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 בישראל חברות הפורקס הסדרה של פעילות - החל מסוף החודש

 סיכונים כמנהלי המשמשים לשכה חברי מצד ללשכה שהופנו שאלות של רב מספר בעקבות
 והאקטוארים השווי מעריכי לשכת הנהלת, פורקס לחברות חיצוניים יועצים או פורקס בחברות

 ערך לניירות הרשות שפרסמה החדשות התקנות את לעומק בחנה) IAVFA( בישראל הפיננסיים
 פעילות את סוקר זה מאמר. ערך לניירות הרשות נציגי כולל, מומחים מגוון עם פגישות וקיימה

  .הצפויים השינויים לגבי הלשכה תפישת ואת כיום בישראל הפורקס

  מצב הפורקס כיום

 חברות. ההון בשוק ביותר והרווחיים הצומחים הענפים לאחד נחשב בישראל הפורקס ענף
. וסחורות מטבעות, מניות מדדי, במניות למסחר באינטרנט וחוקי ענק כקזינו נתפסות הפורקס

, ומהיר קל כסף ולהרוויח למשקיעים להפוך גולשים ומזמינות פיקוח ללא פועלות הפורקס חברות
  .להרוויח נמוך סיכוי עם מסוכן בענף מדובר כשבפועל

- ל עד שמגיע ביחס ספקולציה לצרכי פעולות המבצעים פרטיים אנשים הינם בפורקס המשקיעים

 כאשר), x 100 400(= ₪ 40,000 של בשווי מניה לרכישת שקולה ₪ 100 של השקעה כלומר. 1:400

 ככל הפורקס חברות של העסקי המודל פי על. המניות מספר כפול במחיר מהשינוי מרוויח הלקוח
 לה שמספיקה הרי שכזה מינוף וביחס היות, שיפסיד הסיכון יגדל כך  - וישקיע ימשיך שהלקוח

  .ההשקעה סכום את כליל למחוק מנת על במחיר(!)  אחוז רבע של ירידה

 של פעולה שכל כך, גידור/הגנה עסקאות לבצע שלא בוחרות הפורקס חברות המקרים במרבית
 חברת רווחים וגורפת מצליחה הפוזיציה אם: הפורקס חברת מול לפעולה למעשה הופכת המשקיע
 20% -כ של מזינוק כתוצאה, השנה בינואר, למשל כך. מכיסה המחיר את לשלם נדרשת הפורקס

 אחד ביום 90% -בכ) בעולם הגדולה הפורקס חברת( FXCM מניית צללה, השוויצרי הפרנק בשער

  . למשקיעים חובן את שילמו ולא רגל לפשיטת הגיעו העולם ברחבי פורקס חברות של רב ומספר

  הסדרת פעילות חברות הפורקס

 ,2014-ה"התשע )רת סוחר לחשבונו העצמיזי( ערך ניירות תקנות לתוקפן נכנסו 2014 בנובמבר
 ערך לניירות רשות בקשה להגיש נדרשת פעילה פורקס חברת כל 2015 במאי 26 -ה ליום עד, לפיהן

 של קפדניות בדרישות לעמוד ייאלצו רישיון שיקבלו הפורקס חברות". סוחר זירת" רישיון לקבלת
 תוכל ערך לניירות הרשות כאשר), ותפעולי אשראי, שוק( פיננסיים סיכונים וניהול תאגידי ממשל
  .הכללים פי על שלא שיתנהלו מחברות רישיונות לשלול ואף קנסות עליהן להטיל

. מיידי באופן פעילותה את להפסיק תחוייב, זה למועד עד לרישיון בקשה תגיש לא אשר חברה
 הרחב הציבור מצד תלונות של רב מספר בעקבות הכנסת שיזמה, חקיקה תהליך מסיים זה מהלך
  ).זה בקישור דוגמה ראה( בהתחייבויות עמידה ואי הולמת בלתי להתנהלות בנוגע

