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 ערבות חוק מכר. 1

( הבטחת השקעות של רוכשי דירות( )דירות)חוק המכר •
דרכים באמצעותן יש להגן על  5קובע , 1974-ה"התשל

שהקונים משלמים לקבלנים כנגד רכישת דירה על , הכספים
 .הנייר

 
 .מכרערבות חוק 1.
 .ביטוחהכספים שהרוכש משלם בחברת ביטוח 2.
לטובת הקונה על חלקו   הקרקע במשכנתא ראשונהשיעבוד 3.

 .היחסי בקרקע
הקונה על על מכירת הדירה לטובת רישום הערת אזהרה 4.

 .חלקו היחסי בקרקע
 .היחסי של הקרקעלפי חלקו הקונה העברת בעלות על שם 5.
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החלופה העדיפה למגדל בעת הזאת הינה שיווק  , לדעתנו•
ורכישת ערבות  ( ולא ערבות בנקאית מכר)פוליסת ביטוח מכר 

 .ביצוע מהבנק המלווה פיננסית את הפרוייקט



  

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

 ערבות חוק מכר. 1

ערבות חוק מכר מבטיחה את כספם של ? מהי ערבות חוק מכר•
עד למועד בו נרשמת על שם הקונים הערת  , רוכשי הדירות
במקרים בהם הדירה נבנית על קרקע בחכירה  . אזהרה בטאבו

הערבות צריכה להיות בתוקף עד למועד , ממינהל מקרקעי ישראל
 .חתימת הסכם החכירה בין הקונה לבין המינהל

מטרת הערבות להבטיח את  ? מטרת ערבות חוק המכרמהי •
 .כספו של הקונה במקרה של אי מסירת הדירה

קבלן יכול לגלגל החובה להמציא ערבות חוק מכר על האם •
קבלן איננו יכול לגלגל את החובה להמציא  . לא? רוכש הדירה

 .על רוכש הדירה, ערבות חוק מכר
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רק לאחר שנרשמה  ? תוחזר ערבות חוק המכר לקבלןמתי •
להחזיר את ערבות חוק המכר  על הרוכש , הערת אזהרה בטאבו

 (.ולא עם מסירת הדירה למשתכן)לקבלן 
האם חובת הקבלן לספק בטוחה חלה ממועד התשלום  •

,  מהמחיר 7% -כאשר הרוכש משלם לקבלן למעלה מ? הראשון
שומה על הקבלן להמציא לו בטוחה על מלוא התשלומים  

 .ששולמו
המקרים בהם החוק קובע כי התשלומים ישולמו בהתאם מהם •

בכל המקרים בהם הבטוחה היא  ? להתקדמות קצב הבנייה
ערבות בנקאית או פוליסת ביטוח התשלומים אינם כפופים לקצב  

במקרים אחרים התשלומים על פי קצב  . התקדמות הבנייה
 .ההתקדמות של הבנייה
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כל ערבות חוק מכר המנוסחת ? מהי ערבות חוק מכר לא תקינה•
ערבות הפוקעת עם מסירת החזקה לרוכש  , למשל. בניגוד לחוק

 (.ובלבד שאינה מוחלפת בבטוחה אחרת)
אי ? ניתן להעביר ערבות חוק מכר מקונה אחד לקונה שניהאם •

,  כלומר. אפשר להעביר ערבות חוק מכר מקונה אחד לקונה אחר
איננו  , קבלן ומוכר את הדירה לאחרים/ אדם הקונה דירה מחברה

 .יכול להעביר את ערבות חוק המכר לקונים החדשים
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חוק מכר דירות  ? חוק המכרלחלט ערבות /מתי ניתן לממש •
  .ערבות חוק מכרלחלט /לממשקובע ארבעה מקרים בהם ניתן 

 
עיקול שהוטל על הדירה או על הקרקע שעליה היא נבנית 1.

 (.כנגדולמעט עיקול שהוטל לבקשת הרוכש או )
אין חובה שכל השותפות האחראית על  )הקפאת הליכים צו 2.

, די בכך שחברה אחת, הבנייה תיכנס למצב של הקפאת הליכים
 (.הליכיםתכנס להקפאת , שהיא חלק מן השותפות

 .נכסיםלקבלת צו 3.

