
 

 

   

 

 
 

מה אתה יודע על דירוגי , יועץ השקעות בכיר
 ?אשראי

 

 מאת: רועי פולניצר
 

( של לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים 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

 דירוגי אשראי 1.1

רוג איגרת החוב מהווה את אחד הפרמטרים המרכזיים לבחינת רמת הסיכון שבהשקעה באיגרות חוב. להלן נסביר את יד

הדירוג ומשמעות הדירוג וכן את הסיבות המנחות חברות לבחור ולדרג את אגרות החוב שלהן או לבחור שלא עקרונות 

 לדרג אותן.
 

אגרות חוב המונפקות ע"י חברות עסקיות באמצעות הנפקה לציבור מתחלקות לשתי קבוצות עיקריות: אגרות חוב 

 ( ואגרות חוב שאינן מדורגות. המדורגות ע"י חברות הדירוג )חברת "מעלות" או חברת "מידרוג"
 

חברה העומדת לפני הנפקה של אגרות חוב לציבור יכולה לפנות ל"מעלות" או ל"מדרוג" כדי שחברת הדירוג תפרסם את 

דירוג החברה, וזאת תמורת תשלום כמובן. חברת הדירוג מבצעת את תהליך הדירוג בהתבסס על הדו"חות הפיננסיים של 

מול ממוצעים במשק ו/או בתעשייה הרלבנטית, וכן בהסתמך על שיחות עם ההנהלה הבכירה  החברה, ויחסיה הפיננסיים

בחברה, דו"חות ביקורת, פרוטוקולים של הדירקטוריון ועוד. כלומר, המידע הוא שילוב של מידע חשבונאי עם הערכות 

הערכות על איכות הניהול של אסטרטגיות לגבי חוזק הענף בו פועלת החברה וחוזקה היחסי של החברה בענף, וכן עם 

החברה ומידת השליטה של ההנהלה והמנכ"ל במתרחש בחברה. הדירוג נעשה באמצעות אותיות, כאשר חברה מדורגת 

מיוחסת לקבוצה מתאימה, והדירוג אמור לשקף את חוסנה הפיננסי של החברה ויכולתה להחזיר את חובותיה. כלומר, 

 אי הטמון בהשקעה באיגרות החוב של החברה.דירוג האשראי בא לשקף את סיכון האשר
 

( ניתן לחברות בדירוג Standard & poor'sשל "מעלות" )המבוסס על סטנדרט של חברת הדירוג האמריקאית  AAAדירוג 

( מעל אגרות חוב 0.6%-0.2%האשראי הגבוה ביותר. חברות אלה צפויות לשלם על חובן ריבית שהיא במרווח צר )

, ועל כן AAAהן חברות בדירוג אשראי גבוה יחסית, אך נמוך מזה של  AAדומה. חברות בדירוג ממשלתיות למשך זמן 

 מעל לריבית האג"ח הממשלתית. 1.5%-0.8%פרמיית הסיכון שתידרש מהן היא גבוהה יותר ויכולה להיות 
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לחברה פושטת  Dדירוג  ולבסוף A  ,BBB  ,BB  ,B  ,CCC  ,CC  ,C, לפי סדר יורד הן: AA -דרגות נוספות, נמוכות מ

  ( כך שחברה בדירוג-רגל. בנוסף, כדי להגדיל את סולם הדירוג, משתמשים במעלות בדרגות ביניים באמצעות סימני )+( ו )

AA+ טובה מחברה בדירוגAA  הטובה מחברה בדירוג–AA .מבחינת סיכון האשראי 

 

האשראי הטמון בה. לפיכך, הדירוג מסייע  באופן כללי, כאמור, התשואה הנדרשת מאגרת החוב משקפת את סיכון

 למשקיעים להבחין בין החברות לפי הסיכון הכרוך בהשקעה בחוב החברה.
 

חברות הדירוג בודקות אחת לשנה את דירוג החברה, אלא אם חל שינוי משמעותי במהלך השנה במצבה העסקי של 

גובות שוק ההון המתבטאות בשינוי מחירי החברה. השינויים בדירוגים הם בדידים ובמקרים רבים מפגרים אחר ת

 המניות של החברות בעלות האג"ח, וכן במחירי האג"ח.

 

חברה בוחרת לדרג את חובה במידה והיא מאמינה שתשיג דירוג אשראי גבוה, שיביא אותה לשלם ריבית נמוכה יחסית, 

דו"ח הדירוג ולהעלים אותו מהציבור  אך אם חברת הדירוג תיתן לה דירוג נמוך, יש לחברה את האופציה שלא לפרסם את

 )אפשרות שקיימת רק בישראל(.
 

בבורסה בת"א, ומרבית החברות בדירוגים נמוכים הן אלו ש"זכו"  A–לפיכך, ישנן מעט חברות בדירוגים הנמוכים מ 

 להורדת דירוג כתוצאה משינוי בשיטת הערכת סיכוני האשראי של החברה.
 

גת )ידוע בשם: אג"ח לא מדורג( הן מרצונה לחסוך כסף מראש, או משיקול שחברת חברה יכולה לבחור שלא להיות מדור

 הדירוג תיתן לה בין כה וכה דירוג נמוך ויתכן ועדיף לשמור על עמימות המידע בשוק.
 

