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 27/7/2017-סיכום הישיבה שוועדת התלבור קיימה ב

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

 )פורקס(   ACI Israel נשיאצחי אליאש, 

 שרון לביא, הבורסה לניירות ערך

 קטי כהן, חטיבת השווקים של בנק ישראל     

 ק הבינלאומי לירז רפאלי, הבנ   מוזמנים נוספים:

 אידית מוסקוביץ', הבנק הבינלאומי    

 טפחות-רן אברהם, בנק מזרחי    

 יוסי קואומו, בנק הפועלים

 צח שרון, בנק לאומי  

 הנושאים שנדונו:

 כדי לבחוןיתר , בין ה1מגזריםלפי  מתפלגותשל הבנקים התורמים העסקאות כיצד בחנה  הוועדה .1

רגולציה שכבר  –העולמית רגולציה השכתוצאה מכך רד י הזרים הבנקיםנפח הפעילות של אם 

נסלקות במסלקה  אינןכל עוד העסקאות בחוזי ריבית  םפעילותאת מייקרת  –נכנסה לתוקף 

גופים זרים שהחלו לדווח לבנק מכמה הוועדה נתונים חלקיים  לכך בחנה נוסף .מרכזית מוסמכת

 שנבחנו הנתוניםכל את  מציג 1ספח נעסקאות בנגזרים. הישראל במסגרת הרחבת המידע לגבי 

 :העולים מהםהממצאים העיקריים להלן . דיוןמהלך הב

בחודשים  הצטמצם לאמול גופים זרים ביצעו הבנקים התורמים שות אהיקף העסק  .1.1

 אף עלה במעט. הוא 2016, ולעומת המחצית השנייה של האחרונים

יותר מול גופים זרים אחרים  נראה כי הגופים הזרים שהחלו לדווח לבנק ישראל פועלים  .1.2

יש . ממצא זה מעיד כי בקרב הגופים הזרים הבנקים המקומיים מכפי שהם פועלים מול

 2017לקראת סוף צפוי כי  .עדיין אינו ידוע מלוא היקפהאך ת בנגזרי הריביפעילות רבה 

פרויקט הרחבת שכן  ,לבחון את הנתונים המצרפיים המדווחים ביתר פירוטהוועדה וכל ת

 . אזמידע צפוי להסתיים ה

הבנקים המרכזיים של ריביות ההוודאות לגבי התפתחות -איב העלייהכי על רקע ייתכן   .1.1

סולקות את שמדינות רבות מההיקף העסקאות בנגזרי הריבית בקרב צמח בעולם 

 ווןכימעלה  לאהתלבור בנגזרי היקף העסקאות ואילו  ,במסלקה מרכזית מוכרת ןעסקאותיה

 במסלקות כאלו.אינן נסלקות העסקאות ש

 .תדירות התכנסותהאת  לשנותצורך בשאלה אם יש דנה הוועדה  .2

כללי הוראת הניהול הבנקאי התקין בנושא התלבור )לגבי משתתפי הדיון עדכן את רועי שטיין  .1

שהפיקוח על הבנקים  (לבורתורמים את ציטוטיהם בשוק התשהבנקים  החלים עלההתנהגות 

 מגבש.
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. ים משתנה מבנק לבנקלמגזרהסיווג ייתכן שבמערכת זו חשוב להעיר כי  .מערכת המידע הישנהיסוד הנתונים מעל  
במערכת סיווגי העסקאות להאחיד את הרלוונטיים  הגורמים יקפידועסקאות בנגזרים הבמסגרת הרחבת המידע לגבי 

 .ולטייב אותם המידע
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 קבלו בפגישה זו:ההחלטות שהת .4

פי קלגבי הי הערכותיהםקטי כהן תיצור קשר עם הברוקרים הפועלים בארץ כדי לשמוע את   .4.1

קפי יהלעומת )ריבית על השקל( נגזרי התלבור מבצעים בהגופים הזרים שהעסקאות 

 בפגישה הבאה. היא תדווח על ממצאיה  .מטבעות אחריםעל נגזרי ריבית ב יהםעסקאות

ועל החדשה הדיווחים הנתונים המתקבלים ממערכת איכות דיון על ים בפגישה הבאה יתקי  .4.2

