
 

 

   

 

 
 

צורות : האקטואריה הפיננסיתיסודות 
לא סטנדרטיות של מודלים לתמחור 

 בסדרה 4מאמר מס' /  נכסי הון
 

 מאת: רועי פולניצר
 

עדיין   CAPM -ה; עם זאת, צורתו הפשוטה של CAPM -מאמר זה סוקר סוגים שונים של סטיות מצורתו הפשוטה של ה

מחזיקה מעמד די טוב כאשר גם כאשר משחררים חלק מההנחות. חלק מהשינויים בהנחות הובילו לשינויים נכבדים 

המקורי עדיין מחזיקות. עם זאת, זהו המקרה היחיד שבו  CAPM -בקשרי שיווי המשקל, אך מסקנות רבות שנגזרו מה

 -ם בהנחות כל אחד בתורו. אם משנים מספר הנחות באותה תקופת בדיקה, הרי שהחריגה מהמסתכלים על השינויי

CAPM תהיה יותר משמעותית הן ביחס למה שנחזה על ידי ה- CAPM .והן ביחס למה שנצפה בפועל בפרקטיקה 

 

ק כאשר בוחנים יעיל כאשר הוא בא לתאר תשואות של שיווי משקל ברמת המאקרו, אך הוא אינו בהכרח מדוי CAPM -ה

נבחנים על ידי הכללת השפעות "העולם האמיתי", כמו  CAPM -את התנהגות המשקיע הבודד. מודלים אלטרנטיביים ל

למשל קיומן של מכירות בחסר, היעדר היכולת להלוות בשיעור הריבית חסרת הסיכון, קיומם של מסים, הכללתם של 

(. התוצאה הסופית price affectors) יםמחיר מנגנונים, והכללתם של נכסים לא סחירים, ציפיות הטרוגניות של המשקיעי

 המקורי עדיין מחזיקות, גם לאחר שמשחררים את מרבית ההנחות הקודמות. CAPM -היא שמרבית מסקנות ה

 

הכולל אינפלציה  CAPM -ה צריכה,המכוון  CAPM -, בין היתר, את הכוללות CAPM -תקופתיות של ה-גירסאות רב

שיעור הצמיחה לאדם משפיע על התשואות של שיווי משקל. בנוסף,  כמו כן נמצא כיביתא. האומדני -מרובה CAPM -הו

הכולל אינפלציה הינה קשר של שיווי משקל עבור תוחלת התשואה של כל נכס הנראה דומה  CAPM -תוצאתו של ניתוח ה

 -מודל הכי סיכון הנכס מתוקננים. לבסוף, נקבע ; עם זאת, הן מחיר השוק של הסיכון והן CAPM -לצורתו הפשוטה של ה

CAPM אפשר למשקיע לבצע גידורים ייחודיים מפני סיכונים ספציפיים המהווים את מקור מ אומדני הביתא-מרובה

  דאגתו העיקרי של המשקיע.
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 שווי פנימי
מספק שירותי הערכות שווי של תאגידים, נכסים בלתי מוחשיים ומכשירים פיננסיים  שווי פנימימשרד הערכות השווי 

מורכבים למטרות מס, עסקאות, דוחות כספיים ולצרכים משפטיים ומתמחה בביצוע ניתוחים כמותיים במכשירים 

ינה חשבונאית, פיתוח, יישום ותיקוף מודלים בתחומי פיננסיים ובמדידת סיכונים לצורכי יישום הוראות רגולטוריות, תק

 הניהול הסיכונים ובנושאים נוספים. 

 

 רועי פולניצר
המתמחה בהערכות שווי בלתי תלויות. בעשור האחרון היה רועי אחראי על אלפי עבודות הערכות  "שווי פנימי"של  םבעלי

 אשר בוצעו עבור משרדי רואי חשבון, משרדי ייעוץ כלכלי, חברות פרטיות וציבוריות בישראל.ואקטואריה פיננסית שווי 

והן בתחום  ערכות שווי בנושא שינוי מבנה עסקיההן בתחום  רשות המסים בישראל רועי נמנע על רשימת היועצים של

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

שראל )שלום ומחוזיים כאחד( בתחומי הערכות השווי והאקטואריה הפיננסית והוא משמש מספר בתי משפט בי של

 (.IAVFAכמנכ"ל ויו"ר לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל )
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רועי הינו מרצה מבוקש בתחומי הערכות השווי והאקטואריה הפיננסית, המופיע בפני חברי הנהלה ודירקטורים והוא עמד 

כמו גם בראש פורום הפרקטיקנים  AIAVFכללי האתיקה והסטנדטים המקצועיים של בראש צוות המשימה שגיבשה את 

 המסים רשות עובדי עבור מנחים קווים לקביעת הוועדהרועי משמש גם כיו"ר . IAVFAגילויי הדעת של שקובע את 

(. וועדת פולניצר) פיננסיים ומכשירים מוחשיים בלתי נכסים, תאגידים של שווי הערכות וניהול פיקוח, לביצוע בישראל

בעברו שימש רועי כמרצה בקורסים מתקדמים בניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות במכללה האקדמית אשקלון 

 ובמוסדות אקדמיים שונים.

בעל תואר שני במנהל עסקים )התמחות במימון( ותואר ראשון בכלכלה )התמחות במימון( הינו אקטואר רועי 

גוריון ועבר בהצלחה רבה את כל ששת בחינות הרשות לניירות ערך לרישיון מנהל תיקים בישראל. כמו -ןמאוניברסיטת ב

(, FEM(, כמודליסט פיננסי וכלכלי )QFV(, כמעריך שווי מימון כמותי )CFVכן, רועי מוסמך כמעריך שווי מימון תאגידי )

(, כאקטואר סיכוני ORAאר סיכונים תפעוליים )(, כאקטוCRA(, כאקטואר סיכוני אשראי )MRAכאקטואר סיכוני שוק )

לשכת מעריכי השווי  ( מטעםPRA( וכאקטואר סיכונים פנסיוניים )LRA) (, כאקטואר סיכוני חייםIRAהשקעות )

( מטעם האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים CRM) לניהול סיכוניםכמומחה (, IAVFAוהאקטוארים הפיננסיים בישראל )

(IARM( וכמנהל סיכונים פיננסיים )FRM( מטעם האיגוד העולמי למומחי סיכונים )GARP רועי עבר בהצלחה רבה את .)

(, כאשר EXAM PART II -ו  EXAM PART I) GARPאינטגרטיביים של -ההסמכה הבינלאומית הכמותיים שני מבחני

מדינות ברחבי העולם באותן  90 -כלכלנים וסטטיסטקאים שנבחנו ב 11,500מבין  99 -בשניהם ציוניו דורגו באחוזון ה

בנוסף, רועי בוגר קורסים מתקדמים במתמטיקה וסטטיסטיקה במסגרת לימודי תעודה  הבחינות באותם המועדים.

-באקטואריה באוניברסיטת חיפה ובוגר קורסים מתקדמים במתמטיקה ומימון לתואר שני בכלכלה באוניברסיטת בן

 גוריון.
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