
 

 

   

 

 
 

סיכוני אשראי של  מדידתעל  יודע המה את, בחש
 ?עסקאות אקדמהב (DVA -ו CVAצד נגדי )

 

 מאת: רועי פולניצר
 

השווי והאקטוארים הפיננסיים ( של לשכת מעריכי 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

 חשבונאות תקני של והחלתם" ההוגן"השווי  מהפכת בעקבות דרמטיים שינויים עבר בישראל השווי הערכות תחום

 וכן, מדווחים תאגידים על 2008 משנת בישראל( IFRS – International Financial Reporting Standard) בינלאומיים

 בנושאים" הוגן"שווי  לפי מדידה לבסיס במעבר החברות יתר את המחייבים בחשבונאות ישראלים דעת גילוי כניסת בשל

, הון גיוס בתהליכי, חברות בין מיזוג, קנייתן, חברות מכירת בתהליכי בעיקר שווי מעריכי פעילות נדרשה, אז עד. מסוימים

 .עסקאות באלה וכיוצא מס למטרות, ועסקיים משפטיים סכסוכים

 שבין בעסקה יימכר נכס שבו כשווי מוגדר( Fair Value" )הוגן. "שווי החשבונאי התוכן מעולם לקוח" הוגן"שווי  המושג

 מכירים, רציונאלי באופן פועלים הצדדים כששני, לחץ או מגבלה תחת פועל אינו צד אף כאשר, מרצון וקונה מרצון מוכר

 ידי על נקבע זה שווי. הכלכלית תועלתו את להשיא מבקש צד וכל הרלוונטיות והנסיבות העובדות כל את סביר באופן

, גורסת הקלאסית הכלכלית התיאוריה. השוק וגישת העלות גישת, ההכנסה גישת: מרכזיות גישות משלוש באחת שימוש

  לקונה מרצון"ממוכר  של בתהליך עסקה בסיס ועל מלאה האינפורמציה בהם משוכללים בשווקים נקבע הוגן שווי כי

 (. At arm's length" )מרצון

לתוקף הינו שינוי דרך המדידה של אלמנטים שונים  IFRS-אחד השינויים המשמעותיים ביותר כתוצאה מכניסת תקני ה

נגזרות עסקאות ל (Defaultable Valueחדלות פירעון )-ברקביעת שווי  למשלב"שפה החשבונאית" לבסיס "שווי הוגן", 

( OTC", "מעבר לדלפקששוק בכלומר ) ללא תיווך מסלקהפיננסית )כגון: עסקאות אקדמה, עסקאות החלפה ואופציות( 

דיווח כפי שנידון בתקן  (,Counterparty) אלו לסיכון האשראי של הצד הנגדי עסקאות של על ידי התאמת שוויין ההוגן

  820ASC)להלן "התקן"( ובתקן חשבונאות אמריקאי    IAS 39בינלאומי חשבונאות ןבתק, IFRS 13כספי בינלאומי 

 . (SFAS 157בר )לשע
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 כללי 1.1

שאותו הישות  המזומנים תזרים שבין ההפרשי השווי בסיס על, ההערכה ליום נכון נאמד נגזרות פיננסית עסקת של שווייה

. לשלם )להלן "הרגל לשלם"( אמורה היא אותו התזרים לבין שהינה צד לעסקה שכזו אמורה לקבל )להלן "הרגל לקבל"(

 אלה שוויים של הנוכחי ערכם .חזויים ריבית ועקומי העסקה תנאי מסגרת פי על נקבע אלה שוויים של העתידי ערכם

 .בהתחייבויותיו לעמוד יוכל לא הצדדים אחד כי הסיכון את גם בחשבון להביא אמור

 חסרת חוב איגרת תשואת קונצרנית לבין חוב איגרת של תשואתה בין ההפרש ( הואCS- Credit Spread) מרווח האשראי

 אפוא הוא זה מרווח. האשראי מסיכון הנובע הפרש, טווח לפדיון בעלת אותו( המדינה שהנפיקה חוב איגרת) אשראי סיכון

 של לתמחור ,אשראי לסיכון החשופות חוב איגרות של שוויין ההוגן להערכת כתשומה משמש הוא. סיכון אשראי פרמיית

 האשראי איכות בירידת או, פירעון בחדלות התקבול תלוי שבהן אשראי נגזרות ושל האשראי איכות ירידת נגד ביטוח חוזי

מרווח  מסלקה, תיווך ללא עסקאות כשמתבצעות, מסוימים מודלים (. לפיcredit migration) "אשראי הגירת" המכונה

 (, וכןcounterpart) בעסקהנגדי  צד ידי על שנכתבו נגזרות של מחיריהן התאמת לצורך תשומה הוא האשראי האשראי

 .הנוצרת מעסקאות אלה מול הצד הנגדי בעסקהההון  הלימות וקביעת יהאשרא חשיפת חישוב לצורך

פיתחו הבנקים הגדולים בעולם מודלים מתוחכמים בניסיון למדל את סיכון האשראי הנובע  ניםהאחרו בשלושת העשורים

