
 
 

   

 

 
 

הערכת שווי רכיב האופציה הגלום באג"ח להמרה 
 סחירה

 

 מאת: רועי פולניצר
 

 כללי .א

 נובע השווי ההוני ואילו, בלבד רכיב האג"ח משווי נובע ההתחייבותי השווי .אופציה ואג"ח: נכסים שני כולל להמרה ח"אג

על חברות , הבינלאומית החשבונאית תקינההדרישות  פי על .הגלום באג"ח להמרה האופציה רכיבמ הוא, ההמרה מרכיב

הבינלאומית כי  התקינהשהנפיקו אג"ח להמרה לבצע שיוך של שווי השוק של האג"ח להמרה למרכיביו. בנוסף, קובעת 

 שיוך שווי האג"ח יתבצע ע"י הערכה של שווי הרכיב ההוני, והערכת שווי הרכיב ההתחייבותי כשייר.

 

באג"ח להמרה  האופציה הגלום מקובל להעריך את שווי רכיב"תגיד, כיצד אותי השבוע התקשר אליי קולגה ושאל 

 שנסחרת בבורסה?". 

 

, סחירה באג"ח להמרה הגלום האופציה רכיבעניתי לקולגה כי בראייתי ישנן שלוש גישות עיקריות להערכת שווי 

 כדלקמן:

 

 מחושב באמצעות מתודולוגית סחירהה באג"ח להמרלפיה השווי ההוגן של רכיב האופציה  -הגישה האיטרטיבית .1

Merton מודל  ע"פBlack & Scholes  או המודל הבינומי שלCox, Ross & Rubinstein  המבוססת על תהליך

. לפיכך שתי נוסחאות אלו, המהוות מקרה פרטי Black & Scholesבינומי המתכנס לתהליך רציף כמו בנוסחת 

המימוש הנו הערך עליו מוותר מחזיק האג"ח בעת המרתו למניה. ערך זה מחיר , זהות לחלוטין. Mertonבעולמו של 

נובע הן מיחס ההמרה הקבוע בתנאי האג"ח, והן משווי מרכיב החוב באג"ח. שווי מרכיב החוב באג"ח, המשמש 

הנו שווי השוק של האג"ח פחות שווי האופציות המתקבל בחישוב )בדרך של מחיר המימוש בגישה זו לחישוב 

. במילים אחרות, בגישה זו לא קיים מחיר מימוש אקסוגני ידוע וקבוע לאופציה ולמעשה מחיר המימוש יה(איטרצ

 נקבע כחלק אינהרנטי מתהליך החישוב )אנדוגנית( ולא כנתון.
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( 1978מחושב באמצעות מודל ) סחירהבאג"ח להמרה לפיה השווי ההוגן של רכיב האופציה  -משתנית-הגישה הדו .2

Margrabe מוש בגישה זו הינו מחיר השוק של איגרת החוב להמרה, תחתלהחלפת נכס בנכס, כאשר מחיר המי 

רציפה. בגישה זו אנו מתייחסים למעשה לשני מקורות סיכון )שני נכסי  הנה באג"ח המשולמת הריבית ההנחה כי

סיכון האג"ח להמרה וסיכון המניה. המשמעות של גישה זו הינה הערכת שווי אופציה על ערכם של שני  –בסיס( 

גבוה מבין שניהם )אג"ח להמרה לעומת מניה( ולכן אין מקום בגישה זו לשימוש בנוסחאות המקובלות, ה –נכסים 

. אלו האחרונות מדברות על מקור סיכון Cox, Ross & Rubinsteinאו המודל הבינומי של  Black & Scholesכגון: 

טיית התקן בגישה זו הינה סטיית התקן ס יחידי )קרי, ערכה של המניה( ופרמטר קבוע כמחיר המימוש )קרי, מזומן(.

 רמת בין ( של שני נכסי הבסיס )מניה ואג"ח להמרה והקורלציהTEV- Tacking Error Volatilityההפרשית )

תשואות האג"ח להמרה(, חלף סטיית התקן של המניה בלבד ביתר  של רמת הסיכון לבין תשואות המניה של הסיכון

 הגישות.

 

 )סחירה ולא סחירה כאחד(השווי ההוגן של מרכיב האופציה רכיב האופציה באג"ח להמרה  לפיה -Lattice -ה תגיש .3

מחושב באמצעות מודל גמיש, כאשר מחיר המימוש בכל נקודת חתך בציר הזמן במודל הינו מכפלת יחס ההמרה 

כאשר  DCFת (. מרכיב החוב מוערך בכל נקודת חתך בציר הזמן במודל בשיטStraight debtבשווי מרכיב החוב )

לפדיון של איגרות חוב סטרייט הנסחרות בשוק שרמת הסיכון )של  שיעור ההיוון נקבע על סמך ממוצע התשואות

, מימוש משתנההחוב( שלהן תואמת את זו של האג"ח המוערך. בגישה זו אנו מתייחסים למחיר המימוש כמחיר 

ן שווי רכיב החוב משתנה מדי יום כתוצאה מתשלום הואיל וגם אם יחס ההמרה הינו קבוע לאורך חיי האופציה עדיי

 Blackריביות, פירעון הקרנות וכן מהתקצרות הטווח לפדיון של האיגרת. באופן כלכלי, הנוסחאות המקובלות, כגון: 

& Scholes  או השיטה הבינומית אינן מסוגלות להעריך אופציות בעלות מחיר מימוש משתנה. בגישה זו שבה מחיר

