7

לוח זמנים למסירת הוראות בני"ע ,במט"ח ופצ"מ

7.917

ניירות ערך
 .1מניות ,ני"ע המירים ,זכויות (בבורסה בת"א)
מסחר ב"רצף"
09:45-09:46
09:10
09:00
ימי א'
09:45-09:46
09:10
ימי ב'-ה' 09:00
תחילת טרום תחילת פרסום שערים ,מסחר פתיחה ותחילת המסחר
הרציף במניות הכלולות
מחזורים ומדדים
פתיחה
במאגר המניות ,תעודות סל
תיאורטיים
ויחידות השתתפות בקרנות
נאמנות סגורות.
.2

.3

.4

.5

16:14-16:15
10:15
17:14-17:15
10:15
מסחר הפתיחה ותחילת תחילת שלב
המסחר הרציף במניות טרום מכרז
נעילה
שאינן כלולות במאגר
המניות וניירות ערך
המירים למניות

16:24-16:25
17:24-17:25
שלב מכרז
נעילה ולאחריו
סיום המסחר

אג"ח ,כתבי אופציה לאג"ח ,מק"מ ,ני"ע מסחריים ,ני"ע מוסדיים (בבורסה בת"א)
מסחר ב"רצף"
16:24-16:25
16:14-16:15
09:30 - 09:31
09:10
09:00
ימי א'
17:24-17:25
17:14-17:15
09:30 - 09:31
09:10
09:00
ימי ב'-ה'
שלב מכרז נעילה ולאחריו סיום
תחילת שלב טרום
תחילת טרום תחילת פרסום שערים מסחר פתיחה ותחילת
המסחר
מכרז נעילה
המסחר הרציף
ומחזורים תאורטיים
פתיחה
נגזרים הנסחרים בבורסה בת"א  -אופציות וחוזים עתידיים על מדד מעו"ף ,על שער הדולר ועל שער האירו
16:35
09:30
ימי א'
17:35
09:30
ימי ב'-ה'
סיום המסחר
תחילת
המסחר
הרציף
ניירות ערך הנכללים ברשימת השימור ודלי הסחירות
לא מתקיים מסחר רציף ,המסחרמתקיים בשני מכרזים רב צדדיים בתחילת יום המסחר (מסחר הפתיחה) ובסיום יום המסחר (מכרז הנעילה)
16:24-16:25
10:15
10:15
09:10
09:00
ימי א'
17:24-17:25
10:15
10:15
09:10
09:00
ימי ב'-ה'
שלב מכרז נעילה ולאחריו סיום
תחילת שלב טרום
תחילת טרום תחילת פרסום
שערים מסחר פתיחה
המסחר
מכרז נעילה
ומחזורים תאורטיים
פתיחה
מסירת הוראות לבנק ישראל
עד 12:00
הנפקת אג"ח ומק"מ

מטבע חוץ ופצ"מ
ימים ב'  -ה'
עד 12:45
רכישות והמרות בשערי העברות (עם/ללא הגבלת שער)
ערך אותו יום לקוחות הפועלים חצות הלילה 18:30 -
רכישות והמרות עפ"י שערים
ישירות מול חדר
מצוטטים (בהסכמה/בהגבלה
עסקות מט"ח
לשער ספציפי)
18:30 - 8:30
יתר הלקוחות
בערך עתידי לקוחות הפועלים 8:00-24:00
ישירות מול חדר
עסקות מט"ח
בשעות פעילות הסניף או
יתר הלקוחות
הבינלאומי call
עד 14:00
פעילות בפצ"מ שער יציג
עד 12:30
פעילות בפצ"מ שער אמצע

יום ו' ,ערבי חג וחול המועד
עד 11:30
חצות הלילה 18:30 -

מ 8:00-עד סגירת חדר
עסקות ( 15:00בחורף16:00 ,
בקיץ)
בשעות פעילות הסניף או
הבינלאומי call
עד 11:30
עד 11:30

לקוח יקר  -ניתן לצפות בשערי המט"ח בעמדה לשירות עצמי

ערב יום כיפור
עפ"י הודעה
שתפורסם
בסניף סמוך
למועד