מאזנית. מודלים אלו אמורים לסייע לבנקים בכימות וניהול של סיכון האשראי, -המאזנית והחוץ-מפעילותם העסקית

 .ופרמטר מרכזי בהם הוא מרווח האשראי

מגיע לעשרות  החוזים היקף. בקצב מהיר לדלפק שמעבר העולמי נסיותהפינ הנגזרות שוק צמח בשני העשורים האחרונים

והיקף החוזים מוערך במאות מיליארדי , התשעים שנות בתחילת לפעול החל האשראי נגזרות שוק. דולרים טריליוני

 המודלים מרבית. השונות הנגזרות סוגי לתמחור כמותיים מודלים הובילה לעיצוב אלה שווקים דולרים. התרחבות

 מרווח בעת מדידת .מדידתו לדרך מתייחסים ואינם, הנגזרות לתמחור מרכזית כתשומה האשראי מסתייעים במרווח

 אנו - אשראי נגזרות תמחור לצורך ובין לסיכון אשראי פיננסיות נגזרות של מחיריהן התאמת לצורך בין - האשראי

 :בסיסיים קשיים בשני נתקלים

סטרייט הינה איגרת חוב סטרייט ) פיננסיות מעבר לדלפק לא הנפיק איגרות חובכאשר הצד הנגדי לעסקת נגזרות  .1

בה בעת פדיונה ותשלומי הריבית הם בסכום השווה  איגרת שערכה הנקוב שווה להחזר ההון המשולם למחזיק

שי הרי למעשה אין מידע על מרווח האשראי של צד זה, וכך נוצר קו( לשיעור הריבית הנקובה מתוך הערך הנקוב

בהתאמת מחירי הנגזרות הפיננסיות לסיכון האשראי. בעיה דומה קיימת בתמחור נגזרות אשראי וערבויות על חוב 

ולמעשה לא ניתן לתמחר נגזרות אלה לפי מרבית המודלים , שאינו סחיר. גם כאן אין מידע על מרווח האשראי

 .הקיימים
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לא רק את סיכון האשראי, אלא גם הפער בין תשואת איגרת החוב הקונצרנית לבין התשואה חסרת הסיכון משקף  .2

ה במדידת י, וכך מתקבלת הטי(Systemic Risk( וגם את אפקט ההדבקה )Liquidity Risk) את פרמיית הנזילות

  .ה זו גבוהה יותר ככל שסחירות החוב נמוכה יותרימרווח האשראי. הטי

 

מתקיים בתמחור  שהקשר הבא מראה Duffie and Singleton( 1999בתחום הינו של ) החשובים המאמרים אחד

 :אג"ח מסוכנות

    LGDTtPDTtCS  ,,
 

 כאשר:

 TtCS   Tועד פדיון עתידי t מרווח האשראי מזמן - ,

 TtPD  t מזמןשל מנפיק האגרת לאופק ( Probability of Default) היא ההסתברות לחדלות פירעון - ,

  Tועד פדיון עתידי

LGD - ההפסד  שיעור( בעת חדלות פירעוןLoss Given Default ) למחזיק האג"ח מתוך הערך

 -RR, הנקרא "שיעור ההשבה" )LGD -ל מקובל בספרות לחילופין להשתמש במשלים. הנקוב

Recovery Rate) , :המחושב כךRR=1-LGD .ה משמעות-  RR היא האחוז מתוך הערך

משתנה בתלות במאפייני נכס  RR .האג"ח מקבל במקרה של חדלות פירעון הנקוב שמחזיק

 -בטחונות מאופיינים ב החוב, כאשר בעיקר ניתן להבחין בשלוש קבוצות עיקריות: נכסים עם

RR (36% -נחותים )כ נכסי חובו( 50% -)כ בטחונות ללא נכסים(, 70% -)כ יחסית גבוה. 
 

 

 העסקה הקמת מועדל אקדמה נכון עסקת של הוגןה יהשווי הערכת אופן 1.1

 בעת שנקבעיםם מזומני לתזרימי התחייבויות מחליפים הצדדים שני בה עסקה כאל אקדמה לעסקת להתייחס ניתן

 העסקה של המצרפי הישווי, בהתאם .לשני אחד ללא קופון חוב גרותיא מחליפים הצדדים שני – קרי. העסקה הקמת

 עתיד שהוא החוב גרתיא שווי בניכוי לקבל עתיד שהוא( נוכחיה כהבער) החוב גרתיא לשווי שקול מהצדדים אחד כל עבור

 (.נוכחיה כהבער) לתת
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העסקה מוגדר  תזריםדולר מול חדר מסחר של בנק ישראלי, הרי ש-אם ניקח למשל עסקת אקדמה על שער חליפין שקל

 כך:

ILSUSDForward CFCFCF  

הדולרית )שנקבעה מראש במועד הקמת העסקה( בשער החליפין היציג מכפלת הקרן  על מבוסס הדולרית" רגל"ה תזרים