 Finiteהאופציה משתנה מדי יום, מקובל לחשב את רכיב האופציה באמצעות השיטה הנומרית )המימוש של 

Difference Methodאו באמצעות מודל ה )- Lattice הנומרית ומודל הלאטיס  הנובע מהמודל הבינומי. השיטה

יך הסטוכאסטי , דהיינו, התהלMertonהמתודולוגיה של  על מתבססים אנשי חשבונאות בארה"ב( בקרב )המקובל

הנומרית ומודל הלאטיס מסוגלים להעריך  העומד מאחורי התנהגות המחיר )תנועת בראון גיאומטרית(. השיטה

אופציות מכל סוג לרבות אופציות בעלות מחיר מימוש משתנה. בספרות מוזכרת השיטה הנומרית כמסוגלת להעריך 

 אופציה אמריקאית )עם זכות המרה מוקדמת(.
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מהי לדעתך הגישה הפשוטה ביותר לפתרון בעיית מרכיב האופציה באג"ח להמרה ואז שאל אותי הקולגה שאלה נוספת: "

סחירה?". "לעניות דעתי הגישה האיטרטיבית ישימה לשם קבלת אומדן אינדיקטיבי לשווי רכיב האופציה, אך אינה 

סרונה מהווה שיטת אמידה מדויקת. יתרונה העיקרי של השיטה הינו פשטותה ומהירותה ביחס לשיטות אחרות. ח

העיקרי של השיטה הינו היעדר התחשבות אפשרית בגורמים רבים נוספים העשויים להשפיע על אומדן השווי המסוים של 

 רכיב האופציה", עניתי.

 

"אז מה אתה בעצם אומר לי?", שאל הקולגה. "אני אומר לך שהגישה הפשוטה והמהירה ביותר היא הגישה האיטרטיבית, 

תיאורטית והן  –ה שגם לא מורכבת ליישום וגם נחשבת כמבוססת ביותר, הן מבחינה כלכלית אבל אם אתה מעוניין בגיש

 משתנית", עניתי.-פרקטית אז כדאי לך ללכת על הגישה הדו –מבחינה מימונית 

 

"מה לגבי מימוש מוקדם?", הקשה הקולגה. "תראה, בישראל, אג"ח משלם ריבית עובר התאמת מחיר השווה לקופון 

בעוד שאג"ח שעליו משולמת ריבית רציפה לא יומר רציונלית עד יום הפדיון, יתכן מצב של המרה  .ום התשלוםהמשולם בי

מוקדמת אם ערך האג"ח עובר התאמה כמו זו שמתרחשת ביום תשלום הריבית. לצורך זה בדקתי פעמים רבות את 

ת ערך כתוצאה מתשלומי הריבית ומצאתי שאין תוספ Lattice -השפעת אפשרות המימוש המקדם באמצעות גישת ה

)אפקט הזמן עדיין מאד משמעותי(. בנוסף, ההסתברות למימוש מוקדם הנה אפסית בהסתמך על המשפט הראשון של 

(1977 )Ingersoll  האומר כי אם מתקיימות שלוש ההנחות של שוק מושלם, אי חלוקת דיבידנד ויחס המרה קבוע, הרי

לפיכך, כאשר לא מדובר באג"ח  .לעולם לא יומר לפני מועד פקיעת האופציה שרכיב האופציה הגלום באג"ח להמרה

( אני עובד עם הגישה callable convertibleהניתנת לפדיון מוקדם על ידי המנפיק במחיר נקוב כלשהו ) להמרה

 משתנית", עניתי.-האיטרטיבית והגישה הדו

 

משתנית?", שאל הקולגה. -האיטרטיבית לבין הגישה הדו"האם אתה יודע להגיד לי מהי הסטייה הממוצעת בין הגישה 

 לחקור את הנושא ולחזור אליך עם תשובה". מתכוון אנייודע לומר לך אך  לא אני"

 

סדרות איגרות החוב להמרה שנסחרו בבורסה לני"ע  25ביום שישי האחרון, החלטתי לבדוק את שאלת הקולגה על אז 

 .16.08.2018 -בת"א נכון ל
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 המניה האופציה לבין שווי רכיב שווי התלות שבין .ב

האופציה הגלום באיגרת  רכיב שווי שבין השלב הראשון, לפני תחילת עריכת החישובים היה לתת את דעתי בנוגע לתלות

 אותה חברה. של העצמי ההון לבין שווי חוב להמרה שהנפיקה חברה מסוימת

 

רכיב  עליו נכתב הנכס שווי, כן כמו, האופציה נכתבה עליו הנכס משווי, היתר בין, נגזר רכיב האופציה באג"ח להמרה שווי

חברה  של מניה על באג"ח להמרה רכיב האופציה הערכת בעת, לפיכך. רכיב האופציה בחזרה משווי מושפע האופציה

  .לאו או רכיב האופציה שווי את מגלם המניה שווי האם, השאלה עולה, ציבורית

 

 נכס הנה למעשה ששווי האופציה באג"ח להמרהרכיב  שווי את מגלם הבסיס נכס כי ההנחה של נסביר כי משמעותה

 חלקם לאחר ניכוי הינו בשוק המניה שווי כלומר. החברה של ההון את המרכיבים המכשירים כל כבר משקף את הבסיס

  .בלבד המניות של בעלי העצמי ההון שווי את ומשקף למיניהן הנפקה ועלויות ההמירים והנגזרים כל של

 

