
 
 

   

 

 
 

אמידת הסתברויות מה אתה יודע על , כספיםמנהל 
 ?איגרת חוב לחדלות פירעון מתוך מחירי

 

 מאת: רועי פולניצר
 

והאקטוארים הפיננסיים ( של לשכת מעריכי השווי CRA- Credit Risk Actuaryהסמכת "אקטואר סיכוני אשראי" )

( מהווה את הסטנדרט הגבוה והראוי ביותר בקרב אנשי המקצוע בישראל העוסקים בתחום המיפוי, IAVFAבישראל )

 המידול, המדידה וניהול סיכוני אשראי.

 התחום החם ביותר בעולם המימון כיום שנקרא, אקטואריית סיכוני אשראי. -במאמר זה אנסה לתת טעימה קטנה מתת

 איגרת חוב דת הסתברויות לחדלות פירעון מתוך מחיריאמי 1.1

חוב המונפקות שלה. ההנחה המקובלת היא לחדלות פירעון של חברה מתוך מחירי איגרות ה תניתן לאמוד את ההסתברו

סיכון דומה הינה האפשרות -שהסיבה היחידה לכך שאיגרת חוב קונצרנית נמכרת בפחות ממחירה של איגרת חוב חסרת

רעון. נציין כי הנחה זו רחוקה מלהיות מושלמת. בפרקטיקה, מחירה של איגרת חוב קונצרנית מושפע מרמת לחדלות פי

 הנזילות שלה. ככל שהנזילות נמוכה יותר, כך המחיר נמוך יותר.

 

( יותר מאיגרת חוב חסרת סיכון וכי שיעור ההשבה 2%נקודות בסיס ) 200נניח איגרת חוב המניבה נניח חישוב מקורב. 

 2%נקודות בסיס )או  200מחזיק איגרת חוב קונצרנית חייב לצפות להפסיד  .40%הצפוי במקרה של חדלות פירעון הוא 

אומדן הסתברות לחדלות פירעון לשנה,  , אנו מקבלים40%בהינתן ששיעור ההשבה הוא  לשנה( כתוצאה מחדלות פירעון.

 באופן כללי .0.02(/1 – 0.40= ) 3.33%מותנית בכל שלא ארעה חדלות פירעון מוקדם יותר, של 
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היא העוצמה הממוצעת לחדלות הפירעון )שיעור הסכנה או ההסתברות המותנית הממוצעת לחדלות פירעון(  כאשר 

 הוא שיעור ההשבה הצפוי.  R -הוא המרווח של תשואת איגרת החוב הקונצרנית מעל לריבית חסרת הסיכון ו sלשנה, 
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 חישוב יותר מדויק 1.1

שנים, היא משלמת  5טווח לפדיון של נניח שלאיגרת החוב הקונצרנית מהדוגמא הקודמת יש  ק.כעת נציג חישוב יותר מדוי

שיעור התשואה לפדיון  לשנה )בחישוב רציף(. 7%לשנה )בתשלומים חצי שנתיים( ותשואת איגרת החוב היא  6%קופון של 

מהתשואות נובע  )בחישוב רציף(. 5%של איגרת חוב חסרת סיכון דומה )מבחינת טווח לפדיון ותשלומי קופון( היא 

ההפסד הצפוי  .104.09ומחירה של איגרת החוב חסרת הסיכון הוא  95.34ב הקונצרנית הוא שמחירה של איגרת החו

נניח שההסתברות  .104.09 – 95.34= דולר  8.75שנים )משך חיי איגרות החוב דנן( הוא  5כתוצאה מחדלות פירעון על פני 

מציגה חישוב של ההפסד על איגרת חוב  1טבלה  .Qלחדלות פירעון לשנה )בהנחה כי ההסתברות היא זהה בכל שנה( היא 

 דולר. 100על ערך נקוב של  Qבמונחים של הסתברויות חדלות פירעון, 

 

 
 

ובהנחה שחדלות פירעון יכולה להתרחש  Qמחשבת את ההפסד הצפוי מחדלות פירעון במונחים של  1כאמור, טבלה 

נניח כי שיעור הריבית חסרת הסיכון לכל טווח  הקופון(. שנים )מיד לפני מועדי תשלום 4.5 -ו 3.5, 2.5, 1.5, 0.5בזמנים 

  )בחישוב רציף(. 5%לפדיון הוא 
 

 3.5תוחלת שווי איגרת החוב הקונצרנית בזמן  .1בטבלה  3.5על מנת להדגים את החישובים, ניקח את השורה של שנה 

 רעון( היא:שנים )מחושבת באמצעות שיעורי ריביות עתידיים ובהנחה שאין אפשרות לחדלות פי
 

34.104103333 5.105.00.105.05.005.00.005.0   eeee 
 

, כך שההפסד בהינתן 40, הרי שהסכום שיושב אם החברה תגיע לחדלות פירעון הוא 40%בהינתן ששיעור ההשבה הוא 

 .54.01Qלפיכך, ההפסד הצפוי הוא  .54.01הערך הנוכחי של ההפסד הוא  .104.34 – 40דולר =  64.34חדלות פירעון הוא 
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=  3.03% -שווה ל Q -, נקבל ש8.75 -אם נקבע שסך ההפסד הצפוי שווה ל .Q288.48סך ההפסדים הצפויים הם 

החישובים שהצגנו מניחים כי ההסתברות לחדלות פירעון היא קבועה וכי חדלויות הפירעון קורות רק פעם  .8.75/288.48

 ת גבוהה יותר.ניתן להרחיב את החישובים כך שיניחו שחדלויות הפירעון יכולות להתרחש בתדירו אחת במהלך השנה.