הדולרית יהוון בשיעור הריבית " רגל"מה החזוי של הדולר שיפורסם במועד פקיעת העסקה על ידי בנק ישראל. התזרים

 למשך הדומה בישראל, למח"מ סיכון דולרי חסר תשואות מעקום הנגזר התשואה שיעור חסרת הסיכון, שיאמד על בסיס

 הפקיעה. למועד עד העסקה חיי

קרן שקלית קבועה וידועה המחושבת מכפלת הקרן הדולרית )שנקבעה מראש במועד  על מבוסס השקלית" רגל"ה תזרים

" רגל"מה החזוי התזרים .הקמת העסקה( בשער הפורוורד )קרי, השער העתידי שנקבע מראש במועד הקמת העסקה(

 סיכון נומינלי חסר תשואות מעקום התשואה הנגזר שיעור הסיכון, שיאמד על בסיס השקלית יהוון בשיעור הריבית חסרת

 הפקיעה. למועד עד העסקה חיי למשך הדומה בישראל, למח"מ

 הנגזר מעקום היוון שיעורב", נטו" המזומנים תזרים של היוון הינו אקדמה או עסקת החלפה עסקת של הנוכחי השווי

 גבו על זה שנושא הוא שכן, תשלום בכל בחובה המצוי לעסקה הצד הפומבי או הסינטטי שלנורמטיבי לדירוגו  תשואות

 המהוון העסקה של" נטו" העתידי המזומנים התזרים הינו העסקה של שווייה הנוכחי, כן על. פירעון לחדלות הסיכון את

 CVA- Credit Valueמרווח תקנון סיכון האשראי ) בתוספת( RFהסיכון המתאימה ) חסרת בשיעור הריבית

Adjustmentכך התשלום, לאותו בחובה המצוי הצד ( של: 

 tpartyrisk

ILSUSD
Forward

CVARf

CFCF
PV






1 

 

המזומנים )ובכלל זה  תזרימי לגבי שהנתונים ובהינתן, ( ידועPVForward) העסקה הקמת ביום הנוכחי שהשווי מכיוון

 ,ההפרש שאת הריידועים  הסיכון חסרות הריביות שיעורי שער החליפין היציג של הדולר שפורסם על ידי בנק ישראל( וכן

 לייחס למרווחי יש, העסקה בתנאי המשתקפת התמורה לבין, דומים בתנאים האקדמה עסקת של ההוגן השווי שבין

 .הצדדים שני של הפירעון לחדלות הסיכון
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 (CVA) העסקה צדדי שלתקנון סיכון האשראי  אמידת מתודולוגיית 1.1

 צדדי של פירעון לחדלות בסיכון להכיר יש(, OTC) לדלפק-מעבר הנסחרים נגזרים של ההוגן יןישוו בבחינת כי 1גורס התקן

  .ל"הנ הסיכון את לאמוד יש כיצד מפורש באופן מנחה אינו התקן, כן פי על אף(. counterparty risk) העסקה

 :רלוונטיות אומדן שיטות של ומדרג שיטה לגבש כדי התקן על להסתמך ניתן, זאת עם

 שה בהינתן- CVA 2לתמורת העסקה שקול להיות צריך הקמתה בעת העסקה של ההוגן השווי הריבחשבון,  נלקח. 

 שיטות היררכיית את בחשבון לקחת יש ההוגן השווי אמידת בעת ( האמידהfair value hierarchy)3 . 

 4עצמי אשראי מרווח סמך על להימדד צריכות התחייבויות, כן כמו. 

 בעקום שימוש לעשות יש ( תשואות בנצ'מרקbenchmark curveרלוונטי )5. 

 קביעת בעת – קרי'. ארביטראז העדר של ההנחה תחת ההוגן השווי את לאמוד ניתן, המימונית לתיאוריה בהתאם, כן כמו

 שאחד הרי ,כן לא אם. הצדדים י"ע בחשבון האשראי סיכוןתקנון  נלקח, מרצון לקונה מרצון מוכר שבין לעסקה התמורה

 .יותר טובים תנאים בעלת הפוכה בעסקה העסקה גידור י"ע סיכון חסר רווח להרוויח היה יכול הצדדים
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1 IAS39, AG73. 

2 IAS39, 9. 
 1מדרג )התקן קובע מדרג בן שלושה שלבים למדידות של שווי הוגן וקובע עדיפות למדידות שווי הוגן המסווגות בשלב גבוה יותר  3

 :. המדרג של הערכת שווי מסוימת נקבע לפי ההנחות המשמשות כבסיס למדידה כדלקמן(הוא הגבוה

ובלבד שלישות יש , לגבי נכסים והתחייבויות זהים (ללא ביצוע התאמות למחיר)מייצג מחירים מצוטטים בשוק פעיל  :1מדרג 

 .גישה לאותו שוק

בצורה של  -הנתונים עשויים להיות נצפים באופן ישיר. 1רג כולל נתונים/הנחות נצפים בשוק אשר אינם מסווגים במד :1מדרג 

