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 6/11/2013-סיכום ישיבתה של ועדת התלבור מ

 :וזמניםהמ

, קטי כהן )נעדרה( חברי הוועדה: צחי אליאס כנציג הבנקים, שרון לביא מהבורסה לניירות ערך

 מחטיבת השווקים של בנק ישראל ורועי שטיין )יו"ר( מחטיבת המחקר של בנק ישראל.

, אבשלום כשר ירז רפאלי מהבנק הבינלאומילמבנק הפועלים, מו אוקו וסיויאורחים: מיכל רוטלוי 

-גיא פישר מבנק לאומי, יאן קלוטניק מבנק דיסקונט ורן אברהם מבנק מזרחימדויטשה בנק, 

   .טפחות

 להלן הנושאים שנדונו:

רועי שטיין עדכן את הנוכחים בדבר ההתפתחויות הרגולטוריות, בארץ ובעולם, בתחום ציטוטי  .1

גם הפיקוח  ,בהתאם למגמות בעולם. מט"חהמסחר בובתחום  הריבית המשמשים כריביות סמן

להזמין ביקשו בעקבות כך המשתתפים על הבנקים שוקד על ניסוח כללי התנהגות בשוק התלבור. 

 .ם המתגבשיםכלליבכדי לערוך דיון פתוח  ,לישיבה הבאה את נציג הפיקוח על הבנקים

 ותסביבביביות למערכת רויטרס בשידורי הרחלה תקלה אחד הבנקים התורמים  אצלמאחר ש .2

לוודא את צריך כל בנק תורם הודגש בישיבה כי  ,)במהלך חודש ספטמבר(קביעת הפיקסינג  מועד

 11:11-לא יאוחר מ תקלותולדווח על  11:31עד השעה במערכת רויטרס תקינות התקשורת 

ות בזמן מערכות כדי לצמצם את התקלאת ה כמה חשוב לבדוקחברי הוועדה הדגישו  בבוקר.

 קביעת התלבור. 

מחייבים בנקים אחרים לבצע עסקאות על את נציגי הבנקים התורמים ש ובחיחברי הוועדה ש .3

 .הביקוש לעסקאות –ואיתה  האמינות בשוק התלבור תגבר. כך וטים שלהםטבסיס הצי

 ההחלטות שהתקבלו: .4

  מערכת רויטרס בפגישה הקודמת ובירור היכולות הטכניות של הבנקים ושלשנערך לאחר דיון, 

יש  . שלישית אחרי הנקודההספרה את ה ריבית התלבורלציטוטי הבנקים ולהוחלט להוסיף 

המרווח כמו כן, . FRAגדיל את הגמישות בתמחור עסקאות משום שהוא מ חשיבות רבהלדבר 

נקודות בסיס. בהתאם לכללים  3±-בעסקאות המחייבות את הבנקים התורמים יצטמצם ל

  .)יום שני( דצמברב 9-ב –יום ממועד ההחלטה  31ולהגדרות, שינוי זה ייכנס לתוקף לאחר 

 התלבור,  ריביתקבע תשבהם לא  2114-התאריכים בבכלל המגדיר את  ערוך שינוי אחדל וחלטה

לא תקבע ריבית  כמועד שבו ,חג בחו"ל ,מאיב 26-לבטל את ההוחלט  ;ימי שבת וראשוןעל נוסף 

התאריכים  תרשימ .בית ותקבע ריבית התלבור(י)ביום זה הבנקים יצטטו את הר התלבור

 .1בנספח  העדכנית מופיעה
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