בנוסף, במקום להניח הסתברות שולית )לא מותנית( קבועה לחדלות פירעון ניתן להניח עוצמה קבועה לחדלות פירעון 

)שיעור סכנה או הסתברות מותנית לחדלות פירעון( או להניח דפוס מסוים להשתנות של ההסתברויות לחדלות פירעון על 

ארים את המבנה העתי של ההסתברויות לחדלות פירעון באמצעות מספר ניתן לאמוד מספר פרמטרים המת פני זמן.

ניתן להשתמש באיגרת החוב  שנים. 10 -ו 7, 5, 3נניח, לדוגמא, שיש לנו איגרות חוב עם טווחים לפדיון של  איגרות חוב.

באיגרת החוב ניתן להשתמש  השנים הראשונות. 3הראשונה על מנת לאמוד את ההסתברות לחדלות פירעון לשנה עבור 

ניתן להשתמש באיגרת החוב השלישית  .5ושנה  4השנייה על מנת לאמוד את ההסתברות לחדלות פירעון לשנה עבור שנה 

ניתן להשתמש באיגרת החוב הרביעית על מנת  .7ושנה  6על מנת לאמוד את ההסתברות לחדלות פירעון לשנה עבור שנה 

לחישוב  Bootstrap -שיטה זו מקבילה לשיטת ה .10ושנה  9, שנה 8ר שנה לאמוד את ההסתברות לחדלות פירעון לשנה עבו

 (.Zero Curveעקום תשואות חלק )

 

 שיעור הריבית חסרת הסיכון 1.1

כאשר משתמשים במחירי איגרות חוב לאמידת ההסתברויות לחדלות פירעון, הנושא העיקרי הוא המשמעות של "שיעור 

 בנוסחה,  סיכון". "איגרת חוב חסרת -ריבית חסרת סיכון" ו
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שווייה  1בטבלה  הוא עודף התשואה של איגרת חוב קונצרנית על התשואה של איגרת חוב חסרת סיכון דומה. sהמרווח 

הבנצ'מרק לריבית חסרת הסיכון המשמש חסר הסיכון של האיגרת חייב להיות מחושב באמצעות שיעור נכיון חסר סיכון. 

 .(Treasury Bonds) ארה"בשל ממשלת דומות התשואה על איגרות חוב  נותשואות של איגרות חוב קונצרניות הילציטוט 

נקודות בסיס מעל לשיעורי התשואות  250יכול לצטט תשואה על איגרת חוב ספציפית כמרווח של  סוחר אג"חלדוגמא, )

 .ארה"ב(לפדיון איגרות חוב של ממשלת ארצות 

 

( לריביות חסרות סיכון לצורך Proxiesכאמדים מייצגים ) LIBOR/swapכלל משתמשים בשיעורי בדרך  סוחרי אג"ח

לדוגמא,  לחישוב ההסתברויות לחדלות הפירעון. LIBOR/swapמשתמשים גם בשיעורי  סוחרי אג"ח הערכת שווי נגזרים.

הוא המרווח של תשואת  s, המרווח קובעים את ההסתברויות לחדלות פירעון מתוך מחירי איגרות חוב סוחרי אג"חכאשר 

 הם 1  שבטבלה בחישובים  ששימשו  הסיכון   חסרי  נכיוןה שיעורי  בנוסף,  .LIBOR/swap -איגרת החוב מעל לשיעור ה
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  .LIBOR/swapשיעורי 

 

לחלץ את שיעור הריבית , על מנת (CDS- Credit Default Swapsחדלות פירעון )ה על עסקאות החלפניתן להשתמש ב

 -בקירוב לשיעור ה נכשוו תמסתמנחסרת הסיכון שיעור הריבית שבו משתמשים סוחרי האג"ח.  גלוםחסרת הסיכון ה

LIBOR/swap סיכון האשראי הגלום בשיעור ה זהו אומדן מתקבל על דעת. בממוצע. ,נקודות בסיס 10 בניכוי- swap  הוא

פרמיית  נהנקודות בסיס הי 10 -ו AAחודשים לצדדים נגדיים בדירוג  6 -סיכון האשראי מביצוע סדרה של הלוואות ל

 .AAחודשים בדירוג  6סיכון חדלות פירעון סבירה עבור מכשיר עם טווח פירעון של 

 

