
חוב  , שווי חוב בכירמודל להערכת 

 והון עצמימזנין 
 

 

 

 

 

 

רואי  במשרד ההון המחלקה הכלכלית ושוק שותף בכיר וראש , אמיר סוראיהח "מצגת בפני רו

 ישראל MGI', סוראיה ושות-בלצר-קנובלהחשבון 

      CRM ,FRM  ,MBA,רועי פולניצר   

 פנימישווי    
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 שיטת הנכסים המותנים 

שימשה להערכת שווי  ( גישת מרטון)שיטת הנכסים המותנים •

 .  חוב המזנין וההון העצמי, החוב הבכיר

על פי גישת מרטון בעלי המניות הנם בעלי אופציה להחזיר את  •

חובות החברה כאשר שווייה ביום פקיעת החובות גבוה מערך  

או להעביר את החברה לבעלות המלווים כאשר ערך  , הפדיון

 .  הפדיון עולה על שווי החברה

שווי האופציה של בעלי המניות הנו ערך השייר של החברה •

 .  לאחר החזרת החובות

יתרון השיטה הנו בכך שלא נדרשים הנחות על שיעורי היוון אשר  •

 .  עשויים להשפיע באופן משמעותי על תוצאת ההערכה
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 שיטת הנכסים המותנים 

נעשה שימוש בפרמטרים אשר ניתנים להערכה באופן  , לחילופין•

 .  אמפירי

 :להלן הפרמטרים העיקריים אשר נעשה בהם שימוש•

 מ החוב  "מח•

 סטיית התקן של נכס הבסיס•

 ריבית חסרת סיכון  •

 שווי נכס הבסיס  •

 ערך החוב העתידי•
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 שווי הפירמה 

,  2012בדצמבר  31ערך הנכסים במאזן החברה הנאמדת ליום מ•
 .אלפי דולר V  =100מתקבל שווי של 
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 שווי החוב הבכיר וחוב המזנין 

ומודל מרטון  ( 1976)מסוליס  -בשלב זה נשתמש במודל גלאי•

כדי למצוא את שווי ההון העצמי של החברה ואת שווי  ( 1974)

 (.  כולל הלוואת המשכנתא)הלוואת הבעלים 

 Contingent Claim)המודל שייך למשפחת הנכסים הנגזרים •
Approach.) 

,  BS)מתחלק כאמור בין שווי החוב הבכיר , V, סך שווי הפירמה•

וההון  ( הלוואת הבעלים, BM)חוב המזנין , (הלוואת המשכנתא

 (:                              S)העצמי 

                                  V=BS+BM+S 
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 שווי החוב הבכיר וחוב המזנין 

ללא תשלומי ביניים אלא תשלום אחד  , "בלון"עבור הלוואות •

הכולל קרן וריבית מצטברת ביום הפקיעה ניתן לפתור את המודל 

 (.  1996)קוקס -בעזרת מודל בלק

,  נציין גם שהשיטות כמו זו המוצעת על ידי בלק וקוקס ואחרים•

מאפשרות  , (2007)רביב ווינר , אשר מתוארות במאמר של גלאי

להעריך איגרות חוב והון עצמי כאשר פשיטת הרגל יכולה להיות  

 .בתאריך מוקדם מתאריך פירעון החוב

ח  "בעקבות בלק וקוקס מכניסים למודל פונקציה של ערך האג•

וכאשר שווי הפירמה יורד מתחת לפונקציה  , הנומינלי לאורך זמן

 .  זו יש אפשרות להכיר בכך כאירוע של פשיטת רגל
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 שווי החוב הבכיר וחוב המזנין 

חולשת  . רביב ווינר מכליל את כל הגישות הללו, המאמר של גלאי•

הגישות הן בכך שהכלל המגדיר אירוע של פשיטת רגל במודלים  

אינו מבוסס על מציאות אמפירית או על הגיון כלכלי המוסכם על  

 .או העסקית/הקהילה האקדמית ו

עם תזרימי  ( בכיר ומזנין)מאחר ואנו דנים במספר איגרות חוב •

בעוד שמודל האופציות דורש תאריך אחד ומחיר  , קופונים וקרן

הרי שאפשר במקרה שלנו להמיר  , מימוש אחד לתאריך המימוש

את איגרות החוב על תזרימיהן לאיגרת חוב אחת עם קופון אפס  
  Corporate Financeראו גם בספר של דמודראן  )מ "לפי המח

 (.להתייחסות לשיטה זו 761' עמ( 1997)
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 שווי החוב הבכיר וחוב המזנין 

 :הנתונים לגבי החוב הבכיר והמזנין הם כדלקמן•

 

 

 

 

 

 

 .מ בטבלה מבוסס על נתוני ספרים וסופק על ידי החברה"מח*     
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שווי ספרים

קופוןמח"מ*אלפי דולר

603.005.00%חוב בכיר

303.006.00%חוב מזנין

903.005.33%



 שווי החוב הבכיר וחוב המזנין 

בשלב זה נתייחס לחוב הבכיר והמזנין כחוב אחד אשר שוויו  •

מ הממוצע שלו הוא  "המח, אלפי דולר 90בספרים כיום הוא 

 .5.33%שנים והקופון הממוצע שלו הוא  3.00

  3.00 -ל" בלון"על סמך חיבור החוב וההתייחסות אליו כהלוואת •

לחברה התחייבות  , לשנה 5.33%שנים עם קופון ממוצע של 

=  אלפי דולר   105שנים סך של  3.00לשלם עוד 
3.00(5.33%+1 ) ∙90. 

