
 
 

   

 

 
 

, האם שמעת על אקטואריית סיכוני מנהל השקעות
 אשראי?

 

 מאת: רועי פולניצר
 

( של לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים CRA- Credit Risk Actuaryהסמכת "אקטואר סיכוני אשראי" )

ים בתחום המיפוי, ( מהווה את הסטנדרט הגבוה והראוי ביותר בקרב אנשי המקצוע בישראל העוסקIAVFAבישראל )

 המידול, המדידה וניהול סיכוני אשראי.

 התחום החם ביותר בעולם המימון כיום שנקרא, אקטואריית סיכוני אשראי. -במאמר זה אנסה לתת טעימה קטנה מתת

 דירוגי אשראי1.1 

כות האשראי של , מעריכים את איFitch -ו Standard and Poor's (S&P ,)Moody'sסוכנויות דירוג איגרות חוב, כגון: 

איגרות חוב מונפקות. סוכנויות אלו מבססות את דירוג איגרות החוב בראש ובראשונה על איכות האשראי של המנפיק, 

המגדירה את יכולותו של מנפיק ספציפי לשלם את תשלומי הקרן והריבית. ניתן למצוא את קטגוריות הדירוג המשמשות 

דומות מאוד לאלו המשמשות  Fitchין שקטגוריות הדירוג המשמשות את . נצי1בתרשים  Moody'sוהן את  S&Pהן את 

 .S&Pאת 
 

Moody's  לכל אחד מסיווגי הדירוג הגנריים שלה מ 3או  2, 1מוסיפה סימונים מספריים- Aa ועד ל- Caaל .- S&P  יש

כל איגרת חוב . CCCועד  AA -" על מנת לתקנן את כל אחד מהמדירוגים מ-פרקטיקה דומה של הוספת "+" או "

(. speculative gradeנחשבת לבעלת דירוג ספקולטיבי ) Moody'sומטה על ידי  Baאו  S&Pומטה על ידי  BBהמדורגת 

 Baaובין  S&Pעבור  BBלבין  BBB( לבין דירוג ספקולטיבי עובר בין investment gradeכך שהגבול בין דירוג השקעה )

 .Moody'sעבור  Baלבין 
 

ג מדרגות את איגרות החוב הללו בשני מצבים: אם החברה משלמת על מנת להיות מדורגת או לחילופין אם סוכניות הדירו

לחברה יש מספיק איגרות חוב מונפקות על מנת לייצר עניין עקבי ומתמשך מצד המשקיעים. העובדה שאיגרת חוב כזו או 

קטנות מדי על מנת להצדיק את העלות הכרוכה אחרת איננה מדורגת אינה מעידה על איכותה; איגרות חוב רבות הינן 

 בדירוגן.
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 הבסיס לדירוגי איגרות חוב.1.1.1 

כאמור, דירוגי איגרות חוב מבוססים על יציבות הפיננסית של המנפיק. אירגוני הדירוג מבצעים סדרה של בדיקות 

פיננסיות על מנת לאמוד את האיתנות הפיננסית של התאגיד המדורג. הקריטריונים הספיצפיים המשמשים לדירוג איגרות 

 נצרניות ומוניציפליות כוללים, בין היתר, את:חוב קו

 הגודל וההרכב של החוב הקיים. □

 יציבות תזרימי המזומנים של המנפיק. □

 יכולותו של המנפיק לעמוד בלוח הזמנים שנקבע לביצוע תשלומי הריבית והקרן על החוב שלו. □

 הנכסים המגבים. □

 יכולת ההנהלה. □

 

 פני זמן ככל שיכולתו של המנפיק לעמוד בתשלומי הקרן והריבית משתנה. דירוג אשראי של איגרת חוב יכול שישתנה על

 