 הבסיס נכס ששווי הנה רכיב האופציה באג"ח להמרה שווי את מגלם אינו הבסיס נכס כי ההנחה של מאידך, משמעותה

 המניות בעלי של העצמי את שווי ההון לחשב בכדי כלומר. החברה של ההון את המרכיבים המכשירים כל את משקף אינו

 .המניות לבעלי האמיתי השווי יתקבל כך ועל ידי כל ההמירים והנגזרים של שוויים את בשוק המניה משווי" נכות"ל יש

 

רכיב האופציה  שווי את מסוים באופן מגלמים השוק ערכי ציבורית בחברה כי להניח מקובל נאמר מראש, על פי רוב

לפיכף, הנחתי כי שווי ההון העצמי של כל אחת מהחברות הציבוריות שהנפיקו אג"ח להמרה בבורסה  .באג"ח להמרה

להמרה של החברות הללו הנן סחירות ולא  ח"שהאג כיוון, האופציה באג"ח להמרה רכיב שווי בתוכו את בת"א מגלם

 .לכל המשקיעים, הקיימים והפוטנציאליים כאחד ידוע מהיום ועל כן המידע לגביהן
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 התנאים החוזיים .ג

 השלב השני, היה איסוף התנאים החוזיים של כל סדרת אג"ח להמרה.

וק של האג"ח לההמרה ויחס ההמרה התנאים החוזיים של כל סדרת אג"ח ואת מחיר הש את מציגה הבאה הטבלה

 )סוף יום(: 16.08.2018 -ליום ההעדכני נכון 
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 הנחות הבסיס .ד

 השלב השלישי, היה גיבוש הנחות הבסיס עבור כל סדרת אג"ח להמרה.

איגרת חוב להמרה הינה מוצר מורכב, המאופיין בתכונות רבות המקשות על תמחורה. וכן בנוסף, הפרמטרים הדרושים 

 סיכון אשראי באג"ח לא מדורגת(. לתמחור אינם חד משמעיים )לדוגמה מרווח

 

להמרה על בסיס הגישה האיטרטיבית ועל  ח"באג האופציה מרכיב להערכת ששימשו המשתנים את מציגה הבאה הטבלה

 )סוף יום(: 16.08.2018 -ליום ה משתנית,-פי הגישה הדו
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ימים  15 -גבוה בכמשך הזמן שעד לפדיון איגרת החוב להמרה על פי רוב, בטבלה לעיל משך חיי האופציה הינו בשנים. 

 .משך חיי האופציה להמרה במניותמ צעבממו

 

 בגישה האיטרטיבית ריבית חסרת סיכון

הריבית חסרת הסיכון אשר שימשה בהערכת שווי מרכיב האופציה באיגרות חוב להמרה שקליות )שאינן צמודות( הנה 

לתאריך נכון  התשואה לפדיון על אג"ח ממשלתי לא צמוד )"ממשלתי שקלי בריבית קבועה"(, בהתאם לתקופת האופציה,

 )מקור: שווי פנימי(. 16.08.2018 -ה

 

הריבית חסרת הסיכון אשר שימשה בהערכת שווי מרכיב האופציה באיגרות חוב להמרה צמודות מדד הנה התשואה 

 16.08.2018 -לתאריך הלפדיון על אג"ח ממשלתי צמוד מדד )"ממשלתי צמוד מדד"(, בהתאם לתקופת האופציה, נכון 

 נימי(.)מקור: שווי פ

 

הריבית חסרת הסיכון אשר שימשה בהערכת שווי מרכיב האופציה באיגרות חוב צמודות דולר הנה הריבית הדולרית 

הנקוב בדולרים של ממשלת ישראל(, בהתאם  CDS -בתוספת מרווח ה USD -ב Swap -חסרת הסיכון בישראל )עקום ה

 פנימי(. )מקור: שווי 16.08.2018 -לתאריך הלתקופת האופציה, נכון 

 

 משתנית-בגישה הדו ריבית חסרת סיכון

עבור כל  0%משתנית ועל כן היא עמדה בגישה זו על -שיעור הריבית חסרת הסיכון לא באה לידי ביטוי בגישה הדו

 הסדרות.

 

 סטיית התקן בגישה האיטרטיבית

 לזמן התאמתה אשר של המניה המיידית התקן סטיית הנה Lattice -בגישה האיטרטיבית ובגישת ה הנכונה התקן סטיית

במתודולוגיית  תקן סטיית אומדים אנחנו כאשר. הזמן שורש כפול המיידית התקן סטיית שהוא הלוגריתם דרך נעשית

Merton תחת) זמן התאמת מבצעים ולהשל המניה ( הרגעית" )המיידית התקן סטיית" שמכונה מה את מחפשים אנחנו 

 של: ( Brownian Motionהנחת

   52 tanSD t SD ins t t   

 ביותר הקרובה עבר של המניה בתקופה התקן סטיית של המניה היא המיידית התקן סטיית של ביותר הטוב האומדן

 יותר.  רחוקות מתקופות תקן סטיית לקחת נכון זה שאין וודאי ודאי. הערכת השווי ביצוע למועד
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 מניית של ועיתהשב התקן סטיית בגישה האיטרטיבית הנה השווי בהערכת שימשה של המניה אשר התקן לפיכך, סטיית

בנטרול תנועות  16.08.2018 -עד ליום ה השבועות 52 במשך השבועי התשואה בסיס שעור המחושבת על אחת מהחברות כל