שנים   3.00 -את שווי ההון העצמי נקבל כשווי של אופציית רכש ל•

הוא הערך  " מחיר המימוש"ו, (מ המשוקלל של החוב"לפי המח)

 (.  אלפי דולר 105, קרי)לפירעון של החוב שחושב לעיל 
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 שווי החוב הבכיר וחוב המזנין 

שנים היא   3.00מ של "שיעור הריבית הדולרית ללא סיכון למח•
 U.S. Department of -לשנה לפי עקום התשואות של ה 0.36%

the Treasury  . 

אלפי   100שערכו הנוכחי הוא , V, האופציה היא על נכס הבסיס•

 .דולר

הפרמטר האחרון הנחוץ לחישוב ערך ההון העצמי כאופציה על •

שוויי  שווי נכסי החברה הוא סטיית התקן של שעור התשואה של 
ברשותנו אומדן אמפירי של אך לצערנו אין  -  sV,החברהנכסי 

sV. 
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 שווי החוב הבכיר וחוב המזנין 

מאחר ומניית החברה הנאמדת איננה סחירה ובהיעדר חברות  •

של שעור  את סטיית התקן דומות אחרות בשוק הישראלי חישבנו 

של חברות מדגם הדומות לחברה שלנו  התשואה על ההון העצמי 
A ,B ,C ,D ו- E מנתונים שבועיים על חמש השנים , ב"בארה

התשואה על שעורי האחרונות וקיבלנו אומדני סטיות תקן של 

  -ו 44.0%, 44.8%, 44.8%, 40.3%שלהם ההון העצמי 

 .בהתאמה, 34.8%

חציון אומדני סטיות התקן של מניות חברות המדגם אותו קיבלנו  •

 .והוא ששימש בחישובינו 44.0% -הינו כ
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 שווי החוב הבכיר וחוב המזנין 

חציון אומדני סטיות התקן של איגרות חוב חברות המדגם אותו  •

 .והוא ששימש בחישובינו 17.6% -קיבלנו הינו כ

חציון אומדני המתאמים האמפיריים בין שיעורי התשואה על •

  -מניות חברות המדגם ועל איגרות החוב אותו קיבלנו הינו כ

 .והוא ששימש בחישובינו 50.0%
מניות  )סטיית התקן של החברה כתיק של שני נכסים נוסחת •

פי רוב איננה לוקחת בחשבון את מבנה ההון העכשווי  על ( וחוב
  Target (Debt Equity Ratio)בחברה אלא את מבנה הון המטרה 

 .  של החברה
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 שווי החוב הבכיר וחוב המזנין 

ההון העכשווי של החברה או מבנה ההון של החברה  מבנה •
בתקופות קודמות או מבנה ההון של חברות דומות אחרות יכולים  

 .להוות אינדיקציה ליחס החוב אליו שואפת החברה

 -לשנערכו מעריכים כי מבנה הון המטרה שווה החישובים •

 .הון עצמי 68.7% -חוב ו 31.3%

 

   

  

Office: +972.77.507.0590    Fax: +972.77.507.0591    www.intrinsicvalue.co.il    info@intrinsicvalue.co.il 

   

 
%2.27

%0.50%6.17%0.44%3.31%7.682

%6.17%3.31%0.44%7.68

2

22

2222









V

SDDSDSDDSS wwww

s

sssss



 שווי החוב הבכיר וחוב המזנין 

אנו מקבלים אומדן סטיית תקן לחברה של                , כתוצאה מכך•
27.2%  =σV  . 

נדגיש שמדובר בסטיית התקן של שעור התשואה של נכסי  •

 .החברה בכללותם

שבנו ובחנו את את סטיות התקן הנורמטיביות הראויות לנכסי  •

על פי מחקר בדבר סטיות התקן הנכסיות של המלומד , החברה
Aswath Damodaran  2012שלנו לשנת בעבור ענף  . 

סטיית התקן הנכסית הנקובה במחקרו של המלומד בשיעור של  •
 .והיא קרובה מאוד לאומדן סטיית התקן לחברה שקיבלנו 27.4%
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 שווי ההון העצמי 

 :שולס כדלקמן-עתה נציב את הפרמטרים לעיל בנוסחת בלק •

 

 

 

 

 

 :ששווי ההון העצמי הואונקבל •

 S=אלפי דולר  17    
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 שווי ההון העצמי 

 :נקבל שהשווי הנוכחי של החוב הבכיר והמזנין הואומכאן •

 V-S =B  = 100 – 17= אלפי דולר  83    
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 שווי החוב הבכיר וחוב המזנין 

הוא הערך הנוכחי של החוב הבכיר והמזנין גם   83השווי של  •

 .  יחד

לשנה  8.24%שווי זה מייצג תשואה לפדיון דולרית של החוב של •
 .)מ ממוצע"שנים מח 3.00 -ל" בלון"לחוב )