 .הערכת שווי מבוססת על נתונים הנצפים בשוק -מחיר לפריט או בעקיפין

קובע כי יש להשתמש  התקןבאופן כללי נתונים המסווגים בשלב זה הינם נתונים שאינם מבוססים על מידע נצפה.  :1מדרג 

 . רה בו לא קיימים נתונים נצפים רלוונטייםסווגים במדרג זה רק במקבנתונים המ

מדידת שווי הוגן תסווג במלואה למדרג מסוים וזאת על בסיס הנתון במדרג הנמוך ביותר שנכלל במדידה ואשר הינו משמעותי 

 .לשווי בכללותו

4 IAS39, BC11C. 

5 IAS39, AG82a. 
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 הבנק של הסיכון פרמיית אומדן 1.1

 סדרות ,חוב גרותיא של סדרות) סחיר חוב בעלות תציבורי החבר ו על פי רובהינ עסקת נגזרות פיננסיתב המעורב בנק

CDS
 .ושל אשראיה מרווח את לגזור ניתן שממנו(, וכדומה 6

 

 :הבאה ההיררכיה פי ל, עסחירים פיננסיים מכשירים על תצפיות באמצעות נאמד הבנק צד של CVA -ה

I)  גזירת מרווח האשראי הגלום במחיר מצוטט של חוזה  תצפית ישירה: –עדיפות ראשונהCDS של הבנק 

II)  המשתמע מהפער שבין שיעור התשואה לפדיון הגלום במחיר  גזירת מרווח האשראי: עקיפהתצפית  – שנייהעדיפות

במחיר מצוטט של איגרת חוב  מצוטט של איגרת חוב סחירה של הבנק לבין השיעור התשואה לפדיון הגלום

ממשלתית סחירה, כאשר שתי האיגרות הינן בעלות אותו מח"מ ובאותו אפיק הצמדה )שקלי, צמוד מדד, דולרי או 

 יורו(.

III)  כפער שבין עקום תשואות נורמטיבי לדירוג הפומבי או גזירת מרווח האשראי : עקיפהתצפית  – יתשלישעדיפות

פירעון( של הבנק  לחדלות הסתברות או/ו אשראי דירוג לאמידת סטטיסטיים-הסינטטי )על בסיס מודלים מימוניים

 קה עד למועד הפקיעה.עבור מח"מ הדומה למשך חיי העסבאותו אפיק הצמדה,  סיכון לבין עקום תשואות חסר

 סדרות, וישנם מחירים מצוטטים של איגרות חוב, הרי שהשימוש בCDSבמידה ואין מחיר מצוטט בשוק פעיל לחוזה 

 של, קל וחומר על אלו זוטר חוב( של הבנק עצמו, עדיף על פני אלה של Senior Debt) בכיר חובל איגרות חוב הנחשבות

 .חוב להנפקת ייעודיות בנקאיות חברות

 עם. הסיכון של הבנק מרווח את כמייצגים שונים באפיקי הצמדה במרווחים להשתמש ניתן', ארביטראז משיקולי, כן כמו

 .באפיק ההצמדה התואם לזה של הרגל של הבנק בעסקה במרווחים לשימוש עדיפות ניתנה, זאת

 
 

 הישות של הסיכון פרמיית אומדן 1.1

 יגיע כלומר, בנקאית הלוואה או להחזר חוב פיננסית בהתחייבות לעמוד יוכל לא שלווה בהסתברות תלוי האשראי סיכון

                  :ביניהם; האחרונות השנים במהלך זה נתון מדידת של החשיבות גרמו לעליית שונים כוחות. פירעון חדלות של למצב

 הלוות נמוך אשראי סיכון גדולות בעלות חברות של התופעה ( התגברות2; חדלויות פירעון מספר של עולמית ( עלייה כלל1

את  השוחקת הלוואות מתן על יותר גבוהה ( תחרות3(; disintermediationבנקאי ) תיווך ללא, במישרין ההון בשוק

 הנכסים ערך של ( גידול5ערך הבטחונות;  ירידת גם ומכאן) רבים בשווקים הריאליים הנכסים ערך ( ירידת4; הרווחים

 (.Altman ,1998אשראי משמעותית ) בחשיפת המאופיינים, מאזניים-החוץ

  Office: +972.77.507.0590    Cell: +972.52.598.1668    www.intrinsicvalue.co.il    info@intrinsicvalue.co.il  

                                                   
6 Credit Default Swap .חוזה, כלומר עסקת החלפה על חדלות פירעון אשראי CDS של  חדלות פירעון אגרת חוב מפני  הוא חוזה ביטוח על

שקול אפקטיבית, מכל הבחינות המהותיות,  CDS -למעשה מרווח הבעבור ביטוח זה.  הפרמיה השנתית המשולמת הינו CDS -המנפיק. מרווח ה
 ות המיוחסת.( של הישcredit spreadלמרווח האשראי )
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שוויין  להתאמת(, שוויין להערכת ומכאן גם) קונצרניות חוב איגרות של האשראי סיכון למדידת המיועדים רבים מודלים