 אי או קבלת בדבר ערך לניירות מהרשות הודעה לקבלת ועד הבקשה הגשת ממועד ייקח זמן כמה
 הרשות תיתן לא שנה עד שאם קביעה הייתה 2010 משנת לתקנות בהצעה כי נציין? הרישיון קבלת



 

 

 

 

 2010 - ב לתקנות בהצעה גם. התגובה זמן את להאריך רשאי הרשות ר"יו אזי תשובה ערך לניירות
 את להשלים רוצה הרשות הלשכה להבנת אולם, תשובה למתן מחייב מועד נקבע לא כעת וגם

. עסקיהן של המורכבות ובמידת המבקשות החברות במספר  בהתחשב, האפשר ככל מהר  המהלך
 ישתנה זו תקופה במהלך. שנה לחצי חודשים מספר בין ינוע הזמן שפרק סבורה הלשכה, לפיכך

 יהיו לא כבר שהן כמובן אך פיקוח תחת יהיו לא עדיין הן אמנם. הפורקס חברות של הסטטוס
  . שיח-דו של סוג עימן ויתנהל מאחר, לרשות נסתרות/זרות

  הגשת בקשה לרישיון

התקנות מפרטות את המסמכים הנדרשים להגשת הבקשה לרישיון, היקף ההון העצמי המינימלי, 
תלוי בסוג ההשקעה), חובת ניהול סיכונים והקצאת הון  1:100- ל 1:25רמת המינוף המותרת (בין 

ערך שיפורסמו במגנ"א  בהתאם לרמת החשיפה והעברת טפסי דיווח חודשיים לרשות לניירות
  פיננסי. םודוחות תקופתיים שיפורסמו במאי"ה על פי המקובל בתאגידים מדווחים שעיסוק

התקנות מהוות מהפכה של ממש בפעילות החברות שעד כה נהגו כרצונן. לקבלת הרישיון החברות 
 את מיומנותן ויכולתן לנהל סיכונים על פי טכניקות משקףלהגיש סט מסמכים ה צריכות

  מקובלות וברמה מקצועית נאותה.

     סוגי החברות

 STP- Straight Throughסוגי חברות: חברה מוגבלת ( 3יתקיימו לאחר מתן הרישיונות 

Processingהמשמשת כמשווק לפעילות של חברה אחרת; חברה מתכסה ,( )BTB- Back To 

Backלסיכון שוק; וחברה  ), המחויבת לבצע עסקה נגדית לכל עסקה של המשקיע ואינה חשופה

  בלתי מוגבלת.

 הון עצמי 

ההון הרגולטורי  : (א)בהתאם לרמת הסיכון של החברה על פי הגבוה מבין קבעההון העצמי י
מיליון  4 –ובחברה בלתי מוגבלת ₪ מיליון  1.5 –בחברה מתכסה ₪, אלף  800 –(בחברה מוגבלת 

. וסיכונים תפעוליים אשראי וק, סיכוניני שלסיכו (בסוף יום) בפועלהיומית החשיפה (ב)  -ו₪) 
  הון על בסיס יומי. ההקצאת  ים אתהחברות ידרשו להתא

על החברות לנצל את הזמן העומד לרשותן להשגת הון עצמי התואם את סוג החברה. חברה שלא 
לפיכך, על  תוכל להציג הון עצמי מספק במועד קבלת תשובה מרשות לא תוכל לקבל רישיון.

  סטטוס העתידי שלהן."לשמור בכיס" כבר היום את ההון הנדרש ל חברות הפורקס

 דיווחים חודשיים 

להעביר לרשות לניירות ערך דיווח חודשי על חשיפה לסיכוני אשראי, החברות ידרשו סוגי כל 
כך למשל, חברה שמתכסה ואשר אינה במבנה אחיד. סיכוני שוק, סיכון תפעולי והקצאת הון 

כון שוק עדין תהיה חייבת לבצע את כל החישובים ולהציג דו"ח סיכוני צפויה להיות חשופה לסי
לעשות שימוש בשיטות מתקדמות, דוגמת אומדן צטרכו י חברותבדיווח על סיכוני שוק השוק. 