השקעה-: דירוגי השקעה ואי 1תרשים 

S&P Moody's פרשנות 

 איגרות חוב בדירוג השקעה

AAA Aaa .הדירוג הגבוה ביותר. יכולת גבוהה לשלם קרן וריבית 

AA Aa .חזק מאוד. רק מעט פחות בטוח מהדירג הגבוה ביותר 

A A  .נחוש להיות מעט יותר רגיש לשינויים שליליים בתנאי המציאות הכלכלית 

BBB Baa .יכולת הולמת לעמוד לשלם קרן וריבית 

 איגרות חוב בדירוג ספקולטיבי

BB Ba .ספקולטיבי. סיכוי משמעותי שהמנפיק לא יעמוד בתשלום ריבית כלשהו 

B B ת או הקרן.המנפיק לא עמד באחד או יותר מתשלומי הריבי 

C-CCC Caa-C .הריבית לא משולמת על איגרת החוב בעת הזו 

D  המנפיק נמצא בחדלות פירעון (default.) 
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 הקשר בין שיעורי חדלות פירעון לבין שיעורי השבה1.2 

 שיעורי חדלות פירעון.1.2.1 

שנה  20 ( הממוצעים על פני אופק שלcumulative default ratesמציג את שיעורי חדלות הפירעון המצטברים ) 2תרשים 

להגיע לחדלות פירעון עד לסוף  0.958%" יש סיכוי של A(. לדוגמא, לאיגרות חוב המדורגות "2013 -ועד ל 1970)משנת 

השנה החמישית. אחוזים אלו עשויים לשמש לקביעת הסבירות לחדלות פירעון במהלך כל שנה על ידי חישוב ההפרשים 

בין השנה הראשונה לבין השנה השנייה, אנו מגלים שקיים סיכוי  Bות בין השנים. לדוגמא, מבחינת איגרות חוב המדורג

 (.9.274 – 3.904=  5.37%להגיע לחדלות פירעון ) 5.37%של 

 

21תרשים 
: שיעורי חדלות פירעון מצטברים )באחוזים( 

 10שנה  7שנה  5שנה  4שנה  3שנה  2שנה  1שנה  דירוג

Aaa 0.000 0.013 0.013 0.037 0.104 0.241 0.489 

Aa 0.022 0.068 0.136 0.260 0.410 0.682 1.017 

A 0.062 0.199 0.434 0.679 0.958 1.615 2.759 

Baa 0.174 0.504 0.906 1.373 1.862 2.872 4.623 

Ba 1.110 3.071 5.371 7.839 10.065 13.911 19.323 

B 3.904 9.274 14.723 19.509 23.869 31.774 40.560 

Caa-C 15.894 27.003 35.800 42.726 48.828 56.878 66.212 
 

 

מראה שהסיכון לחדלות הפירעון עולה על פני זמן. איתנותם של המנפיקים שהחלו בדירוג גבוה יחסית נוטה  2תרשים 

לרדת במעט על פני זמן. מאידך, מנפיקים שהוצמד להם בתחילה דירוג אשראי נמוך מראים סיכון לחדלות הפירעון שעולה 

 בשיעור שהולך וקטן.

 

 (Recovery) שיעורי השבה.1.2.2 

, הנושים עשויים לבחור להגיש תביעות על נכסי החברה במטרה להשיב לעצמם לחדלות פירעון עהכאשר חברה מגיצפוי ש

חלק כלשהו מהשקעתם. אלטרנטיבית, הנושים עשויים להסכים לקבל תשלום חלקי בגין תביעותיהם. לבסוף, המפרק 

ן ככל האפשר לבעלי התביעות. תביעתם של עשוי למכור את הנכסים הנותרים של החברה ולחלק את הכספים באופן הוג

( הינה באופן טבעי עדיפה יותר על פני זו של מחזיקי איגרות החוב הנחותות seniorמחזיקי איגרות החוב הבכירות )

(junior lien.) 
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1 Moody's2013 -ועד ל 1970 -ון המצטברים מ. שיעורי חדלות הפירע. 
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( עבור איגרת חוב כלשהי הינו שווי השוק שלה מייד לאחר הגיעה לחדלות פירעון, כאחוז recovery rateשיעור ההשבה )

מתאר את שיעורי השבה עבור סוגים שונים של איגרות חוב. חוב מובטח בכיר  3 (. תרשיםpar valueמערכה הנקוב )

(senior secured למשל, חווה שיעור השבה ממוצע של ,)ערך נקוב, בעוד שלמחזיקי איגרות חוב נחותות $1,000 לכל 522 $