 כעל האשראי מרווח נתון על מתבססים סיכונן וניהול אשראי נגזרות האשראי ולתמחור לסיכון פיננסיות נגזרות של ההוגן

 .מרכזיתתשומה 

שבה (, Credit Ratingהאשראי ) שיטת דירוג היא חברות שהנפיקו חוב איגרות של האשראי סיכון למדידת מקובלת שיטה

 -ואחרות  S&P ,Moody's -  האשראי. חברות לדירוג אשראי הפועלות בארה"'ב החברות מקובצות לקטגוריות לפי איכות

לפירמות , Aaa -ניתוח פיננסי של דוחותיהן הכספיים. דירוג זה נע ממייחסות לחברות השונות דירוגי אשראי בהתאם ל

לחברות שסביר כי לא יוכלו לעמוד בהתחייבויותיהן. בישראל נערך דירוג  C -ל בעלות איכות האשראי הגבוהה ביותר, ועד

 החברות מעלות ומידרוג. ידי על דומה

המלווים ריבית גבוהה יותר מזו שידרשו מלווה אמין יותר, או החוב הקונצרנית ידרשו  בגלל סיכון האשראי של איגרת

חסר סיכון אשראי, כגון מדינה. הפרש זה ייקרא מירווח האשראי, ויחושב כפער בין תשואת איגרת חוב קונצרנית לבין 

 :לפדיון. כלומר-התשואה חסרת הסיכון של איגרת חוב ממשלתית בעלת אותו טווח

     TtyTtyTtCS ,*,,  

 :כאשר

 TtCS   Tועד פדיון עתידי t מרווח האשראי מזמן - ,

 Tty איגרת ללא קופון או איגרת חוב קופון ) של איגרת חוב קונצרנית המונפקת בניכיון tן התשואה לפדיון בזמשיעור  - ,

 Tופוקעת בזמן  (אפס

 Tty  Tופוקעת בזמן  המונפקת בניכיוןממשלתית של איגרת חוב  tן לפדיון בזמהתשואה שיעור  - *,
 

 

בחישוב מחירה של נגזרת פיננסית נהוג להניח כי אין סיכון אשראי, הנחה שהיא נכונה לרוב כשהעסקה נערכת בתיווכה 

הפיננסיים צריכים של מסלקה. לעומת זאת בשוק נגזרות שמעבר לדלפק קיים סיכון אשראי משמעותי; המוסדות 

 .להתאים את מחירי הנכסים כך שהם ישקפו את סיכון האשראי

Cooper and Mello (1991 ): סיכון אשראי בשנים האחרונות פותחו מודלים להערכת מחיריהן של נגזרות פיננסיות בעלות

התמקדו Johnson and Stulz (1987 ) -( בעוד שswapsשל עסקאות החלפה ) התמקדו בסיכון האשראיHull (1989 )וכן 

  .אשראי סיכון בעלות פיננסיות נגזרות לתמחור כללי מודל ( פיתחו1995) Hull and Whiteשל אופציות.  בסיכון האשראי
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 אשראי איכות בעלת, קונצרנית איגרת חוב של במחירה הגלום האשראי סיכון את להעריך יוכלו אם כי, מניחים החוקרים

 בעלת הנגזרת של ערכה את להעריך ניתן יהיה, בחוזה הנגדי הצד הפיננסית שהנפיק הנגזרת של לאלה זהים חיים ומשך

 .סיכון האשראי

 הצפוי ההפסד תוחלת בין היחס. ערך הנגזרת על הפירעון חדלות השפעת על מידע לספק כדי נחוצה הזהה הדירוג הנחת

החוב  מאיגרת הצפוי ההפסד תוחלת בין סליח זהה האשראי סיכון חסרת ערך הנגזרת לבין האשראי סיכון בעלת מהנגזרת

 מרווח את למדוד יש זה להשתמש במודל כדי. אשראי סיכון חסרת חוב איגרת של לערכה בעסקה הנגדי הצד שהנפיק

 .בעסקה הנגדי שהנפיק הצד החוב איגרת של במחירה הגלום האשראי

 

 CVAכולל  FX Forwardחישוב שווי הוגן של עסקת  1.1

 כללי .א

 בנקעם   FX Forwardמסוג אקדמה עסקת"( בAAA)להלן " AAAחברת  התקשרה 2011ביוני  30 -יום הב

Deutsche Bank AG  (" בנק דויטשהלהלן )"עסקתדולרים בשקלים.  להחלפת FX Forward חוזה הינה 

 הדולר מועד, הכמות והמחיר העתידי שלה את מגדיר החוזה. בעתיד מזומנים זרמי להחלפת צדדים שני בין

 דולר לשנה וחצי-החליפין שקל שער את מקבעת FX Forward -ה עסקת .יחושבו שבה והדרך יוחלפו שבהם

