
 
 

   

 

 
 

: תפעוליים ואינטגרטיביים םאקטואריית סיכוני
מאמר /  תיאוריה ופרקטיקה ניהול סיכונים כולל:

 בסדרה 7 מס'
 

 מאת: רועי פולניצר
בתוך מסגרת הינו תהליך של ניהול כלל סיכוני התאגיד ( ERM- Enterprise Risk Managementניהול סיכונים כולל )

הכולל  (tradeoff) תמורותהשקלול באופן שמאפשר לחברה לנהל את  ERM ניתן ליישם . מאמר זה מתאר כיצדמשולבת

במטרה להוציא לפועל בצורה טובה יותר את תוכניתה האסטרטגית, להשיג יתרון תחרותי  תשואהל ןסיכוין השלה ב

מה הפירשל  שניתן לפיזורסיכון המדוע יהיה זה אופטימלי לגדר את  בעלי המניות. סוגיות מפתח כוללותוליצור ערך ל

ועל הפירמה לזנוח אותם.  לבין סיכונים שאינם ליבה להתמקד בהםצריכה וכיצד להבחין בין סיכוני ליבה שהפירמה 

היכולת להבטיח כי המנהלים בכל הרמות  חשיבותכמו גם בבנוסף, נדון בקביעת הכמות האופטימלית של סיכון הפירמה 

חשוב להבין את מסגרת העבודה לפיתוח  הסיכון לתשואה. כמו כן,שבין  (tradeoff) תמורותהקלול את ש מביאים בחשבון

 .ERMויישום 

 

 ( הינו כאמור תהליך של ניהול כלל סיכוני התאגיד בתוך מסגרת משולבת.ERMניהול סיכונים כולל )

 

את יכולת ההנהלה הן משפר הלכה למעשה  מההפירשל  שניתן לפיזורסיכון ההינה שגידור  ERM -ה של תועלת המאקרו

 של ויקרתועלת המלבצע את התוכנית האסטרטגית. הפירמה  את יכולת הןו מבעוד מועדערך -להשקיע בפרויקטים יוצרי

יכונים על מנת להבטיח שהסיכון הכולל של כל אחד מהפרויקטים את ניהול הס (decentralizing) לבזרדורשת  ERM -ה

ביזור שני הרכיבים העיקריים של  הראשונית של הפרויקט. העל ידי מתכנני הפרויקט במהלך הערכ מתהולבצורה מוערך 

של כל אחד מהפרויקטים על הסיכון הכולל של  שיקול של ההשפעה השולית הינם הסיכון לתשואהשבין  תמורותהל ושקל

 המביאה בחשבון את התרומות של כל אחת מהיחידות לסיכון הכולל. הערכת ביצועיםמערכת הפירמה ו

 

לסיכון הכולל על ידי החלפת התשואות הצפויות  (לא להעליםו) בצע אופטימיזציההינה להביא ל סיכוניםהניהול ת מטר

נסיבות שבהן  צברגדרת כמו שלפנינו פיננסית במקרה דנןה מצוקבעלויות הצפויות של מצוקה פיננסית.  ת סיכוניםנטילמ

 חיובי. NPVפרויקטים בעלי תר על ונכפה על הפירמה לו

 

 

 

  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


 2 

 
 

   

 

 

 

 שלבים: 4של הינה תהליך  FRM -רעיונית של המסגרת העבודה ה

 קביעת תיאבון הסיכון של הפירמה 

  סכום ההון הנדרש על מנת לתמוך ברמת הסיכון הרצויה.אמידת 

  המטרה (אשראי)המביא לדירוג  השילוב האופטימלי של ההון והסיכוןקביעת. 