פירוק או צו למינוי כונס נכסים שניתנו נגד המוכר או נגד  צו 4.
של מרטון למצב  זוהי ההגדרה הכלכלית מימונית )בעל הקרקע 

 (.של חדלות פירעון
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חילוט  /ביטול הסכם הרכישה ומימוש•
אם ורק אם  יתבצע , ערבות חוק המכר

קיימת הוכחה ברורה וחותכת כי אין 
שום אפשרות שהיא בשום  ולא תהיה 

הדירה  מועד שהוא למסור לרוכש את 
 .... אף פעם כמעט, בקיצור –
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ואיננו בפירוק אינו בכינוס , בו הקבלן איננו פושט רגלבמקרה •
הרוכש  האם יכול , ובכל זאת איננו יכול למסור את הדירה

,  את הפרויקטאינו יכול להשלים אם הקבלן ? לממש את הערבות
עד למועד בו הקבלן  , מימוש ערבות חוק מכרהבנק יעכב את 

 .לקבלן אחר את חלקו בקרקעימכור 
ניתן לממש את ערבות חוק המכר במקרים בהם הקבלן  האם •

?  מסר לרוכש דירה אחרת מהדירה שהתחייב למסור בהסכם
בכלל זה  . בדרך כלל מצבים מסוג זה נכללים במסגרת אי התאמה

בית המשפט לא התיר לממש  . אפילו מצבים קיצוניים במיוחד
. ערבות גם כאשר קונים קיבלו דירות רגילות במקום דירות נופש

 (.  ראה פסק דין פרויקט סיבל על חוף הים ליד אכזיב)
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ישנם   ?מה קורה במקרים בהם לא ניתן לרשום הערת אזהרה•
מקרים בהם לא ניתן לרשום הערת אזהרה בדירה במשך שנים  

הקונה הראשון ממשיך להחזיק  , במצבים מסוג זה. ארוכות
,  כאמור, הקונה הראשון. בערבות חוק המכר עד לביצוע הרישום

,  למשל, מומלץ. איננו יכול להעביר ערבות חוק המכר לקונה שני
על , פעולות שתעשה הקבלן, ניתן הבטיח מראש ובהסכמה חוזית

חובה של הקבלן  )מנת להבטיח זכויות של הקונה החדש בדירה 
הסכמה  , למסור ערבות חוק מכר חדשה לקונה החדש או לחילופין

לפיה הקבלן יתקשר עם הקונה החדש בהסכם המבטיח רישום  
 (.בתוך תקופה קצובה, הערת אזהרה
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מכתב החרגה הוא מעין הסכם המבטיח ? מהו מכתב החרגה•
במקרים בהם קיים שעבוד בקרקע לטובת , את תשלומי הקונים

 (.המלווה את הפרוייקט, או כל מוסד פיננסי אחר)בנק מלווה 
להוציא  , מטרת מכתב ההחרגה? מטרת מכתב ההחרגהמהי •

מתוך כלל השעבוד , את הקרקע עליה נבנית הדירה הספציפית
 .שנרשם לטובת הבנק או מוסד מלווה אחר

,  כדאי שמכתב ההחרגה? רצוי שיהיה במכתב ההחרגהמה •
מומלץ שלא להסתפק . יגדיר באופו מדוייק מהו הנכס המוגן

ולכלול בנוסח את כל החלקים של הנכס  , בהחרגת הדירה בלבד
 (.'גינה וכיוב, מחסנים, חניה, כמו)
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המתנים את , ישנם מכתבי החרגה? מכתב החרגה מותנהמהו •
שלא , מומלץ. ההחרגה בתשלום של מלוא התמורה בגין הדירה

שכן מכתב ההחרגה צריך  , להסכים למכתבי החרגה מסוג זה
 .שכבר שולמו, להבטיח כל הכספים

שרשומה לטובתם , האם מכתב החרגה מותנה מגן על הקונים•
במקרה של  ? במצבים של כינוס נכסים או פירוק, הערת אזהרה

רישום הערת אזהרה איננו , כינוס נכסים או במקרים של פירוק
.  מגן באופן אוטומטי על רוכשים שקיבלו מכתב החרגה מותנה

בנקים יכולים להתנות את אי ביצוע השעבוד של הדירה לטובתם 
כלומר תשלום יתרת התשלומים בגין )בהשלמת הרכישה 

 (.הדירה
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ערבות  להמציא מבצע עבודה /קבלן/במקרים רבים נדרש ספק•
 Performance Guarantee)" )ערבות ביצוע"בנקאית הנקראת 

אספקת הסחורה  , קרי), שתבטיח את עמידתו בתנאי החוזה
או לחלופין ביצוע העבודה בהתאם , הנדרשת עד לתאריך מסויים

 (  לתנאי החוזה
מסכום   10%כלל בסכום של עד -מוצאת בדרךביצוע ערבות •

 .  העסקה
חשוב במיוחד לקבוע את אופן מימושה וכן את ביצוע בערבות •

 .  התוכן והצורה של המסמכים שיוגשו לצורך המימוש
כלל לפי הערכת תקופת ביצוע  -נקבע בדרךערבות ביצוע תוקף •