 (Asset Swapעל נכסים )עסקאות החלפה  1.1

( כדרך לחילוץ Assets Swapsנכסים ) ה עלמשתמשים במרווחי עסקאות החלפ סוחרי אג"חבפרקטיקה לעיתים קרובות, 

נכסים מספקים אומדן  ה עלזאת מאחר ומרווחי עסקאות החלפ פירעון מתוך מחירי איגרות חוב. הסתברויות לחדלות

  .LIBOR/swap -ישיר למרווח של תשואות איגרות חוב על עקום ה

 

נכס עבור איגרת חוב  ה עלכסים, ניקח מצב שבו מרווח עסקת החלפה על נהסביר כיצד עובדות עסקאות החלפעל מנת ל

 ישנם שלושה מצבים אפשריים: נקודות בסיס. 150 -מסוימת מצוטט כ

( משלם את A. עסקת ההחלפה כרוכה בכך שצד אחד )חברה 100 -איגרת החוב נמכרת בערך הפארי שלה, נגיד ב .1

נקודות בסיס. נציין שהקופונים  150בתוספת  LIBOR( משלם Bהקופון על איגרת החוב והצד השני )חברה 

 המובטחים הם שמוחלפים וההחלפות מתבצעות בהתעלם מחדלויות הפירעון של איגרת החוב.

. עסקת ההחלפה נבנית כך שבנוסף לקופונים, בעת ההקמה 95 -איגרת החוב נמכרת בפחות מערך הפארי שלה, נגיד ב .2

 נקודות בסיס.  150בתוספת  LIBORמשלמת כרגיל  Bוב. חברה דולר ערך נק 100דולר לכל  5משלמת  Aחברה 

 150בתוספת  LIBOR -עסקת ההחלפה נבנית כך שבנוסף ל. 108איגרת החוב נמכרת בפחות מערך הפארי שלה, נגיד  .3

 משלמת כרגיל את Aדולר ערך נקוב. חברה  100דולר לכל   8משלמת תשלום של  Bנקודות בסיס, בעת ההקמה חברה 

 ם.הקופוני

 

הוא הסכום שבו מחירה של איגרת החוב נכס  עלההשפעה של כל זה היא שהערך הנוכחי של מרווח עסקת החלפה 

 -הקונצרנית חורג  ממחירה של איגרת חוב חסרת סיכון דומה, כאשר שיעור הריבית חסרת הסיכון נלקח מתוך עקום ה

LIBOR/swap. 
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נניח שבמקום לדעת את מחיר  .5%שטוח ברמה של  LIBOR/swap -כאשר עקום ה 1ניקח שוב את הדוגמא שבטבלה 

, הסכום שעבורו שווייה של לאמורנקודות בסיס.  150איגרת החוב אנו יודעים כי המרווח של עסקת החלפה על הנכס הינה 

 -נקודות בסיס לשנה ל 150הינו הערך הנוכחי של  איגרת חוב חסרת סיכון עולה מעל לשווייה של איגרת החוב הקונצרנית

, יהיה שווה 1דולר קרן. סך ההפסד בטבלה  100דולר לכל  6.55שנים. בהנחה שהקופונים הינם חצי שנתיים, הסכום הינו  5

 .  2.27%, או 6.55/288.48, תהא Qדולר. דהיינו, ההסתברות לחדלות פירעון לשנה,  6.55 -במקרה דנן ל

 

 IAVFAשל ( CRA- Credit Risk Actuaryהסמכת "אקטואר סיכוני אשראי" ) 1.5

לשכת מעריכי השווי  הסמכה מקצועית ייחודית של ההינ (CRA- Credit Risk Actuary) אשראי סיכוני אקטואר הסמכת

 סיכוני וניהול במדידה העוסקים למומחים מקצוע תעודת הינה זו הסמכה (IAVFA). והאקטוארים הפיננסיים בישראל

 . הכספי הנזק ומזעור בקרה, ביצועים מדידת, רגולטוריות בהוראות עמידה לצורכי אשראי
 

 גופים, ביטוח חברות, בבנקים אשראי סיכוני לאקטואריית הקשורים תפקידים של רחב מגוון ממלאים CRA מוסמכי

 ואיגוח סאבפריים משכנתאות: כוללת אשראי סיכוני אקטואריית. ממשלתיים ומוסדות ציבוריות חברות, מוסדיים

 סוגים) אשראי נגזרי(, CVA -ו וקיזוז בטוחות השפעת, אשראי חשיפות של פרופילים, להפחתה טכניקות, נגדי צד סיכון)

 בעיית, והאיגוח החוב ארגון תהליך) ואיגוח מובנה מימון(, מרווחים עקומי, שווי הערכת, ומבנה מכניקה, ושימושים

  מתודולוגיות) פירעון   חדלות  סיכון(, וחיזוק Tranching ,subordination, האיגוח בתהליך מוסרי וסיכון הסוכן

