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ז' כסלו תשע"ז
רשימת חברות בעלות רישיון זירת סוחר מטעם רשות ניירות ערך
 .1סעיף 44יג(א) לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח – ( 1968להלן" :החוק") קובע כי לא ינהל אדם זירת
סוחר אלא ברישיון מאת הרשות ובהתאם לתנאי הרישיון.
 .2להלן תובא רשימת החברות בעלות רישיון לניהול זירת סוחר מטעם הרשות ופרטיהן.
 .3סגל הרשות מבקש להבהיר כי חברות אשר לא נכללות ברשימה שלהלן ,או ברשימת החברות
לגבי בקשתן לא ניתנה החלטה ,1וממשיכות לנהל זירת סוחר מפרות את החוק ,ועל הציבור
להביא בחשבון את הסיכונים הכרוכים בכך .סגל הרשות מפנה לאזהרה שפרסמה הרשות
בעניין השקעות לא מפוקחות :קישור לאזהרה.
 .4סגל הרשות מבקש להדגיש כי פעילות בזירת סוחר – גם בעלת רישיון – אינה מתאימה לכל
אדם המעוניין לסחור בניירות ערך .היא דורשת מיומנות רבה ,ידע והבנת הסיכונים הגבוהים
לאובדן כספי ההשקעה הטמונים בפעילות זו.
 .5יודגש כי הרישיון לניהול זירת סוחר מטעם רשות ניירות ערך אינו מהווה כל אישור לכך
שהמסחר בזירה הינו אפיק השקעה מומלץ או בטוח.
 .6להלן רשימת שיקולים שעל אדם לבחון ,לכל הפחות ,בטרם יחליט לסחור בזירת סוחר:
א.

האם הוא בעל ניסיון נרחב במסחר במכשירים פיננסיים מורכבים ובשווקים
תנודתיים;

ב.

האם הוא מבין באופן מלא את האופן שבו פועלת הזירה ,לרבות הסיכונים והעלויות
הכרוכים במסחר בזירה;

ג.

האם הוא מבין כי פעילות ממונפת כרוכה בסיכון ממשי של אובדן מלוא כספי
ההשקעה תוך זמן קצר;

 1על פי הוראת המעבר הקבועה בתקנות ניירות ערך (זירת סוחר לחשבונו העצמי) ,התשע"ה –  ,2014חברה שהגישה בקשה לקבלת
רישיון לניהול זירת סוחר עד יום כניסת החוק לתוקף ,ה 26 -במאי  , 2015הייתה רשאית להמשיך ולהפעיל את זירת הסוחר לאחר
תאריך זה כל עוד לא ניתנה החלטת הרשות בבקשת הרישיון .בנוסף בהתאם להוראת המעבר היו רשאיות לפעול גם חברות שעתידות
היו להעביר את פעילותן בישראל לחברות שהגישו בקשת רישיון .להלן [לינק]  -לרשימת החברות שבנוגע לבקשתן לא ניתנה החלטה,
שבקשתן נדחתה או בקשתן נמשכה ביוזמתן.
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ד.

האם הוא מבין כי הפעילות בזירת הסוחר אינה מתבצעת בבורסה ,ועל כן הוא כפוף
לסיכונים ,לרבות במקרה של חדלות פירעון של הזירה;

ה.

האם הוא מבין כי החברה המנהלת את זירת הסוחר היא הצד הנגדי לעסקה במכשיר
הפיננסי;

ו.

האם הוא מבין כי הפוזיציה שהוא מחזיק יכולה בנסיבות מסוימות להיסגר ביוזמת
החברה;

ז.

האם הוא מבין שכספיו מוחזקים בחשבון נאמנות ושהחברה היא זו המשמשת כנאמן
לכספים;

ח.

האם יש ברשותו זמן פנוי לנהל את העסקאות הפתוחות שלו בזירה.
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רשימת חברות בעלות רישיון לניהול זירת סוחר
מס'
.1
.2

FXCM
TRADING LTD

שם חברה
מסחרי
(עברית/אנגלית)
אייטרייד /
ATRADE
אפ.אקס.סי.אמ
ישראל /
FXCM Israel

שם החברה
מבקשת
בעברית
אייטרייד בע"מ

R.F.X GLOBAL
TRADING LTD

ריל פורקס /
REAL FOREX

רוטשילד ,48
תל אביב

FIRST INDEX
LTD

פירסט אינדקס /
FIRST INDEX

אבא הלל ,12
רמת גן

פלוס500
ישראל בע"מ

PLUS500 IL
LTD

פלוס/ 500
Plus500

מנחם בגין ,25
תל אביב

טי.ג'י.אל
קולמקס שוקי
הון בע"מ

TGL COLMEX
CAPITAL
MARKETS LTD

קולמקס /
Colmex

דרך אם
המושבות ,94
פתח תקוה
49706

ח.פ 514666577

אפ.אקס.סי.אמ
טריידינג בע"מ
ח.פ 515234623

.3

אר.אפ.אקס
גלובל טריידינג
בע"מ

שם החברה
מבקשת
באנגלית
ATRADE LTD

כתובת החברה

טלפון /פקס

דוא"ל

אתר החברה

סטטוס

בתוקף מ-

משכית ,27
הרצליה

1700-707027

support@atrade.co.il

/http://www.atrade.co.il

בתוקף

31/10/2016

יחזקאל קויפמן
 ,2תל אביב

03-5101317

info@fxcm.co.il

www.fxcm.co.il

בתוקף

31/10/2016

contact@real-forex.com

03-6283500

/http://he.real-forex.com

בתוקף

31/10/2016

ח.פ 514726751

.4

פירסט אינדקס
בע"מ
ח.פ 515130425

.5

ח.פ 515233914

.6

ח.פ 515219731

03-7747770

Support@firstindex.com
www.plus500.co.il/Help/FAQ.aspx

-

073-2580001

info@colmex.co.il

3

www.1st-index.com
/http://www.plus500.co.il

www.colmex.co.il

בתוקף
בתוקף

בתוקף

31/10/2016
31/10/2016

7/12/2016

