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 מוצרים מובנים :מנהל סיכונים פיננסייםשל הערה 

 אותם להפוךעל מנת  פיננסיים מכשירים( של repackagingעוסקת באריזה מחדש ) פיננסיתה הנדסהה מרבית

של המאה  80 -ה בשנות. לתהליך האריזה מחדש ערךמה שיוצר , משקיעים לאטרקטיביים יותר עבור

(  Collateralized Mortgage Obligations,משכנתאותהמגובות במאגד  איגרות חוב) CMOs -ה ,הקודמת

 של מחדש אריזה ידי על להמונים( mortgage-backed securitiesמשכנתא )האיגרות חוב מגובות את  הביאו

 .שונים מאפיינים ותבעל (tranchesכבות )לשן שלה המזומנים תזרימי

המגובות  איגרות חוב למעשה שהם, CDOs (Collateralized Debt Obligations) -ל הע בוצע קסם אותו

הינן הינן  CLOs -האיגרות חוב והמגובות במאגד  איגרות חובהינן  CBOs -ה בהתאמה,. במאגד התחייבויות

 .הלוואות המגובות במאגד איגרות חוב

 CDO -מבנה ה מציג את 1תרשים 

 



 
 

 
 

-) ישות משפטית ייעודית לביצוע האיגוחמסגרת ב קונצרניות ח"אג של חבילה הרכיבל הוא הראשון שלבה

SPV- Special-Purpose Vehicle .)דולר מיליון 10 של חשיפות המייצג, דולר מיליארד 1 של סך לנו שיש נניח 

 waterfall) מפלשל  מבנה עם, SPV ידי על מונפקות מרובות שכבות, מכן לאחר". שמות" או, ישויות 100 -ל

structure )ןמזני, ותכבכיר ותמסווג שכבותה. שונותה לשכבות תשלומיםלקבלת  שונות תיועדיפו או, מסוים ,

 מחדש מחלק SPV -ה. פאסיבית ישותהוא  אידיאליה SPV -ה ,ביותר הפשוט במבנה. עצמי הון או נחותות

 .אחרות ניהול בפעולות צורך איןכך ש. היטב מוגדרים כללים לפי המזומנים תזרימי את

בסולם  Aaa של ביותר הגבוה האשראי דירוג תבעל, A שכבהל מחולק ההון ממבנה 80%, דנן שלפנינו בדוגמה

מת ריבית משל A שכבה. P&Sבסולם הדירוג של  AAA , המקביל לדירוג אשראי שלMoody'sהדירוג של 

לכן גם ולקבלת תשלומים  יותר נמוכה עדיפות נהיש אחרותה שכבותל. למשל, LIBOR + 45bp בשיעור של

ירוגי בד כלל בדרך מדורגות הביניים אלו (mezzanine) שכבות ביניים. האשראי שלהן הינו נמוך יותר דירוג

בסולם הדירוג  Bאו  BB, BBB, Aבהתאמה ) Moody'sבסולם הדירוג של  Bאו  Ba, Baa, A אשראי מסוג

  (.P&Sשל 

 יכולה תשואתה של שכבת האקוויטי, מינוףה בשל. מדורגת איננה אשר, נמצאת שכבת האקוויטי בתחתית

 להפסדפה חשו שכבת האקוויטי, לתשואה זו בתמורה. לא מתרחשת חדלות פירעון אם מאוד גבוהה להיות

 מוכר או, המשקיע. מזה של השכבות האחרות שונה שכבת האקוויטי של התמחור. בתיק הראשון הדולרי

 הוא, בתמורה. דנן שלפנינו במקרה דולר מיליון 30 העומדת על ,תהקרן הרעיוני את משקיע תחילה, הגנהה

 מצוטט זה תשלום. (up-front fee) מראש תשלום וכן (running spread) מרווח ריצה""המכונה , מרווח מקבל

, זה במקרה. (investment-gradeהמדורג באיכות השקעה ) CDO עבור 40% כ כלל בדרך והוא באחוזים