 צפויים ובלתי הפסדים(, ומרווחים שוק מחירי מתוך ההשבה ושיעורי פירעון ההסתברויות לחדלות  אמידת, כמותיות

, מאמץ מבחני, אשראי סיכון לחישוב שיטות, מזערית הון דרישות) באזל והוראות ורגולציה Credit VaR, צפויים

 (.II וסולבנסי III באזל, II לבאזל תיקונים
 

 ארבעת. א"כ אקדמיות שעות 48 בני מודולים 5 -ל המחולקות אקדמיות שעות 240 כולל CRA -הסמכת ה מסלול

 ומודול (PRA -ו MRA ,CRA ,,ORA ,IRA LRA) פיננסית באקטואריה ההסמכות לכל משותפים הראשונים המודולים

 . בדרישות המודול בעמידה מותנה המודולים בין מעבר. CRA -ה מודול הינו 5
 

של אנשי הדו"חות דוגמת  CRAנדרש להכין דו"ח  CRA -ולטובת קבלת הסמכת ה CRA -בסיום תוכנית הסמכת ה

במפגש עם  CRA -המובילים בארץ ובחו"ל בתחום אקטואריית סיכוני אשראי. דו"ח זה ילווה את מוסמך ה המקצוע

א בפרקטיקות וא אכן בקיי הכאיתות מעסיקים פוטנציאליים או בפעילותו כבעל משרד ייעוץ ויהווה כרטיס כניסה ו

יצורפו לנבחרת האקטוארים הפיננסיים הטובה  CRA -מוסמכי ה .CRA -הסמכת ההמיטביות הנהוגות בעולם בתחום 

יקבלו גם תג אלקטרוני אישי  CRA -הסמכה, מוסמכי הלתעודת ה רטיהם יפורסמו באתר הלשכה. בנוסףבישראל ופ

 ( ובאתרי האינטרנט. Twitter ,Facebook ,Linkedinהניתן לשיתוף בדפי הרשתות החברתיות והמקצועיות )
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  : יסודות האקטואריה הפיננסית101FA מודולהסילבוס של  .1.5.1

 POFAS- Principles of) האקטואריה הפיננסית עקרונות את המהווים המודולים ארבעת מבין הראשון הינו זה מודול

Financial Actuarial Science .) מודול זה מקנה ידע והבנה ברעיונות הבסיסיים של האקטואריה הפיננסית וכיצד היא

 יכולה ליצור ערך לחברה.
 

 :הלימוד נושאי עיקרלהלן 

 אקטואריים בגדלים שימוש תוך הכסף של הזמן ערך □

  פיננסית באקטואריה הצורך □

 פיננסית ואקטואריה משקיעים □

 פיננסית אקטואריה באמצעות ערך יצירת □

  ביצועים למדידת ויישומיו (CAPM)הון  נכסי לתמחור המודל □

 ( APT)הארביטראז'  תמחור ותורת צפויות תשואות □

 אירועים ניתוח □

 ? קורים הם ומתי מהם: פיננסית באקטואריה כשלים □

 IAVFAשל  ההתנהגות קוד □

 המודול נושאי של באקסל יישום □
 

 דרישות המודול:

 מהמפגשים 80% -נוכחות חובה ב □

 הגשת תרגילי הבית □

 עמידה בבחינה הסופית  □

 
 ( או תעודתCertificate of Achievementהמודול )בדרישות  עמידההמאשרת תעודת  למשתתפים תוענק המודול בסיום

 .(IAVFAהפיננסיים בישראל )לשכת מעריכי השווי והאקטוארים  ( מטעםCertificate of Participationהשתתפות )

 
 פרטים נוספים:

 מפגשים שבועיים + מפגש מבחן 8 □

 שעות כל מפגש 5 □

 ש"ח + מע"מ 4,200: למודול מחיר □
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  ניתוח כמותי: 101FAמודול הסילבוס של  .1.5.1

 POFAS- Principles of) האקטואריה הפיננסית עקרונות את המהווים המודולים ארבעת מבין השני הינו זה מודול

Financial Actuarial Science .) מודול זה מקנה ידע והבנה בהסתברות וסטטיסטיקה, רגרסיה וניתוח סדרות עתיות

 ומודלים לחיזוי תנודתיות. Monte Carloפיננסית כמו שיטות  באקטואריה ושיטות כמותיות שונות השימושיות
 

 :הלימוד נושאי עיקרלהלן 

 האקונומטריקה של והיקפה טבעה □

  והתפלגויות הסתברויות: סטטיסטיקה על חזרה □

  התפלגויות של מאפיינים □

  השערה ומבחני אמידה: סטטיסטית הסקה □

  רציפותו בדידות התפלגויות □

  השערה מבחני: משתני-הדו המודל □

  השערה ומבחני אמידה: מרובה רגרסיה □

  ומתאמים תקן סטיות אמידת □

 Monte Carlo שיטות □

 המודול נושאי של באקסל יישום □
 

 דרישות המודול:

 201FAמעבר בהצלחה של מודול  □

 מהמפגשים 80% -נוכחות חובה ב □

 הגשת תרגילי הבית □

 עמידה בבחינה הסופית  □
 

 ( או תעודתCertificate of Achievementהמודול )בדרישות  עמידההמאשרת תעודת  למשתתפים תוענק המודול בסיום

 .(IAVFAלשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל ) ( מטעםCertificate of Participationהשתתפות )

 

 פרטים נוספים:

 מפגשים שבועיים + מפגש מבחן 8 □

 שעות כל מפגש 5 □

 ש"ח + מע"מ 4,200: למודול מחיר □
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 שווקים ומוצרים פיננסיים: 101FA מודולהסילבוס של  .1.5.1

 POFAS- Principles of) האקטואריה הפיננסית עקרונות את המהווים המודולים ארבעת מבין השלישי הינו זה מודול

Financial Actuarial Science .)ובשווקים שבהם הם נסחרים, לרבות  פיננסייםמוצרים והבנה ב ידעזה מקנה  מודול

 .אחרים ונגזרים מניות על אופציות, חוב מכשירי, מטבעות, סחורות, מניות
 

 :הלימוד נושאי עיקרלהלן 

 ובורסות נגזרים למוצרים חברות, מסלקות □

 אחרים ונגזרים עתידיות, אופציות □

 עתידיות באמצעות גידור ואסטרטגיות עתידיות שוקי של מכניקה □

  אקדמה ועסקאות עתידיות מחירי של וקביעה ריבית שערי □

  החלפה ועסקאות ריבית שערי על עתידיות □

 אופציות באמצעות מסחר מניות ואסטרטגיות על אופציות של מאפיינים □

  ואסטרטגיות בורסות, מכשירים: סחורות מחירי על והעתידיות הסחורות שוקי יסודות □

  סחורות מחירי על ועתידיות אקדמה עסקאות □

 קונצרניות חוב סיכון שער חליפין ואיגרות □

 המודול נושאי של באקסל יישום □
 

 דרישות המודול:

 202FAמעבר בהצלחה של מודול  □

 מהמפגשים 80% -נוכחות חובה ב □

 הגשת תרגילי הבית □

 עמידה בבחינה הסופית  □

 
 ( או תעודתCertificate of Achievementהמודול )בדרישות  עמידההמאשרת תעודת  למשתתפים תוענק המודול בסיום

 .(IAVFAלשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל ) ( מטעםCertificate of Participationהשתתפות )
 

 פרטים נוספים:

 פגש מבחןמפגשים שבועיים + מ 8 □

 שעות כל מפגש 5 □

 ש"ח + מע"מ 4,200: למודול מחיר □
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 מודלים להערכות שווי ואקטואריה פיננסית: 101FA מודולהסילבוס של  .1.5.1

 -POFAS) האקטואריה הפיננסית עקרונות את המהווים המודולים ארבעת מביןוהאחרון  הרביעי הינו זה מודול

Principles of Financial Actuarial Science .)שווי ובמודלים לניתוח סיכונים. בטכניקות להערכת מודול זה מקנה ידע 
 

 :הלימוד נושאי עיקרלהלן 

 'וארביטראז היוון גורמי, חוב איגרות מחירי □

  עתידיים ריבית ושערי מיידיים ריבית שערי, חוב איגרות מחירי □

  המחיר לרגישות גורמיים-חד ומדדים לפדיון התשואה שיעור □

 " יווניות"ה מרטון והאותיות-שולס- בלק מודל בינומיים, עצים □

 VaR של ושיטות (VaR) בסיכון הוגן לשווי מבוא □

 VaR של במודלים התנודתיות חיזוי וכימות סיכון □

 מאמץ ומבחני VaR -ה מודל יישום □

 מאמץ מבחני על ופיקוח לביצוע עקרונות □

 אקזוטיות אופציות □

 המודול נושאי של באקסל יישום □
 

 דרישות המודול:

 203FAמודול מעבר בהצלחה של  □

 מהמפגשים 80% -נוכחות חובה ב □

 הגשת תרגילי הבית □

 עמידה בבחינה הסופית  □

 
 ( או תעודתCertificate of Achievementהמודול )בדרישות  עמידההמאשרת תעודת  למשתתפים תוענק המודול בסיום

 .(IAVFAהפיננסיים בישראל )לשכת מעריכי השווי והאקטוארים  ( מטעםCertificate of Participationהשתתפות )

 
 פרטים נוספים:

 מפגשים שבועיים + מפגש מבחן 8 □

 שעות כל מפגש 5 □

 ש"ח + מע"מ 4,200: למודול מחיר □
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 אקטואריית סיכוני אשראי: 106FA מודולהסילבוס של  .1.5.5

( והוא מקנה ידע והבנה בביצוע מיפוי, Credit Risk Actuary)  CRA-מודול זה הינו מודול ההתמחות של תוכנית ה