  .שבועיעל בסיס  )VaRשווי הוגן בסיכון (



 

 

 

 

(כולל  IFRS -על פי כללי ה (שנתיים ורבעוניים) דוחות תקופתיים הכיןבנוסף, החברות יצטרכו ל

בדוח  2במתכונת גלאי מפורטים ודוחות סיכונים ביצוע הערכות שווי למכשירים נגזרים) 
   מעצם הגדרתן כחברות שעיסוקן כספי. ,הדירקטוריון

במסגרת הגשת הבקשה לקבלת רישיון על כל חברה להכין דו"ח דירקטוריון במסגרת הדו"ח 
עבור תאגידים מדווחים שעיסוקן  2דו"ח גלאי  .2התקופתי, הכולל בחובו את המלצות ועדת גלאי 

של החברה  החשיפות לסיכוני שוק ואשראיאת  ) חלק איכותי הפורט1חלקים:  4 -פיננסי מורכב מ
-מבחני רגישות חד) 3דו"ח; מאזני הצמדה לתאריך ה )2; לניהול סיכונים המדיניות ואת

המאפיינים (הערך  ) הצגת4 - ; ופרמטריים לנכסים והתחייבויות המופיעים במאזני ההצמדה

 52השבועיות בשנה האחרונה ( VaR - המקסימלי) של התפלגות מדידות הו הממוצע  ,המינימלי

   .VaR -מדידות) כולל בחינת נאותות למודל ה

הן  אקטוארים פיננסיים המיומניםלהעסיק אלצו יתקנות אלו חברות הפורקס כדי לעמוד ב
בהערכת שווי של מכשירים ונגזרים פיננסיים (מכשירי חוב, אופציות, חוזים עתידיים וכו') תוך 

 ו')סימולציית מונטה קרלו, עצים בינומיים וכ ,S&Bדל שימוש במודלים מתקדמים בתחום (מו

המנוסים ), ותפעוליים ניהול סיכונים פיננסיים (סיכוני שוק, אשראיוהן במיפוי, מידול, מדידה ו
בבנקים  3- ו 2(באזל  דומותהוראות רגולטוריות בפרקטיקות המובילות בתחום ושימוש בב

  בחברות הביטוח). 2וסולבנסי 

  ניהול סיכונים 

במסגרת הבקשה לרישיון החברות ידרשו להעביר סט של מסמכים הכוללים בין השאר נהלי 
מעין סקר סיכונים  יהוועבודה בנוגע לממשל התאגידי ולאופן ניהול הסיכונים. חומרים אלו 

  . כיצד בכוונתה לבצע את ניהול הסיכונים בהמשךאת מצב החברה ו ישקפוו

יצטרכו לעשות שימוש באומדני הסיכונים  החברות תידרשנה למנות מנהל סיכונים, כאשר בעתיד

 VaRהמשמשים לדוחות גם בניהול השוטף. לדוגמה, להקצות הון עבור סיכוני שוק על פי אומדן 

 כפי שמקובל בחברות אחרות שעיסוקן פיננסי. יומי

  ) VaRאומדן שווי הוגן בסיכון (

 לצרכי הן, לשבוע אחת שוק לסיכוני VaR למדוד הפורקס חברות את מחייבות הרשות תקנות
  . שלהן הרבעוניים חות"בדו 2 גלאי ועדת המלצות יישום לצורך והן א"במגנ החודשיים הדיווחים

VaR הסיכונים מסוגי אחד לכל החשיפה למדידת מקובלת מימונית-סטטיסטית גישה הוא :
 אשראי סיכוני), סחורות ומחירי מניות מחירי, מחירים מדד, ריבית, חליפין שער( שוק סיכוני

. תפעוליים וסיכונים) מזומנים ותזרים נכס( נזילות סיכוני), אשראי דירוג והורדת פירעון חדלות(