שקלים חדשים לדולר במועד  3.6272דולרים לפי שער חליפין של  בנק לדויטשה תמכור AAA -ש כך

 .2012בדצמבר  31ליום  FX Forward -הפקיעה. הבה ונחשב את שווייה ההוגן של עסקת ה

 מתודולוגיה .ב

 חוזה אקדמה (1

הסכם בין שני צדדים שלפיו מתחייב מוכר החוזה לספק לקונה החוזה  הינו (Forwardאקדמה ) חוזה

( בתאריך מסוים בעתיד Underlying Asset –( של נכס מסוים )נכס בסיס Base Amountכמות מסוימת )

 –קמת העסקה )מחיר עתידי (, במחיר שנקבע ביניהם במועד הExpiration Date –)מועד הפקיעה 

Forward Price הינו עסקת אקדמה על שער החליפין ) אקדמה(. הסוג הנפוץ ביותר של עסקתFX 

Forward שוויו של חוזה אקדמה במועד הפקיעה שווה להפרש בין מחיר נכס הבסיס במועד הפקיעה .)

 :כדלקמן המתמטי הייצוג פי עללבין המחיר העתידי, 

  NFSV T

T

T

Forward  0 
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 :כאשר

T - מועד פקיעת עסקת האקדמה 

T

ForwardV - שווייה ההוגן של עסקת האקדמה במועד הפקיעה 

TS - מחיר נכס הבסיס במועד הפקיעה 

TF0 -  (0המחיר העתידי כפי שנקבע במועד הקמת העסקה )זמן 

N -  של נכס הבסיסהכמות 
 

 

 תמחור בעת הקמת העסקה (1

בדרך כלל ניתן "לחקות" מכשירים פיננסיים באמצעות שילוב של מכשירים פיננסיים אחרים. שילוב 

המכונה "מכשיר סינטטי". גם עסקאות האקדמה שייכים לקבוצת המכשירים הפיננסיים הניתנים 

בעסקת אקדמה על נכס  Longל"חיקוי" באמצעות מכשירים סינתטיים. כך למשל, פתיחת פוזיציית 

שקולה אפקטיבית, מכל הבחינות המהותיות, לרכישת אותו נכס ומימון הרכישה בהלוואה. כלשהו 

לפיכך, ניתן לכנות את שילוב שתי הפעולות האמורות )קרי, רכישת הנכס ומימונו בהלוואה( כ"עסקת 

 אקדמה סינטטית".

וזיציות הפוכות מחירים של מכשירים אלה נקבע באופן שאינו מאפשר רווחי ארביטראז' על ידי נטילת פ

במכשירי המקורי ובמכשיר הסינטטי. לדוגמה, אם מחיר עסקת אקדמה בשוק יהיה גבוה מדי )יחסית 

בעסקת  Shortלמכשיר הסינטטי(, הרי שניתן יהיה להשיג רווחי ארביטראז' על ידי פתיחת פוזיציית 

ר עסקת אקדמה אקדמה בשוק ורכישת עסקת אקדמה סינטטית, כמוגדר לעיל. לעומת זאת, אם מחי

בשוק יהיה נמוך מדי )יחסית למכשיר הסינטטי(, הרי שניתן יהיה להשיג רווחי ארביטראז' על ידי פתיחת 

בעסקת אקדמה בשוק ומכירת עסקת אקדמה סינתטית )קרי, מכירת הנכס והפקדת  Longפוזיציית 

 התמורה בפיקדון(.

( לבין שיערוך  Pricing–בעסקאות אקדמה נהוג להבחין בין תמחור העסקה במועד ההקמה )המחרה 

(. בתמחור עסקת אקדמה במועד ההקמה מחשבים Valuation –העסקה במהלך חייה )הערכת שווי 

 למעשה את המחיר העתידי, בעוד שבמהלך חיי העסקה מחשבים את שווייה ההוגן במועד החישוב.

קרן  בתום התקופה לשלם מתחייב הצדדים אחד הינה עסקה שבה FX Forwardמסוג  עסקת אקדמה

', ארביטראז העדר במטבע אחר. כאמור, מטעמי קרן לשלם השני מתחייב הצד בעוד מסוים במטבע

הכנסה  המחיר העתידי של נכס המניב .לאפס שווה האקדמה ההקמה שווייה של עסקת במועד כי מקובל

 :כדלקמן המתמטי הייצוג פי על( כגון מט"ח, מחושב Yieldרציפה )
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 TqrT eSF  00 

 :כאשר

TF0
 (0המחיר העתידי כפי שנקבע במועד הקמת העסקה )זמן  - 

0S - )מחיר נכס הבסיס במועד ההקמה )שער הספוט 

r - סיכון של התזרים המשולםהריבית חסרת שיעור ה 

q - סיכון של התזרים המתקבלהריבית חסרת שיעור ה 

T - הפקיעהלמועד  ממועד ההקמה ועדזמן ה 
 

 

 שיערוך במהלך חיי העסקה (1

 פי על( כגון מט"ח, מחושב Yieldהמניב הכנסה רציפה )של עסקת אקדמה על נכס  ההוגן שווייה חישוב

