"ח  א'  ספטמבר  21

  ב' ראש השנה  שישי  תשרי   התשע"ח  ב'  ספטמבר  22

  ערב יום כיפור  שישי  תשרי   התשע"ח  ט'  ספטמבר  29

  סוכות  חמישי  תשרי   התשע"ח  ט"ו  אוקטובר  5

  שמיני עצרת  חמישי  תשרי   התשע"ח  כ"ב  אוקטובר  12

  חג בחו"ל   שני  טבת    התשע"ח  ז'  דצמבר  25

  חג בחו"ל  לישיש  טבת    התשע"ח  ח'  דצמבר   26

            

            

            

 

  


