
 
 

   

 

 
 

: תפעוליים ואינטגרטיביים םאקטואריית סיכוני
 מאמר מס'/  סוחרים כישלון של בנקיםהמכניקת 

 בסדרה 10
 

 מאת: רועי פולניצר
נזילות וסיכוני כושר  סיכוני להפחתת מכרעתהינה ( dealer banks) סוחריםעבור בנקים עיקרית כישלון הה תמכניק הבנת

של או לקוחות  (counterpartiesצדדים נגדיים לעסקאות )כאשר צוברים תאוצה כוני נזילות . סי(solvency risks) הפירעון

 הינן. תוצאות אלו אליו םיהתומגבילים את חשיפ ובתורםכושר הפירעון של בנק גדול, מטילים ספק ב מוביליםברוקרים 

בהם הבנקים , אשר ת בשווקים הפיננסייםזילות מערכתישל הבנק והגברת הסיכון לנמוגברים כושר פירעון נזילות ו ניסיכו

ניירות ערך, גופים  ם שלממלאים תפקידים מרכזיים כברוקרים מובילים, חתמי סוחרים. בנקים משחקים תפקידים שונים

מדיניות  הוטמעההאחרון. לפיכך, השווקים במשבר כפי שהתגלה  וממשל תאגידי,בניהול סיכונים כמו גם  (SPEייעודיים )

מאזניים, דרישות הון, מינוף, סיכון נזילות, -לטפל בסיכונים חוץ מנת על סוחריםהסיכונים של בנקים  הפחתתחדשה ל

 ת בשוקי הנכסים "הרעילים".בחירה שלילישל סליקה, והשפעות ם לבנקי

 

יהם ניירות הערך. תפקידשוקי הריפו ושוקי , OTC -ה בשוק נגזרימשתתפים פעילים  למעשה גדולים הינם סוחריםבנקים 

בשווקים אלו, כמו גם כמנהלי נכסים וברוקרים מובילים, חושפים אותם למגוון סיכוני נזילות כאשר כושר הפירעון שלהם 

 מוטל בספק וצדדים נגדיים לעסקאות מקטינים את חשיפותיהם אליהם.

 

זילות כצדדים נגדיים בשוקי ניירות הערך המובילים ומספקים נ ניירות ערך חתמים שלכ משמשיםגדולים  סוחריםבנקים 

משמשים כברוקרים מובילים של קרנות גידור  סוחריםהבנקים ובשוקי הריפו. ה OTC -חשובים לעסקאות בשוק נגזרי ה

. הסיכונים המערכתיים בשווקים אלו גדל כתוצאה מכך SPEsמאזניות רבות, כמו למשל -והם מעורבים בפעילויות חוץ

 אחרים. סוחריםכצדדים נגדיים לעסקאות של בנקים  לעיתים קרובות משמשים סוחריםשבנקים 

 

 ( בניהול סיכונים וממשל תאגידי.Diseconomies of scopeהמשבר הפיננסי הביא מודעות חדשה לחיסרונות להיקף )

או בשוקי הריפו  OTCכאשר לקוחות של ברוקרים מובילים או צדדים נגדיים בשוק נגזרי  צובר תאוצהמשבר נזילות 

ומביעים רצון לצאת מהפוזיציות שלהם מולו או להקטין את חשיפותיהם  סוחרק בכושר הפירעון של בנק מטילים ספ

 אליו.
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הינם דומים לאלו של "ריצה על הבנק" עבור בנק  סוחרהעקרונות הכלכליים הבסיסיים של משבר נזילות עבור בנק 

 עם זאת, המנגנונים המוסדיים וההרס המערכתי הינם הרבה יותר מקובלים עבור בנק סוחר. מסורתי.

 

ובנקי  (tri-party)חוזרים תלת צדדיים  הסכמי רכשבמתכונת של שירותי ( emergency banksרותם של בנקי חירום )היווצ

 ובשוקי הריפו. OTC -סליקה הינם מדיניות להפחתת סיכוני הנזילות המערכתיים והספציפיים של הפירמה בשוק נגזרי ה

הפחית נועדה ל (TARP - Troubled Asset Relief Program) 2008תוכנית החילוץ והסיוע של הממשל האמריקני למשבר 

 הפסדים מעל הסכום ספיגתו 'מתחת לשוק'מימון  הספקתקי הנכסים ה"רעילים "על ידי ירה השלילית בשואת הבח

 שנקבע מראש.

 
 

 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
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 תחום התמחותי הוא מימון, ניהול סיכונים, אופציות והנדסה פיננסית.

 פרטי ניסיון מקצועי

וח מובילות, חברות ציבוריות ופרטיות, משרדי רואי חשבון שימשתי בעבר ואני משמש גם כעת כיועץ למספר חברות ביט

 .ומשרדי ייעוץ כלכלי בארץ

פרסמתי כמה מחקרים אמפיריים בתחום ניהול הסיכונים במערכת הבנקאות בישראל כמאמרים אקדמיים בכתבי עת 

ניהול סיכונים ועוד מאות מאמרים מקצועיים בתחומים של הערכות שווי,  שפיטים עם ד"ר שילה ליפשיץ ז"ל. פרסמתי

 בכתב העת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית "סטטוס".

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  ת פולניצרנוסחלצורך 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 פולניצרשל 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 -רי הראשון שנעשה בארץ ופורסם כמאמר אקדמי בנושא מודל הבנוסף, המחקר האמפי

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

י אמידת השווי באלפי הערכות שווי ועבודות יעוץ כלכליות שונות, בהיקפים מצטברים של מיליארדי דולרים ארה"ב, לצרכ

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,

  חשבונאיות ועסקיות אחרות.
 

 

 

 

 

על מנת להסדיר וולונטרית את תחומי  (IAVFAכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל )את לשהקמתי 

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

עת של הלשכה העוסקים גילויי הד 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 ם.עבודות תיקוף מודלי 

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 

 

תר: אופציות, אגרות חוב, השקעות, ניהול סיכונים, הנדסה פיננסית ומודלים תחומי ההוראה שלי כוללים בין הי

 פיננסיים. 
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