 שחברי הוועדהכדי  ,עיבודם. רועי שטיין ידאג לכך שנציג מחטיבת מו"ס ישתתף בפגישה

עיבוד הנתונים ושיפור לגבי ורעיונות שאלות עלות האת ההגדרות השונות וללהבין יוכלו 

 .מהםהמידע המתקבל 

מצרפיים המדווחים ביתר פירוט לאחר שפרויקט הרחבת הם נתוניאת ה לבחוןלמעקב:  .4.1

 .המידע יסתיים

, והיא תמשיך להתכנס האין צורך לשנות את תדירות התכנסותהוועדה החליטה פה אחד כי  .4.4

     פעמים בשנה.  1
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 1נספח 

CCS
אחרים

בנקים 

מקומיים

בנקים מקומיים 

תורמים
משקי ביתמוסדיים

מגזר עסקי-

לא פיננסי

מגזר עסקי-

פיננסי
הסכום הכוללתושבי חוץ

01/06/201720213183310726

01/05/2017113651,4311,609

01/04/2017434535969

01/03/201760628688

01/02/20173138561,168

01/01/20172802,2212,501

01/12/201623046460772

01/11/20161451,4811428752,643

01/10/20161,1048311,935

01/09/201615552341011825021,386

01/08/2016271238651561,072

01/07/2016962712341,9282,530

01/06/20161,1945,0366,231

OIS
אחרים

בנקים 

מקומיים

בנקים מקומיים 

תורמים
משקי ביתמוסדיים

מגזר עסקי-

לא פיננסי

מגזר עסקי-

פיננסי
הסכום הכוללתושבי חוץ

01/06/2017135200175250760

01/05/201770450315835

01/04/201795300208001,215

01/03/2017874202007701,477

01/02/201715025307300150932

01/01/201711512551.250341

01/12/2016200100100400

01/11/2016600600

01/10/2016

01/09/201661975694

01/08/2016200250450

01/07/2016100200150450

01/06/20163250750832

IRS
אחרים

בנקים 

מקומיים

בנקים מקומיים 

תורמים
משקי ביתמוסדיים

מגזר עסקי-

לא פיננסי

מגזר עסקי-

פיננסי
הסכום הכוללתושבי חוץ

01/06/2017150651,2771003,28679110,18615,854

01/05/201710050915502002,31798811,37015,990

01/04/201750529540502,62096610,40315,158

01/03/20171,8513052303,16493612,51218,998

01/02/20171006442165821677,3449,052

01/01/20171001,378130942,3492,02812,89018,969

01/12/20163301,4281601,5473,0648,52815,057

01/11/20166614112402,6745239,91614,425

01/10/2016451531673,7944,843

01/09/2016501922512404732,1095,6128,926

01/08/2016303001001305414533,3694,923

01/07/20161008552301733,2002,2436,15912,959

01/06/20165085920001,4211,3657,63911,534

01/05/20167721373002,3924,0989,69317,392

FRA
בנקים מקומיים 

תורמים
הסכום הכוללתושבי חוץ

06/20171,5001,500

05/2017100100

04/2017100100

03/20172005,0005,200

02/2017800800

01/20171003,5003,600

12/20163002,0002,300

11/20164,0004,000

10/2016100100

07/20164002,3502,750

06/20161001,6001,700

העסקאות שהבנקים התורמים ביצעו בנגזרי התלבור לפי מגזרים

שווי נכס הבסיס במיליוני ש"ח 

 

סה"כתושבי חוץבנקים מקומיים

          3,440           2,157              1,283אפר-2017

          7,313           6,627                 686מאי-2017

          8,094           7,417                 677יונ-2017

(נתונים חלקיים הנכונים ליולי 17)

עסקאות ה-IRS שביצעו הגופים הזרים, שווי נכס הבסיס 

במיליוני ₪

 