(junior subordinated היה שיעור השבה ממוצע של רק )ערך נקוב.$1,000 לכל 522 $ 

 

32ים תרש
: שיעורי השבה 

 )%( שיעור השבה ממוצע הבכירות סוג
 52.2 מובטח בכירחוב 
 37.2 לא מובטח בכירחוב 

 31.0 נחות בכירב חו
 31.4 נחותחוב 
 24.7 נחות זוטרחוב 

 

 

כאשר משווים בין שיעורי חדלות פירעון לשיעורי השבה, הנתונים ההיסטוריים מצביעים על כך ששיעורי ההשבה 

יעורי חדלות הפירעון. פירושו של דבר ששנה שחוותה שיעור חדלות פירעון גבוה ( שלילית עם שcorrelatedמתואמים )

 סביר שתציג שיעור השבה נמוך. השילוב של שתי ההשפעות הללו יוצר תוצאות שליליות יותר עבור המשקיעים.

 

 הסתברות לחדלות פירעון.1.2.3 

חירי החוב שלה. סביר להניח כי הסיבה ניתן לנבא את הסבירות שחברה תגיע לחדלות פירעון על החוב שלה באמצעות מ

 לכך שאיגרת חוב נמכרת בפחות ממחירה של איגרת חוב חסרת סיכון דומה, היא האפשרות להגיע לחדלות פירעון.
 

. מחזיק 30%נקודות בסיס יותר מאשר איגרת חוב חסרת סיכון דומה עם שיעור השבה של  150ניקח איגרת חוב המניבה 

לשנה( כתוצאה מחדלויות פירעון. בהינתן  1.5%נקודות בסיס )או  150חייב לצפות להפסיד איגרת החוב הקונצרנית 

, אנו מקבלים אומדן להסתברות לחדלות פירעון לשנה, מותנה בכך שלא ארעה חדלות פירעון 30%ששיעור השבה של 

רעון )הידועה גם כעוצמת חדלות . בדרך כלל, ההסתברות המותנית לחדלות פי0.015( / 1 – 0.3= ) 2.14%מוקדם יותר של: 

 ( מחושבת באופן הבא:hazard rate –או שיעור הסכנה   default intensity–הפירעון 

 

RR

CS
PD




1
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2 Moody's2013 -ועד ל 1982 -. שיעורי השבה על איגרות חוב כאחוז מערכן הנקוב מ. 
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 כאשר: 

PD עוצמת חדלות הפירעון הממוצעת לשנה = 

CS ותו מח"מלא = המרווח של תשואת איגרת חוב קונצרנית מעל לשיעור הריבית חסרת הסיכון 

RR נזכיר ש[ שיעור ההשבה הצפוי =- RR – 1 ( שווה להפסד בהינתן חדלות פירעוןLGD]) 

 

חישוב מדויק יותר יהיה כרוך בהשוואה בין ההפסד הדולרי הגלום במרווח האשראי לבין ערכם הנוכחי של ההפסדים 

ווח מצביע על כך שההפסד הדולרי מחדלות פירעון על פני אופק הצפויים )בהתחשב בשיעור ההשבה(. לדוגמא, אם המר

 -( של ההפסדים הצפויים מאותה איגרת חוב על פני אותו אופק זמן שווה לPV$ וערכם הנוכחי )50שנים הינו  10זמן של 

 (.50/  500)=  10% -$, הרי שההסתברות לחדלות פירעון תהיה שווה ל500

 
 

רליות לסיכון מול הסתברויות חדלות פירעון בעולם הסתברויות חדלות פירעון נייט1.3 

 "אמיתי" ה

 risk-neutral) הסתברויות נייטרליות לסיכוןהסתברויות לחדלות פירעון המחושבות מתוך תשואות איגרות חוב נקראות 

probabilitiesת חסרת (. חישובים תומכים מניחים כי ניתן להוון את ההפסדים הצפויים מחדלות פירעון בשיעור ריבי

סיכון )שתקף לגבי הפסדים צפויים המחושבים בעולם נייטרלי לסיכון(. הסתברויות לחדלות פירעון שניתן להסיק לגביהן 

, הידועות גם כהסתברויות real world probabilities) אמיתי""הסתברויות בעולם המתוך נתונים היסטוריים נקראות 

כל התשואות העודפת הצפויות על איגרות חוב קונצרניות נובעות מההפרש בין  (. לפיכך,physical probabilities –פיזיות 

 ההסתברויות הנייטרליות חסיכון לבין ההסתברויות בעולם "האמיתי".
 