 .מראש דולר מיליון 12 , דהיינו,מיליון דולר 30×  40% יקבל המשקיע

. דולר מיליון 10לכדי הקרן הרעיונית של שכבת האקוויטי  את יפחיתו דולר מיליון 20 של מצטברים הפסדים

נקודות  500 כלומר, הריצה מרווח את יקבלשכבת האקוויטי ב המשקיעמיליון דולר(.  20מיליון דולר פחות  30)

 .דולר מיליון 10 בסך הקרן החדשה ( על5%בסיס )קרי, 

 55בלים רק מק Cבשכבה  והמשקיעים, תנמחק השכבה הראשונה, דולר מיליון 45 של בהיקף הפסדים עבור

 מושג ותהבכיר השכבות של הדירוג שיפור, לפיכך(. מיליון דולר 15 פחותמיליון דולר  70מיליון דולר בחזרה )

 ותהבכיר השכבות לדירוג פנימיים מודלים פיתחו דירוגה סוכנויות. המזומנים לתזרימי עדיפות מתן באמצעות

 .בשל חדלויות פירעון (shortfallsות )לקריס ההסתברות עלבהתבסס 

 



 
 

 
 

 של לחדלות פירעון ההסתברות על בהתבסס בתיק ההפסדים סך התפלגות את בונה הפיננסי האקטואר

, כמו גם שלהן שיעורי ההפסד בהינתן חדלות פירעון, ותהמשמשים נכסי הבסיס של השכב םהאשראי

 את מגדירש השכבות התחתונות הוא זה של הרוחב )או העובי(. שלהן ההפסדיםקורלציות חדלות הפירעון 

חדלות  של( תהממוצע) הקורלציה, הללו הפרמטרים ביןמ. השכבה הבכירה של לחדלות הפירעון ההסתברות

 צמודותיותר להתפלגויות יותר מפוזרות או  מובילות יותר נמוכות קורלציות. היא החשובה ביותר הפירעון

(tighter) .ה, פחות סביר שהתיק ימחק את את השכבה הזוטרה, ובכך הופך זוטר של שכבה קבוע רוחב עבור

למצב של חדלות  זמנית-בו מגיעות איגרות חוב כל אם, זאת לעומת. יותר בטוחהל כירההב שכבהה את בעצם

 משבר במהלך, ואכןמאוד וסביר יותר שהוא ישפיע על השכבה הבכירה.  גדול להיות יכול ההפסדהרי ש, פירעון

 בשל צפויים בלתי הפסדים ספגו מבוססי משכנתאות מוצרים מובנים של ותבכיר שכבות הרבה, האשראי

 .זמנית-בו של משכנתאותחדלויות פירעון  של יותר דולהגכמות 

 ,איגרות חוב המגובות במאגד התחייבויות) CDO( של senior trancheבשכבה בכירה ) Longפוזיציית 

Collateralized Debt Obligations)  מקצרת(short ) .את הקורלציה )הממוצעת( על פני חדלויות פירעון

למצב של  תגענהקורלציה נמוכה מרמזת על תיק מבוזר היטב, מה שאומר שפחות סביר שאיגרות חוב רבות 

  לשכבה הבכירה.בסופו של דבר יגיעו אכן חדלות פירעון באותו זמן ושההפסדים 

 לגבי. שימור של בסיסיים חוקי למספר לציית חייבת שתתקבל החבילה, תהא אשר הטרנספורמציה תהא

מלבד , זמן נקודת בכל מזומנים תזרימי אותם את לקבל חייבים אנו, והתוצאתיים הבסיסיים הערך ניירות

 ריביתשיעור הל הן, זהה סיכון רופילפ (2; זהה כולל שוק שווי( 1 :מכך משתמע, מכך כתוצאה. עסקה עלויות

למח"מ  זהה להיות חייב הסופית החבילה של המשוקלל (Durationהמח"מ ). חדלות הפירעון לסיכון והן

, השוק יפי שוויעל המשקולל , הצפויהממוצע  חדלות הפירעון שיעור. הבסיסיים הערך ניירות של המשוקלל

הרי שיתר השכבות חייבות להיות יותר , הינן פחות מסוכנותכמה שכבות  אם, כןעל . אף הוא זהה להיות חייב

 מסוכנות. 

