מסחר עצמאי בבורסה

מערכות המסחר החדשניות והמתקדמות ביותר
בשוק ההון המאפשרות מסחר בבורסות ישראל וארה"ב
מי אנחנו?
 IBIבית השקעות מציע מוצרי השקעה חדשניים וייחודיים בעולם ההשקעות בישראל ובחו"ל ,ביניהם קרנות השקעה

אלטרנטיביות ,תיקי השקעות וקרנות נאמנות .אנו מציעים גם מגוון שירותים ,בהם ניהול תוכניות הטבה לעובדים ,מסחר
עצמאי בבורסה ,ברוקראז' למוסדיים ,חיתום ועוד.

ב IBI-מאמינים ביצירתיות לצד אחריות בניהול השקעות .הצטרפו לאלפי אנשים שבוחרים בנו כבר עשרות שנים כדי לנהל

את כספם במוצרי השקעה מתקדמים.

מסחר משתלם

עמלות מסחר אטרקטיביות ,המאפשרות לסוחר העצמאי לבצע
פעולות בתיקו האישי ללא חשש משחיקת רווחי התיק על יד
עמלות.

מסחר בטוח

 IBIהינו חבר בורסה ומחזיק על פי חוק את כספי לקוחותיו

בחשבון נאמנות הנפרד מנכסיו ואת ניירות הערך בבעלות
הלקוח במסלקת הבורסה.

מסחר מתקדם

פקודות מסחר מתקדמות על כל סוגי ניירות הערך ,לרבות
אופציות ופקודת  Trailing Stopבישראל.
התראות ב.SMS-
ניתוח טכני הכולל את כל האינדיקטורים הטכניים.
מסחר על הגרף.
גרפים השוואתיים.

מערכות המסחר המתקדמות והחדשניות ביותר בשוק ההון.

סימולטור לביצוע אסטרטגיות באופציות.

מסחר ללא הפסקה

שליחת מספר הוראות במקביל  -בקליק אחד.

צוות סוחרים מיומן ,מקצועי ושירותי ,העומד לרשותך לאורך כל
שעות המסחר בבורסה בתל אביב ובארה״ב.

מסחר מקצועי

מועדון המשקיעים של  - IBI TRADEכל הכלים כדי להישאר

מעודכנים בכל מה שקורה בשוק :סקירות ,עדכונים ,כנסים ועוד
מגוון הטבות ייחודיות.

חייגו 03-5197933

חדשות משוק ההון ,הודעות מתפרצות בזמן אמת
וקישור למערכת "מאיה".
מסחר באמצעות אפליקציה מהסלולר.

 – Active Traderמערכת מתקדמת לסוחר היומי.
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חבילות מסחר
IBI TRADE

IBI TRADE

לקוח פרטי מסלול מורחב*

לקוח עסקי מסלול מורחב*

₪ 15

₪ 100

₪ 200

מתקזז עד ₪ 0
מול עמלות מסחר

מתקזז עד ₪ 0
מול עמלות מסחר

מתקזז עד ₪ 0
מול עמלות מסחר

שכבת מחיר אחת

חמש שכבות מחיר

חמש שכבות מחיר

מסלול בסיסי

תשלום חודשי
רמת מחירים
בשוק המקומי
מערכות מסחר

IBI TRADE

SPARK / TRADE+ / VIEW TRADE / ORBIS

* סיווג הלקוח כפרטי או עסקי יתבצע במעמד פתיחת החשבון ובכפוף לחתימתו על נספח מתאים
** עבור ציטוטי מידע בשוק האמריקאי יתכנו עלויות נוספות .יש לברר מול נציג IBI

עמלות מסחר  -הצעה מיוחדת עבור קבוצת שלומי ארדן
מסחר בארץ
קנייה/מכירה מניות ,תעודות סל

עמלות כלליות
0.075%

דמי משמרת

פטור

עמלת אי ביצוע

פטור

עמלת ביטול/שינוי לימיט

פטור

עמלת העברת ש"ח לח-ן הלקוח

פטור

עמלת תקבולי אג"ח

פטור

עמלת דיבידנד

פטור

קנייה/מכירה ניירות ערך

סנט למניה  /מינ' $7.5

עמלת הוראה דרך חדר המסחר

פטור

קנייה/מכירה אופציות

 $3לאופציה  /מינ' $9

עמלת המרת מט"ח

קנייה/מכירה אג"ח

0.07%

קנייה/מכירה מק"מ

0.055%

עמלת מינימום לעסקה

₪ 2.35

קנייה/מכירה אופציות

₪ 2.30

קנייה/מכירה קרנות נאמנות

 / 0.08%מינ' ₪ 5

מסחר בארה"ב

פטור (יילקח מרווח בלבד)

* העמלות המוצגות הינן פר עסקה ,וייגבו עבור כל ביצוע בנפרד.
* יודגש כי עשויות להיות עמלות ועלויות נוספות בקשר עם ניהול החשבון.
* דף עמלות מפורט ומלא יוצג ללקוח במסגרת הסכם ההתקשרות.

הטבות בלעדיות ללקוחות IBI TRADE
קורס מקיף בנושא שוק ההון מבית האקדמיה לפיננסים בהנחה של 60%
קורסי און ליין בתחומים שונים מבית קו מנחה  -ביזפורטל בהנחה של 25%
חייגו 03-5197933
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