מראים כי חדלויות הפירעון של איגרות חוב קונצרניות נוטות להיות מתואמות. סיכון סיסטמטי זה יוצר  5 -ו 4תרשימים 

, 2006ועד לשנת  1970מראה שמשנת  Moody's(. contagion riskצפויה בגין סיכון ההידבקות )למעשה תשואה עודפת 

. השינויים נוצרו כתוצאה מתנאי מציאות כלכלית 2001 -ב 3.81% -ל 1979 -ב 0.09% -שיעורי חדלות הפירעון לשנה עלו מ

 יש להן אפקט הדבקות(. ומאחר וחדלויות הפירעון נוטות "לעשות גלים" בשוק איגרות החוב )כלומר,
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 : עוצמות חדלות פירעון )באחוזים(4תרשים 
 

 עוצמת חדלות פירעון מתוך איגרות חוב עוצמת חדלות פירעון היסטורית דירוג

Aaa 0.04 0.60 

Aa 0.05 0.74 

A 0.11 0.16 

Baa 0.43 2.13 

Ba 2.16 4.67 

B 6.10 7.97 

Caa 13.07 18.16 

 

53תרשים 
: תשואות עודפות צפויות על איגרות חוב )בנקודות בסיס( 

 

 תשואה עודפת מרווח של חדלויות פירעון היסטוריות מרווח אשראי דירוג

Aaa 36 2 34 

Aa 45 3 42 

A 70 7 63 

Baa 128 26 102 

Ba 281 129 152 

B 479 366 113 

Caa 1,090 784 306 
 

 

לביזור מאחר וביזור דורש תיק של מאות איגרות חוב שונות. כתוצאה מכך,  סיסטמטי עשוי להיות קשה-הסיכון הלא

סיסטמטי בנוסף -בגין נשיאתם בסיכון הלא תסביר שמשקיעי איגרות החוב עשויים לצפות להרוויח תוספת תשואה מסוימ

 לסיכון הסיסטמטי.
 

י של תזרימי המזומנים העתידיים מחשבות את ערכם הנוכח נייטרליות לסיכוןהחדלות פירעון מאחר וההסתברויות ל

הצפויים, הרי שיש להשתמש בהן כאשר אומדים את השפעתו של סיכון חדלות הפירעון על תמחור מכשירי חוב. מאידך, 

בעולם ה"אמיתי" משמשות לביצוע ניתוח תרחישי במטרה לחשב את ההפסדים חדלות פירעון ההסתברויות ל

 הפוטנציאליים כתוצאה מחדלויות פירעון.
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3 Hull, Predescu, and White, "Bond Prices, Default Probabilities, and Risk Premiums," Journal of Credit Risk, 1, 2 (Spring 2005). 
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 מודל מרטון1.4 

מעודכנים לעיתים רחוקות, הרי שחלק מהאנליסטים טוענים שמחירי המניות מספקים מידע מאחר ודירוגי אשראי 

מציע שניתן לאמוד את שווי ההון העצמי של  4מעודכן יותר לצורך אמידת הסתברויות לחדלות פירעון. מודל מרטון

רה יש רק איגרת חוב קופון ( אירופאית על נכסי החברה. מודל זה מניח שלחבcallהחברה על ידי מידול אופציית רכש )

של איגרת החוב  ( בודדת. החברה תגיע לחדלות פירעון אם שווי נכסיה יהיה נמוך מהערך הנקובzero-coupon bondאפס )

. כתוצאה מכך, מחירי המניות עשויים לשמש באופן יעיל לאמידת ההסתברויות הנייטרליות לסיכון של שיעורי Tבזמן 

 הפירעון.חדלות 
 

, הרי שסביר להניח שהחברה T ,DT, נמוך מהערך הנקוב של איגרת החוב בזמן T ,VTאם שווי נכסי החברה בזמן לדוגמא, 