לספק לבנות בתוך הערבות מנגנון  /מומלץ ליצואן)החוזה 
 (.האספקות/ להפחתתה עם התקדמות העבודה
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ערבות בנקאית להמציא מבצע עבודה /קבלן/לעיתים נדרש ספק•
את שתבטיח ( Warranty Guarantee)" ערבות טיב"הנקראת 

להפעלת ציוד אצל הקונה  , טיב העבודה או איכות הסחורה
כאשר  )הקבלן בתנאי האחריות /ולעמידת הספק, לשביעות רצונו

 .  י התנאים בחוזה"עפ( אחרמדובר במכונות או בציוד 
מסכום   10%מוצאת בדרך כלל בסכום של עד טיב ערבות •

 .  העסקה
יש לקבוע את אופן מימושה ואת המסמכים שיש   בערבות טיבגם •

 .  להציג לצורך המימוש
, שנה או שנתיים –יכול להיות ארוך למדי ערבות טיב תוקפה של •

 .לפי תקופת האחריות שנקבעה בחוזה
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כמעט בכל הסכם לביצוע עבודות קבלניות נדרש הקבלן להעמיד  •
לטובת המזמין ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת ביצוע 

 ".ערבות ביצוע"המכונה , ההסכם על ידו
סיום העבודות נדרש הקבלן להעמיד לטובת המזמין  בשלב •

שתבטיח את האחריות לטיבן של  , ערבות בנקאית אוטונומית
 .  העבודות לתקופת זמן מוגבלת נוספת

 .  "ערבות בדק" או" ערבות טיב"מכונה , זוערבות •
ערבות  בדרך כלל מחליפה ערבות זאת את הטיב ערבות •

 .הביצוע
עוצמה בידי מזמין העבודה אשר ערבויות אלו הן מכשירים רבי •

אמור לשמש לו כפיצוי במקרה שהקבלן כשל במילוי התחייבויותיו  
 . והסב למזמין נזקים
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שההלכה המשפטית הנוהגת היא כי בית המשפט ימנע  מכיוון •
מימושה של ערבות בנקאית אוטונומית רק במקרים חריגים  

 .המיוחדותחריג המרמה וחריג הנסיבות  –שהוכרו בפסיקה 
ימנע בית המשפט את מימושה של ערבות בנקאית מתי •

נדירים וקיצוניים  במקרים רק  ? (או טיב/ביצוע ו)אוטונומית 
;  שבהם התנהגותו של המוטב על פי הערבות היא חמורה במיוחד

הדרישה  ; המוטב מונע משיקולים זרים כגון לחץ או נקמנות
לחילוט הערבות היא שרירותית וחסרת הגיון מנקודת הראות של 

 .  ב"וכיו; עסקת היסוד
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האקסיומה היא שאין זה משתלם לנסות ולמנוע מימוש של  אז •
הניסיון מלמד ? "אין לכך סיכוי"ערבות בנקאית אוטונומית שכן 

כי לעיתים כדאי לקבלן המשנה ליזום מהלך של פנייה אל בית 
י  "המשפט בבקשת צו מניעה ביחס למימוש הערבות הבנקאית ע

 .המזמין
אז האם משתלם לקבלן המשנה ליזום מהלך ולפנות לבית  •

יש ? המשפט בבקשה למנוע את מימוש הערבות הבנקאית
המבקש את מימוש  , היות והמזמין, אולם. לבחון כל מקרה לגופו

עלויות ניהול ההליך   –לדוגמה )מונע משיקולים מגוונים , הערבות
כישלון , העדפת פתרון פרקטי על פני מאבק משפטי, מטעמו

,  הרי שלעיתים המדובר במהלך מתבקש, (ב"וכיו" שיטת מצליח"
 .שיכול לנפק את התוצאות המקוות

 
 



  

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

 ערבות ביצוע וערבות טיב. 2

? בבוא העת, איך אם כן יכול הקבלן לעשות שימוש בכלי זה•
אם , עליו להתנהל בהתאם כבר משלב מוקדם של ההתקשרות

לקבלן המשנה מומלץ לאסוף כל חומר , כך למשל. לא מראשיתה
, דוחות פיקוח, יומני עבודה –לדוגמה )רלבנטי אשר בנמצא 
וכמובן להציג עדויות של ( תרשומות שיחה, תכתובות בין הצדדים

הגורמים המצויים בעובדות ובפרטים על מנת לגבות את הפנייה  
 .לבית המשפט בכמה שיותר ראיות התומכות בגרסתו
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מה נעשה בבנקים בנושא  . 3

 ?ערבויות
וערבות חוק מכר  ( ביצוע וטיב)ערבות אוטונומית להלן תעריפי •

  -נכון ל, הקבוצות הבנקאיות הגדולות 5 -רוכשי דירות ב
22/05/2014: 

