
  
 

    

  

  
  

/ מאמר  פיזור השקעה –קרנות גידור 
  בסדרה 2מס' 

  

  דויד מורמאת: 
  

 PPM- Private Placementהמדיניות המוצהרת של מרבית קרנות הגידור איה חד משמעית. מבחינת מתארים (

Memorandum קרנות גידור עולה כי מדיניותם הינה ליצור תיק השקעות מאוזן (") רבים שלwell balanced ("מפוזר  או

")diversified") שיניב תשואה יציבה ,("steady ללא קשר עם תנודות שוקי המניות. קווי מדיניות אלה מפורטים על פי ,("

מועלית האפשרות שהקרנות תתרכזנה במספר קטן של  PPMs -. עם זאת בסעיפים אחרים של הSupplement -רוב ב

") בסעיף הנ"ל, Risk Factorsשנכלל בפרק גורמי הסיכון (" Concentration of Investmentהשקעות. למשל בסעיף 

, אסטרטגיה שמאפיינת בדרך כלל קרנות גידור )relatively few investmentsמועלית האפשרות של ריכוז ההשקעה (

. מדיניות ליצירת תיק השקעות מאוזן ומפוזר איננה אופיינית Underpriced - עה בניירות ערך המוערכים כשמרכזות השק

וזאת מכיוון שבהתאמה לאיפיוני קרנות גידור אשר פורטו במאמר הקודם, למנהל ההשקעות בקרן גידור ניתן,  לקרן גידור

יים בשוק אינו תואם את מודל הערכת השווי שברשותו וכן ) לאיתור ניירות ערך ששווdiscretionעל פי רוב, שיקול דעת (

  . 1ליצירת מדיניות גידור שמנתקת את הקרן מתנודות השוק

  

) הם מכשירים derivativesמתארי קרנות מסוימים אוסרים על השקעה במניות ומתירים השקעה בנגזרים. נגזרים (

דדי מניות. אופציות וחוזים עתידיים הם נגזרים משום פיננסיים ששוויים נגזר משווי נכס הבסיס בדר"כ מניות או מ

ששוויים בעת הרכישה והפקיעה נקבע על פי שווי נכס הבסיס. יתר על כן כפי שמלמדת תורת המימון, שווי הנגזרים גם 

  בתקופה שבין הרכישה והפקיעה נגזר משווי נכס הבסיס. נגזרים מאופיינים כדקלמן:

 ונפק על ידי גורמים בשוק ההון להבדיל מנכסי הבסיס המונפקים על ידי הפירמה.הם בדר"כ תוצר של שוק ההון שמו  .א

 הם כוללים מועד תפוגה (פקיעה) כאשר למשך הזמן עד למועד התפוגה השפעה על השווי הנגזר.   .ב

השקעות בשוק ההון משלבות בד"כ נכסי בסיס (מניות, אג"ח) עם נגזרים. במיוחד שכיח השילוב בקרנות גידור 

  שות בנגזרים כדי לנטרל סיכון שוק וכדי לממש מדיניות ארביטראז' כפי שצוין במאמר הקודם.שמשתמ

נשאלת השאלה האם התמקדות במניות בודדות סותרת מדיניות של פיזור השקעה? כלומר, האם ריכוז ההשקעה במספר 

 קטן של מניות "ספקולטיביות" הינו הוכחה לחריגה ממדיניות של פיזור?
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לדעתי שאלה זו איננה עקבית עם האפיון הספציפי של קרנות גידור שבו עסק המאמר הקודם. בקרנות אלה מושגת יציבות 

בני"ע אחרים. פיזור  longבה נמכרים (בחסר) ניירות ערך לקיזוז סיכון של השקעת  hedgeההשקעה על ידי פעילות 

את רווחח הארביטראז' וניטרול השפעת השוק שהם בלב  ההשקעה עומד בסתירה למבנה קרן גידור משום שאיננו משיג

  פעילות קרן גידור. 