לחוב   -BBB -ל BBBתשואה זו מייצגת דרוג אשראי שבין •

בהתבסס על אומדני עקומי עקומי תשואות של איגרות חוב  

 .  ב"קונצרניות בארה

(  BS)הוא ממוצע התשואה הדולרית לפדיון לחוב בכיר  8.24%•

 (.  BM)וחוב מזנין 
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 שווי החוב הבכיר וחוב המזנין 

  3.00מ של "עם מח)את תשואת ההון הבכיר  yS -נסמן באם •

(  שנים 3.00מ של "עם מח)את תשואת המזנין  yM -וב, (שנים

 :נקבל

 

 

מדורג  ( הלוואת המשכנתא, קרי)אם ניקח בחשבון שהחוב הבכיר •
                   -Aאשראי שבין בדירוג על ידי הבנק  31.12.2012נכון ליום 

אשראי זה מייצג תשואה לפדיון של שדירוג הרי , + BBB-ל

בהתבסס על אומדני עקומי התשואות של איגרות חוב   4.30%

 .  ב"קונצרניות בארה
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 שווי החוב הבכיר וחוב המזנין 

 .4.30%אזי נוכל להניח שתשואת החוב הבכיר היום היא •

 .yM=15.35%נקבל שתשואת המזנין היא  yS=4.30%אם נציב •

  5.00%שנים שנים גדל בשיעור של  3.00 -החוב הבכיר ל•

 .  אלפי דולר 60וקיבלנו ששווי החוב הבכיר הוא 

מיוחס  ₪ מליון  60אלפי דולר ומתוך זה  83שווי סך החוב הוא •

 .אלפי דולר 23על כן שווי חוב המזנין הוא , לחוב הבכיר

                        הריבית האפקטיבית הגלומה בשווי חוב המזנין נאמדה •

 .15.35% -בכ
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אינידקציה ומבחן סבירות נוסף לשיעור  
 ההיוון שקיבלנו עבור הלוואת הבעלים

כאינדיקציה לסבירות שיעור ההיוון של הלוואת הבעלים הנגזר  •

תוצאות חישובינו באמצעות שיטה ממודל מרטון בחנו את סבירות 

 .נוספת

הלוואת הבעלים האמורה תפרע בהתאם ליכולת החברה ובתלות •

,  הלוואה זומהווה , להבנתנו. שירות החוב הפיננסי שלהביכולת 

ההון  שכבה העדיפה בסדרי הנשייה רק על , מבחינה כלכלית

 . העצמי

הנחנו בהתאמה להערכות  , להלוואהבהיעדר מועד פירעון חוזי •

, שנים ממועד קבלתה 3תוך כי ההלוואה תפרע כי , הנהלת החברה

 3היות והחברה מתכוונת להחזיק בנכסיה עד להנזלתם תקופה של 

 .שנים בלבד
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אינידקציה ומבחן סבירות נוסף לשיעור  
 ההיוון שקיבלנו עבור הלוואת הבעלים

לפיכך כאינדיקציה לשיעור ההיוון שקיבלנו ממודל מרטון עבור  •

הלוואת הבעלים בחרנו לאמוד את שיעור ההיוון הראוי להלוואת  

שיעור ריבית של אגרות  ( 1: )הבעלים על בסיס המינימום שבין

ב בדירוג המתאים לדירוג הסינטטי של "חוב דולריות בארה

על ידינו כמייצגות את מחיר החוב הנורמטיבי  המוערכות , החברה

על בסיס דירוג  , המשוחרר מכל שעבוד ובטוחה של החברה

 3 -של כבעלות משך חיים ממוצע , החוב הסינטטי של החברה

הדולרי על ההון  התשואה שיעור ( 2) -ו, החישובשנים ממועד 

 .העצמי של החברה נכון למועד החישוב
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שיעור ריבית של אגרות חוב  

 ב"דולריות בארה

ב  "שיעורי התשואה לפדיון של אגרות חוב קונצרניות בארה•
המוערכות על ידינו  ( -Bלבין + BBבין , קרי) NR2מדורגות מסוג 

כמייצגות את מחיר החוב הנורמטיבי המשוחרר מכל שעבוד  

,  על בסיס דירוג החוב הסינטטי של החברה, ובטוחה של החברה

נאמד , חישובינושנים ממועד  3 -של כבעלות משך חיים ממוצע 

 .14.66% -בכ
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שיעור התשואה הדולרי על 

 ההון העצמי של החברה  

•Re –  עלות ההון העצמי מבוססת על מודלCAPM: 
 

                          Re = Rf + β x (Rm – Rf) +ARP 
 

•Rf –  נקבעה לפי   2.54%הריבית חסרת הסיכון בשיעור של

שנה לפי ציטוטי   20 -המקובל בחשבונאות כריבית ארוכת טווח ל
 .31/12/2012לתאריך   U.S. Department of the Treasury-ה

•(Rm – Rf) –  פרמיית הסיכון הממוצעת המאפיינת את השוק

 .5.8%שעור הפרמיה שנקבע  , האמריקאי

   

  

Office: +972.77.507.0590    Fax: +972.77.507.0591    www.intrinsicvalue.co.il    info@intrinsicvalue.co.il 



