
 

 

   

 

 
 

 נטילת: האקטואריה הפיננסיתיסודות 
 תאגידי ממשל של מבט נקודתמ סיכונים

 בסדרה 1מאמר מס' / 
 

 מאת: רועי פולניצר
 

סוגי הסיכונים הניצבים בפני מוסדות . מאמר זה בוחן את האקטואריה הפיננסיתבמאמר זה, נציג את מושגי הליבה של 

 פיננסיים ואת הכלים החשובים המשמשים לניהול סיכונים אלו.

 

על הסיכונים מביא בחשבון הן את הסכנה והן את ההזדמנות בהקשר של אי ודאות. ישנן דרכים רבות  הוליסטימבט 

 שוק. סיכוניפיננסיים ו ניםסיכותפעוליים, סיכונים לסווג סיכונים, כאשר הקטגוריות הכלליות כוללות: 

 

פרופיל סיכון הוא למעשה רשימה של כל הסיכונים הפוטנציאליים הניצבים בפני החברה. קבוצות סיכונים אלו כוללות: 

 ( סיכונים שמנוצלים. 3) -; ו( סיכונים שמגודרים2) ;( סיכונים שלא מגודרים1)

 

בצע אופטימיזציה ולנטר לקיחת סיכונים בתוך האירגון. ניתן לחשוב על ממשל סיכונים כעל שיטות המאפשרות לאשר, ל

 תפקידו של ממשל סיכונים הינו להעלות את שוויו של האירגון מנקודת מבטם של בעלי המניות ו/או בעלי העניין.

 

( הינה גישה חוצת אירגון ומשולבת לניהול סיכוים. שתי ERM- Enterprise Risk Managementניהול סיכונים כולל )

 .CAS -ומסגרת ה COSO IIהנפוצות ביותר הן  ERM -ת הגישו

 

המותאם לסיכון שווה למחיר ההון )הממוצע המשוקלל( המבוסס על צירוף של מחיר ההון העצמי ומחיר היוון שיעור ה

 החוב.

 

 ההון העצמי מייצג את שיעור התשואה שדורשים המשקיעים במניות החברה והוא מחושב כדלקמן: מחיר 

 העצמיההוןמחירהסיכוןחסרתהריביתשיעורהביתאהמניותשלהסיכוןפרמיית 
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 מחיר החוב מחושב כדלקמן: 

 החובמחירהגיוסעלותהשוליהמסשיעור  1 

 

 עלות הגיוס מחושבת כדלקמן: 

הגיוסעלותהסיכוןחסרתהריביתשיעורהפירעוןחדלותמרווח  

 

 מחיר ההון מחושב כדלקמן:



































החובהעצמיההון

החוב
החובמחיר

החובהעצמיההון

העצמיההון
 ההוןמחירהעצמיההוןמחיר

 

אומדני הביתא ההיסטוריים מסתכלים לאחור, נאמדים עם טעות תקן ותלויים באופן שבה נבנית הרגרסיה והאם המניה 

 קצרים. סחירה או לא. פרמיות הסיכון של שוקי המניות נתונות גם כן לטעויות תקן גדולות, במיוחד על פני חלונות זמן

 

משעה שנקבע שיעור ההיוון המותאם לסיכון, הרי שניתן לאמוד את תוחלות תזרימי המזומנים התוספתיים העתידיים 

 )קרי, הכוללים בחובם סיכונים(. מכאן, שוויו של פרוייקט או נכס נקבע כסכום הערכים הנוכחיים של תזרימי המזומנים.

 

( לאמידת שווי כרוכה תחילה בהתאמת תוחלות תזרימי Certainty Equivalent Approach" )ודאיהערך השווה גישת "

 המזומנים ולאחר מכן בהיוון להיום של תזרימי המזומנים המותאמים הללו בשיעור הריבית חסרת הסיכון.

 

 AIRMIC- Associationארבעת השלבים בתהליך ניהול סיכונים של איגוד מנהלי הביטוח והסיכונים בתעשייה ומסחר )

of Insurance and Risk Managers in Industry and Commerce( :הינם כדלקמן )זיהוי מטרות ניהול הסיכונים 1 )

( ניטור הסיכונים. נציים כי הערכת הסיכונים כוללת בחובה 4) -; ו( הטיפול בסיכונים3) ;( הערכת הסיכונים2) ;והאירגון

 הן את זיהוי הסיכונים והן את אמידת הסיכונים.
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( הימנעות 1האסטרטגיות לטיפול בסיכנים שבהן חברה יכולה להשתמש על מנת לנהל את סיכוניה הינם כדלקמן: ) ארבע