 למדידת VaR-ה אומדן את כרגע ליישם האמורות בתקנות מבקשת ערך לניירות הרשות כי נציין

  .בלבד שוק סיכוני

VaR לצורך. שוק סיכוני מהתממשות כתוצאה לחברה הצפוי המקסימלי ההפסד אומדן הינו 

 את להנזיל לחברה שיקח התקופה - האחזקה תקופת) א: (פרמטרים 2 לקבוע יש VaR-ה חישוב



 

 

 

 

 – הסטטיסטית הביטחון רמת) ב(-ו. אחד יום על מדובר הפורקס חברות של במקרה. הפוזיציה
  . 95% מדובר הפורקס חברות של במקרה. שחושב הסכום על יעלה לא שההפסד ההסתברות

 השעות 24 שבמהלך: משמעותו 95% של ביטחון ברמת ח"ש מיליון של בסך יומי VaR אומדן 
  . 5% -מ קטן ח"ש ממיליון יותר שנפסיד הסיכון הקרובות

 מסוגי אחד כל בין והמתאם ההשקעות תיק של) במחיר תנודתיות( הסיכון על מבוסס החישוב
 ולא ₪ 40,000 קודמת בדוגמה כלומר( מינוף כולל הסכום הינו התיק שווי. הפיננסיים הנכסים

 השיטה, היסטורית סימולציה: VaR לחישוב מקובלות שיטות 3 קיימות). הלקוח שהשקיע ₪ 100
  . קרלו מונטה וסימולציה הפרמטרית

 של תקופה על נאותות בדיקת לבצע מהשיטות אחת בכל נדרש ערך לניירות הרשות דרישות פי על
 עם אחד בקנה עולה המחושב המירבי שההפסד לוודא מנת על, זאת). שבועות 52( לאחור שנה

 נאותות בחינת, Backtesting( שוטף תיקוף תהליך עם החישוב את לבצע יש. בפועל התוצאות

 החריגות ומספר במידה.  VaR-ה אומדן על עלה בפועל ההפסד אם בודקים במסגרתו )בדיעבד

 יש. VaR-ה מודל של התאמה לבצע ויש שגוי VaR -ה שאומדן דבר של פירושו 5% -מ  חורג בשנה

 הדיווחים במסגרת, הרישיון בקשת במסמכי VaR -ה גת,הצ בעת גם לאחור הבדיקה את לבצע

 לחברות( 2 גלאי דרישות פי על הרבעוניים הכספיים הדוחות במסגרת וגם א"במגנ החודשיים
  ). פיננסי שעיסוקן

 לניירות לרשות מיידי דיווח המחייב מהותי כשינוי תחשב VaR-ה אמידת שיטת שינוי על החלטה
 המתודולוגיה על פרטים, השינוי לסיבת בנוגע הבהרות לבקש הרשות תוכל בעקבותיו כאשר, ערך

  .השינוי השלכות את להבין מנת על) parallel run( השיטות בשתי מקבילה ובדיקה החדשה

  סיכום

בסוף החודש ישארו בענף הפורקס מספר מועט של חברות שיגישו בקשה לרישיון. הפעילות צפויה 
פר חודשים להשתנות ולהתנהל בצורה אחראית יותר ובשקיפות כלפי קהל המשקיעים. תוך מס

הרשות תעניק רשיונות רק לחברות המסוגלות לנהל סיכונים ולהקצות הון שיהווה כרית בטחון 
להפסדים. אנו מעריכים שענף הפורקס ימשיך להוות כר משיכה למשקיעים ספקולטיבים, אולם 

  הפעם משקיעים אלו יוכלו להבין את הסיכונים הכרוכים.

ם העוסקים ידוגמה נוספת לצורך באקטוארים פיננסיתהליך ההסדרה של חברות הפורקס הינו 
בניהול סיכונים על פי פרקטיקות מיטביות. ניהול הסיכונים כולל את הערכת החשיפה לסיכון 

  ונקיטת הצעדים לצמצום פוטנציאל ההפסד.

  ,רב בכבוד                                                 

  פולניצר רועי                                                    

 בישראל הפיננסיים והאקטוארים השווי מעריכי לשכת ל"מנכ                                                      

 