שיעור התשואה הדולרי על 

 ההון העצמי של החברה  

•β –   הביטא של החברה משקפת את מידת הסיכון השיטתי הקיים

ובהיעדר  ומניית החברה הנאמדת איננה סחירה מאחר . בה

חישבנו את הביתא של דומות אחרות בשוק הישראלי חברות 
 E -ו A ,B ,C ,Dמדגם הדומות לחברה שלנו מניות חברות 

שבועות   100התחשיב נעשה על פי נתוני מסחר של . ב"בארה

 .1.7 -ל 0.6בין שנעו לאחור וקיבלנו אומדני ביטא 

של אתר ראה )הענפיות הלא ממונפת והביתא הממונפת הביתא •
,Damodoran   (http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar  הינן

 .בהתאמה, 1.04 -ו 1.43
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שיעור התשואה הדולרי על 

 ההון העצמי של החברה  

קרי לאחר התאמת המס הסטטוטרי  )הממונפת מחדש הביתא •

ומבנה , 40%, השולי הנורמטיבי ארוך הטווח החל על החברה

(  הלא ממונפת לעילהביתא הון המטרה של החברה על 

 .1.98שהתקבלה הינה 

לאור מחקרים אשר נערכו על ידי מרשל בלום הביטא  •

הפרוספקטיבית של החברה נגזרת מהביטא ההיסטורית  
  -אשר נאמדה בעבודתנו בכ, Blumeבאמצעות משוואת קירוב  

 .והיא אשר שימשה בחישובנו 1.63

•ARP –   פרמיית סיכון נוספת בגין קוטנה של החברה ביחס

 .6.1% -שעור הפרמיה נקבע ל, לחברות השוואה
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הדולרי על שיעור התשואה 

 ההון העצמי של החברה  

 :Reחישוב •

                  18.07%  =Re = 2.54% + 1.63 x 5.8% + 6.1% 
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 מסקנה

,  כלומר) CAPמהווה ( 14.66%)מחיר החוב של החברה , לפיכך•

לשיעור התשואה הדולרי על ההון העצמי של החברה  ( תקרה

(18.07%.) 

שיעור ההיוון של הלוואת הבעלים הנגזר ממודל מרטון  •

(  14.66%)נופל בטווח שבין מחיר החוב של החברה ( 15.30%)

לבין שיעור התשואה הדולרי על ההון העצמי של החברה  

 .ועל כן הוא נמצא כסביר( 18.07%)
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  –פרופיל משרד 

 שווי  פנימי

      CRM ,FRM  ,MBA,רועי פולניצר   

 שווי פנימי   
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 שווי  פנימי –פרופיל משרד 

 פנימי שווי :המשרד פרטי

 סיכונים וניהול למדידה ובכלים פיננסיים ומכשירים חברות שווי בהערכות המתמחה והדרכה ייעוץ בוטיק הינו פנימי שווי
  תהליכים ,מובנים ומוצרים פיננסית הנדסה ,אחרים ונגזרים אופציות ,פיננסיים סיכונים וניהול VaR של מודלים :כגון

 חברות ומדידת ניתוח .סיכונים ומידול סטטיסטיקה ,ואופטימיזציה חיזוי ,Monte Carlo וסימולציית סטוכסטיים
  בעל כלכלן ידי על מנוהל המשרד .סיכונים וביזור הפחתה ,גידור ,שווי הערכת ,כימות ,זיהוי ;בסיכון פיננסיים ומכשירים

  השווי הערכות ,הסיכונים ניהול בתחום שנים 9 -ל מעל של פרקטי – וסטטיסטי מימוני וניסיון נרחב תיאורטי – כלכלי ידע
  לקוחות בין .בארץ ופרטיות ציבוריות לחברות כלכליות יעוץ ועבודות שווי הערכות מאות של ביצוע הכולל ,הכלכלי והייעוץ
 .בארץ חשבון רואי משרדי ,היתר בין ,נמנים המשרד

 

 :הייעוץ פעילות מגזר

  מקומיות רגולטוריות הוראות יישום לצורכי סיכונים וניהול שווי בהערכות ייעוץ שירותי לאירגונים מציע פנימי שווי
 עמידה ( Solvency-ו Basel) ובינלאומיות (ועוד HS-STD ,2 גלאי ,ההון שוק אגף ,ישראל בנק של קיימות הוראות)

  .האירגון של הספיצפיים ולצרכים מס לצרכי ,עסקה לצרכי 'וכו US GAAP) -ו IFRS) וזרה ישראלית חשבונאית בתקינה
  ,סגורים מודלים :כגון) סיכונים וניתוח שווי להערכות ובמודלים כמותי בניתוח משתמשים פנימי שווי של המומחים
 כמותית-המימונית התיאוריה שבין הפער על לגשר בכדי ('וכו Monte Carlo סימולציית ,נומריות שיטות ,גמישים מודלים

 ."האמיתי בעולם" והפקרטיקה

 

 :ההדרכה פעילות מגזר

  ,המימון תורת :הבאים בתחומים הדרכה סמינרי של רחב מגוון באמצעות ,הדרכה שירותי לאירגונים מציע פנימי שווי
  מקרים ניתוח ,סיכונים לניהול פרקטיקות ,הסיכונים ניהול של המתמטיים היסודות ,פיננסיים שווקים ,פיננסיים מכשירים

