
השקעות ומסחר 
 בבורסה

זה

מינימום לפתיחת חשבון החל מ-10,000 ש"ח בלבד. *שירותי הליווי הפיננסי הינם שירותי שיווק השקעות על פי דין 
וכפופים לחתימה על הסכם התקשרות, השירות ניתן ללקוחות בעלי תיק השקעות בשווי 200,000 ₪ ומעלה. האמור 
לעיל אינו מהווה שיווק השקעות או תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם. אין באמור משום 

הבטחת תשואה. התנאים המוצעים הינם למצטרפים חדשים בלבד.

מיטב טרייד, חברת הבורסה לני"ע בת"א, 
מובילה בישראל את תחום ההשקעות והמסחר בבורסה ללקוחות פרטיים ולחברות. 

כלקוח, תקבל את חבילת השירות הטובה והרחבה ביותר, שתסייע לך למקסם את התשואה על חסכונותיך

ביטחון פיננסי
ניירות הערך של הלקוחות שמורים בבורסה ורשומים על שמו של הלקוח בספרי חבר הבורסה.  •
הכספים הנזילים מופקדים בחשבון נאמנות בבנק ונשמרים בהפרדה מוחלטת מכספי החברה.  •

החברה מפוקחת ומבוקרת ע"י הרשויות לרבות הבורסה בת"א והרשות לני"ע.  •

אודות מיטב בית השקעות:
בית ההשקעות מיטב, הנו חברה ציבורית בשליטתם של BRM פיננסים ומר אבנר סטפק, מתמחה בניהול השקעות משנת 1979. 
מיטב הינו בית ההשקעות מהגדולים והמובילים בישראל. עם עשרות שנות ניסיון ובעזרתם של כ-900 עובדים מיומנים ומסורים, 

 בראשותו של מר אילן רביב, מנהלים כ-215 מיליארד ₪ )נכון ל-30.9.2022( עבור מאות אלפי לקוחות.
כל אחד מלקוחותינו נהנה ממעטפת מלאה של מוצרים ושירותים בהתאמה אישית.

שירות מקצועי 
שירות ותמיכה בכל שעות המסחר בבורסות בישראל ובארה"ב, 
ע"י סוחרים מקצועיים, מנוסים ובעלי היכרות מעמיקה עם השוק.

עמלות אטרקטיביות
פטור מדמי משמרת | הוגנות ושקיפות במחיר.

שייכות לגוף גדול ומוביל
חבר בורסה ותיק ומפוקח | נכסי הלקוחות מוחזקים בהפרדה 

מוחלטת מנכסי החברה | מבית מיטב בית השקעות )משנת 1979(.

ליווי פיננסי ע"י בעל רישיון*

מערכות מסחר מתקדמות
 מגוון מערכות מסחר מתקדמות ונוחות לתפעול.

אפליקציית השקעות ומסחר חינם.

סקירות ומחקרים ממחלקת המחקר
מידע תומך החלטה.

קורסים ומפגשי זום ללקוחות
קורסים בתחומים שונים ומגוונים בשוק ההון ואירוח 

חברות ציבוריות.

יתרון לגודל
מיטב טרייד הוא חבר הבורסה הגדול והמוביל מחוץ לבנקים.

 | www.meitavtrade.co.il לפרטים נוספים: 03-7903555 | 



הטבות תחילת שנה!
גם פטור מדמי טיפול למשך שנתיים!

גם קורס מסחר במתנה**!! 
וגם פטור מעמלת קנייה/מכירה על קרנות כספיות!

יש לבחור באחת מתוך 2 מערכות המסחר המוצעות. אין באמור משום  סכום מינימאלי לפתיחת חשבון במיטב דש טרייד: 10,000 ₪. בטרם ההצטרפות 
תחליף לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בצרכיו של כל אדם. אין באמור משום הבטחת תשואה או רווח. המבצע תקף למצטרפים חדשים עד 31.3.23. אין 
כפל מבצעים. **תכני הקורס יקבעו על ידי מיטב טרייד, לקוח חדש שהצטרף בתקופת המבצע יהיה זכאי להשתתף בקורס אחד בלבד ללא עלות. לקוח שלא 
יוכל להשתתף בקורס במועד שיקבע לו לא יהיה זכאי להחזר כלשהו או לקורס חלופי אחר. לעמלה בגין מסחר בבורסות שונות בעולם )למעט ארה"ב( עשויות 
להתווסף עלויות של הבורסות עצמן עפ"י חוקי הבורסות המקומיות. ההצעה הינה לחברי קבוצת "האופטימית" בלבד, אינה ניתנת להעברה ומיועדת ללקוחות 

חדשים בלבד. אין כפל מבצעים.

להשקיע ולסחור בארץ ובעולם - 

עמלות מסחר בארה״ב             )בחירה בין שתי מערכות*(
 קניה/מכירה מניות

)view trade במערכת(
1 סנט למניה מינימום $ 7.5 לעסקה

 קניה/מכירה מניות
)IB במערכת(

1 סנט למניה מינימום $ 5 לעסקה

$ 4 לאופציה מינימום $ 12 לעסקהאופציות

פטורעמלת חליפין

מסחר בבורסות זרות ברחבי העולם***         )למעט ארה״ב(

0.25% משווי עסקה מינימום 25 במטבע העסקהקניה/מכירה מניות

לפרטים נוספים ולהצטרפות https://lps.meitav.co.il/trade/join/ או בטלפון 03-7903555.

פעולות כלליות לחשבון
פטורדמי משמרת 

פטורעמלת אי ביצוע
פטורעמלת ביטול/שינוי  לימיט

פטורעמלת ריבית
פטורעמלת דיבידנד

15 ₪דמי טיפול חודשיים 
פתיחת חשבון פטורעמלת משיכת שקלים לחשבון הלקוח

דיגיטלית

אפליקציית השקעות
ומסחר חינם

עמלות מסחר בארץ

0.06%קניה/מכירה מק"מ

0.07%ק/מ קרנות סל ומחקות

0.08%ק/מ/פדיון אג"ח

0.08%ק/מ מניות

פטורק/מ קרנות נאמנות מנוהלות

2.2 ₪ק/מ אופציות מעו"ף 

4.65 ₪עמלת מינימום

לא נמאס לך לשלם 
דמי משמרת ועמלות 

מיותרות לבנק?

הצעה מיוחדת של מיטב טרייד לחברי קבוצת 

https://www.meitavdash.co.il/companies-and-business-units/trade
https://www.meitavdash.co.il/companies-and-business-units/trade
https://www.meitavdash.co.il/companies-and-business-units/trade

