
 

 

   

 

 
 

אסונות : האקטואריה הפיננסיתיסודות 
 בסדרה 7מאמר מס' /  פיננסיים

 

 מאת: רועי פולניצר
 

מקרים אלו מתארים מספר כישלונות של ניהול סיכונים פיננסיים ותפעוליים. באופן יותר ספציפיים, המאמר בוחן 

 מקרים הקשורים לדיווח מטעה, תנועות שוק בלתי צפויות אדירות והתנהגות לקוחות לא נאותה. 

 

ולר במסגרת הלוואה ללא ביטחונות מיליון ד 300דרייזדל סקיוריטיס יכל, אם היה רוצה או היה ער לאפשרות, ללוות 

 מבנק צ'ייס מנהטן, על ידי ניצול כשל במערכת המחשבת את שווי הבטוחות.

 

, ג'וזף ג'ט, דיווח על רווחים קידר פיבודי בנק ההשקעות האמריקאיראש דסק המסחר באיגרות חוב ממשלתיות ב

 350נאלץ לחזור בו מדיווח על רווחים בגובה  ודיקידר פיבמלאכותיים ניכרים. לאחר שהרווחים השקריים של ג'ט התגלו, 

 מיליון דולר.

 

הפסדי מסחר חבויים בבנק הבריטי ברינגס, הביאו את ניק ליסון לנטוש את אסטרטגיות הגידור לטובת אסטרטגיות 

סתיר איפשרו לליסון לה –ספקולטיבית. היעדר פיקוח תפעולי מחד ותפקידו הכפול הן כסחרן והן כקצין הסליקה מאידך 

 את פעוליותיו והפסדיו כאחד.

 

מיליון דולר. רוסנק הטיל אימה על  691, ג'ון רוסנק, הסתיר הפסדים בסך אלייד אייריש בנק האירי בנקסחרן מט"ח ב

 אופיס, על מנת שלא יתחקו אחר אישורי המסחר שזייף עבור עסקאותיו הדימיוניות.-עובדי הבק

 

במשבר  מנט'טרם קפיטל מנג-לונג קרן הגידור האמריקאית נאותים שמו אתמינוף קיצוני, היעדר ביזור ומודלים לא 

נות. הנזלה כפויה טוחוידרישת בנסבלים משיערוך לפי שווי שוק ו תזרים מזומנים כאשר זעוזע כלכלי יצר הפסדים בלתי

 של הפוזיציות האדירות של הקרן גרמה לצניחת מחירים, ובכך העמיקה פעים נוספת את הפסדי הקרן. 
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נבע ביסודו מהפרשי עיתוי של תזרימי מזומנים הקשורים  מטאלגזלשאפט הגרמנית בוצת המתכתהמשבר הפיננסי בק

לפוזיציות ששימשו לגידור. תזרימי המזומנים בגין פוזיציות חסר בעסקאות אקדמה היו אמורים להיווצר בעתיד הרחוק, 

נוצרו על בסיס יומי. בנוסף, גודלן של הפוזיציות היה כה גדול  בעוד שתזרימי המזומנים בגין פוזיציות יתר בחוזי עתידיות

 עד שהוא למעשה מנע מהחברה להנזיל את הפוזיציות שלה מבלי ליצור הפסדים גדולים.

 

תאגיד מוצרי פיתח נגזרים מובנים שבכוונה היו מסובכים ובשל כך מנעו הן מ בנקרס טרסט בנק ההשקעות האמריקני

מלהבין הן את שוויים האמיתי של הנגזרים הללו גיבסון גריטינגס  חברתוהן מ הצריכה הגדול בעולם פרוקטר אנד גמבל

התגאו בכך שהצילחו לעבוד על  בנקרס טרסטהפנימיות, עובדי  הטלפון לשיחות והן את הסיכונים הגלומים בהם. בהאזנה

 הלקוחות המטומטמים שלהם.