 ולצרכים לדרישות המותאמים נוספים וקורסים Excel תוכנת באמצעות וכלכלי פיננסי מידול ,סיכונים בניהול העבר מן
  הסיכונים ניהול ביסודות שלהם הרב ובניסיון בידע משתמשים פנימי שווי של המומחים .אירגון כל של הספיצפיים
  יישום עם כמותית כלכלית תיאוריה המשלבים ההדרכה סמינרי ולהעביר לבנות מנת על פיננסיים ומוצרים ובשווקים

 .מעשי

 

 :-ב ידע לנו יש

משולבים ,נזילות ,תפעוליים ,אשראי ,שוק :סיכונים סוגי(Enterprise)  אשראי ,שוק) סיכון גורמי וסוגי,  
  .(ותפעוליים נזילות

ומאפייניהם נכסים סוגי. 

(מורכבים ונכסים ונילה נגזרי ,בסיסיים נכסים) נכסים תמחור.  

(תוצאות של וכלכלית סטטיסטית רלוונטיות) והתפלגויות בסיסיים סטטיסטיים תהליכים. 

ה ניתוח מאחורי ומטרות מגבלות ,הנחות ,תיאוריות- VaR. 

הסיכונים מודל תוצאות על 'וכו פרמטרים ,תשומות של השפעתם. 

(תרחישים וניתוחי מאמץ מבחני מאחורי ומטרות מגבלות ,הנחות ,תיאוריות) תרחישים וניתוח מאמץ מבחני. 

לסיכון התיאבון על המשפיעים גורמים. 

ונהלים מדיניות עבור ענפיים סטנדרטים. 

מתאימות רגולציה מסגרות. 

 

 :-ב מיומנויות לנו יש

('וכו נתונים הפקת תהליך ,היסטוריים נתונים :כגון) פנימיים נתונים של מקורות זיהוי. 

מסוימת משימה לביצוע הנתונים של והתאמתם איכותם קביעת. 

הסיכונים מודל של מגבלות זיהוי. 

נכסים מאפייני סיווג. 

הנכס מחיר לבין הסיכונים סוגי בין הקשר קביעת. 

מובנה במוצר בודדים לרכיבים מובנה מוצר פירוק. 

בתחום לרגולציה או/ו ביותר הטובות לפקרקטיקות בהשוואה הארגון של והנהלים המדיניות נאותות שיפוט. 

הארגון בתוך הרלוונטי הסיכונים מידע זרימת קביעת. 

 

 :יכולת לנו יש

ספציפי ניתוח עבור מתאימים נתונים לתקף. 

גרפית בצורה נתונים לפרש. 

נכסים קבוצות בין תלות ויחסי קשרים לזהות. 

ביניהם והאינטראקציה נתון מצב על החלים הסיכון גורמי לקבוע. 

הטייה-חסרות תוצאות מפיק הסיכונים מודל כי לודא. 

שלו האפקטיביות והערכת הסיכונים מודל את לתקף. 

בדיעבד נאותות-מבחני לבצע ((Backtesting . 

(בנוסחאות נאות שימוש כולל) מדדים לחשב. 

הסיכון מדדי של המגבלות את לקבוע. 

נזילות לסיכוני ניתוח לבצע. 

תרחישים וניתוח מצוקה מבחני לבצע.   

תהרחישים וניתוח המצוקה מבחני תוצאות את ולהעריך לפרש. 

סיכונים של כיוונים או מדיניות החלטות על ההשפעה את להבין. 

המלצות לתקשר. 
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 שירותי הייעוץ

 כספי דיווח לצרכי שווי בהערכות ייעוץ

  בינלאומיים חשבונאות תקני בסיס על כספי דיווח לצרכי גבוהה ובאיכות מיוחדים שווי הערכות שירותי מציע פנימי שווי
(IFRS- International Financial Reporting Standard), אמריקאיים  חשבונאות תקני ((US GAAP  חשבונאות ותקני  

 :כגון ,ישראליים

חשבונאיים לצרכים חברה שווי הערכת. 

מניות ברכישת מוחשיים בלתי לנכסים הרכישה עלות עודף ייחוס ([R)IFRS 3  ]. 

מוניטין פגימת בחינת (IAS 36). 

ודירקטורים משרה נושאי ,לעובדים אופציה כתבי של כלכלי שווי הערכת (IFRS 2). 

חברה של והון חוב רכיבי פיצול (A409). 

(אשראי פירעון חדלות על החלפה ועסקאות משובצים נגזרים) מורכבים מכשירים  IAS 32) ו- IAS 39). 

הראשי למדען תמלוגים בגין התחייבות של הוגן שווי הערכת (IAS 20  ו- IAS 37). 

הוגן שווי מדידת (IFRS 13). 

אופציה כתבי של לצרכן המחירים למדד ההצמדה ביטול לשם הדרושים הפרמטרים חישוב. 

חכירה והסכמי קשורים מצדדים ביטחון רשתות ,גישור הלוואות ,בעלים ערבויות של כלכלי שווי הערכת 
 .(כספי חוב ומסלול תקופה הארכת מסלול)

הסכמים/בחוזים המשובצים פיננסים נגזרים של ההוגן שווים בנושא דעת חוות. 