ערבות חוק מכר רוכשי   טיב ערבות/ערבות ביצוע הבנק

 דירות

 .לשנה 2.00% .ח"ש 350לשנה או  5.00%הגבוה מבין  הפועלים בנק

 .לשנה 4.00% .ח"ש 396לשנה או  5.00%הגבוה מבין  לאומי בנק

 .לשנה 5.50% .ח"ש 500לשנה או  5.50%הגבוה מבין  דיסקונט בנק

 טפחות מזרחי בנק
 

 .לשנה 5.00% .ח"ש 380לשנה או  5.00%הגבוה מבין 
 

בנק הבינלאומי  
 הראשון

 .לשנה 5.00% .ח"ש 440לשנה או  5.00%הגבוה מבין 
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מה נעשה בבנקים בנושא  . 3

 ?ערבויות
חישבו את ההון הנדרש , לפני כמה שניםעד , הבנקים בישראל•

חוק מכר  )בערבויות שלהם בגין סיכוני האשראי הגלומים 
  - 203' בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין מס( ואוטונומיות

 .אשראיסיכון  -הגישה הסטנדרטית  -מדידה והלימות הון 
 credit)על פי הגישה הסטנדרטית הנתמכת על ידי דירוגי אשראי •

assessments  )בנק יחשב את ההון הנדרש לו בגין  , חיצוניים
 .שנתן באופן הבאערבות אשראי של סיכוני 

 -CEA)לחשיפת אשראי ערך הערבות לשווה תומר , תחילה•
Credit Equivalent  Amount ) שימוש במקדמי באמצעות

 (.CCF- Credit Conversion Factors)לאשראי המרה 
הסיכון אשראי יוכפל במשקל הערך לחשיפת שווה , לאחר מכן•

(RW- Risk Weight )לפי הדירוג של החיצוני של הנערב. 
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מה נעשה בבנקים בנושא  . 3

 ?ערבויות
 :203' ניהול בנקאי תקין מסעל פי הוראת •

ערבות לקונה )ערבויות להבטחת השקעות של רוכשי דירות 1.
הבטחת השקעות של ( )דירות( )לחוק מכר( 1)2דירה לפי סעיף 

יקבלו מקדם המרה לאשראי , (1974 -ה "התשל, (רוכשי דירות
אם הדירה   50% -ו, אם הדירה כבר נמסרה למשתכן 10%של 

 .טרם נמסרה למשתכן
יקבלו מקדם המרה לאשראי ( ביצוע וטיב)ערבויות אוטונומיות 2.

  50% -ו, אם מועד הפירעון המקורי שלהן הוא עד שנה 20%של 
 .אם מועד הפירעון המקורי שלהן הוא למעלה משנה
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מה נעשה בבנקים בנושא  . 3

 ?ערבויות
 :מבדיקה שערכנו עולה•

למכור  )משך הזמן מהרגע שהקבלן החל לשווק את הפרוייקט 1.
 Worst Case -ב, ועד לרגע תחילת הבנייה( דירות על הנייר

Scenario  שנתייםהינו. 
לבנות ועד לרגע מסירת  שהקבלן החל מהרגע משך הזמן 2.

 .שנתייםהינו  Worst Case Scenario -ב, הדירה למשתכן
למשתכן ועד הדירה מהרגע שהקבלן מסר את משך הזמן 3.

 .שנתייםהינו  Worst Case Scenario -בלרגע  
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מה נעשה בבנקים בנושא  . 3

 ?ערבויות
 :הנוסחאות הרלוונטיות הן•

 
 
 

שווה               הוא סכום  CEA , נכס משוקלל לסיכוןהוא   RWAכאשר •
 .הוא משקולת הסיכון RW -ו
 
 
 

הוא   CCF-והקרן או הערך הנקוב של ההלוואה הוא   Lכאשר •
 מקדם ההמרה לאשראי

RWCEARWA 

CCFLCEA 
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מה נעשה בבנקים בנושא  . 3

 ?ערבויות
 :203להלן טבלת הדירוגים החיצוניים של הוראה •
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מה נעשה בבנקים בנושא  . 3

 ?ערבויות
 :דוגמא מספרית•
ח כאשר הנערב  "מיליון ש 1.5על סך , נניח ערבות חוק מכר•

אחת כאשר הדירה כבר  פעם , +BBקבלן בדירוג /הינו חברה
 .נמסרה למשתכן ופעם שנייה שהיא טרם נמסרה למשתכן

 




MMRWA

MMCEA

MMRWA

MMCEA

125.1%15075.0

75.0%505.12

225.0%15015.0

15.0%105.11
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מה נעשה בבנקים בנושא  . 3

 ?ערבויות
 :דוגמא מספרית•
ח כאשר הנערב הינו  "מיליון ש 2על סך , נניח ערבות טיב•

אחת כאשר מועד הפירעון המקורי פעם ,  +Aחברה בדירוג 
שלה הוא עד שנה ופעם שנייה כאשר מועד הפירעון המקורי 