 :כדלקמן המתמטי הייצוג

 

     NeFeSV tTrTtTq

t

t

Forward  

0 

 

 :כאשר

TF0 -  (0המחיר העתידי כפי שנקבע במועד הקמת העסקה )זמן 

tS -  בנקודת זמן( מחיר נכס הבסיס במועד החישובt )במהלך חיי החוזה 

r - התזרים המשולםסיכון של הריבית חסרת שיעור ה 

q - סיכון של התזרים המתקבלהריבית חסרת שיעור ה 

T - הפקיעה מועד 

t - מועד החישוב 

N - הכמות של נכס הבסיס 
 

 

 של צד נגדי התאמה לחשיפה לסיכוני אשראי (1

אשר של נגזרת פיננסית נהוג להניח כי אין סיכון אשראי, הנחה שהיא נכונה לרוב כ בחישוב מחירה

לדלפק קיים סיכון אשראי -נגזרות שמעברההעסקה נערכת בתיווכה של מסלקה. לעומת זאת בשוק 

להתאים את מחירי הנכסים כך שהם ישקפו את סיכון יש  החשבונאית לתקינה בהתאםמשמעותי; 

 . DVA -ו CVA מסוג האשראי
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 אי הצפויים ומסבירות המזומנים תזרימי בין מההפרש נגזר חייהבמהלך  עסקת אקדמה שווייה של

בעסקה  מהצדדים אחד כל של (Defaultפירעון ) מחדלות כתוצאה, השאר בין, התממשותם

(Counterparty) למועד עד ( הפקיעהSettlementהסופי ). בסיס על האשראי סיכון מקובל לאמוד את 

 החוב למחיר התשואות ממרווחי הנגזרת, פירעון לחדלות הסתברות לחישוב מימוניים מודלים

 במשתנה דינמית כתלות, המקומי בשוק סיכון תשואות חסרי עקומי לבין כל צד לעסקה של הנורמטיבי

 של אותו צד. Recovery -ה ושיעור הזמן

מאחר ויש לאמוד את התקנון לשווי עסקת האקדמה בגין סיכוני האשראי, הרי שהחשיפה בגין סיכוני 

 מחושבת כמכפלה של הגורמים הבאים: Nהאשראי של עסקת האקדמה לתקופה 

  השווי העתידי של הנגזר בתקופהN ;מהוון למועד ההערכה 

 ( ההסתברות המותנית המשותפת לשרידותSurvival Intensityש )תקופה עד הצדדים שני ל N-1;  

 המותנית  ההסתברות( לחדלות פירעוןDefault Intensity) בתקופה  החייב הצד של;N 

 ההפסד שיעור (LGD )החייב הצד של פירעון מחדלות כתוצאה ייגרם אשר. 

 

 תיאור העסקה .ג

 סוג המכשיר (1

  קרן בדולרים בקרן בשקלים חדשים. להחלפת  FX Forwardמסוג חוזה

1) Counterparty 

 דויטשה בנק.

 הקמה מועד (1

 .2011ביוני  30

 מועד הפקיעה (1

 .2013בדצמבר  31

 קרן דולרית (1

 .דולר 35,000,000

 מחיר עתידי (1

 .לדולר חדשים שקלים 1.6272
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 קרן שקלית (7

 .חדשים שקלים 126,952,153
 

 

 FX Forward -השווי ההוגן של עסקת ה הערכת .ד

 החישוב מועד (1

 )להלן "מועד החישוב"(. 2012בדצמבר  31 יום הינו החישוב מועד

 חליפין שער (1

 במועדישראל  בנק ידי על שפורסם דולר, כפיה של היציג שערו הינו בחישובנו שימש אשר החליפין שער

 חדשים לדולר(. שקלים 3.7330) החישוב

 משך החיים שנותר לעסקה (1

 משך החיים שנותר לעסקה הינו שנה.

 ריבית חסרת סיכון )שקלית( (1

, על בסיס שיעור תשואה 1.72% -נאמדה למועד החישוב בכ סיכוןה חסרת נומינליתה ריביתה שיעור

 שיטתלפדיון הנגזר מעקום תשואות נומינלי חסר סיכון בישראל למח"מ של שנה, נכון למועד החישוב. 

 .act/365חישוב 

 ריבית חסרת סיכון )דולרית( (1

, על בסיס שיעור תשואה לפדיון 0.74% -נאמדה למועד החישוב בכ סיכוןה חסרת הדולרית ריביתה שיעור

חישוב  שיטתהנגזר מעקום תשואות דולרי חסר סיכון בישראל למח"מ של שנה, נכון למועד החישוב. 

act/365. 
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 (CVAתקנון סיכון האשראי ) הערכת .ה

 השלבים את בצענו FX Forward -מעסקת ה ( הנובעCVA) האשראי סיכון תקנון את לאמוד מנת על

 הבאים.