  

בנוסף, ההתייחסות השלילית להשקעה במניות דלות סחירות עם תנודתיות גבוהה המכונות מניות "ספקולטיביות", 

מעקב על ידי סותרת את מהות קרן הגידור. דווקא מניות אלה כוללות פוטנציאל של עליית ערך משום שהן משוחררות מ

כלל "שחקני" השוק. אפיון המשקיעים בקרן גידור בא להבטיח מדיניות השקעות ארוכת טווח שמאפשרת ניצול פערי שווי 

למימוש גם כאשר הסחירות נמוכה. מובן שאין בהנחיות אלה ערובה להשקעה מוצלחת גם בטווח הארוך וטעות של מנהל 

  ה להביא לקריסת הקרן.יכול hedge -ההשקעות בבחירת ההשקעות או ב

  

. long -לאור האמור תהיה זו טעות למדוד סיכון בקרן גידור על פי מידת ריכוזיות ההשקעה במספר מניות המוחזקות ב

מכאן שמדד סיכון רלבנטי נקבע על פי תנודתיות שווי  סיכון הקרן נקבע על פי כלל פוזיציות הקרן כולל פוזיציות שורט.

Net Asset Value )NAVשמוערך על פי  יחידת ההשקעה לאורך זמן
). אדגיש זאת שוב שלמרות אסטרטגיית הגידור, 2

מכאן שאין סתירה בין או בבניית הגידור.  longקרן הגידור יכולה לקרוס אם מנהל ההשקעות טעה בבחירת ההשקעות 

. 19983בשנת  LTCMנדמה לי שהוכחה ניצחת לטענה זו היא קריסת קרן הגידור אסטרטגיית גידור וקריסה של קרן. 

  .4הקרן נוהלה על ידי מיטב המומחים במימון וכלכלה

  

NAV )Net Asset Value .הוא נתון קריטי בקרן גידור שמודד את שווי היחידה לרכישה או לפדיון (NAV  מחושב על ידי

סיכום כל השקעות הקרן במחירי שוק כולל שווי נגזרים, פחות התחייבויות הקרן למועד החישוב וחלוקה למספר יחידות 

ש"ח. במקביל הקרן מוכרת חוזים עתידיים על מניות  1,000הקרן. נניח שקרן משקיעה בשתי מניות ושווי השקעתה הוא 

ות שנרכשו. נניח שמחיר המניות ירד. ההספד במניות צריך להיות מקוזז מול אחרות שאפיונן דומה לכאורה לשתי המני

  לא ישתנה.  NAV -הרווח במכירה בחסר כלומר בדוגמה זו ה
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אם מנהל ההשקעות של הקרן טעה ומחיר המניות שירד מלווה בעליית מחיר המניות שנמכרו בחסר, הפסד הקרן הוא 

. התוצאה יכולה לגרום לקריסה של הקרן. נתוני קרן כלשהי שבידי האדמיניסטראטור short - וגם ב long -כפול גם ב

אמורים לאפשר גם לאמת אם וכאשר יופעל בה מנגנון גידור כמופרט כאן. על פי רוב תפקידו של  NAV -לצורך חישוב ה

ליחידה, אלא לשמור נתונים מפורטים על הנגזרים שרכשה  NAVהאדמיניסטראטור איננו רק מצומצם וטכני לחישוב 

שמניות מסוימות נסחרות הקרן, על מודל הגידור בו השתמשה ועל מודל הערכת השווי לפיו מנהל הקרן העריך 

Underpriced .ומשכך הוא יכול לדעת מתי קיימת חריגה מהמודל או ממדיניות השקעת הקרן בזמן אמת ,  

  

מחושב כאמור על פי שווי השוק של נכסי הקרן בניכוי התחייבויותיה למועדים ספיצפיים בחלקוה למספר  NAVלסיכום, 

כולל את כלל הפוזיציות  NAV -ליחידה כאשר ה NAV -על פי תנודתיות ה יחידות ההשקעה בקרן. כפי שצוין סיכון נמדד

ומשקף על פי מתאר הקרן את המחיר שבו ניתן לרכוש או למכור יחידות השתתפות. לפיכך,  short - ו long -של הקרן ב

  הוא המודד לשווי השקעתו ולסיכון הכרוך בה. ליחידה NAV -ה מבחינת המשקיע בקרן

  

  

  

  :דויד מורמר  אודות

, כמנהל תיקים מוסמך בישראל וכמומחה למימון, השקעות וניהול סיכונים 1999מור פעיל בשוק ההון המוסדי משנת מר 

  פיננסיים.

  

לשכת  מטעם) CRAוכאקטואר סיכוני אשראי ( )QFV( כמעריך שווי מימון כמותי מוסמךו פיננסי בייעוץ עוסקמור מר 

  ).IAVFAהפיננסיים בישראל (מעריכי השווי והאקטוארים 

  

 ח"אג תחום מנהל) וכלאומי בבנק לפיצויים מרכזיות קופות של המנהלת החברה( פ"קמ לאומי ל"מור שימש כמנכמר 

  .גמל בלאומי
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