 .משנהשלה הוא למעלה 
 



MMRWA

MMCEA

MMRWA

MMCEA

5.0%501

1%5022

2.0%504.0

4.0%2021
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מה נעשה בבנקים בנושא  . 3

 ?ערבויות
ההון הנדרש שלהם בגין  מחשבים את בישראל כיום הבנקים •

(  חוק מכר ואוטונומיות)בערבויות סיכוני האשראי הגלומים 
 .203' בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין מס

-Internal Rating)על פי הגישה המבוססת על דירוגים פנימיים •
Based Approach) , סיכוני בנק יחשב את ההון הנדרש לו בגין

 .שנתן באופן הבאערבות אשראי של 
 -CEA)לחשיפת אשראי ערך הערבות לשווה תומר , תחילה•

Credit Equivalent  Amount ) שימוש במקדמי באמצעות
 (.CCF- Credit Conversion Factors)לאשראי המרה 

במרווח האשראי אשראי יוכפל הערך לחשיפת שווה , לאחר מכן•
 .הנורמטיבי המייצג ללקוח
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מה נעשה בבנקים בנושא  . 3

 ?ערבויות
 -PD)מרווח האשראי הינו מכפלת ההסתברות לחדלות פירעון •

Probability to Default ) בשיעור ההפסד בהינתן חדלות פירעון
(LGD- Loss Given Default ,1 -כאשר זהו השיעור המשלים ל  

 (.Recovery Rate -ה, של שיעור ההשבה
הסתברות מותנית לחדלות  עם קונצרנית ח "ניקח לדוגמא אג אם•

הרי שמרווח , 30%של השבה לשנה ושיעור  2.14%של פירעון 
 :האשראי הינו

 
 
 

ח  "יותר מאג( (1.5%נקודות בסיס  150ח מניבה "האג, משמע•
 .סיכוןממשלתית חסרת 

 
 

 
לשנה כתוצאה מחדלויות   1.5%ח מצפה להפסיד "האגמחזיק 
 .פירעון

 

   

%5.1

%301%14.21





CS

LGDPDRRPDCS
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מה נעשה בבנקים בנושא  . 3

 ?ערבויות
למעשה הבנק מתמחר את ההפסד הצפוי שלו  ? מה זה אומר•

 .באמצעות מרווח האשראי
מערכה הנקוב של   1.5%להפסיד הבנק מצפה , במקרה דנן•

 .מחדלות פירעון אפשריתכתוצאה ח כל שנה "האג
 :ןהנוסחאות הרלוונטיות כאן ה•

 
 

 
הינו החשיפה הנתונה  EAD ,הצפויההפסד הוא   ELכאשר•

 LGD,פירעוןההסתברות לחדלות הוא   PD,פירעוןחדלות לסיכון 
הוא הקרן או הינו  E, הינו שיעור ההפסד בהינתן חדלות פירעון

 .מקדם ההמרה לאשראיהוא  CCF -הערך הנקוב של ההלוואה ו
 
 

 
 
 

LGDPDEADEL  CCFEEAD 
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מה נעשה בבנקים בנושא  . 3

 ?ערבויות
לסך ההפסדים  שווה ערבויות של תיק ( EL)ההפסד הצפוי •

 .את התיקהערבויות המרכיבות הצפויים של 
 

 
 
 

 

לשם כך  ? ומה אם ההפסד בפועל יעלה על ההפסד הצפוי•
 :הבנק מחשב את ההפסד הבלתי צפוי

 
 
 

 



n

i

iii

n

i

iP LGDPDEADELEL
11

222

PDLGD LGDPDEADUL  
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מה נעשה בבנקים בנושא  . 3

 ?ערבויות
יהיה שווה לפחות של תיק ערבויות ( UL)הבלתי צפוי ההפסד •

 .מסך ההפסדים הלא צפויים הערבויות המרכיבות את התיק
 
 
 
 
 

 diversification) קיימים יתרונות מביזורשבתיק  ,משמע•
benefits.) 

