
 

 

   

 

 
 

: מודלים להערכות שווי ולאקטואריה פיננסית
 בסדרה 13מאמר מס' /  סיכוני מדינהשל מודלים 

 

 מאת: רועי פולניצר
 

מעשה למדינתו ( בתשלומי ריבית וקרן כאשר העבריינות מיוחסת לDelinquencyניתן להגדיר סיכוני מדינה כעבריינות )

היעדר  וכן בשלקשרים המורכבים שבין המשתנים הרלוונטיים ל הודותמאתגר  דבר הינוהלווה. מידול סיכוני מדינה  של

    .כלים לאמידה המשמשים להערכה והשוואת סיכוני מדינהבמאמר זה נדיון בנתונים אמינים ואקטואליים. 

 

תנאי  הסבירות לכך שתשלומי הריבית והקרן ידחו/יעוכבו, יופחתו/יצומצמו, יושמטו/יוזנחו בגלל ינםסיכוני מדינה ה

 ם גורמי סיכון כלכליים ופיננסיים הקשורים למדינה מסוימת.ינה , לעומת זאת,סיכוני העברה המדינה של הלווה.

 

בעקבות המעבר מגיוס  40 -בשנות האי שם  ועל פני זמן מהשיא של פירעון בקרב איגרות חוב של מדינות ירד תחדלושיעור 

במחירי החוב )קרי, עלות ן הנכנסות וירידה הלוואות באמצעות איגרות חוב לגיוס הלוואות מבנקים, עליה בתנועות ההו

 .וס החוב(גי

 

להערכת סיכוני מדינה  עבודה מסגרת הפיתח Standard & Poor's Financial Services LLC העולמיתדירוג החברת 

מוניטרית, וסיכונים פוליטיים, מבנה הכנסות וכלכלה, סיכויי צמיחה, גמישות פיסקאלית  כגון:קטגוריות  בחוסה הכוללת

הקשר שבין  ינםפוליטיים ה סיכונים מותנות.ההתחייבויות גובה הנזילות חיצונית ורמת החיצוני, הממשלתי והחוב הנטל 

 .התהעומדים לטובת אכיפחוקת המדינה לבין האמצעים 

 

פיתחו  Standard & Poor's Financial Services LLC -ו Moody's Investors Service Ltd תוהעולמידירוג הת ותחבר

של מדינות. מבחינה היסטורית, הן החוב ( Credit Worthiness -ה)אנליטיות לניתוח איכות האשראי  עבודה מסגרות

 הקונצרני והן החוב הממשלתי מציגים דפוס דומה של שיעורי חדלות פירעון.

 

מוסדות פיננסיים יכולים להעריך את הסיכון באמצעות שירותי הערכה חיצוניים, פיתוח המודלים הפנימיים שלהם, או 

 -המדד ב, Euromoney  -ה מדדשימוש בשילוב של השניים. שירותי אמידת סיכוני מדינה חיצוניים כוללים: 

Institutional Investor , בחברתEconomist Intelligence Unit בחברת וPRS (Political Risk Services) Group. 
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 י מדינה מסייע למעשה למלווים ולמשקיעים להפחית את החשיפה שלהם לסיכוני מדינה.דירוג סיכונ

מר מורכב שלא לו( הקשר הפנימי שבין המשתנים הרלוונטיים הוא כה 1: )-ו ואיללטעויות ה האמידת סיכוני מדינה נתונ

אם הם כבר זמינים אז לבטח ( הנתונים לעיתים קרובות אינם זמינים ו2) -למדל אותו, ו ביותר עד כדי כך שקשה מסובך

  .מדויקים הם אינםש

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 פרטי משרד הערכות השווי: 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 

תיקוף מודלים פיננסיים ובמדידת סיכונים לצורכי יישום הוראות רגולטוריות, תקינה חשבונאית, פיתוח, יישום ו

 בתחומי הניהול הסיכונים ובנושאים נוספים. 

 

 שווי בהערכות המתמחה" פנימי שווי" בעלים של משרד – רועי פולניצר
 תלויות בלתי

 ומידול כלכלי ייעוץ, עלות עודף ייחוס, שונות חברות של שווי להערכות עבודותמאות  על אחראי רועי היה האחרון בעשור

 ., משרדי רואי חשבון ומשרדי ייעוץ כלכלי בישראלוציבוריות פרטיות חברות עבור בוצעו אשר פיננסי
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סמכה התוכניות ה 9תח את יפ (,IAVFAלשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל )הקים ועומד בראש  רועי

כיו"ר הוועדה לקביעת קווים  רועי כיהןל הלשכה. בנוסף, של הלשכה וכתב את כללי האתיקה והסטנדרטים המקצועיים ש

מנחים עבור רשות המסים בישראל לביצוע, פיקוח וניהול הערכות שווי של תאגידים, נכסים בלתי מוחשיים ומכשירים 

 .וועדת פולניצר –פיננסיים, המוכרת יותר בשמה הלא רשמי 

 

מומחה בהליכים משפטיים ובעבודה מול רשות המסים, מול רשות ניירות ערך ומול גופים סטטוטוריים כניסיון לרועי 

 8 את כתבולשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל של  הפרקטיקניםפורום  יו"ראחרים. כמו כן, הוא 

 .גילויי דעת של הלשכה

 

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

שוק איגרות החוב להמרה הישראלי. של  יםהייחודי ניםלמאפיי אותו מתיוהתא הלוואה המירה ומסגרת מימון המירה(

 המשמשת בארץלשינוי המתודולוגיה הביא  מגנ"א ומאי"האתרי בבנושא זה עבור חברה ציבורית  עבודה שביצעפרסום 

 ופיצול מכשירי חוב והון משולבים.הערכת שווי ל

 

פיתח מתודולוגיה ייחודית לבניית עקומי תשואות להיוון תזרימי המזומנים של מכשירים )נכסים והתחייבויות( רועי 

מתודולוגיה ייחודית לדירוג פנימי של חברות המבוססת על נתונים ופיננסיים בכלל ולהתחייבויות פנסיוניות בפרט 

להערכת שווי השוק ההוגן של חברה  מודל פולניצר אתתי פיתחבנוסף, רועי  ר או עקיף מנתוני שוק.המשתמעים באופן ישי

לאמידת שיעור  פונקציית פולניצר לאמידת סטיית התקן של שיעורי התשואה על נכסי החברה, נוסחת פולניצר פרטית,

לדירוג אשראי סינטטי/פנימי של חברה ישראלית  ציון פולניצר, ( של נכס לא סחירDLOMהניכיון בגין היעדר הסחירות )

 שוקד על פיתוחים נוספים. הואובימים אלו 

 

, המופיע בפני חברי הנהלה ודירקטורים, ובפורומים י, ניהול סיכונים ואקטואריההינו מרצה מבוקש להערכת שוורועי 

מש כמרצה בקורסים מתקדמים . בעבר שילשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראלמקצועיים של של 

 .במכללה האקדמית אשקלוןבניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות 

 

, כן כמו. גוריון-בן מאוניברסיטת, ומימון בכלכלה ראשון ותואר( מימוןב התמחות) במנהל עסקים שני תואר בעל הינו רועי

 כמנהל ומוסמךלשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל,  מטעם שווי כמעריך הן כאקטואר והן מוסמך רועי

 .GARP מטעם( FRM) פיננסיים סיכונים
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