 סיכוני אשראי.מידול, מדידה וניהול 
 

 :הלימוד נושאי עיקרלהלן 

 ריבונות מדינה וסיכוני לסיכוני מודלים, ופנימיים חיצוניים דירוגיםהדירוג,  סוכנויות □

 להלוואות VaR -ה גישת הרחבתו אשראי צפוי וסיכוני בלתי צפוי, הפסד והפסד הלוואות תיק □

 פירעון חדלות בהינתן ההפסדו כמותיות מתודולוגיות ן:פירעו חדלות סיכון □

 הון והקצאת כלכלי תיק, הון של לגישות מבוא □

 צפויים בלתי והפסדים לסיכון תרומות: תיק של אפקטיםתיק ו של לגישות יישומים □

 אשראי צמודי ושטרות אשראי נגזרי, נגדי צד סיכוני מדידת □

 סינטטי CDOמזומן,  CDO, האיגוח תהליך □

 הסאבפריים משכנתאות איגוח הבנתו אשראי סיכוני ריכוזיות אודות מחקרים □

  2 וסולבנסי 3 -ו 2.5, 2ל בבאז אשראי סיכוני □

 המודול נושאי של באקסל יישום □

 
 דרישות המודול:

 204FAמעבר בהצלחה של מודול  □

 מהמפגשים 80% -נוכחות חובה ב □

 הגשת תרגילי הבית □

 CRAהגשת דו"ח  □

 CRA -עמידה בבחינת ההסמכה ל □
 

 ( או תעודתCertificate of Achievementהמודול )בדרישות  עמידההמאשרת תעודת  למשתתפים תוענק המודול בסיום

 .(IAVFAלשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל ) ( מטעםCertificate of Participationהשתתפות )
 

 פרטים נוספים:

 מפגשים שבועיים + מפגש מבחן 8 □

 שעות כל מפגש 5 □

 ע"מש"ח + מ 4,200: למודול מחיר □
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 קבלת לצורך (PRA -ו MRA ,,ORA ,IRA LRA) התמחות להירשם רק למודול ניתן CRA -הסמכת ה קבלת לאחר

 .(PRA -ו MRA ,,ORA ,IRA LRAפיננסית ) באקטואריה נוספת הסמכה
 

 אקטואריית סיכוני שוק: 105FA מודולהסילבוס של  .1.5.6

והבנה בביצוע מיפוי, ( והוא מקנה ידע Credit Risk Actuary)  CRA-מודול זה הינו מודול ההתמחות של תוכנית ה

 מידול, מדידה וניהול סיכוני אשראי.
 

 :הלימוד נושאי עיקרלהלן 

 וקופולות מתאמים: התלות פיננסיים ומידול לסיכונים מדדים □

 VaR מיפויו VaR של מודלים תיקוף □

 הקיצון הערך: פרמטריות גישות □

  ולדליים מפתח ריבית לשערי חשיפותו מקבילים תשואות שינויי מבוססי המחיר לרגישות מדדים □

  הריבית שערי של העתי המבנה לאמידת מודלים של המדע □

  משכנתאות מגובות ח"אג שווי והערכת משכנתאות מגובות ח"אג, המשכנתאות שוק ושל משכנתאות על סקירה □

 2 וסולבנסי 2 בבאזל שוק סיכוני, 2 גלאי ח"לדו סיכונים וניתוח שווי הערכותו תנודתיות חיוכי □

 המודול נושאי של באקסל יישום □
 

 דרישות המודול:

 204FAמעבר בהצלחה של מודול  □

 מהמפגשים 80% -נוכחות חובה ב □

 הגשת תרגילי הבית □

 MRAהגשת דו"ח  □

 MRA -עמידה בבחינת ההסמכה ל □
 

 ( או תעודתCertificate of Achievementהמודול )בדרישות  עמידההמאשרת תעודת  למשתתפים תוענק המודול בסיום

 .(IAVFAלשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל ) ( מטעםCertificate of Participationהשתתפות )

 

 פרטים נוספים:

 מפגשים שבועיים + מפגש מבחן 8 □

 שעות כל מפגש 5 □

 ש"ח + מע"מ 4,200: למודול מחיר □
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 אקטואריית סיכונים תפעוליים: 107FA מודולהסילבוס של  .1.5.7

, ( והוא מקנה ידע והבנה בביצוע מיפויOperational Risk Actuary)  ORA-מודול זה הינו מודול ההתמחות של תוכנית ה

 .אינטגרטיביים םסיכוני מודל וסיכוניסיכוני נזילות, מידול, מדידה וניהול סיכונים תפעוליים, 
 