, אזי שיש VT  >DTמאחר ושווי ההון העצמי שלה הינו אפס. אם, מאידך,  Tתגיע לחדלות פירעון על החוב שלה בזמן 

כאופציית רכש  Tת הונה העצמי של החברה בזמן לצפות שהחברה תהיה מסוגלת לשלם את חובה. לפיכך, ניתן לבטא א

(call:על על סך נכסי החברה עם מחיר מימוש השווה לערך הנקוב של איגרת החוב כדלקמן ) 
 

שווי ההון העצמי =   0,max TT DV  

 

 (CCRצד נגדי )אשראי של סיכון 1.5 

ורכבת מאשר מדידת החשיפה של הלוואה מאחר מדידת החשיפה לסיכון אשראי עבור עסקאות נגזרות הינה קצת יותר מ

ותביעות לחדלות פירעון בשוק הנגזרות כוללות בחובן אי וודאות רבה יותר. כאשר לוקחים מוסד פיננסי כלשהו עם חוזה 

 נגזרות פתוח, יכולים להיות שלושה מצבים אפשריים:
 

 (.OTC, יווך מסלקהללא תבעסקת אופציה  shortהחוזה הוא תמיד התחייבות )קרי, פוזיציית  .1

, הרי שלא לחדלות פירעון( באופציות אין כל סיכון אשראי. אם הצד הנגדי לחוזה מגיש shortבדוגמא זו, לפוזיציית חסר )

 ( של הצד הנגדי הינה נכס שיוחזק עד לפקיעה או ימכר.longיהיה שום הפסד. פוזיציית היתר )

 

 (.OTC, ללא תיווך מסלקהקת אופציה בעס longהחוזה הוא תמיד נכס )קרי, פוזיציית  .2
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4 R. Merton "On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates," Journal of Finance, 29, (1974). 
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הצד הנגדי יגיע למצב של חדלות דוגמא זו הינה חוזה נגזרות שתמיד יהיה לו סיכון אשראי. הפסד סביר שיתרחש אם 

, מאחר והנגזר הינו התחייבות של הצד הנגדי. על החברה בדוגמה שלנו להגיש תביעה כנגד הנכסים של הצד הנגדי. פירעון

(, הרי שלא סביר שהרבה מהם בסופו של דבר junior lienנחותים )היות ונגזרים אינם מובטחים והינם למעשה ניירות ערך 

 (.recoveredיושב )

 

 (.OTC, ללא תיווך מסלקההחוזה יכול להיות נכס או התחייבות )קרי, בעסקת אקדמה  .3

( עשוי להיות או עשוי שלא להיות סיכון forwardsהנגזרים בדוגמא השלישית הינם יותר טנטטיביים. לעסקאות אקדמה )

שראי. אם חדלות פירעון מתרחשת כאשר שווי עסקת האקדמה הוא חיובי למוסד הפיננסי, הרי שהפסד עשוי להתרחש א

 אם תוגשי תביעה כנגד נכסי הצד הנגדי. אם השווי הינו שלילי הרי שהפסד אינו אפשרי )קרי, אין כל סיכון אשראי(. 
 

 התאמה לסיכון אשראי של צד נגדי.1.5.1 

היום )ללא הבאה בחשבון של אפשרות לחדלות פירעון(. החשיפה של החוזה  F0ושערכו הינו  Tניקח נגזר שפוקע בזמן 

. החשיפה  max(Fi, 0) -לפני הפקיעה מייצגת את ההפסד הפוטנציאלי לפירמה הפיננסית. ניתן לסמן את החשיפה כ iבזמן 

שווה לסכום  max]E(Fi, 0כאשר ]) (,expected lossשל חוזה נייטרלי לסיכון מחושבת באותו אופן של הפסד צפוי )

 החשיפה לסיכון האשראי הצפוי:

 

הפסד צפוי נייטרלי לסיכון =   0,max iFELGDPD  

 

כעת, ניקח את שלושת התרחישים שהגדרנו מקודם. קל יחסית להתמודד עם התרחיש הראשון )קרי, שהחוזה הוא תמיד 