  ULP -הרי ש, עבור מקרה פרטי שבו               וגם                  •
יהיה שווה לסך מסך ההפסדים הלא צפויים הערבויות  

 .המרכיבות את התיק
 

 
 
 
 

 


 


n

i

n

j

jijiP ULULUL
1 1

,

jiji 1,
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מה נעשה בבנקים בנושא  . 3

 ?ערבויות
שבנוסחה    PD-האת אומדים הבנקים , לעניין ערבות חוק מכר•

האחת , של שתי הסתברויות שאינן תלויות זו בזולעיל כמכפלה 
יגיע לחדלות פירעון והשנייה הינה  לכך שהקבלן הינה ההסתברות 

 .חוק מכר תמומשלכך שערבות ההסתברות 

.  חוק מכר הינה אפסיתערבות ההסתברות שיחלטו "•
היות  , הפרויקטהבנק יעדיף תמיד להשלים את 

והקרקע משועבדת לבנק והבנק מלווה פיננסית את  
גם אנחנו לא דורשים מהקבלן ערבות  לכן  -הפרוייקט 

כי כבר יש  , נמוךדי כאן הוא   LGD-בנוסף ה. ביצוע
ציטוט ממייל שקיבלתי ממנהלי סיכוני , "שלד על הקרקע

 .  האשראי של אחד מחמשת הבנקים הגדולים
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 מודלים לתמחור ערבויות. 4

ביצוע  , חוק מכר)להציג מודלים לתמחור ערבויות , נתבקשנו•
 (.וטיב

לשם כך עברנו על הספרות המקצועית במיוחד בנושא המכונה  •
Loan Guarantees. 

כלכלי  כבעלת שווי , אנו רואים בזכות לקבלת ערבות חוק מכר•
הנובע לאותם רוכשי דירה מההפסד שעשוי להיגרם להם 

 .מחדלות פירעון של המוכר
 .בדקנו שיטות לקביעת העלות של ערבות שכזו, לפיכך•
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 מודלים לתמחור ערבויות. 4

שמופיע כפי מספר גישות המוצעות בספרות הכלכלית ישנן •
 Methods of Loan Guaranteeמהמאמר בציטוט 

Valuation and Accounting: 
 

• "The first method is the “rule of thumb" approach which 
uses the market value of the debt (or relevant 
underlying variables) and compares it with a risk-free 
asset to determine the value of guaranteeing the risky 
debt…The second method is the market-valuation 
method, where similar assets with and without 
guarantees are compared, and it is assumed that the 
market accounts for the value of the guarantee.” 
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 מודלים לתמחור ערבויות. 4

• "It is difficult to point to something in general. The 

value of guarantees should be derived from a 

structured model based on the credit spread 

(CDS type). It depends very much on the 

correlation between the guaranteed firm and the 

guaranteeing firm. The value of guarantees is also 

similar to a short position in a Put option on assets 

of both companies – very similar to a senior debt.” 
מחמשת מאחת למימון ' פרופציטוט ממייל שקיבלתי מ•

 .האוניברסיטאות הגדולות בארץ
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 מודלים לתמחור ערבויות. 4

ערבות אשר באופן כללי יש מספר שיטות שהוצעו לאמידת •
 .מודי ופאטרוהסקירה של במאמר מפורטות 

 .הנתוני השוקשל אמפירי הגישה הראשונה מבוססת על ניתוח •
חוב קיים  השוק של יש עבודות האומדות את ההבדל בין שווי •

,  הצפויים לנבוע מהחובהערך הנוכחי של תזרימי המזומנים , קרי)
הערך הנוכחי  לבין ( נורמטיבית מייצגת למנפיקבריבית שוק מהוון 

 .החוב מהוון בריבית שוק חסרת סיכוןשל 
סוג אחר של מחקר התמקד בניתוח הפערים בין שווי נכסים כולל  •

 .ערבות לבין שווי נכסים דומים ללא ערבות
בדיקות אלה הן בעייתיות בגלל מגבלת הנתונים והקושי לנטרל •

 .אפקטים אחרים על התוצאות
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 מודלים לתמחור ערבויות. 4

ב ומרביתם על חברות מסוכנות עם "בוצעו בארהבדיקות אלה •
 .סטיות תקן של שיעורי התשואה ברמות גבוהות

לפיה ניתן לתמחר את , CDS -ההינה גישת גישה אחרת •
 .  CDSהערבות כחוזה 

שהערבות מבטחת את בעל החוב מפני חדלות פירעון הוא הרעיון •
על חוב מסוים אומד למעשה   CDS -חוזה הועל כן , של הלווה

יש דוגמה מספרית לחישוב  )לבעל החוב ההפסד הפוטנציאלי את 
 (.בנספחים למצגת

מתאימה יותר לתמחור ערבויות   CDS -לטעמנו גישת ה, עם זאת•
 .ביצוע וערבויות טיב מאשר ערבויות חוק מכר
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 מודלים לתמחור ערבויות. 4

ערבות  לפיה ניתן לתמחר , נוספת הינה גישת האופציותגישה •
 .כאופציית מכר על שווי הנכסים של הלווה

החוב את שהערבות מאפשרת לבעל החוב למכור הרעיון הוא •
כאשר הלווה מגיע למצב  , קרי)הוא מאבד מערכו כאשר במיוחד 

נכסי הפירמה עם ועל כן אופציית המכר על , (של חדלות פירעון
את ההפסד מחיר מימוש השווה לערכו העתידי של החוב אומדת 