 :הלימוד נושאי עיקרלהלן 

 תפעוליים  לסיכונים VaR -ה גישת הרחבתותפעוליים  לסיכונים מבוא □

 (LDA) ההפסדים ותהתפלג גישת יישום □

 מודל סיכוני □

 SOXלפרוייקטים של  2התאמת הסיכון התפעולי של באזל  □

 ביצועים ומדידת הון הקצאת, : תיאוריה ופרקטיקה(ERM) כולל סיכונים ניהול □

  פיננסיים בקונצרנים כלכלית והלימות סיכונים ניהול, סיכונים מדידת □

 נזילות סיכוני של תקין לניהול עקרונות, נזילות סיכוני נזילות ואמידת סיכוני □

 בבנק סיכונים על לדעת יכולים ולא יודעים לא, יודעים אנו מה □

 2 וסולבנסי 2 בבאזל תפעוליים סיכונים □

 המודול נושאי של באקסל יישום □
 

 דרישות המודול:

 204FAמעבר בהצלחה של מודול  □

 מהמפגשים 80% -נוכחות חובה ב □

 הגשת תרגילי הבית □

 ORAהגשת דו"ח  □

 ORA -עמידה בבחינת ההסמכה ל □
 

 ( או תעודתCertificate of Achievementהמודול )בדרישות  עמידההמאשרת תעודת  למשתתפים תוענק המודול בסיום

 .(IAVFAלשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל ) ( מטעםCertificate of Participationהשתתפות )
 

 פרטים נוספים:

 שבועיים + מפגש מבחןמפגשים  8 □

 שעות כל מפגש 5 □

 ש"ח + מע"מ 4,200: למודול מחיר □
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 אקטואריית סיכוני השקעות: 108FA מודולהסילבוס של  .1.5.8

( והוא מקנה ידע והבנה בביצוע מיפוי, Investment Risk Actuary)  IRA-מודול זה הינו מודול ההתמחות של תוכנית ה

 .וניהול סיכוני השקעותמידול, מדידה 
 

 :הלימוד נושאי עיקרלהלן 

 ביצועים ניתוחו תיקים בניית □

 ביצועים ומדידת סיכונים ניטור □

 אנליטיות שיטות: תיק סיכוני □

  VaR השקעות בניהול סיכונים ותקצוב □

  VaRבאמצעות  תיקים ומנהלי פנסיה קרנות עבור סיכונים תקצוב □

 גידור קרנות של אסטרטגיות □

 ועתיד הווה, עבר: גידור קרנות □

 גידור קרנות של קרנות □

 סגנון סטיות( Style Drifts:) ובקרה זיהוי, ניטור □

 המודול נושאי של באקסל יישום □
 

 דרישות המודול:

 204FAמעבר בהצלחה של מודול  □

 מהמפגשים 80% -נוכחות חובה ב □

 הגשת תרגילי הבית □

 IRAהגשת דו"ח  □

 IRA -עמידה בבחינת ההסמכה ל □
 

 ( או תעודתCertificate of Achievementהמודול )בדרישות  עמידההמאשרת תעודת  למשתתפים תוענק המודול בסיום

 .(IAVFAלשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל ) ( מטעםCertificate of Participationהשתתפות )

 

 פרטים נוספים:

 מפגשים שבועיים + מפגש מבחן 8 □

 שעות כל מפגש 5 □

 ש"ח + מע"מ 4,200: למודול מחיר □
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 אקטואריית סיכוני חיים: 101FA מודולהסילבוס של  .1.5.1

( והוא מקנה ידע והבנה בביצוע מיפוי, מידול, Life Risk Actuary) LRA -מודול זה הינו מודול ההתמחות של תוכנית ה

 .מדידה וניהול סיכוני תמותה לצורך תמחור חוזי ביטוח חיים

 

 :הלימוד נושאי עיקרלהלן 

 שכיחים החוזים וסוגי בישראל החיים ביטוחי שוק הכרת □

 יסודות מתמטיקת האקטואריה הכרת □

 חיים וטבלאות הישרדות פונקציות □

 קצבאות חיים  □

 הכרת ביטוחי החיים הקיימים ותימחורם □

 גישה כלכלית לתמחור חוזי ביטוח חיים □

 חישובי רזרבות בתיק ביטוח החיים בחברת ביטוח □
 

 דרישות המודול:

 204FAמעבר בהצלחה של מודול  □

 מהמפגשים 80% -נוכחות חובה ב □

 הגשת תרגילי הבית □

 LRAהגשת דו"ח  □

 LRA -עמידה בבחינת ההסמכה ל □
 

 ( או תעודתCertificate of Achievementהמודול )בדרישות  עמידההמאשרת תעודת  למשתתפים תוענק המודול בסיום

 .(IAVFAוהאקטוארים הפיננסיים בישראל )לשכת מעריכי השווי  ( מטעםCertificate of Participationהשתתפות )

 
 פרטים נוספים:

 מפגשים שבועיים + מפגש מבחן 8 □

 שעות כל מפגש 5 □

 ש"ח + מע"מ 4,200: למודול מחיר □
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 אקטואריית סיכונים פנסיוניים: 110FA מודולהסילבוס של  .1.5.10

( והוא מקנה ידע והבנה בביצוע מיפוי, Pensions Risk Actuary) PRA -מודול זה הינו מודול ההתמחות של תוכנית ה

 מידול, מדידה וניהול סיכוני תמותה ונכות לצורך תמחור חוזי ביטוח פנסיוניים.

