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  03/12/2020-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

  , בנק הפועליםלירן כרמל

  ארז שקורי, בנק הפועלים

  צח שרון, בנק לאומי  

  ניק, בנק דיסקונטוטיאן קל

      

  הנושאים שנדונו:

לשינוי ל ביקש מהבנקים לשלוח בכתב הצעות בנק ישרא, בישיבת הועדה שהתקיימה בנובמבר .1

להעלות את היתרונות בהשארת שוק התלבור במתכונתו שוק ריביות התלבור או לחילופין 

 התקיים דיון בנושא זה ממנו עולה כי:הנוכחית. 

  תוך (לפחות בטווח הקרוב) הבנקים תומכים בהשארת שוק התלבור במתכונתו הנוכחית

 י העסקות במחויבות לתנאי השוק. התאמת מרווחי ציטוט וסכומ

  לא ניתן להתעלם מהמגמה בעולם לפיה ריביות העוגן החדשות מתבססות על ריביתO/N 

 התפתח בד"כ משוק הריפו או משוק ההלוואות הבינבנקאיות. בישראל שוק הריפו לא 

ל או ששוק ריפו של  ויצירתלא תורם ל ,עודף הנזילות השקלית במערכתתנאי השוק, ובפרט ו

(ריבית בנק ישראל) כריבית  O/Nויוחלט על שימוש בריבית במידה ההלוואות הבינבנקאיות. 

עקום, יהיה צורך בתשתית משפטית ובהתאמה של התיקים. עם זאת, צעד גזר היעוגן ממנה י

 זה לא נראה בלתי אפשרי. 

 "פיתוח כתנאי ל כל הבנקים ציינו את הצורך בפיתוח השוק, הסרת מגבלת "לקוח כשיר

 תלבור מבוססת, הנפקת אג"ח בריבית משתנה קדונות והלוואות לציבור בריבית התלבוריפ

  פיתוח חוזים על בסיס התלבור. ו

  בבנק ישראל ויובאו להחלטת הנגיד. חלופות השונות יידונו הנציגי בנק ישראל עדכנו כי 

וועדה כי  נציג הבורסה בנק ישראל הודיע לבורסה ועדכן את ה –תפקיד הבורסה בוועדת התלבור  .2

ישמש משקיף בוועדה. בנק ישראל והבנקים התורמים רואים חשיבות רבה בשיתוף הבורסה 

 בתהליכי פיתוח השוק במסגרת הוועדה.

נציגי בנק ישראל פנו לחטיבת מו"ס האחראית על איסוף הנתונים במטרה להסדיר את זיהוי  .3

אל יוציא הבהרה לצו הדיווח כך . בימים הקרובים בנק ישרLCHהעסקות הנסלקות דרך 

 ידווחו בפורמט אחיד.  LCH -שהעסקות שנסלקות ב
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נציגי בנק ישראל יפיצו בימים הקרובים את לוח המועדים בהם לא תיקבע ריבית התלבור לשנת  .4

 . הבנקים התבקשו לעבור על הלוח ולוודא שהלוח תקין. 2021

לוח המועדים בהם לא תיקבע ריבית  לבקשת הבנקים, בנק ישראל יפרסם בחודש הקרוב גם את

  .  2022התלבור לשנת 

 

 ההחלטות שהתקבלו בפגישה זו:

  אין