 .לבעל החובהפוטנציאלי 



  

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

 מודלים לתמחור ערבויות. 4

מכר קיימת ההנחה  הערבות כאופציית בבסיס חישוב שווי •
מפצה את בעל  ( במקרה זה תיאורטית)שהענקת אופציית מכר 

שברשותו החוב ידי הענקת זכות לבצע מכירה של החוב על 
סך הקרן  , קרי)במחיר השווה לערך העתידי של ההתחייבויות 

בעת חדלות  , (לשלםוהריבית הצבורה שהחברה הבטיחה 
ובכך הופכת את החוב המסוכן לחוב חסר )הפירעון של הלווה 

 (.סיכון
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 –ישנן שתי גישות מקובלות לקביעת שווי הערבות זה בעניין •
שבה חדלות הפירעון של הלווה  , (1974)לפי גישת מרטון , האחת

גם אם במהלך  , T, במועד החזר החוב הנקובאפשרית אך ורק 
 . לחובחיי הערבות שווי נכסי הפירמה יירד מתחת 

מרטון מתמחר את שווייה הכלכלי של ערבות כאופציה מכר ונילה •
 (..  יש דוגמה מספרית לחישוב בנספחים למצגת)אירופאית 

גורסת כי לא ( 2003)לפי גרסת טאדלה ויאנג , הגישה השנייה•
ייתכן שבמהלך חיי הערבות שווי נכסי הפירמה יירד מתחת לחוב  
הנקוב ועדיין חדלות הפירעון של הלווה תתאפשר אך ורק במועד 

 .T, החזר החוב הנקוב
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כשמצבה הפיננסי של החברה מידרדר בעלי החוב לרוב   -לאמור•
או שהחברה עצמה  , דורשים להעמיד את החוב לפירעון מיידי

 . מ מול בעלי החוב"עושה מהלך יזום ונכנסת למו
את שווייה הכלכלי של ערבות כאופציה  טאדלה ויאנג מתמחרים •

 (.  מסוג חסם)אקזוטית אירופאית מכר 
עשויה  ( Knock In)לשיטתם תמחור ערבות כאופציית חסם •

כיוון שהוא , לשפר את אמידת ההפסד הצפוי לבעלי החוב
להתרחש בכל עת מרגע  הפירעון מאפשר לאירוע חדלות 

 (.יש דוגמה מספרית לחישוב בנספחים למצגת) Tועד ההנפקה 
לא היו הראשונים להציע שימוש  ( 2003)נציין כי טאדלה ויאנג •

ואחרים שהציעו שהחסם  ( 1976)קדמו להם בלק וקוקס , בחסם
 .ל גם לגבי שערי הריבית"יהיה סטוכסטי או קבוע ואותו כנ
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מרטון הינה המחמירה מבין השתיים ובבסיסה הנחת ברור כי •
הפירעון של הלווה תתאפשר אך ורק במועד ההנחה שחדלות 

ועל כן שווייה הכלכלי של ערבות   T, החזר החוב הנקוב
המחושבת על בסיס גישת מרטון גבוה משווייה של ערבות  

 .  המחושבת על פי גישת טאדלה ויאנג
שווי הערבות הוא פונקציה עולה של , יצויין כי בשתי הגישות•

היחס שבין ערכו  )יחס המינוף , סטיית התקן של נכסי הפירמה
מהוון בריבית שוק חסרת סיכון לשווי נכסי , הנוכחי של החוב

 .והזמן עד לפירעון החוב( הפירמה
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אנחנו בשווי פנימי משכללים את המתודולוגיה של טאדלה ויאנג  •
ומתאימים אותה לתנאי המציאות בכך שאנו מתמחרים  ( 2003)

 :את שווייה הכלכלי של הערבות כדלקמן
 .כאופציה אמריקאית ולא כאופציה אירופאית1.
מודל מונטה  או /רשת כגון המודל הבינומי ומודלי באמצעות 2.

כיוון שהם   למודלים סגוריםגמישים יותר ביחס אשר הינם קרלו 
ולכן מביאים בחשבון מצבי  " עץ החלטות"בשיטה של בנויים 

:  פרמטרים לאורך התקופה כגוןומאפשרים שינוי טבע שונים 
שיעור תשואת הדיבידנד על נכסי  , הריבית חסרת הסיכוןשיעור 

השפעת תקופת גרייס  , סטיית התקן של נכסי הפירמה, הפירמה
 .  'חסם חדלות פירעון וכו, לקבלן
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-Jump)באמצעות תהליך סטוכסטי הכולל דיפוזיית קפיצות 3.
Diffusion )של הלוגריתם הטבעי של תשואות נכסי הפירמה. 

