
 
 

   

 

 
 

: תפעוליים ואינטגרטיביים םאקטואריית סיכוני
סקירה של סוגיות מפתח במידול הון כנגד סיכונים 

 בסדרה 8 מאמר מס'/  תפעוליים
 

 מאת: רועי פולניצר
במטרה ( ממדלת הפסדים ביחס לשכיחות ולחומרה LDA- Loss Distribution Approachגישת התפלגות ההפסדים )

ועה של ההון הכלכלי. הגישה דורשת מגוון של הנחות בנוגע להתפלגויות השכיחות והחומרה, בעיקר לקבוע את הרמה הרא

שהן אמורות להיות ממודלות בנפרד. על הניתוח לכלול הן נתונים מהמוסד המנותח והן נתונים ממקורות חיצוניים. 

ר יש לבחון את הנחות המודל באמצעות הנחות שונות נדרשות )כגון: התפלגויות, פרמטרים, קורלציות(. בסופו של דב

(. חשוב מאוד להכיר את המבנה הכללי backtesting( ומבחני נאותות בדיעבד )stress testingתרחישים, מבחני מצוקה )

 ולהבין את היישום של התפלגויות השכיחות והחומרה כאשר ממדלים הפסדים. LDAשל מודלים של 

 

דרך הטבעית לעמוד בסטנדרטים המחמירים של ההון הכלכלי והרגולטורי על ידי ( הינה הLDAגישת התפלגות ההפסדים )

 במהלך תקופה של שנה. התממשות סיכונים תפעולייםהצפויים לבנק בשל מידול התפלגות ההפסדים 

 

ישנם מספר שלבים, אשר ברובם כרוכים באירגון הנתונים על מנת למדל את ההפסדים באמצעות התפלגויות  LDA -ל

 ות וחומרה ולבסוף לקבוע את דרישות ההון.שכיח

 

ברגיל, מידול נאות של ההפסדים דורש הן נתונים פנימיים והן נתונים חיצוניים. העקרונות לשימוש בנתונים כוללים: 

(, שימוש recoveriesשימוש בכל הנתונים הפנימיים, התאמה בגין אינפלציה, שימוש בהפסדים גולמיים לאחר השבות )

 Double נים חיצוניים, המרת הפסדים במטבעות זרים למטבעות מקומיים ומזעור האפשרות לספירה כפולה )נכון בנתו

counting.של הפסדים ) 

חריגים: הפסדים  3יקצה משקולות שוות לכל נקודות הנתונים, כאשר קיימים אקטואר בעת מידול ההתפלגות, ה

 חישים חיצוניים.(, הפסדים ישנים והפסדים ותרsplit lossesמפוצלים )

 

משתמש בהתפלגות פואסון,  LDA -חומרת ההפסדים בנפרד. עבור השכיחות, הממדל את שכיחות ההפסדים ו LDA -ה

 לחילופין בהתפלגות הבינומית השלילית או לחילופי חילופין בהתפלגות הבינומית. 
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גויות השכיחות ועל כן השימוש בנתונים על פי רוב, הנחות בדבר התפלגויות החומרה נחשבות להרבה חשובות מאשר התפל

, , דהיינוחיוץ, Extrapolationהחיצוניים הינו בדרך כלל הכרחי. בנוסף, האקטואר עשוי לרצות לבצע אקסטרפולציה )

על הנתונים הנצפים על מנת לאמוד ערכים מעבר לאלו  (ידועים מתוך ערכים ידועים-טכניקה של קבלת ערכים בלתי

 שנצפו.

 

 בינייםתחום , ף ההתפלגותגושלושה תחומים: ות מודל של התפלגות, על האקטואר לפרק את ההתפלגות לעל מנת לבנ

בגוף ההתפלגות האקטואר ישתמש בנתונים פנימיים בלבד. בתחום הביניים האקטואר ישתמש בנתונים . ההתפלגות וזנב

האירוע. בזנב ההתפלגות, האקטואר פנימיים וחיצוניים הרלוונטיים לכל אחד מהתאים במטריצת קו העסקים/סוג 

 ישתמש בכל ההפסדים הזמינים הגדולים דיו על מנת ש'יפלו' בזנב.

 

על מנת לכייל את הזנב הפרמטרי, האקטואר יאמוד את פרמטרי הצורה והגודל של התפלגות פארטו מוכללת עבור ספים 

-POT- Peaks-Overלסף )-מעברש-( באמצעות שיטת השיאיםincreasing excess thresholdsעודפים עולים )

Threshold.) 

 

 ןובשחב ואיבהל רמולכ ותוא לולכל שי ,חוטיבב םישמתשמביטוח משנה את התפלגות ההפסדים המצרפית, כאשר 

 .LDA לש םילדומב

 

 שמשל הלוכי (Operational Value at Risk -ה) OptVaR -ה רומאל ,"ילועפת ןוכיסב ןותנה ךרעה" רובע ןוחטיבה תמר

 לש קיודמ לודימב ךרוצה תא תולעהל םילוכי (99.9% ,לשמל) םיינדפק םיטרדנטס .ילכלכה ןוהה רובע "תואדווה תדימ"כ

 .םידספהה תוגלפתה

    הצפויההפסדתפעוליבסיכוןהנתוןהערךהכלכליההון  

 תייצלומיס .עצוממה דספהה חלף ינויצחה דספהה תועצמאב יופצה דספהה תא םימיאתמ םינקיטקרפ ,תובורק םיתיעל

 .תיפרצמה םידספהה תוגלפתה לש םגדמ רצייל הלוכי ולרק הטנומ

 

 ןיב תוחיכשה תויוגלפתה לש תיצלרוקב קרו ךא דקמתהל איה תגהונה הקיטקרפה ,םיבר םירשק תויהל םילוכיש תורמל

 .האירועבמטריצת קו העסקים/סוג  םיאת
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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 

מקצועיים בתחומים של הערכות שווי, ניהול סיכונים ועוד מאות מאמרים  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  חת פולניצרנוסלצורך חישוב שווייה הכלכלי של חברה פרטית,  מודל פולניצר פיתחתי את

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

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

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

 שהתממש בפועל ובימים אלה אני שוקד על פיתוחים נוספים.

 

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

הינו שלי ושל ד"ר שילה  VaR -ירי הראשון שנעשה בארץ ופורסם כמאמר אקדמי בנושא מודל הבנוסף, המחקר האמפ

 ליפשיץ.

 

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

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

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 )

 

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

 סיכונים, כלכלה, מימון, השקעות, אקטואריה ועוד.

 

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

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

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

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

  ות ועסקיות אחרות.חשבונאי
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על מנת להסדיר וולונטרית את תחומי  (IAVFAת לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל )אהקמתי 

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

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

 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 ודלים.עבודות תיקוף מ 

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 .חוות דעת מקצועיות לבתי משפט ולרגולטורים 

 

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

 פיננסיים. 

 

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

 ובמט"י חיפה.
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