 .52שנתית על ידי הכפלה בשורש  תקן לסטיית חריגות, מתוקננת

 

 משתנית-סטיית התקן ההפרשית בגישה הדו

המחושבת  (ואג"ח להמרה מניה) הבסיס נכסי שני קן ההפרשיתסטיית הת משתנית הנה-הדובגישה  הנכונה התקן סטיית

 כשורש הריבועי של המשוואה הבאה: 

2 2

,2TE stock bond stock bond stock bond           

 ודאי. הערכה ביצוע לפני האחרונה בתקופה התקן סטיית היא ההפרשית התקן סטיית של ביותר הטוב האומדןגם כאן 

  .ותרי רחוקות מתקופות תקן סטיית לקחת נכון זה שאין

 

 שעור בסיס עלהמחושבת ) המניה של התקן סטיית אומדן ידי עלכל סדרה  שלההפרשית  התקן סטיית את אמדנו

האג"ח  של התקן סטיית ואומדן( בנטרול תנועות חריגות 16.08.2018 -עד ליום ה השבועות 52 במשך שבועיה תשואהה

המתאם האמפירי בין  וכן (16.08.2018 -עד ליום ה עותהשבו 52 במשך שבועיה תשואהה שעור בסיס עללהמרה )המחושבת 

 במשך יםשבועיה תשואהה ישעור בסיס עללבין שיעור התשואה של האג"ח להמרה )המחושב  של המניה התשואה שיעורי

על ידי  תושנתי תקן תולסטי (. אומדני סטיות התקן השבועיות תוקננו כאמור לאומדני16.08.2018 -עד ליום ה השבועות 52

 .52הכפלה בשורש 

 

 התוצאות .ה

 השלב הרביעי, היה בחינת התוצאות המתקבלות.

השימוש במספר מודלים בתהליך החישוב מאפשר ניתוח השוואתי של התוצאות לפני הגשת חוות דעת ללקוח, זאת על 

 מנת להקטין סיכון מודל.
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לערך נקוב על בסיס  להמרה ח"גבא האופציה מרכיבהאופציה ושל  של המוערך ההוגן השווי את מציגה הבאה הטבלה

 )סוף יום(: 16.08.2018 -משתנית, ליום ה-הגישה האיטרטיבית ועל פי הגישה הדו

 
    

 5.94% -משתנית הינה כ-בין הגישה האיטרטיבית לבין הגישה הדוהממוצעת מסקנת המאמר היא שהסטייה 

תוספת המימוש המשתמעת הגלומה בגישה  בלבד(. כאמור 1.5% -ית אף נמוכה יותר ועומדת על כ)הסטייה החציונ

 האיטרטיבית כוללת בחובה כבר את יחס ההמרה בש"ח.
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 סיכום .ו

, יש לחשב שווי הוגן של מכשירים נגזרים הגלומים במכשירים IFRSעל פי כללי התקינה החשבונאית הבינלאומית 

 פיננסיים אחרים.  דוגמה לכך היא אופציית המרה הגלומה באיגרות חוב להמרה.

 

(, אג"ח להמרה הצמוד או הנקוב למטבע השונה ממטבע הדיווח 39 -ו 32ל פי התקינה החשבונאית הבינלאומית )תקנים ע

של החברה )למשל, אג"ח להמרה צמוד למדד המחירים לצרכן או אג"ח להמרה צמוד דולר( אינו מכשיר פיננסי מורכב 

   .אלא חוזה מארח )אג"ח( שבו משובץ נגזר

 

 39ת הבינלאומית מניחה כי הנגזר המשובץ הנו כל רכיב האופציה )ולא רכיב ההצמדה בלבד(. ע"פ תקן התקינה החשבונאי

נגזר משובץ מופרד מהחוזה המארח על ידי מדידת השווי ההוגן של הנגזר המשובץ וייחוס שארית התמורה לחוזה 

 מחרת אופציות.המארח. לאור זאת יש למדוד את השווי ההוגן של זכות ההמרה באמצעות מודל לה

 

מבצעים הערכת שווי של נכסים מורכבים שונים לפי מספר מודלים המקובלים בתחום. בין היתר, אנו בשווי פנימי אנו 

איגרות חוב להמרה. מודל זה ניתן ליישום על ידי  הערכת שווי לFernandes ( (1998 -ו Tsiveriotis משתמשים במודל של 

בינומיים. מדובר במודל הנפוץ ביותר בעולם ועל פי מחקרים הוא  או על ידי עצים Method Finite Difference -שימוש ב

 מספק את התוצאות הקרובות ביותר למחירי השוק. 

 

על בסיס הגישה האיטרטיבית או  סחירהלפיכך, בבואנו להחליט האם להעריך את שווי רכיב האופציה באג"ח להמרה 

תוצאות אלא אף מספקת את ה ביותר ירה ופשוטהמשתנית, הרי שהגישה האיטרטיבית לא רק מה-על פי הגישה הדו

 משתנית.-לאלו המתקבלות בגישה הדוהקרובות ביותר 
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 נוספים אודות שווי פנימי ורועי פולניצרפרטים 

 

 פרטים אודות המשרד:

אקטואריה, הערכות שווי, של  בתחומיםכלכלי  בייעוץ עוסקפרטי ה משרד והינ "מעריכי שווי בלתי תלויים –שווי פנימי "

 . והנדסה פיננסיתניהול סיכונים 
 

 ניתוחים כמותיים במכשירים פיננסייםוי לתאגידים ונכסים בלתי מוחשיים ומתמחה בביצוע הערכות שו שווי פנימי