, מספקות דירוגים המתארים את איכות האשראי Fitch -ו Moody’s ,S&Pסוכנויות דירוג, כגון לסיכום, 

(Creditworthiness.של איגרות חוב קונצרניות )  הדירוג הטוב היותר הניתן על ידיMoody’s  הואAaa.  איגרות חוב

לאחר  .Aaהדירוג הטוב ביותר הבא הוא  (.Defaultבדירוג זה נחשבות כמעט לחסרות כל סיכוי להגיע לחדלות פירעון )

 בדירוג השקעהומעלה נחשבות  Baaרק איגרות חוב בדירוג למעשה  .C -ו A ,Baa ,Ba ,B ,Caa ,Caמכן מגיע 

(Investment Grade.)  הדירוגים שלS&P  התואמים לדירוגיםAaa ,Aa ,A ,Baa ,Ba ,B ,Caa ,Ca ו- C  שלMoody’s 

במטרה  .S&Pזהות לאלו של  Fitchקטגוריות הדירוג של . , בהתאמהC -ו AAA ,AA ,A ,BBB ,BB ,B ,CCC ,CCהם 

 -, את קטגוריית הAa3 -ו Aa1 ,Aa2 -שלה ל Aa -מחלקת את קטגוריית ה Moody’sתר, ליצור מדדי דירוג מדוייקים יו

A שלה ל- A1 ,A2 ו- A3.באופן דומה,  , וכך הלאהS&P מחלקת את קטגוריית ה- AA שלה ל- AA+ ,AA ו-  AA- את ,

אינן  S&Pשל  AAA -ה וקטגוריית Moody’sשל  Aaa -קטגוריית ה , וכך הלאה.-A  -ו A+ ,A -שלה ל A -קטגוריית ה

 מחולקות, היות והן בדר"כ מכילות מספר מועט של איגרות.
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 IAVFA( של CRA- Credit Risk Actuaryהסמכת "אקטואר סיכוני אשראי" ) 1.1

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

 . 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 ו מעסיקים פוטנציאליים או בפעילותו כבעל משרד ייעוץ ויהווה כרטיס כניסה

  .CRA -הסמכת ההמיטביות הנהוגות בעולם בתחום 
 

 רטיהם יפורסמו באתר הלשכה. בנוסףיצורפו לנבחרת האקטוארים הפיננסיים הטובה בישראל ופ CRA -מוסמכי ה

יקבלו גם תג אלקטרוני אישי הניתן לשיתוף בדפי הרשתות החברתיות והמקצועיות  CRA -לתעודת ההסמכה, מוסמכי ה

(Twitter ,Facebook ,Linkedin .ובאתרי האינטרנט ) 
 

לחשיפה לעשרות חברות  CRA -. בדרך זו יזכו מוסמכי הCRAמפנה לדף נחיתה ייעודי לכל מוסמך  CRA -תג הסמכת ה

 למעסיקים וללקוחות פוטנציאליים.במשק שמנהליהן נמנים עם חברי הלשכה, 
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     : יסודות האקטואריה הפיננסית101FAמודול הסילבוס של  .1.1.1

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

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

 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

 .(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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  ניתוח כמותי: 101FAמודול הסילבוס של  .1.1.1

 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  .1.1.1

 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 □

 ש"ח + מע"מ 4,200: למודול מחיר □
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 מודלים להערכות שווי ואקטואריה פיננסית: 101FA מודולהסילבוס של  .1.1.1

 -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 □

 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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 אשראיאקטואריית סיכוני : 106FA מודולהסילבוס של  .1.1.1

( 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:

 204FAשל מודול מעבר בהצלחה  □

 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

 .(IAVFAמעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל )לשכת  ( 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  .1.1.6

( 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 

 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:

 שבועיים + מפגש מבחןמפגשים  8 □

 שעות כל מפגש 5 □

 ש"ח + מע"מ 4,200: למודול מחיר □
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 אקטואריית סיכונים תפעוליים: 101FA מודולהסילבוס של  .1.1.1

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

 .אינטגרטיביים םמודל וסיכוניסיכוני סיכוני 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 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 □
 

 תעודת( או Certificate 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 השקעות: 101FA מודולהסילבוס של  .1.1.1

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

 .מידול, מדידה וניהול סיכוני השקעות
 

 :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

 .(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 סיכוני חיים: 101FA מודולהסילבוס של  .1.1.1

מיפוי, מידול, ( והוא מקנה ידע והבנה בביצוע 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 □

 כלכלית לתמחור חוזי ביטוח חייםגישה  □

 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

 .(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 פנסיוניים: 110FA מודולהסילבוס של  .1.1.10

( 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 □

 ועתיד(חישוב זכויות העמיתים בקרן )עבר  -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

 .(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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 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 ייעוץ כלכלי, חברות משרדי
 

בתחום והן  עסקי מבנה שינוי בנושא שווי הערכות בתחוםהן  רשות המסים בישראל רשימת היועצים שלנמנע על  רועי

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

משמש  הפיננסית והוא השווי והאקטואריההערכות  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 שלעמד בראש צוות המשימה שגיבשה את 

 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

י כאקטואר סיכונ(, 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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