 ההלוואה ( עלSPREADהריבית ) מרווח פי על AAA לחדלות פירעון של ההסתברות את תחילה, אמדנו

 :הבא באופן BBB ( מבנק"הסיכון הערכת )"יום 2012בדצמבר  13ביום  שקיבלה האחרונה

 נאמדו סיכון בישראל מעקומי תשואות נומינלי וריאלי חסרי האינפלציה ציפיות גזירת באמצעות 

 .2.507% -למשך תקופת ההלוואה בכ FX Forward -במועד הקמת עסקת ה האינפלציה ציפיות

 סכום  את חודשים, השוונו 3 -ל בור-מרווח הסיכון של החברה מעל ריבית התל את לאמוד בכדי

בשיעור של על בסיס ריבית קבועה ערכם הנוכחי של תזרימי המזומנים ל, ההלוואה שקיבלה החברה

בתוספת מרווח  3 -בור ל-מהוונים בריבית התל ריבית קבועה( 6%צפי לאינפלציה מעל  2.507%) 8.507%

 .5.85% -מרווח סיכון האשראי שהתקבל נאמד בכ .סיכון אשראי

 60% הינו הצפוי ההפסד שיעור כי הונח. 
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 כ של בשיעור נאמדהההלוואה  חיי לאורך החברה של חדלות פירעוןל הממוצעת השנתית ההסתברות- 

 . 60% של צפוי הפסד ושיעור 5.85% של סיכון מרווח על בהתבסס 9.74%

 

 :הבא באופן סחיר CDS פי על בנק דויטשה שלחדלות פירעון ל ההסתברות את אמדנולאחר מכן 

 ל ציטוט התקבל הבלומברג ממערכת- CDS שנה שלה לתקופ סחיר. 

 ה מציטוט- CDS 60%של  צפוי הפסד בשיעור שימוש ידי על לשנהחדלות פירעון ל ההסתברות הנאמד. 

 

 הוכפל בעוד שנה העתידי השווי לתקופה של שנה. נאמד FX Forward -ה עסקת של העתידי השווי

 הצד של חדלות פירעוןל בהסתברות מוכפל הקודמת התקופה לסוף עדלשרידות  המשותפת בהסתברות

 .החייב הצד הינה החברה תשלוםה בתקופת כי עלה העתידי השווי מחישוב. בתקופה החייב

 

 

 

 שקלים חדשים. 178,711של  נאמד בסך האשראי סיכון תקנון לכך, בהתאם

 

 FX Forward -השווי ההוגן הכולל של עסקת ה .ו

 של שלילי בסכום הינו הדולר על FX Forward -ה עסקת של הכולל ההוגן השווי, לזאת בהתאם

 שקלים חדשים. 1,111,180
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 IAVFA( של CRA- Credit Risk Actuaryהסמכת "אקטואר סיכוני אשראי" ) 1.7

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 לותו כבעל משרד ייעוץ ויהווה כרטיס כניסה ומעסיקים פוטנציאליים או בפעי

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

יקבלו גם תג אלקטרוני אישי  CRA -לתעודת ההסמכה, מוסמכי ה בישראל ופרטיהם יפורסמו באתר הלשכה. בנוסף

 ( ובאתרי האינטרנט. Twitter ,Facebook ,Linkedinהניתן לשיתוף בדפי הרשתות החברתיות והמקצועיות )
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 : יסודות האקטואריה הפיננסית101FAהסילבוס של מודול  1.7.1

 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 □

 נסיתפינ 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 □
 

 המודול:דרישות 

 מהמפגשים 80% -נוכחות חובה ב □

 הגשת תרגילי הבית □

 עמידה בבחינה הסופית  □

 

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

 .(IAVFAם בישראל )לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיי ( 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  1.7.1

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

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

 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

 .(IAVFAבישראל )לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים  ( 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  1.7.1

 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:

 מפגשים שבועיים + מפגש מבחן 8 □

 שעות כל מפגש 5 □

 מע"מש"ח +  4,200: למודול מחיר □
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 מודלים להערכות שווי ואקטואריה פיננסית: 101FA מודולהסילבוס של  1.7.1

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

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

 :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:

 203FAמעבר בהצלחה של מודול  □

 מהמפגשים 80% -נוכחות חובה ב □

 הביתהגשת תרגילי  □

 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:

 שבועיים + מפגש מבחןמפגשים  8 □

 שעות כל מפגש 5 □

 ש"ח + מע"מ 4,200: למודול מחיר □
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 : אקטואריית סיכוני אשראי101FAהסילבוס של מודול  1.7.1

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

 מידול, מדידה וניהול סיכוני אשראי.
 

 :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 □

 ש"ח + מע"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: 101FA מודולהסילבוס של  1.7.1

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

 מדידה וניהול סיכוני אשראי.מידול, 
 

 :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 □
 

 המודול:דרישות 

 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  1.7.7

, ( 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 התפלגות 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 נותעקרו, 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  1.7.8

( 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  1.7.1

( 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  1.7.10

( 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

 .(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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 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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