לצורך יישום הוראות רגולטוריות וסטטוטוריות, לצרכי דיווח ובמדידת סיכונים  מורכבים, התחייבויות אקטואריות

וח, יישום ותיקוף חשבונאי/כספי וביקורת, למטרות מס, לצרכי גיוס הון, לצרכי עסקאות, לצרכים משפטיים ולצורך פית

 .למאמר( קישור)רצ"ב  ובנושאים נוספים מודלים בתחומי ניהול הסיכונים והאקטואריה
 

 :להלן מדגם קטן של תחומי הידע והפעילות של המשרד

 למאמר(. קישורהערכת שווי תאגידים ומגזרים )רצ"ב  □

 למאמר(. קישורבניית תחזיות כלכליות ומצגות עסקיות )רצ"ב  □

 למאמר(. קישורי לחברה )רצ"ב אינדיקציות שוו □

 למאמר(. קישוראמידת שיעור ההיוון הראוי המשמש לקביעת נכס פיננסי )רצ"ב  □

 למאמר(. קישורהערכת שווי נכסים בלתי מוחשיים )רצ"ב  □

 למאמר(.  קישור)רצ"ב  PPA – Purchase Price Allocationייחוס עלות רכישה,  □

 למאמר(.  קישורנכסים, לרבות מוניטין )רצ"ב ( לImpairmentבדיקות פגימה ) □

 למאמר(. קישורמשובצות )רצ"ב  אופציות הוגן שווי □

 למאמר(. קישורריאליות )רצ"ב  אופציות הוגן שווי □

 למאמר(.  קישור( )רצ"ב ESOP) שווי הוגן כתבי אופציות לעובדים, נושאי משרה ודירקטורים □

 למאמר(. קישור( )רצ"ב A409) הערכת שווי מניה רגילה בחברה פרטית □

 למאמר(. קישור)רצ"ב  הערכת שווי איגרות חוב/הלוואות סטרייט, הלוואות גישור ומשכנתאות □

 למאמר(. קישורהערכת שווי ערבויות פיננסיות וערבויות בעלים )רצ"ב  □

 למאמר(.  קישורהערכת שווי תמורה מותנית בעסקאות מיזוגים ורכישות )רצ"ב  □

 למאמר(. קישור( )רצ"ב Embedded Derivativesשווי הוגן נגזרים משובצים ) □

 למאמר(. קישור( )רצ"ב Hedge Effectiveness Testsבדיקות אפקטיביות ההגנה לחשבונאות גידור ) □

 למאמר(. קישור)רצ"ב  2וח סיכונים לדוח גלאי הערכות שווי ונית □
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http://status.co.il/%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%A0%D7%9B%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9C%D7%AA%D7%99-%D7%9E%D7%95%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/
http://status.co.il/%D7%99%D7%99%D7%97%D7%95%D7%A1-%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%A9%D7%94-ppa/
http://status.co.il/18605-2/
http://status.co.il/19138-2/
http://status.co.il/%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%92%D7%9F-%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D-%D7%95%D7%93%D7%95%D7%92%D7%9E/
http://status.co.il/%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99-%D7%A9%D7%9C-%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99-%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%9B%D7%9C/
http://status.co.il/%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%94-%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%91%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%AA-409a/
http://status.co.il/%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%90%D7%99%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%91-%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%98/
http://status.co.il/%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA/
http://status.co.il/%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%96%D7%95%D7%92/
http://status.co.il/%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%92%D7%9F-%D7%A0%D7%92%D7%96%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%A6%D7%99%D7%9D-embedded-derivatives/
http://status.co.il/%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%A4%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%92%D7%99%D7%93%D7%95/
http://status.co.il/%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%92%D7%9C%D7%90%D7%99-2/
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 למאמר(. קישור)רצ"ב  IFRS 7 -וח סיכונים להערכות שווי ונית □

 מר(.למא קישור( )רצ"ב VaRק )כימות ומדידת סיכוני שו □

 למאמר(. קישור( )רצ"ב Back Testingתיקוף מודלים ) □

 למאמר(. קישורהערכת שווי איגרות חוב להמרה, הלוואות הניתנות להמרה ומסגרות מימון המירות )רצ"ב  □

 למאמר(.  קישור)רצ"ב  הערכות שווי אופציות פיננסיות □

 למאמר(. קישור)רצ"ב  הערכות שווי פוזיציות נגזרים מורכבות □

 למאמר(. קישור)רצ"ב  (IAS 39,AG-7, AG-8ניים )ואינפלציו פיננסיים מודלים □

 למאמר(. קישורחוות דעת כלכלית לבחינת יכולת הפירעון והאיתנות הפיננסית )רצ"ב  □

 למאמר(. קישורניתוח סיכוני אשראי )רצ"ב  □

 למאמר(. קישור( בקרה וליווי פיננסי )רצ"ב PPP -ו BOTייעוץ ומידול כלכלי מורכב )לרבות  □