 ( שמירת הסיכונים.4) -; ו( הקטנת הסיכונים3) ;( העברת הסיכונים )או גידור הסיכונים(2) ;מהסיכונים

 

 , עצי החלטה וסימולציות.ניתוחי רגישות, ניתוחי תרחישים הינם גישות לאמידת שוויה ארבעת סוגי

 

יחת פוזיציה מקזזת בהשקעה מסויימת על מנת לנטרל רווחים או הפסדים פוטנציאליים. הגידור הוא פתהגידור כרוך ב

 תועלתי היות והוא מקטין את ההפסדים. עם זאת, ישנן עלויות הכרוכות ברכישת ההגנה כמו גם בחיסול פוטנציאל הרווח.

 

 (Futures) , חוזי עתידיות(Swapsוהחלפה ) (Forwards) ביטוח, עסקאות אקדמה ינם:ארבעת המוצרים הפיננסיים ה

 .(Options) וחוזי אופציות

 

 היתרונות הגלומים בניצול הסיכונים כוללים: מידע, מהירות, ניסיון/ידע, גמישות ומשאבים )גישה להון וקיבולת חוב(.

 

ירת תמריצים ללקיחת סיכונים : העסקת האנשים הנכונים, יצ-יצירת תרבות של לקיחת סיכונים בצורה זהירה כרוכה ב

בצורה טובה, התאמת גודל ומבנה האירגון ללקיחת הסיכונים, הבנה בהקשר של קבלת החלטות, שילוב של ניתוח 

סיכונים עם תהליך האסטרטגיה, ניטור והיענות, הבטחת הון הולם כנגד הסיכונים הקיימים, שמירה על אפשרויות 

 יהול סיכונים וממשל סיכונים ואיזון בין קבלת החלטות כמותיות ואיכותיות.החברה, בניית מבנים אופטימליים של נ

 

כלל הסיכונים  ספירת( iשלבים שיש לקחת בחשבון בעת בניית מערכת ניהול סיכונים טובה: ) הארבעקיימים 

סיכונים לשמור להימנע, אלו יש ( כימות ולאחר מכן קביעה מאלו סיכונים iiהפוטנציאליים שהאירגון חשוף אליהם; )

( הבאה בחשבון של האופן או iv) -ו ( בחירת כלי גידור רלוונטיים עבור הסיכונים שהוחלט לגדרם;iiiואלו להעביר; )

  הדרכים שבהם הסיכונים יכולים לשמש למעשה אפשרויות לגבור על המתחרים.

 

לות את הקמת הועדה, מטרותיה, ועדת מדיניות הסיכונים של הדירקטוריון צריכה שיהיו לה פרקטיקות מקובלות הכול

הוועדה, מינויים, תגמול, פגישות, השתתפויות והתראות,  ר"לחברות בה, סמכויות יו הרכבה, הכישורים הנדרשים

דיווחים לאסיפת בעלי המניות, הערכות שווי, סמכויות ומשאבים, אחריות הקשורה למדיניות ונהלים ואחריות הקשורה 

  לסקירת הסיכונים הספציפיים.
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 שווי פנימי
מספק שירותי הערכות שווי של תאגידים, נכסים בלתי מוחשיים ומכשירים פיננסיים  שווי פנימימשרד הערכות השווי 

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. 

 

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

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

והן בתחום  יעסקהערכות שווי בנושא שינוי מבנה הן בתחום  רשות המסים בישראל רועי נמנע על רשימת היועצים של

. בנוסף, רועי נמנה על רשימת המומחים הכלכליים ערכות שווי בנושא נכסים בלתי מוחשיים בעסקאות מקרקעיןה

חומי הערכות השווי והאקטואריה הפיננסית והוא משמש מספר בתי משפט בישראל )שלום ומחוזיים כאחד( בת של

 .(IAVFAכמנכ"ל ויו"ר לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל )
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נהלה ודירקטורים והוא עמד רועי הינו מרצה מבוקש בתחומי הערכות השווי והאקטואריה הפיננסית, המופיע בפני חברי ה

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 פנסיונייםLRA) (, כאקטואר סיכוני חייםIRAהשקעות )

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

(MIAR( וכמנהל סיכונים פיננסיים )FRM( 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

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

-ה באוניברסיטת חיפה ובוגר קורסים מתקדמים במתמטיקה ומימון לתואר שני בכלכלה באוניברסיטת בןבאקטוארי

 גוריון.
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