נגזר הוא תמיד התחייבות. לפיכך, סך ההפסד הצפוי מחדלות פירעון הוא תמיד שלילי מאחר וה Fiהתחייבות(. השווי של 

באמצעות הביטוי הקודם הוא אפס. לכן, המוסד הפיננסי לא יצטרך לבצע התאמה לעלות חדלות הפירעון. בתרחיש השני, 

הצד הנגדי החשיפה לסיכון אשראי של הצד הנגדי אינה יכולה להיות שלילית מאחר והתזרים הינו סכום חיובי כלשהו מ

או אפס. בתרחיש השלישי, החשיפה איננה ודאית וכתוצאה מכך, מוסדות פיננסיים עשויים להשתמש בטכניקות 

 סימולציה על מנת לגזור את החשיפה האפשרית על פני זמן.
 

 אשראי מניח הנחה סבירה שההסתברות לחדלות פירעון בלתי תלויה בשווי הנגזר כאשר הנגזר מהווה קטואר סיכוניא

חלק קטן מהתיק של הצד הנגדי או כאשר הצד הנגדי משתמש בנגזרים למטרות גידור. עם זאת, כאשר הצד הנגדי נכנס 

לעסקאות נגזרות ענקיות למטרות ספקולטיביות, הרי שהאנליסט חייב להיות זהיר. אם לעסקה ספקולטיבית של הצד 

 עולה.הנגדי יש שווי שלילי גדול, הרי שהסיכוי להיעדר סולבנטיות 
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( על מנת לתאר את הנסיבות, שבגינן הצד הנגדי סביר right-way risk) סיכון נכוןשמים במונח סוחרי איגרות חוב משת

-wrong) סיכון שגוישיגיע לחדלות פירעון כאשר חשיפתו של המוסד הפיננסי אליו קרובה לאפס. הם משתמשים במונח 

way riskהפיננסי אליו גדולה. שני סוגי  ( כאשר הצד הנגדי סביר שיגיע לחדלות פירעון כאשר חשיפתו של המוסד

 הסיכונים יבחנו בהמשך בפרק הנוגע לסיכון צד נגדי.

 

 טכניקות הפחתת אשראי1.6 

ניתוח סיכוני אשראי נוטה להדגיש את החשיפות של עסקאות נגזרות מאחר והמוסדות הפיננסיים על פיר רוב דואגים 

ם מסיכון האשראי. שלוש טכניקות הפחתת אשראי ( חלק מסויmitigateלהכניס סעיפים, בחוזים שלהם, שמפחיתים )

 שכאלה הינן: קיזוז, בטוחות והתניות הורדת דירוג.
 

 קיזוז.1.6.1 

 B 50חייב לצד  Aקיזוז הוא הסכם מחייב המאפשר לצדדים לחוזי נגזרות רבים לקזז את התחייבויותיהם )לדוגמא, צד 

(. קיזוז פוזיציות מקטין Bמיליון דולר לצד  10בסה"כ  ישלם Aמיליון דולר כך שצד  A 40חייב לצד  Bמיליון דולר; צד 

את החשיפה לסיכוני אשראי ונזילות על ידי ביטול העברת סכומים גדולים שנובעים מכל אחת מהעסקאות הבודדות. חלף 

 העברות גדולות, מבוצעים תשלומי נטו על ידי הצד הנגדי שלו התחייבויות, נטו.
 

חוזי נגזרות עם צד נגדי  Nתיק של  XYZר קיזוז נביא את הדוגמא הבאה. נניח שלבנק על מנת לתאר מה היה קורה בהיעד

MNO( ונניח שהשווי בהתעלם מחדלות פירעון ,no-default valueשל העסקה ה )- i שווה ל- Vi יתרה מכך, הסכום .