 למאמר(. קישורייעוץ ומידול שווי פרמיות שליטה ומיעוט )רצ"ב  □

 למאמר(. קישור( )רצ"ב DLOMסחירות ) היעדר בגין ייעוץ ומידול שווי דיסקאונט □

 למאמר(. קישור)רצ"ב  ייעוץ ומידול שווי פרמיות גודל □

 למאמר(. קישורייעוץ ומידול שווי דיסקאונטים ופרמיות נוספים )רצ"ב  □

 למאמר(. קישורחוות דעת מומחה בלתי תלוי בהליכים משפטיים )רצ"ב  □

 למאמר(. קישור)רצ"ב  At Arm’s Lengthמחירי העברה בתנאי  -מיסוי בין לאומי  □

 למאמר(. קישורקביעת שווי הוגן למחירי העברה בין חברתיים ובין לאומיים )רצ"ב  □

מחויבות אקטוארית בגין הטבות לעובדים וקביעת רזרבות אקטואריות, פרמיות, ערכי פדיון וערכי סילוק של חוזי  □
 למאמר(. קישורחיים )רצ"ב  ביטוח

 למצגת(. קישור( )רצ"ב Fairness Opinionsחוות דעת הוגנות ) □

 למאמר(.  קישורהערכת פוטנציאל כושר השתכרות, נכסי קריירה ומוניטין אישי )רצ"ב  □

 למאמר(.  קישורחוות דעת בנושא איזון משאבים בין בני זוג עקב הליך גירושין )רצ"ב  □

 לעבודה שנעשתה(. קישורהערכות שווי למגזרי האנרגיה, נפט וגז )רצ"ב  □

 למאמר(. קישורהערכות שווי בנקים )רצ"ב  □

 למאמר(. קישורהערכות שווי חברות ביטוח )רצ"ב  □
 

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

http://status.co.il/%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C-7-ifrs/
http://status.co.il/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9C-%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%A1%D7%99-%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99-%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%92%D7%9F-%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F-var/
http://www.funder.co.il/article.aspx?idx=87775
http://status.co.il/%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%90%D7%99%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%91-%D7%9C%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%90%D7%95/
http://status.co.il/%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%A1%D7%9E%D7%A0%D7%9B%D7%9C-%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%91%D7%93%D7%A7%D7%AA-%D7%9B%D7%91%D7%A8-%D7%90%D7%9D-%D7%90%D7%AA%D7%94-%D7%A6%D7%A8%D7%99/
http://status.co.il/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%98%D7%91%D7%A2-%D7%97%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91-%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%92%D7%9F-%D7%9C%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%A4%D7%94-%D7%9E%D7%A1/
http://status.co.il/%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%A4%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D-ias-39-ag-8-ag-7/
http://status.co.il/%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%AA-%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%95/
http://status.co.il/%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%AA-%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%95/
http://status.co.il/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9C-%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99-%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%91-bot-%D7%95-ppp-%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A0/
http://status.co.il/%D7%A1%D7%95%D7%92%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%A1%D7%A3-%D7%94%D7%9B%D7%91%D7%93-%D7%91%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%A9%D7%9C-%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D/
http://status.co.il/%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%A8-%D7%9C%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%AA-%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%95/
http://status.co.il/%D7%A4%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%A8-%D7%A4%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%92%D7%95%D7%93%D7%9C-%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%91-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95/
http://status.co.il/%D7%93%D7%99%D7%A1%D7%A7%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%91%D7%98-%D7%97%D7%98%D7%95%D7%A3-%D7%A2%D7%9C-%D7%93%D7%99%D7%A1%D7%A7%D7%90%D7%95/
http://status.co.il/%D7%90%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%90%D7%A8-%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%94-%D7%9E%D7%98%D7%A2%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98/
http://status.co.il/%D7%9E%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99-arms/
http://status.co.il/%D7%A7%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%AA-%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%92%D7%9F-%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99/
http://status.co.il/%D7%90%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%94%D7%A8/
http://status.co.il/%D7%90%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%94%D7%A8/
http://status.co.il/%D7%90%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%94%D7%A8/
http://docs.wixstatic.com/ugd/7fb492_055141a046854d20bf45fd20fe26df74.pdf
http://status.co.il/%D7%90%D7%99%D7%96%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%A9%D7%90%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%96%D7%95%D7%92-%D7%90%D7%99%D7%96%D7%95%D7%9F-%D7%A0%D7%9B%D7%A1%D7%99-%D7%A7%D7%A8%D7%99/
http://status.co.il/%D7%90%D7%99%D7%96%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%A9%D7%90%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%96%D7%95%D7%92-%D7%AA%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91/
http://img2.tapuz.co.il/CommunaFiles/52779088.pdf
http://www.funder.co.il/article.aspx?idx=79283
http://www.funder.co.il/article.aspx?idx=89585
http://www.intrinsicvalue.co.il/
mailto:info@intrinsicvalue.co.il
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 למאמר(. קישורהערכות שווי תיקי ביטוח וסוכנויות ביטוח )רצ"ב  □

