
 ח"בש נקובים החלף חוזי של סליקה לראשונה מציעה LCH חברת
 

• LCH ח" בש נקובים ריבית החלף חוזי של סליקה מציעה אשר הראשונההמסלקה  היא 
 לקוחות  מצד יםלביקוש כמענה  – ההשקה •

• SwapClear שונים מטבעות 27 -ב ריבית נגזרי של סליקה מציעה 
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LCH, נקובים   ריבית החלף חוזי של סליקה ביצעה לראשונה כי היום הכריזה, מסלקה מהמובילות בעולם

 נגזרי של סליקה מציעה אשר,  SwapClear באמצעות לסליקה לאחרונה שנוסף המטבע הוא ח" ש. ח" בש
 .מטבעות 27 -ב ריבית

 . ח" בש הנקובים נגזרים עסקאות  סלקו אשר הראשונים בין הגופים היו  Citi   לאומי בנק
, בין  הם, ההשקה ממועד החל ח" בש הנקובים החלף חוזי בסליקת תומכות סליקה אשרה שירותי ספקיות

 היתר
Citi, Goldman Sachs, HSBC and J.P. Morgan . 

 
Susi de Verdelon    בחברת עולמית נהלת SwapClear וכן, Listed Rates, LCH  :אמרה 

 להיצע משמעותית  תוספת זוהי. ח" בש הנקובים ריבית נגזרי של סליקה בשוק להציע שמחים אנו" 
 הבינלאומיות הקבוצה חברות מצד זה למוצר  רב ביקושוהבחנו ב , שלנו הגלובליים הסליקה שירותי

 ,לגבי הכללים הפעלת המשך עם שלהן ההשקעות תיקי את למטב שואפות  רבות חברות. ולקוחותיהן
 " .יותר רבה יעילות השגת לשם חשוב כלי להן תעניק זה מוצר והשקת נגזרים לא נסלקים,

 
 התפתחות היא ח" בש נקובים נגזרים סליקת"  , אמרלאומי בבנקחטיבת שוקי הון  רונן אגסי, ראש 

  בתיק משמעותית יעילות להשיג לנו מאפשרת LCH חברת, ח" בש סליקה באמצעות. השוק עבור חשובה
 ".ח" בש הנקובים נגזרים לסליקת הראשונה בעסקה להשתתף שמחים אנו. שלנו הנגזרים

 
Neil Corney, Israel CCO & Head of Markets, Citibank NA ,אמר: גישה למאגר נזילות רב-

היא צעד חיובי   LCH בש"ח על ידי טבעי היא חיונית עבור סליקה יעילה וניהול סיכונים. השקת הסליקהמ
, כגוף  Citiובהון.  עבור השוק, אשר יגדיל באופן משמעותי את ההזדמנות להשגת יעילות במרווחים

 בש"ח. פיננסי בינלאומי י מוביל עם נוכחות מקומית משמעותית, שמח לפעול כמבצע
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 LCH אודות

 

  לניהול מוכחות יכולות מספקות אשר, נכסים ריבוי עבור מובילות מסלקות של קבוצה היא LCH חברת
 לשמור מחויבת LCH חברת, איתנים סליקה לשירותי בביקוש הגידול עם. נכסים סוגי מגוון עבור סיכונים

 .שלנו השירותים כלל עבור סיכונים ניהול של ביותר הגבוהים הסטנדרטים על



  מקום  לגבי אפשרויות מגוון מציעה, פתוחה גישה של מודל ומפעילה לשוק השותפה היא LCH חברת
 .תקדים חסרי ויעילות מבחר לשוק ומספקת הביצוע
  משרים עם, ובצרפת בבריטניה מאוגדות מסלקות עם , העולם ברחבי מסלקות מפעילה LCH חברת
  שערים : וביניהם שונים  נכסים סוגי עבור סליקה שירותי מציעה החברה. פסיפיק אסיה ובאזור ב" בארה
.  מניות ונגזרי נזילות מניות , סחורות, חוב אגרות,  ח" ומט CDS חוזי, למסחר הרשומים ע" וני OTC עבור
 אשר חדש שירות , LCH SwapAgent באמצעות נסלקים שאינם הנגזרים שוק את משרתת LCH ,כן כמו

 .מרכזי שכנגד-צד להוות מבלי בשוק הסליקה תשתית ואת היעילות את מרחיב
 חברה , (LSE.L :סימול( London Stock Exchange Group ידי על ברובה מוחזקת LCH חברת

 .העולמית הפיננסית הקהילה בלב שמושבה, בינלאומיות שוק לתשתיות
  www.lch.com בכתובת  LCHאודות נוסף מידע למצוא ניתן


