
 

 

   

 

 
 

: האקטואריה הפיננסיתיסודות 
 ?הם מה – סיכונים ניהול של כישלונות

 בסדרה 6מאמר מס' /  קורים? הם ומתי
 

 מאת: רועי פולניצר
 

סיכונים נובעים מזיהוי, מדידה ו/או ניטור לא נכון של סיכונים כמו גם מתקשורת לראויה של  ניהול של כישלונות

הסיכונים אל ההנהלה הבכירה. מדידה לקויה של הסיכונים יכולה לנבוע הן מזיהוי לא נכון של שינויי התפלגות התשואות 

 את מכלול הסיכונים.  ביא בחשבוןלהעל ידי תשומות סובייקטיביות הקשורות לאירועים נדירים והן מכישלון 

 

ניהול סיכונים כרוך בהערכה, תקשורת, ניטור וניהול הסיכונים. משמעותו של הפסד גדול איננה בהכרח שניהול הסיכונים 

 הפסדים הם תוצאה של לקיחת סיכונים, הנדרשת על מנת ליצור ערך.כי נכשל. חשוב לזכור 

 

א עושה את הדברים הבאים: מודדת הסיכונים בצורה נכונה, מזהה חלק ניהול הסיכונים יכול להיכשל אם החברה ל

 מהסיכונים, מתקשרת סיכונים אל ההנהלה הבכירה, מנטרת ומנהלת סיכונים ומשתמשת במדדים ראויים.

 

מדידה לקויה עשויה להתרחש כאשר ההנהלה אינה מבינה את התפלגות התשואות של פוזיציה בודדת, או לחילופין את 

בין פוזיציות או לחילופי חילופין כיצד ההתפלגויות והקורלציות משתנות על פני זמן. מדידה לקויה יכולה לקרות הקשר ש

גם כאשר המנהלים חייבים להשתמש בהסתברויות סובייקטיביות לאירועים נדירים וקיצוניים. ההסתברויות 

 הסובייקטיביות עלולות להיות מוטות  כתוצאה ממדיניות החברה.

 

( כישלון לכלול 2( התעלמות מסיכון ידוע, )1ון להביא בחשבון סיכונים ידועים ולא ידועים יכול ללבוש שלוש צורות: )כישל

( אי מציאת כל הסיכונים. כל השלוש הן וריאציות של אותו רעיון ויכול שיהיו להן 3סיכון מסוים בתוך מודלים לסיכון, )

ן הכולל או לחילופין התרחבות הפעילות לתחומים שבהם הסיכון איננו תוצאות דומות )קרי, כישלון למדוד את הסיכו

 נמדד כיאות(.

 

על המנהלים הבכירים מוטלת החובה להבין את תוצאות ניהול הסיכונים על מנת שניהול הסיכונים יהיה בעל משמעות. 

 יהול הסיכונים הוא חסר טעם.במילים אחרות, בהיעדר מידע נכון בידי המנהלים הבכירים על מנת לקבל החלטות, הרי שנ
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בדרך כלל מניח הפסדים בלתי תלויים  VaR -הינם על פי רוב צרים מדי בהיקפם. לדוגמא,ה VaRמדדי סיכון כמו למשל 

על פני תקופות זמן. באופן כללי, מדדי סיכון אינם מצליחים לתפוס הן את השפעתן של פעולות החברה על כלל השוק והן 

 דפוסי התנהגות כמו למשל מסחר של טורפים.

 

על המנהלים הבכירים מוטלת החובה להבין כיצד מאפייני הסיכונים משתנים על פני זמן. כך לדוגמא, לניירות ערך רבים 

ראויה עשוים לסייע  כלל תאגידיתהולם ותרבות  מבנה תמרוץישנם קשרים מורכבים עם משתני שוק כאלו ואחרים. 

 בתהליכי ניטור וניהל והסיכונים.

 

 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
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 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  עסקיהערכות שווי בנושא שינוי מבנה הן 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

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 )

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

כמו גם בראש פורום הפרקטיקנים  AIAVFכללי 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

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

 ובמוסדות אקדמיים שונים.

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

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

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

(, כאקטואר סיכוני ORAאר סיכונים תפעוליים )(, כאקטוCRA(, כאקטואר סיכוני אשראי )MRAכאקטואר סיכוני שוק )

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

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

(IARM( 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.

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

 גוריון.
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