 למאמר(. קישורהערכות שווי חברות נדל"ן מניב )רצ"ב  □

 למאמר(. קישורת נדל"ן לייזום )רצ"ב שווי חברוהערכות  □

 לעבודה שנעשתה(. קישורהערכות שווי חברות אחזקות )רצ"ב  □

 למאמר(. קישורות בקשיים )רצ"ב הערכות שווי חבר □

 (. קישורעמוק )רצ"ב  שוק תשואות המתאים לצרכי בניית מטריצות להיוון ועקום □

 לסרטון(.  קישוראקטואריית )מיפוי, מידול, מדידה וניהול( סיכוני שוק )רצ"ב  □

 למאמר(. קישור אקטואריית )מיפוי, מידול, מדידה וניהול( סיכוני אשראי )רצ"ב □

 לסרטון(. קישורמיפוי, מידול, מדידה וניהול( סיכונים תפעוליים )רצ"ב אקטואריית ) □

 למאמר(. קישוראקטואריית )מיפוי, מידול, מדידה וניהול( סיכוני השקעות )רצ"ב  □

 למאמר(. קישוראקטואריית )מיפוי, מידול, מדידה וניהול( סיכוני מודל )רצ"ב  □

 לסרטון(. קישורנזילות )רצ"ב  אקטואריית )מיפוי, מידול, מדידה וניהול( סיכוני □

 למאמר(. קישור)רצ"ב אקטואריית )מיפוי, מידול, מדידה וניהול( סיכוני חיים  □

 למאמר(. קישור)רצ"ב אקטואריית )מיפוי, מידול, מדידה וניהול( סיכונים פנסיוניים  □

 ר(.למאמ קישור)רצ"ב ליות הנדסה פיננסית, בניה, פיתוח, יישום ותיקוף מודלים ואפליקציות אקס □
 

 

 
 MBA (Fin.)מעריך שווי ואקטואר, , רועי פולניצר: מר בעל המשרד ם אודותפרטי

בעשור האחרון, מר פולניצר חיווה את דעתו המקצועית באלפי הערכות שווי וניתוחים כמותיים בתחומים  □

 דולרים ארה"ב. ימיליארדשונים, בהיקפים מצטברים של 

להסדרה  פועלתה (IAVFA) רים הפיננסיים בישראללשכת מעריכי השווי והאקטואמנכ"ל מייסד ו □

  .לוולונטרית ועיצובם מחדש של תחומי הערכות השווי והאקטואריה הפיננסית בישרא

□ Member in Good Standing: Israeli Association of Risk Managers (IARM). 

□ Individual Member: Global Association of Risk Professionals (GARP) No. 194688 

□ Sustaining Member in the Professional Risk Managers' International Association (PRMIA). 
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http://www.funder.co.il/article.aspx?idx=89479
http://www.funder.co.il/article.aspx?idx=78226
http://www.funder.co.il/article.aspx?idx=78547
http://docs.wixstatic.com/ugd/07c6f6_4cdd2fc20ee7454aaae97fa0fc0c736d.pdf
http://status.co.il/%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/
http://www.intrinsicvalue.co.il/yield-curves
https://www.youtube.com/watch?v=fR1q3W9nqjI
http://status.co.il/%D7%96%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%90%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%99-%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9A-2/
https://www.youtube.com/watch?v=IDB0cKpy7so
http://status.co.il/%D7%90%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%90-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%91/
http://status.co.il/%D7%A8%D7%95%D7%97-%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8-%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-%D7%90%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99/
https://www.youtube.com/watch?v=Xvu8th6aRl8
http://status.co.il/%D7%90%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%90%D7%A8-%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%97/
http://status.co.il/%D7%90%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%90%D7%A8-%D7%A1/
http://status.co.il/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9C-%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%A1%D7%99-%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99-%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%98-%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%A1%D7%99-%D7%95%D7%9B/
http://www.intrinsicvalue.co.il/
mailto:info@intrinsicvalue.co.il
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 CT1 – Financial Mathematics, CT2 – Finance and Financialבוגר קורסים מתקדמים בנושא  □

Reporting, CT3 – Probability and Mathematical Statistics, CT7 – Business Economics and CT8 – 

Financial Economics  באקטואריה, אוניברסיטת חיפה. דיפלומהבמסגרת לימודי 

 Mathematical Methods in Economics A, Mathematical Methods inבוגר קורסים מתקדמים בנושא □

Economics B, Options and Future Contracts, Advanced Portfolio Selection and Fixed Income 

 כלה, אוניברסיטת בן גוריון.בכל MAבמסגרת לימודים לתואר 

 ישראל, בתחומים הבאים: GARP בוגר השתלמויות מקצועיות מתקדמות של הסניף האקדמי של □

□ Foundations of Risk Management. 

□ Quantitative Analysis. 

□ Financial Markets and Products. 

□ Valuation and Risk Models. 

□ Market Risk Measurement and Management. 

□ Credit Risk Measurement and Management. 

□ Operational and Integrated Risk Management. 

□ Risk Management and Investment Management.  

□ Current Issues in Financial Markets. 
 

 

 

 

□ Financial Risk Manager (FRM) – Certified by the Global Association of Risk Professionals No. 

194688.  

□ Certified Risk Manager (CRM) – Chartered by the Israeli Association of Risk Managers. 

□ Corporate Finance Valuator (CFV) – Certified by the Israel Association of Valuators and 

Financial Actuaries No. 1002. 

□ Quantitative Finance Valuator (QFV) – Certified by the Israel Association of Valuators and 

Financial Actuaries No. 1002. 
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□ Financial and Economic Modelist (FEM) – Certified by the Israel Association of Valuators and 

Financial Actuaries No. 1002. 

□ Market Risk Actuary (MRA) – Certified by the Israel Association of Valuators and Financial 

Actuaries No. 1002. 

□ Credit Risk Actuary (CRA) – Certified by the Israel Association of Valuators and Financial 

Actuaries No. 1002. 

□ Operational Risk Actuary (ORA) – Certified by the Israel Association of Valuators and 

Financial Actuaries No. 1002. 

□ Investment Risk Actuary (IRA) – Certified by the Israel Association of Valuators and Financial 

Actuaries No. 1002. 

□ Life Risk Actuary (LRA) – Certified by the Israel Association of Valuators and Financial 

Actuaries No. 1002. 

