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 רקע-

 GFXC-ה ארגון-

FX) הגלובלי הקוד- Global Code) 

 מקומית ח"מט ועדת-
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  בעקבותיה פלוג קרית ר"ד הקודמת הגידה ידי על החלטה התקבלה 2018 בשת

  .GFXC-ה לארגון מועמדותו את הציע הבק

Associate הסטאטוס תחת לארגון ישראל בק התקבל 2020 באוקטובר Member 

Full להיות יהפוך הבק כי ההבה עם Member יותר מאוחר בשלב.
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 ומוסדות מרכזיים בקים עבור פורום להיות במטרה 2017 בשת הוקם הארגון•

  ושקוף פתוח,זיל ,הוגן ,עמיד ח"מט שוק לקדם במטרה הפרטי מהשוק פיסים

  .הולם באופן

 לבצע ויכולים ,גמישה בתשתית התמכים משתתפים של מגוון מערך פועל שבו שוק•

 המידע את המשקפים תחרותיים במחירים ,ובאפקטיביות בביטחון עסקאות

 .התהגות של מקובלים סטדרטים התואם ובאופן בשוק הקיים



 מטרות הארגון

Local( המקומיות ח"המט וועדות בין ותקשורת פעולה שיתוף קידום1. Foreign

Exchange Committees(. 

 .ח"המט בשוקי והתפתחויות מגמות בדבר רעיוות שיתוף2.

 לקידום יעילים מגוים פיתוח וכן הגלובלי הקוד של ועדכון תחזוקה ,קידום3.

 .השוים השחקים בקרב הקוד של וההטמעה היישום
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 החברות בארגון

 אוסטרליה•

 אגליה•

 ארצות הברית•

 ברזיל•

 גוש האירו  •

 דרום אפריקה•

 דרום קוריאה•

 הודו•

 הוג קוג•

 יפן  •

 מקסיקו•

 סין•

 סיגפור•

 סקדיביה•

 קדה•

 רוסיה•

 שוויץ•

 

 אידוזיה•

 גיאורגיה•

 ישראל•

 Fullל במעמד של "אזורים ה/ח מקומיות המייצגות את המדיות"ועדות מט 17הארגון מוה 

Member  וספות החברות בארגון במעמד של ותושלוש מדיAssociate Member: 

 אידוזיה•

 גיאורגיה•

 ישראל•
6 
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US UK EU Japan

Central Bank Fed BOE ECB BOJ

Banks Barclays
BNY Mellon

Citigroup
Deutsche Bank

Fifth Third Bank
Goldman Sachs
JPMorgan Chase
Morgan Stanley
Societe Generale

Bank of China 
BNP Paribas 

Citigroup 

Deutsche Bank
Goldman Sachs 

HSBC 

JP Morgan
Natwest Markets

BNP Paribas
Commerzbank 
Credit Suisse

Deutsche Bank
Goldman Sachs International 

ING
Nordea

Societe Generale
UBS

Australia and New Zealand Bank
Bank of America

Barclays
BNP Paribas
Citigroup

JPMorgan Chase
Goldman Sachs 

Mitsubishi
Mizuho

Sumitomo

Investment Funds 
and other 
Financiers 

Blackrock
DE Shaw
Invesco

Northern Trust
Payden & Rygel

QFR Capital Management
Vanguard

Insight Investment 

M&G
Schroders

State Street

DWS
MEAG Munich Ergo

Norges Bank Investment Management
State Street Global Markets

Union Investment

Nomura Asset Management

Corporate Coca Cola Drax Airbus 

Infrastructure 
providers

Refinitiv
CLS

CME Group
HC Tech

Citadel Securities 
CLS 

Refinitiv
XTX Markets

Deutsche Börse Group
Bloomberg LP

EBS/CME Group
Flow Traders

Siemens Treasury
Refinitiv

CLS
EBS Dealing Resources

NAB Securities
Refinitiv

Ueda Totan Forex

Associations Association of Corporate Treasurers
FICC Markets Standards Board

The Investment Association
Money Brokers Association

Authorities Financial Conduct Authority Ministry of Finance



 GFXC-ה מבה הארגון

  בארגון החבר מרכזי מבק בכיר היו ראש היושב כאשר .ים/וסגן ראש היושב עומד הארגון בראש-