 

 :הלימוד נושאי עיקרלהלן 

 שכיחים החוזים וסוגי בישראל הביטוחים הפנסיוניים שוק הכרת □

 בישראל השני הפנסיוני הרובד מבנה □

 יסודות מתמטיקת האקטואריה הכרת □

 אקטואריים -בניית לוחות גריעה פנסיוניים □

 חישוב מנות הפנסיה, וזכויות העמית בקרן □

 חישוב זכויות העמיתים בקרן )עבר ועתיד( -עקרונות התמחור הפנסיוני □

 שיטות לעריכת מאזנים אקטואריים של קרנות פנסיה  □
 

 דרישות המודול:

 204FAמעבר בהצלחה של מודול  □

 מהמפגשים 80% -נוכחות חובה ב □

 הגשת תרגילי הבית □

 PRAהגשת דו"ח  □

 PRA -עמידה בבחינת ההסמכה ל □
 

 ( או תעודתCertificate of Achievementהמודול )בדרישות  עמידההמאשרת תעודת  למשתתפים תוענק המודול בסיום

 .(IAVFAרים הפיננסיים בישראל )לשכת מעריכי השווי והאקטוא ( מטעםCertificate of Participationהשתתפות )

 
 פרטים נוספים:

 מפגשים שבועיים + מפגש מבחן 8 □

 שעות כל מפגש 5 □

 ש"ח + מע"מ 4,200: למודול מחיר □
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 רועי פולניצר
 עבודות אלפי על אחראי רועי היה האחרון תלויות. בעשור בלתי שווי בהערכות המתמחה "שווי פנימי"בעליו של 

משרדי רואי חשבון,  עבור בוצעו אשר פיננסי ומידול כלכלי ייעוץ, עלות עודף ייחוס, שונות חברות של שווי הערכות

 .בישראל וציבוריות פרטיות משרדי ייעוץ כלכלי, חברות
 

בתחום והן  עסקי מבנה שינוי בנושא שווי הערכות בתחוםהן  רשות המסים בישראל שלרשימת היועצים נמנע על  רועי

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

משמש  הפיננסית והוא שווי והאקטואריהההערכות  מיבתחו )שלום ומחוזיים כאחד( מספר בתי משפט בישראל של

 .(IAVFA) לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראלכמנכ"ל ויו"ר 
 

הוא ו ודירקטורים הנהלה חברי בפני המופיע, הפיננסית שווי והאקטואריהההערכות  מיבתחו מבוקש מרצה רועי הינו

כמו גם בראש פורום  IAVFA כללי האתיקה והסטנדטים המקצועיים שלאת עמד בראש צוות המשימה שגיבשה 

 דוחות בניתוח מתקדמים בקורסים כמרצהרועי  שימש ובעבר. IAVFAגילויי הדעת של הפרקטיקנים שקובע את 

 .שונים אקדמיים ובמוסדות במכללה האקדמית אשקלון חברות שווי והערכת כספיים
 

-בן מאוניברסיטת (במימון התמחות) בכלכלה ראשון ותואר (במימון התמחות) במנהל עסקים שני תואר בעל רועי

מוסמך  רועי, כמו כן. בישראל ניירות ערך לרישיון מנהל תיקיםלרשות הבחינות ששת את כל רבה גוריון ועבר בהצלחה 

כאקטואר (, FEM) כמודליסט פיננסי וכלכלי(, QFV) כמותי כמעריך שווי מימון(, CFV) כמעריך שווי מימון תאגידי

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

לשכת מעריכי השווי  מטעם(, PRA) וכאקטואר סיכונים פנסיוניים(, LRA) כאקטואר סיכוני חיים(, IRA) השקעות

 מטעם האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים( CRM)מוסמך כמנהל סיכונים (, IAVFA) והאקטוארים הפיננסיים בישראל

(IARM )פיננסיים סיכונים וכמנהל (FRM )איגוד העולמי למומחי סיכוניםה מטעם (GARP) . 
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 GARP (EXAM PARTאינטגרטיביים של -ת הכמותייםבינלאומיההסמכה ה נימבחשני רועי עבר בהצלחה רבה את 

I ו- EXAM PART II ,)כלכלנים וסטטיסטקאים שנבחנו ב 11,500מבין  99 -כאשר בשניהם ציוניו דורגו באחוזון ה- 

במתמטיקה  מתקדמים בנוסף, רועי בוגר קורסים מדינות ברחבי העולם באותן הבחינות ובאותם המועדים. 90

במתמטיקה ומימון  םוסטטיסטיקה במסגרת לימודי תעודה באקטואריה באוניברסיטת חיפה ובוגר קורסים מתקדמי

 גוריון.-בן תואר שני בכלכלה באוניברסיטתל
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