. עצמו המאגד מזה שלמרבית השכבות ישנן סיכון נמוך יותר של כך בנויים CDOs -גם ה, CMO -ה כמו

 לעיתים המכונזו  השכב. תהנותרת הינה יותר מסוכנ (residualהשכבה השיורית ) נמנע בלתי באופןלפיכך, 

 מוכנים שיהיו משקיעים שישנם , הרימספיק הזולהשכבה השיורית  אם. (toxic waste) "רעילה פסולת"בשם 

, וזאת אצלו את שכבת האקוויטי הנחותה ישמור CDO -ה את המממן המוסד, קרובות לעתים. האות לקנות

 מסחר אסטרטגיות פיתחו אשראי משקיעים. (poolהמאגר ) באיכות המשקיעים את לשכנעעל מנת 

 .ההון על שכבות שונות של מבנה Short -ו Longפוזיציות  הכוללות מתוחכמות

 



 
 

 
 

 להלן דוגמא למסחר בקורלציה.

שכבת  כי נניח. לכל שם דולר מיליון 10 של בשווי שמות 100 עם דולר מיליארד 1ל סך סינטטי ע CDOנניח 

 הפרמיות שכל נניח, פשטותשם הל. ההפסדים של הראשונים 3% את תהמייצג, דולר מיליון 30 האקוויטי הינה

 מראש דולר מיליון 15 בסך תשלום מקבל המשקיע. (recoveryהשבה ) אין וכי נטו נוכחי ערך במונחי נמדדות

. דולר מיליון 15 על השכבה הינו שלו הנקי ההפסד ולכןכך שהוא מוכן ליטול על עצמו את סיכון המניה,  על

 3 שלקרן רעיונית  עם, שמות 100 םאות על CDS רכישת באמצעותאת הפוזיציה שלו לאחר מכן הוא מגדר 

 לא אם. דולר מיליון 6 דהיינו, ,2%×  דולר 300 או, 2% ינוה המרווח של הנוכחי הערך. על כל שם דולר מיליון

מיליון דולר  9 יהיה נטו הרווחהרי ש ,(אף אחד מהשמות לא יגיע למצב של חדלות פירעון)כלומר,  כלום יקרה

 279 יהיה נטו הרווחהרי ש, יגיעו למצב של חדלות פירעון שמות 100 כל אםמאידך . (6מיליון דולר פחות  15)

 , כדלקמן )במיליוני דולרים(:מיליון דולר

$15 − $30 − $6 + $300 = $279 

 .סביר לא מאוד זהש, כמובן

יגיעו למצב  שמות שלושה רק אםלמשל, . הפסדים יצרלי יכוליםאשר  אחרים תרחישים לחקור צריכים אנחנו

 CDS -גידורי ה 97 את סוגרו יםCDS 3 מממש המשקיע. הרי ששכבת האקוויטי תימחק, של חדלות פירעון

 CDS -ה חוזי כרגע וכי הצטמצמו CDS -ה מרווחיש נניח, ביותר הגרוע מצבב. עוד נחוצים שאינם, הנותרים

 , כדלקמן )במיליוני דולרים(:מיליון דולר 7.2 של נטו הפסדל רגםמת מצב זה. דולר מיליון 4.8תמורת  נמכרים

$15 − $30 − $6 + (3 x $3) + $4.8 = −$7.2 

 .האקטואריה הפיננסית השונות של הלשכה בתחומי ההסמכה תולתוכני לפנות ניתןבנושאים אלו  להרחבה

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל מנכ"ל