□ Pensions Risk Actuary (PRA) – Certified by the Israel Association of Valuators and Financial 

Actuaries No. 1002. 

□ Fellow (F.IL.A.V.F.A.) of The Israel Association of Valuators and Financial, No. 1002. 

 .בישראל לרישיון מנהל תיקים מעבר בהצלחה של הבחינות הסופיות של הרשות לניירות ערך □

 BA מימון מאוניברסיטת בן גוריון ותוארמנהל עסקים עם התמחות בב)בהצטיינות(  MBA תואר □

 .מאוניברסיטת בן גוריון בכלכלה עם התמחות במימוןינות( )בהצטי

מאמרים מקצועיים בתחומי הערכות השווי, ניהול הסיכונים, האקטואריה וההנדסה  200 -מעל ל וםפרס □

 הפיננסית בכתבי עת מקצועיים מובילים בישראל.

ר האמפירי הראשון המחקפרסום מחקרים אמפיריים בתחומים של הערכות שווי וניהול סיכונים )לרבות,  □

 כמאמרים אקדמיים בכתבי עת שפיטים.( VaR -שנעשה בארץ ופורסם בנושא מודל ה
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 חברה של הנכסית התקן סטיית לחישוב וח נוסחהפיתפרטית,  חברה של הכלכלי שווייה לחישוב מודל וחפית □

פיתוח מערכת  סחיר, לא נכס של הסחירות אי בגין הדיסקאונט שיעור לכימות וח פונקצייתפיתציבורית, 

 הפנימי הכלכלי שווייה להערכת פיתוח מדד כאחד, וציבורית פרטית ישראלית חברה של טיסינט ציונית לדירוג

 שוקד על פיתוחים נוספים.אלה ובימים  ציבורית חברה של" האמיתי"

 מיטבית מקובלת מתודולוגיה בסיס על בישראל חברות של הגודל פרמיות את שחקר בארץ הראשון החוקר □

 ל. "מחו
 

 

הטוב ביותר בעולם להערכת שווי ופיצול מכשירי חוב/הון היברידיים )כגון: אג"ח המודל של ארצה  ואייב □

למאפיינים הייחודיים של שוק  אמתוהת, "גיורו" )קרי, להמרה, הלוואה המירה ומסגרת מימון המירה(

המתודולוגיה המשמשת בארץ להערכת שווי ופיצול מכשירי חוב והון ( ושינוי איגרות החוב להמרה הישראלי

 .מגנ"א ומאי"ה באתרי עבור חברה ציבורית בנושא זה,שבוצעה עבודה  פרסום שולבים באמצעותמ

 הערכות מתמנה מעת לעת כמעריך שווי ואקטואר מוסמך על ידי בתי משפט ובתי דין בתובענות בתחומים של □

 סיכונים, כלכלה, מימון, השקעות, אקטואריה ועוד.  שווי, ניהול

הערכות שווי לביצוע  רשות המסים בישראלנמנה על מייסדיה של קבוצה מעריכי שווי אשר זכתה במכרז של  □

 ת שווי בנושא שינוי מבנה עסקי ומחירי העברה.ונכסים בלתי מוחשיים בעסקאות מקרקעין והערכ

 של שווי הערכות וניהול פיקוח, לביצוע בישראל המסים רשות עובדי עבור מנחים קווים קביעתיו"ר הוועדה ל □

עריכי השווי לשכת מ)במינוי יו"ר ) "פולניצר עדתוו"(פיננסיים  ומכשירים מוחשיים בלתי נכסים, תאגידים

 (.והאקטוארים הפיננסיים בישראל

 איזון דעת חוות לעריכת דין בתי/משפט בתי ידי על המתמנים לאקטוארים מנחים קווים לקביעת הוועדה חבר □

לשכת מעריכי השווי והאקטוארים נוי יו"ר "( )במייוסף עדתוו"(בפירוק התא המשפחתי  זוג בני בין משאבים

 (.הפיננסיים בישראל

כללי  לקביעת (IAVFA) לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראלוועדת המומחים של  חבר □

 של הלשכה. יםאתיקה והסטנדרטים מקצועי

האמון על  (IAVFA) לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראלפורום הפרקטיקנים של  חבר □

 של הלשכה. גילויי הדעת המקצועיים כתיבת

תוכניות לפיתוח  (IAVFA) ים הפיננסיים בישראללשכת מעריכי השווי והאקטוארוועדת המומחים של  חבר □

 של הלשכה. ההסמכה
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 השקעות ועדת של ראשי ומודליסט עבר מרצה בקורסים בתחום ניתוח דוחות כספיים סיכוניםלש □

ובמוסדות אקדמיים  במכללה האקדמית אשקלוןוהערכות שווי בבית הספר לכלכלה .גוריון בן באוניברסיטת

, ד"ר שילה ליפשיץ ז"לוזר מחקר בתחום ניהול הסיכונים בבנקאות הישראלית של המלומד ה"ה שונים, ע

 סיכונים מנהל(, ישראל Russell Bedford כיום) רביד–רווה חשבון רואי במשרד השווי הערכות תחום ראש

ראשי של ועדת כמנהל סיכונים ומודליסט ו ועסקי פיננסי אקטוארי יעוץ עגן חברת של הוגן שווי תחום וראש

 .באוניברסיטת בן גוריוןהשקעות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 

http://www.intrinsicvalue.co.il/
mailto:info@intrinsicvalue.co.il