 .הפרטי מהמגזר בכיר היו הסגן בעוד

  ולקבוע המפגשים את לתאם ,שלו השוטפת הפעילות את להבטיח שתפקידה מזכירות ישה לארגון-

   .יומם סדר את

 .וירטואלית או/ו פרוטאלית בצורה ,בשה פעמיים לפחות ערכים המפגשים-

 .הפרטי מהמגזר וציג המרכזי מהבק ציג :למפגשים ציגים שי לשלוח רשאית בארגון חברה כל-

  .מסוימת סוגיה לבחון שמטרתן עבודה קבוצות לעיתים מוקמות ,הארגון מפעילות כחלק-

Full בסטאטוס החברות בקרב קוצזוס באמצעות מתקבלות ההחלטות- Member. 
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, ח"הקוד היו סט של עקרוות גלובליים לפרקטיקות רצויות לפעילות בשוק המט

 : עומדים שישה ושאים מרכזייםכשבבסיסו 

 אתיקה1.

 משילות2.

 עסקות ביצוע3.

 מידע שיתוף4.

 לרגולציה וציות סיכוים יהול5.

 וסליקה אישור תהליכי6.



10 

 :ובכללם ,ח"המט בשוק המשתתפים כל אל פוה הגלובלי הקוד

Buy מסוג ישויות1. side & Sell side. 

 .בקאיים תאגידים שאים זילות ספקי2.

 .אלקטרוי מסחר פלטפורמת מפעילי3.

 .וסליקה ביצוע שירותי המספקות אחרות ישויות4.

 מטרתו .לפיקוח תחליף ואיו רגולטורית או משפטית חבות מטיל איו הגלובלי הקוד

 וקידום זיהוי באמצעות ,המקומיים ולרגולציה לחוק עזר כלי לשמש היה המרכזית

 .והמקומי העולמי ח"המט בשוק מטיבים ותהליכים פרקטיקות

 (FX Global Code)הקוד הגלובלי 
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 :הועדה בהקמת העיקריות המטרות

 .ח"המט בשוק הפעילים בין ותקשורת פעולה שיתוף קידום1.

 .השוק של והפיתוח הצמיחה קידום2.

 .השוים הפעילים בקרב הקוד של וההטמעה היישום קידום3.

 .במסגרתה עבודה בקבוצות והשתתפות הבילאומית לוועדה ושאים העלאת4.
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 :הקוד על ולחתימה לוועדה להצטרפות המוטיבציה

 .ח"המט בשוק והתפתחויות מגמות בדבר הפעילים בין ותקשורת פעולה שיתוף לקידום פלטפורמה1.

   .ויעילות שיפור לעודד במטרה במסחר טכיים והיבטים תהליכים של בחיה2.

  .העולמי ח"המט בשוק רבים שחקים עבור מקובלת לפרקטיקה הפכה הגלובלי הקוד על חתימה3.

  עמידה על כולו ולשוק גדיים לצדדים ,ללקוחות חיובי איתות מהווה הקוד על החתימה ,בוסף

 .מציב שהקוד בילאומיים בסטדרטים

 .הבילאומי בארגון הידוים הושאים על השפעה4.
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 :לארגון בהצטרפות הדרישות

 .הקרובה בתקופה הגלובלי הקוד על וחתימה הטמעה לקראת לפעול1.

 .לרבעון אחת להתקיים הצפויים ,במפגשים השתתפות2.

 .הארגון מטעם עבודה ובקבוצות בדיוים פעיל חלק טילת3.

 

 

 



 !תודה
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ROADMAP TO ADHERENCE 
What steps should my firm consider to align to the Code  
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