עון. אם סעיפי הקיזוז שיושב בחזרה אם תתרחש חדלות פירעון הינו שיעור ההשבה כפול החשיפה בהתעלם מחדלות פיר

 לא היו חלים, הרי שהמוסד הפיננסי היה סובל מהפסדים בגובה:
 

 



N

i

iVLGD
1

0,max

 
 

 כאשר טכניקת הפחתת סיכוני האשראי האמורה מיושמת, הרי שההפסד, נטו יהיה:
 









 



N

i

iVLGD
1

0,max 
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 בטוחות.1.6.2 

ווי החוזים הינו מעל לסף מוגדר כלשהו, הרי הסכם בטוחות קובע כי על החוזים להיות משוערכים לשווי שוק. אם ש

שהבטוחה חייבת להשתוות להפרש שבין שווי החוזים לבין רמת הסף. כישלון מצד החברה להפקיד בטוחות מספיקות, 

כיווני, הרי שהחברה יכולה לבקש מהצד הנגדי -יאפשר לצד הנגדי לסגור את החוזים. אם הסכם הבטוחות הינו הסכם דו

 נוספות אם שווי החוזים עבור החברה עולה מעל לרמת הסף. להפקיד בטוחות
 

למרות שהסכמי הבטוחות מספקים הגנה, הרי שסכום הסף אינו כפוף להגנה. אפילו כאשר הסף הוא אפס, עדיין קיים 

 סיכון כלשהו הנובע מהסבירות להיעדר תגובה לבקשות להפקדת הון נוסף.
 

( הבטוחות מגדילות את רשימת הצדדים הנגדיים הפוטנציאליים היות 1יים: )לשימוש בהסכמי בטוחות שני יתרונות עיקר

 ( הבטוחות מקטינות את דרישות ההון הכלכלי.2ודירוג האשראי הופך למקור דאגה פחות חשוב )

 

 התניות הורדת דירוג.1.6.3 

ל הצד הנגדי טכניקת הפחתת סיכוני האשראי השלישית הינה התניות הורדת דירוג המשמשות כאשר דירוג האשראי ש

נופל מתחת לרמה מסוימת כלשהי. ההתניה מאפשרת לצד שכנגד "לסגור" את חוזה הנגזרות בשווי השוק הנוכחי שלו. 

. כמו כן, חדלות פירעוןבחלק מן המקרים, התניית דירוג אשראי יכולה לחריף את הבעיות הפיננסיות של החברה ולכפות 

 " לחדלות פירעון.A" -בהינתן אירוע קיצון כמו למשל הגירת אשראי מהתניות הורדת דירוג אינן מסוגלות לספק הגנה 

 

 מידול מתאמי חדלות פירעון1.7 

מודל הקופולה הגאוסינית  מניח שכל החברות מגיעות לבסוף לחדלות פירעון. חדלות פירעון בין חברות הינה מדד לנטיה 

ת המתאם האמור באמצעות הסתברויות חדלות לחדלות פירעון בערך באותו הזמן, והקופולה הגאוסיאנית מנסה למדל א

פירעון נייטרליות לסיכון או הסתברויות חדלות פירעון בעולם "האמיתי". קופולה זו הינה אטרקטיבית הואיל והיא 

 מקטינה את אי הוודאות הפיננסית וניתנת להרחבה כך שתוכל למדוד גם את התלות שבין מספר רב של חברות.
 

 IAVFA( של CRA- Credit Risk Actuaryאשראי" )הסמכת "אקטואר סיכוני 1.8 

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
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 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  יכוןס(, 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 לבאז, 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
 

 . בדרישות המודול בעמידה המותנ המודולים בין מעבר
 

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 וה כרטיס כניסה ומעסיקים פוטנציאליים או בפעילותו כבעל משרד ייעוץ ויהו

  .CRA -הסמכת ההמיטביות הנהוגות בעולם בתחום 
 

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

בדפי הרשתות החברתיות והמקצועיות יקבלו גם תג אלקטרוני אישי הניתן לשיתוף  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

 במשק שמנהליהן נמנים עם חברי הלשכה, למעסיקים וללקוחות פוטנציאליים.
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     ה הפיננסית: יסודות האקטוארי201FA מודולהסילבוס של .1.8.1 

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

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

 יכולה ליצור ערך לחברה.
 