החוב הסדר במסגרת הנכללים מסוימים והתחייבויות לנכסים הוגן שווי בנושא דעת חוות. 

 

 עסקה לצרכי שווי בהערכות ייעוץ

 בין מיזוג ,חברות קניית בתהליכי בעיקר עסקה לצרכי גבוהה ובאיכות מיוחדים שווי הערכות שירותי מציע פנימי וויש
 :כגון ,עסקאות באלה וכיוצא הון גיוס בתהליכי ,חברות

הון גיוס ובתהליכי חברות בין מיזוג ,חברות קניית בתהליכי שווי הערכת. 

חברות בין המיזוג יחסי הערכת הוגנות דעת חוות. 

השליטה שווי כימות. 

הסחירות אי מרכיב בגין הניכיון שיעור הערכת (DLOM).   

(החברות לחוק 20 תיקון) השוואה בקבוצת בכירים תגמול. 

 

 פיננסיים לתאגידים סיכונים בניהול ייעוץ

  הרשות ,האוצר משרד ,ישראל בנק) פיננסיים למוסדות גבוהה ובאיכות מיוחדים סיכונים ניהול שירותי מציע פנימי שווי
 :כגון ,('וכו השקעות בתי ,ביטוח חברות ,בנקים ,אביב בתל ערך לניירות הבורסה ,ערך לניירות

ותפעולים שוק ,אשראי :בבנק סיכונים מיפוי. 

סיכונים לניהול מיחשוביות מערכות הטמעת. 

מודלים תיקוף. 

באזל ודרישות בבנק סיכונים ניהול לבקרת שוטף ייעוץ II . 

באזל ודרישות בבנק סיכונים לניהול שוטף ייעוץ III . 

סולבנסי ודרישות ביטוח בחברת סיכונים לניהול שוטף ייעוץII . 

גלומות אופציות סוגיית. 

אשראי לסיכוני פיננסיות נגזרות עסקאות של ההוגן שוויין בהתאמת ייעוץ  .(CVA)   

ח"באג הסיכון פרמיית ואומדן ח"באג אשראי סיכוני הערכת. 

ח"מט לסיכוני חשיפות על הגנה כלי. 

לריבית חשיפה סיכוני על דיווח. 

 

 עסקיים לתאגידים סיכונים בניהול ייעוץ

  יצרניים ,ופרטיים ציבוריים) עסקיים לתאגידים גבוהה ובאיכות מיוחדים סיכונים ניהול שירותי מציע פנימי שווי
 :כגון ,סיכונים בניהול ייעוץ שירותי (ומסחריים

האירגון של המטרה פונקציה קביעת. 

עסקיים וסיכונים פיננסים סיכונים מיפוי. 

שוק לסיכוני חשיפות על הגנה כלי איתור. 

סיכונים בניהול החברה אסטרטגית עיצוב. 

הגידור אפקטיביות בדיקת. 

חברה של הפיננסית והאיתנות הפירעון יכולת לבחינת כלכלית דעת חוות. 

2 גלאי לדוח רגישות מבחני. 

ל רגישות מבחניIFRS 7 -. 

סיכונים הערכת. 
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 שירותי ההדרכה

מודלים בניית. 

סיכונים לניהול מיחשובית מערכת בהקמת ייעוץ. 

ח"מט סיכוני לגידור תוכנית. 

שוק לסיכוני חשיפות על הגנה תוכנית. 

חשיפות לניהול אסטרטגיות בדיקת. 

סיכונים בניהול מקיף קורס ארגון (במתכונת GARP או PRMIA). 

 

 פיננסיים ושווקים פיננסיים מכשירים ,המימון תורת בנושא הדרכה סמינרי

  של הידע את מרעננים פיננסיים ושווקים פיננסיים מכשירים ,המימון תורת בנושא פנימי שווי של ההדרכה סמינרי
 סיכונים של להעברה או להפחתה כלים המספקים הפיננסיים המכשירים ,המימון תורת ביסודות הבנתם ואת המשתתפים

 .הון ומגויס המכשירים נסחרים שבהם הפיננסיים השווקים וכן

הזמן וערך ריבית שערי. 

הסיכון ושנאת סיכון. 

תיקים של מתמטיקה. 

הון הקצאת. 

מודל  CAPM גורמיים-רב ומודלים. 

ההון מבנה יסודות. 

הריבית שערי של העתי המבנה. 

אקדמה עסקאות שווי הערכת (Forwards). 

אופציות בתמחור בסיסיים עקרונות. 

חוב איגרות של כלליים מאפיינים. 

חוב איגרות ניתוח. 

עתידיות (Futures) אקדמה ועסקאות. 

החלפה עסקאות (Swaps). 

ונילה אופציות. 

אשראי נגזרי. 

תקרה אופציות של תיקים ((Caps, רצפה אופציות של תיקים ((Floors, החלפה עסקאות על ואופציות  
(Swaptions). 

הפיננסיים השווקים מבנה. 

הכספים שוקי. 

החוב איגרות שוקי. 

החוץ מטבע שוקי. 

המניות שוקי. 