  ניהול הסיכונים.ביזור 

 

 בצורה הטובה ביותר מייצג ערך להחליט איזה הפירמההנהלת על  .זה מזה עשויים להיות שונים חשבונאי רךעכלכלי וערך 

 שלה. םניהול הסיכוני תוכנית ולעצב אתסיכון ל חשיפתהאת 

 

תאגידי -הכלל VaR -יחדיו, ה תפעולייםה םסיכוניהאשראי והסיכוני סיכוני השוק,  צירוףלהשפעות הפיזור של הודות 

(firm-wide VaR)  יהיה נמוך יותר מסך הצברם של ההמתקבל- VaRנובע . לעיל ים של כל אחת מקטגוריות הסיכונים

 .1 -נמוך מ לעיל הסיכונים קטגוריותבין  המתאם האמפירימכך ש

 

, הון רגולטוריות עשויות להיות שונות משמעותית מההון הנדרש להשגת או שמירה על דירוג אשראי מסויםדרישות 

, על פי רוב, על הון חשבונאי, חלף הון כלכלי, הרי שפירמה ססותומב הון רגולטוריותדרישות שבגלל  ון הכלכלי.דהיינו, הה

מחויבת לשמור סכומים נענשת או נקנסת הלכה למעשה הואיל והיא  ל ערכיה החשבונאייםשערכיה הכלכליים עולים ע

 גבוהים יותר בנכסים נזילים ככיסוי מפני קריסה.

 

פירמה צוברת הון כלכלי עודף שאיננו מנוצל באופן פרודוקטיבי, אם . מנוצל ביעילותלהיות הכלכלי של הפירמה ההון על 

 רי שהמשקיעים יורידו את שווי הפירמה.ה
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 פרטי השכלה

(. בעל תואר ראשון בכלכלה עם התמחות במימון IAVFAמנכ"ל לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל )

הינה מאוניברסיטת בן גוריון. את התואר השני במימון עשיתי גם כן באוניברסיטת בן גוריון כאשר עבודת הסמינריון שלי 

הקבוצות הבנקאיות הגדולות  5המדווחים על ידי  VaR -שבדק את ערכי ה בישראל המחקר האמפירי הראשוןלא פחות מ

מארגון  Financial Risk Managerלמדתי בתכנית ללימודי תעודה באקטואריה באוניברסיטת חיפה. בעל תואר  .ביותר

 .IARMמארגון ישראלי  Certified Risk Managerותואר  GARPל "בינ

 

 תחום התמחותי הוא מימון, ניהול סיכונים, אופציות והנדסה פיננסית.

 

 פרטי ניסיון מקצועי

משמש גם כעת כיועץ למספר חברות ביטוח מובילות, חברות ציבוריות ופרטיות, משרדי רואי חשבון שימשתי בעבר ואני 

 .ומשרדי ייעוץ כלכלי בארץ

פרסמתי כמה מחקרים אמפיריים בתחום ניהול הסיכונים במערכת הבנקאות בישראל כמאמרים אקדמיים בכתבי עת 

ניהול סיכונים ועוד מאות מאמרים מקצועיים בתחומים של הערכות שווי,  שפיטים עם ד"ר שילה ליפשיץ ז"ל. פרסמתי

 בכתב העת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית "סטטוס".
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לקביעת קווים מנחים עבור עובדי רשות המסים בישראל לביצוע, פיקוח וניהול הערכות שווי  וועדת פולניצרכיהנתי כיו"ר 

 של תאגידים, נכסים בלתי מוחשיים ומכשירים פיננסיים.

 
 

לצורך חישוב סטיית התקן  נוסחת פולניצרכלי של חברה פרטית, לצורך חישוב שווייה הכל מודל פולניצר פיתחתי את

ציון לצורך כימות שיעור הדיסקאונט בגין אי הסחירות של נכס לא סחיר,  פונקציית פולניצרהנכסית של חברה ציבורית, 

הכלכלי  לצורך הערכת שווייה מדד פולניצרלצורך דירוג סינטטי של חברה ישראלית פרטית וציבורית כאחד,  פולניצר

לצורך התאמת שיעור התשואה הנדרש על מניה לשיעור התשואה  פרמיות פולניצרהפנימי "האמיתי" של חברה ציבורית, 

 שהתממש בפועל ובימים אלה אני שוקד על פיתוחים נוספים.

 

ו"ל. אני החוקר הראשון בארץ שחקר את פרמיות הגודל של חברות בישראל על בסיס מתודולוגיה מקובלת מיטבית מח

הינו שלי ושל ד"ר שילה  VaR -בנוסף, המחקר האמפירי הראשון שנעשה בארץ ופורסם כמאמר אקדמי בנושא מודל ה

 ליפשיץ.