 :הלימוד שאינו 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 ליםכש □

 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: 202FAמודול הסילבוס של .1.8.2 

 POFAS- Principles of) האקטואריה הפיננסית עקרונות את המהווים ליםהמודו ארבעת מבין השני הינו זה מודול

Financial Actuarial Science .) מודול זה מקנה ידע והבנה בהסתברות וסטטיסטיקה, רגרסיה וניתוח סדרות עתיות

 יות.ומודלים לחיזוי תנודת 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 ותסטי 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: 203FA מודולהסילבוס של .1.8.3 

 POFAS- Principles of) האקטואריה הפיננסית עקרונות את וויםהמה 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, תמסלקו □

 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 ותבאמצע 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  □

 מפגשיםמה 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 )
 

 ים:פרטים נוספ

 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: 204FA מודולהסילבוס של .1.8.4 

 -POFAS) האקטואריה הפיננסית עקרונות את המהווים המודולים ארבעת מביןוהאחרון  הרביעי הינו זה מודול

Principles of Financial Actuarial Science .) שווי ובמודלים לניתוח סיכונים. ידע בטכניקות להערכתמודול זה מקנה 
 

 :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:

 203FAמודול  מעבר בהצלחה של □

 מהמפגשים 80% -נוכחות חובה ב □

 הגשת תרגילי הבית □

 עמידה בבחינה הסופית  □

 
 ( או תעודתCertificate of Achievementהמודול )בדרישות  עמידההמאשרת תעודת  למשתתפים תוענק המודול בסיום

 .(IAVFAננסיים בישראל )לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפי ( 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 אשראי: 206FA מודולהסילבוס של .1.8.5 

( 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 אמבו □

 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 □

 סאבפרייםה 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:

 204FAמעבר בהצלחה של מודול  □

 מהמפגשים 80% -נוכחות חובה ב □

 הגשת תרגילי הבית □

 CRAהגשת דו"ח  □

 CRA -עמידה בבחינת ההסמכה ל □
 

 ( או תעודתCertificate of Achievementהמודול )בדרישות  עמידההמאשרת תעודת  משתתפיםל 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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 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
 

 שוקאקטואריית סיכוני : 205FA מודולהסילבוס של .1.8.6 

( 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  משתתפיםל 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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 תפעוליים םאקטואריית סיכוני: 207FA מודולהסילבוס של .1.8.7 

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

 .אינטגרטיביים םסיכוני מודל וסיכוניסיכוני 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 □
 

 ( או תעודתCertificate of Achievementהמודול )בדרישות  עמידההמאשרת תעודת  משתתפיםל 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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 השקעות אקטואריית סיכוני: 208FA מודולהסילבוס של .1.8.8 

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

 .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  משתתפיםל 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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 חיים אקטואריית סיכוני: 209FA מודולהסילבוס של .1.8.9 

( והוא מקנה ידע והבנה בביצוע מיפוי, מידול, 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 □

 גישה כלכלית לתמחור חוזי ביטוח חיים □

 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  משתתפיםל 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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 ם פנסיונייםאקטואריית סיכוני: 210FA מודולהסילבוס של .1.8.10 

( 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 □

 )עבר ועתיד(חישוב זכויות העמיתים בקרן  -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  משתתפיםל 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 י, חברותמשרדי ייעוץ כלכל
 

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 נכסיםבנושא הערכות שווי 

משמש  הפיננסית והוא והאקטואריה שוויההערכות  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 שלכללי האתיקה והסטנדטים המקצועיים את  גיבשהצוות המשימה ש עמד בראש

 דוחות בניתוח מתקדמים בקורסים כמרצהרועי  שימש ובעבר. IAVFAגילויי הדעת של  את הפרקטיקנים שקובע

 .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

כאקטואר סיכוני (, 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 את  בהצלחה רבהרועי עבר 

I ו- EXAM PART II ,) כלכלנים וסטטיסטקאים שנבחנו ב 11,500מבין  99 -באחוזון ה ודורגציוניו בשניהם כאשר- 

במתמטיקה  מתקדמים בנוסף, רועי בוגר קורסים .יםמועדה םבאותות ובחינה ןמדינות ברחבי העולם באות 90

במתמטיקה ומימון  וסטטיסטיקה במסגרת לימודי תעודה באקטואריה באוניברסיטת חיפה ובוגר קורסים מתקדמים

 גוריון.-בן תואר שני בכלכלה באוניברסיטתל
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