 שווי פנימי
מספק שירותי הערכות שווי של תאגידים, נכסים בלתי מוחשיים ומכשירים פיננסיים  שווי פנימיי משרד הערכות השוו

מורכבים למטרות מס, עסקאות, דוחות כספיים ולצרכים משפטיים ומתמחה בביצוע ניתוחים כמותיים במכשירים 

תיקוף מודלים בתחומי פיננסיים ובמדידת סיכונים לצורכי יישום הוראות רגולטוריות, תקינה חשבונאית, פיתוח, יישום ו

 הניהול הסיכונים ובנושאים נוספים. 
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 רועי פולניצר
המתמחה בהערכות שווי בלתי תלויות. בעשור האחרון היה רועי אחראי על אלפי עבודות הערכות  "שווי פנימי"של  םבעלי

 חשבון, משרדי ייעוץ כלכלי, חברות פרטיות וציבוריות בישראל.אשר בוצעו עבור משרדי רואי ואקטואריה פיננסית שווי 

והן בתחום  הערכות שווי בנושא שינוי מבנה עסקיהן בתחום  רשות המסים בישראל רועי נמנע על רשימת היועצים של

. בנוסף, רועי נמנה על רשימת המומחים הכלכליים הערכות שווי בנושא נכסים בלתי מוחשיים בעסקאות מקרקעין

י והאקטואריה הפיננסית והוא משמש מספר בתי משפט בישראל )שלום ומחוזיים כאחד( בתחומי הערכות השוו של

 (.IAVFAכמנכ"ל ויו"ר לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל )

והוא עמד רועי הינו מרצה מבוקש בתחומי הערכות השווי והאקטואריה הפיננסית, המופיע בפני חברי הנהלה ודירקטורים 

כמו גם בראש פורום הפרקטיקנים  IAVFAכללי האתיקה והסטנדטים המקצועיים של בראש צוות המשימה שגיבשה את 

 המסים רשות עובדי עבור מנחים קווים לקביעת הוועדהרועי משמש גם כיו"ר . IAVFAגילויי הדעת של שקובע את 

(. וועדת פולניצר) פיננסיים ומכשירים מוחשיים בלתי נכסים, תאגידים של שווי הערכות וניהול פיקוח, לביצוע בישראל

ימש רועי כמרצה בקורסים מתקדמים בניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות במכללה האקדמית אשקלון בעברו ש

 ובמוסדות אקדמיים שונים.

בעל תואר שני במנהל עסקים )התמחות במימון( ותואר ראשון בכלכלה )התמחות במימון( הינו אקטואר רועי 

בחינות הרשות לניירות ערך לרישיון מנהל תיקים בישראל. כמו גוריון ועבר בהצלחה רבה את כל ששת -מאוניברסיטת בן

(, FEM(, כמודליסט פיננסי וכלכלי )QFV(, כמעריך שווי מימון כמותי )CFVכן, רועי מוסמך כמעריך שווי מימון תאגידי )

(, כאקטואר סיכוני ORA(, כאקטואר סיכונים תפעוליים )CRA(, כאקטואר סיכוני אשראי )MRAכאקטואר סיכוני שוק )

לשכת מעריכי השווי  ( מטעםPRA( וכאקטואר סיכונים פנסיוניים )LRA) (, כאקטואר סיכוני חייםIRAהשקעות )

( מטעם האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים CRM) כמומחה לניהול סיכונים(, IAVFAוהאקטוארים הפיננסיים בישראל )

(IARM( וכמנהל סיכונים פיננסיים )RMF( מטעם האיגוד העולמי למומחי סיכונים )GARP רועי עבר בהצלחה רבה את .)

(, כאשר EXAM PART II -ו  EXAM PART I) GARPאינטגרטיביים של -ההסמכה הבינלאומית הכמותיים שני מבחני

מדינות ברחבי העולם באותן  90 -כלכלנים וסטטיסטקאים שנבחנו ב 11,500מבין  99 -בשניהם ציוניו דורגו באחוזון ה

וסטטיסטיקה במסגרת לימודי תעודה  בנוסף, רועי בוגר קורסים מתקדמים במתמטיקה הבחינות באותם המועדים.

-באקטואריה באוניברסיטת חיפה ובוגר קורסים מתקדמים במתמטיקה ומימון לתואר שני בכלכלה באוניברסיטת בן

 גוריון.
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