העתידיות שוקי (Futures). 

הסחורות שוקי מבנה. 

האנרגיה שוקי. 

 

 הסיכונים ניהול של המתמטיים היסודות בנושא הדרכה סמינרי

  ואת המשתתפים של הידע את מרעננים הסיכונים ניהול של המתמטיים היסודות בנושא פנימי שווי של ההדרכה סמינרי
  בפיסיקה ,במתמטיקה תארים אין רבים שלמשתתפים בכך מכירים אנו ,זאת עם .וסטטיסטיות מתמטיות בשיטות הבנתם

  ,כמותי רקע כל חסרי למשתתפים מיועדים בנושא פנימי שווי של ההדרכה סמינרי ,ולפיכך אחרים כמותיים בתחומים או
  באופן מוצג סמינר כל כאשר ,פיננסיים סיכונים לניהול הרלוונטיות והסטטיסטיקה המתמטיקה כל את ומסבירים מציגים
 .רבות פרקטיים דוגמאות להסביר הבאים  Excel גיליונות בליווי ,פדגוגי

האריתמטיקה יסודות. 

תיאורית סטטיסטיקה. 

ואינטגרלי דיפרנציאלי חשבון – קלקולוס. 

מטריצות של ואלגברה לינארית מתמטיקה. 

ההסתברות תורת. 

רגרסיה ניתוח. 

נומריות שיטות. 
 

 תפעוליים וסיכונים אשראי סיכוני ,שוק סיכוני ,סיכונים לניהול פרקטיקות בנושא הדרכה סמינרי

  מרעננים תפעוליים וסיכונים אשראי סיכוני ,שוק סיכוני ,סיכונים לניהול פרקטיקות בנושא פנימי שווי של ההדרכה סמינרי
   .סיכונים לניהול מודרניות בפרקטיקות הבנתם ואת המשתתפים של הידע את

לסיכון המותאמים ביצועים ומדידת הון הקצאת. 

שוק סיכוני ניהול. 

של למודלים מבוא VaR. 

של מתקדמים מודלים VaR. 

מצוקה מבחני. 

נזילות סיכוני ניהול. 

קיצון תרחישי מבחני. 

אשראי סיכוני ניהול. 
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 שירותי ההדרכה

אשראי סיכוני מידול 

אשראי חשיפות. 

אשראי והגירת פירעון לחדלות הסתברויות (Credit Migration). 

תיקים עבור אשראי הפסדי של מודלים. 

אשראי סיכוני כנגד הון חישובי. 

תפעוליים סיכונים לניהול מסגרת. 

תפעוליים סיכונים תהליכי של מודלים. 

VaR תפעוליים סיכונים של (OptVaR). 

ארגוני מידע סיכוני. 

מערכתיים סיכונים. 

 

 סיכונים בניהול העבר מן מקרים ניתוח בנושא הדרכה סמינרי

  ואת המשתתפים של הידע את מרעננים סיכונים בניהול העבר מן מקרים ניתוח בנושא פנימי שווי של ההדרכה סמינרי
 .העולם ברחבי שקרו סיכונים בניהול מכשלים שהופקו בלקחים הבנתם

ברינגס בנק (Barings). 

לאוסטרליה לאומי בנק (National Australia Bank) - ח"מט אופציות. 

בנקגזלשאפט (Bankgesellschaft, האיגוד בנק) ברלין. 

ומים אש לביטוח חברת טאייזיי (TFMI- Taisei Fire and Marine Insurance Co). 

ואל'מיוצ וושינגטון בנק (Washington Mutual). 

מאק ופרדי מיי פאני המשכנתאות סוכנויות (Fannie Mae and Freddie Mac). 

הגידור קרן LTCM. 

טראסט בנקרס ההשקעות בנק (BT- Bankers Trust). 

שבקליפורניה 'אורנג מחוז (Orange County). 

רוק רן'נורת בנק (Northern Rock). 

מטאלגזלשאפט (Metallgesellschaft, המתכת חברת). 

וורלדקום התקשורת ענקית (Worldcom). 

אויל אוויאיישן יינה'צ הסינית הנפט חברת (CAO- China Aviation Oil). 

 

 Excel תוכנת באמצעות ופיננסי כלכלי מידול בנושא הדרכה סמינרי

  ואת המשתתפים של הידע את מרענניםExcel  תוכנת באמצעות ופיננסי כלכלי מידול בנושא פנימי שווי של ההדרכה סמינרי
 .נפוצים פיננסיים מודלים ליישום  Excel תוכנת של סמולציוניות או/ו נומריות בשיטות הבנתם

הפירמה מימון של מודלים. 

השקעות תיקי של מודלים. 

אופציות שווי להערכת מודלים. 

באמצעות אקסליות אפליקציות לבניית מבוא Visual Basic. 

טכניים שיקולים. 

ממוצע חיים ומשך חוב איגרות. 
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 פרטי בעל המשרד

 MBA (Fin) כלכלן FRM ,CRM, ,פולניצר רועי מר :המשרד בעל פרטי

יעוץ ועבודות שווי הערכות במאות המקצועית דעתו את חיווה פולניצר מר ,האחרון בעשור  
  מיליארדי של מצטברים בהיקפים ,שונים בתחומים ,בארץ ופרטיות ציבוריות לחברות כלכליות
 .חדשים שקלים

 Member in Good Standing: Israeli Association of Risk Managers (IARM). 