 

ייבאתי ארצה את המודל הטוב ביותר בעולם להערכת שווי ופיצול מכשירי חוב/הון היברידיים )כגון: אג"ח להמרה, 

אותו למאפיינים הייחודיים של שוק איגרות החוב להמרה הישראלי. הלוואה המירה ומסגרת מימון המירה( והתאמתי 

עבודה  פרסום המתודולוגיה המשמשת בארץ להערכת שווי ופיצול מכשירי חוב והון משולבים באמצעות הבאתי לשינוי

 .מגנ"א ומאי"ה באתרי שביצעתי עבור חברה ציבורית בנושא זה,

 

אני נמנה על מאגר יועצי רשות המיסים בישראל בתחומים הבאים: הערכות שווי נכסים בלתי מוחשיים בעסקאות 

 (.Transfer Pricesמקרקעין והערכת שווי בנושא שינוי מבנה עסקי ומחירי העברה )

 

סמך על ידי בתי משפט ובתי דין בתובענות בתחומים של הערכות שווי, ניהול אני מתמנה מעת לעת כאקטואר וכלכלן מו

 סיכונים, כלכלה, מימון, השקעות, אקטואריה ועוד.

 

בעשור האחרון, ייעצתי למשרדי רואי חשבון, משרדי ייעוץ כלכלי וחברות ציבוריות ופרטיות, וחיוותי את דעתי המקצועית 

כלכליות שונות, בהיקפים מצטברים של מיליארדי דולרים ארה"ב, לצרכי אמידת השווי באלפי הערכות שווי ועבודות יעוץ 

לצרכי היערכות  (,US GAAPואמריקאיים ) (IFRSההוגן, בין היתר בהתאמה לתקני חשבונאות ישראליים, בין לאומיים )

ים משפטיים ולמטרות לצרכי דיווח לרשויות שונות, כחוות דעת לצרכ לקראת מיזוגים, רכישות ותהליכי מכירה,

  חשבונאיות ועסקיות אחרות.
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על מנת להסדיר וולונטרית את תחומי  (IAVFAאת לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל )הקמתי 

תוכניות ההסמכה של  9הערכות השווי והאקטואריה הפיננסית בישראל לקראת הסדרה סטטוטורית שלהם. פיתחתי את 

גילויי הדעת של הלשכה העוסקים  8כללי האתיקה והסטנדרטים המקצועיים של הלשכה ואת הלשכה, כתבתי את 

 בקביעת האומדנים האמפיריים המשמשים לחישוב שיעור ההיוון.

 

 להלן מדגם מהעבודות אשר בוצעו על ידי, העוסקים בתחומים פיננסיים מגוונים:

o ואיתנות פיננסית. חוות דעת מומחה לבחינת כושר פירעון 

o  לצורך בחינת מתווה עסקה. הוגנותחוות דעת 

o .עבודות תיקוף מודלים 

o .עבודות כלכליות לצרכי דוחות כספיים 

o  פיתוח מודלVaR. 

o .ייעוץ בניהול סיכונים פיננסיים 

o .פיתוח מערכת לניהול סיכונים 

o .פיתוח בנצ'מרק לניהול חוב 

o גלומות ואופציות פיננסיים מוצרים של שווי הערכות. 
 

 

o  עקום( פיתוח אלגוריתם לחישוב עקום הריביות מנתוני שוקspot ו- forward). 

o ביטוח. מכר לחברות-ייעוץ בנושא תמחור ערבויות חוק 

o .הערכת שווי של נכסים מורכבים, לרבות חבילות אופציות לעובדים ולבכירים לחברות רבות 

o ניתוח הסתברות ל- default .ודירוג פנימי/סינטטי לחברות 

o  דעת מקצועיות לבתי משפט ולרגולטורים.חוות 

 

תחומי ההוראה שלי כוללים בין היתר: אופציות, אגרות חוב, השקעות, ניהול סיכונים, הנדסה פיננסית ומודלים 

 פיננסיים. 

 

בנוסף למכללה האקדמית אשקלון, לימדתי במסגרות שונות לרבות במכללה האקדמית אחווה, באוניברסיטת אריאל 

 חיפה.ובמט"י 
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