 Individual Member in the Global Association of Risk Professionals (GARP). 

 Sustaining Member in the Professional Risk Managers' International Association 
(PRMIA). 

בנושא מתקדמים קורסים בוגר Subject CT1 – Financial Mathematics, Subject CT2 – 
Finance and Financial Reporting, Subject CT3 – Probability and Mathematical 
Statistics, Subject CT7 – Business Economics and Subject CT8 – Financial 

Economics  חיפה אוניברסיטת ,באקטואריה תעודה לימודי במסגרת. 

בנושא מתקדמים קורסים בוגר Risk Theory - Venture Capital, Pricing of Life Insurance 
Contracts and Pricing of Pension Insurance Contracts ש"ע לניהול הפקולטה במסגרת  

 .גוריון בן אוניברסיטת ,גלייזר גילפורד

בנושא מתקדמים קורסים בוגרMathematical Methods in Economics A, Mathematical  
Methods in Economics B, Options and Future Contracts, Advanced Portfolio 

Selection and Fixed Income תואר ללימודי MA גוריון בן אוניברסיטת ,בכלכלה. 

של האקדמי הסניף של מקצועיות השתלמויות בוגר GARP  הבאים בתחומים ,ישראל: 

 Foundations of Risk Management. 

 Quantitative Analysis. 

 Financial Markets and Products. 

 Valuation and Risk Models. 

 Market Risk Measurement and Management. 

 Credit Risk Measurement and Management. 

 Operational and Integrated Risk Management. 

 Risk Management and Investment Management.  

 Current Issues in Financial Markets. 

פיננסיים סיכונים בניהול בינלאומית הסמכה ((FRM- Financial Risk Manager 194688 מספר  
 .(GARP- Global Association of Risk Professionals) סיכונים למומחי העולמי האיגוד וחבר

סיכונים בניהול ישראלית הסמכה ((CRM- Certified Risk Manager הישראלי האיגוד וחבר  
 .(IARM- Israeli Association of Risk Managers) סיכונים למנהלי

פיננסיים סיכונים בניהול נוספת בינלאומית להסמכה לומד (PRM- Professional Risk 
(Manager מומחים סיכונים למנהלי הבינלאומי האיגוד וחבר (PRMIA- Professional Risk 

Managers' International Association). 

תואר MBA (בהצטיינות) וניהול במימון התמחות עם עסקים במנהל גוריון בן מאוניברסיטת  
 .פיננסיים סיכונים

השקעות תיקי מנהל לרישיון בישראל ערך לניירות הרשות בחינות כל של בהצלחה מעבר. 

תואר BA (בהצטיינות) תיקי וניהול במימון התמחות עם בכלכלה גוריון בן מאוניברסיטת  
 .השקעות

של האקדמי בסניף מרצהGARP  בתחום ,אריאל אוניברסיטת של חוץ ללימודי היחידה ,ישראל  
 .סטוכסטיים ותהליכים סטטיסטיקה

בבנקאות הסיכונים ניהול בתחום מחקר עוזר לשעבר :פרקטי – וסטטיסטי מימוני ניסיון  
  של (מקצועיים עת בכתבי אקדמיים כמאמרים אמפיריים מחקרים פרסום לרבות) הישראלית
  ,רווה החשבון רואי במשרד שווי הערכות תחום וראש מייסד ,ל"ז ליפשיץ שילה ר"ד ה"ה המלומד

  פיננסי ,אקטוארי יעוץ עגן בחברת הוגן שווי תחום וראש מייסד ,סיכונים מנהל ',ושות רביד
 .גוריון בן באוניברסיטת השקעות ועדת של ראשי ומודליסט סיכונים ומנהל מ"בע ועסקי

בקורסים ,ל"ז ליפשיץ שילה ר"ד ה"ה המלומד של הוראה עוזר לשעבר :תיאורטי – כלכלי ידע  
  וניהול נגזרות בתחום בקורסים מרצה ,שונים אקדמיים במוסדות ובנקאות הפירמה מימון בתחום
  דוחות ניתוח בתחום בקורסים מרצה ,אחווה האקדמית במכללה לניהול בפקולטה סיכונים
  פרטי הכנה בקורס ומרצה אשקלון האקדמית במכללה לכלכלה הספר בבית שווי והערכות כספיים
  ,ערך ניירות ניתוח בתחום קורסים) תיקים מנהל לרישיון בישראל ערך לניירות הרשות למבחני

 .(השקעות תיקי וניהול פיננסיים מכשירים
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 ניהול הסיכונים  , ללא הערכות שווי"  

 "הוא בלתי אפשרי    
 

  John C. Hull  (ון הל'ג) 

 ,  The derivatives bible) "ך של הנגזרים"התנ"כותב    

 (Options, Futures, and Other Derivativesהספר    

   2009   
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   MBA ,CRM ,FRM ,רועי פולניצר    

 בעלים    

 שווי פנימי    

    roip@intrinsicvalue.co.il   

    052.598.1668    

mailto:roip@intrinsicvalue.co.il