טאדלה  מעל לחסם חדלות הפירעון של  ,באמצעות חסם נוסף4.
ומטרתו להגדיל את  , חסם זה הינו חסם מצוקה פיננסית. ויאנג

סטיית התקן של נכסי הפירמה במכפיל מסוים כאשר נכסי 
הקרן והריבית הצבורה  מסך  101% -הפירמה נופלים מתחת ל

מה שמייצג סטיית תקן מוגדלת  , לשלםשהחברה הבטיחה 
 .בתקופות של מצוקה פיננסית

אנו מניחים כי הערך העתידי של ההתחייבויות לתשלום צומח 5.
 .אקספוננציאלית בשיעור ריבית מסוים

 .שיעור צמיחה מסוים של נכסי הפירמהאנו מניחים 6.
 .ועוד כהנה וכהנה פרמטרים מיוחדים•
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שלנו  הסטטיסטי שהמערכת ולפלט דוגמאות ולגרפים להלן •
 .מפיקה בעת חישוב שווי כלכלי של ערבות
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משמש לתמחור ערבויות  ( 1977)מודל מונטה קרלו של בויל •

 .בלבד( ונילה או אקזוטיות)כאופציות אירופאיות 

,  גמו למשל)במקרים שבהם מעורבות תכונות אמריקאיות •

רצוי להשתמש  ( למימוש אופטימאלי לפני הפקיעהאפשרות 

גישת  : בגרסאות מורכבות יותר של סימולציות מונטה קרלו כגון

וגישת  ( 2001)שוורץ -הריבועים הפחותים של לונגסטאף

 .  של אנדרסן( 2000)פרמטריזציית גבול המימוש 
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 המערכת של רן. 6



www.Navayuga.com  

 מסרים העיקריים מצוות זקן הנוגעים לאשראי קמעונאי
 

  כלים / המוצרים הנגשת / ובפישוט הלקוח של המיקוח כוח או/ו כוחו העצמת▪

 הקמעונאי הלקוח לשימוש
 

 כלל נחלת שהוא מלא מידע משוכללת תחרות של לקיומה הכרחי תנאי▪

 צרכנים-ו ספקים ,המשתתפים
 

 סימטרית המידע בין הבנק ללקוח-אי/ לבטל פערי המידע / יש לצמצם  ולכן      
 

 הבטחת אנונימיות המידע לגבי הלקוחות▪
 

  ,ניהולית מיומנות או/ו פיננסית השכלה חסרים ובינוניים קטנים עסקים בעלי▪

 מדורגים אינם-ו בתדירות מנותח או/ו תדיר אינו אודותיהם המידע
 

 

 התארגנות מיוחדת  / נדרשות עלויות אדמיניסטרטיביות גבוהות  ולכן      
 

 שוק / הלקוחות על או/ו הקמעונאי הלקוח בידי אחיד השוואתי מידע העדר▪

www.ran-gazit.com  
www.self-rating.com  

http://www.navayuga.com/
http://www.ran-gazit.com/
http://www.ran-gazit.com/
http://www.ran-gazit.com/
http://www.ran-gazit.com/
http://www.ran-gazit.com/
http://www.self-rating.com/
http://www.self-rating.com/
http://www.self-rating.com/
http://www.self-rating.com/
http://www.self-rating.com/


www.Navayuga.com  

Self-Rating.com 

 : כלומר

 -בחיוב סמלי  -" עשה זאת בעצמך"במתכונת ( SaaS)בניית תוכנה כשרות    

 :הערכה עצמית לצורך שיפור  , בפרטיותו, המאפשרת למשתמש   

 Performances -ביצועים ▪

 Credit Worthiness –עמידה באשראי / יכולת החזר ▪

   Competitive Positioning -מיצוב תחרותי בענף ▪

 :ובנוסף מהווה גם   

 כלי ניהולי בכלל וניהול סיכונים בפרט▪

 (Due Diligence)פלטפורמה לבדיקת נאותות ▪

 מ עם ספקי אשראי  "יועץ במו▪

 

   הרעיון הבסיסי

   Win Win –ניהול עסקי לרבות ניהול סיכונים  / פלטפורמה אינטרנטית לפיתוח / כלי 

 (אינדיקציה)מבוסס דירוג   –ללא צורך בידע מוקדם , לשימוש שחקני משק שונים
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http://www.navayuga.com/


www.Navayuga.com  

 לכל עסק דירוג אשראי  

 המסביר לעומק / פרטי ניתוח בכל קישור
 .הנבדק העסק על והשפעתו מהותו

 בכדי פרטני ניתוח לכל צבעוני סימון

  .הרצף על הנבדק מקום היכן להצביע

  / "טיפים" / עצות עם קישורים לסימונים

 .לשיפור הכוונות

  את לגרור יתאפשר הבאות בגרסאות

 .דינמיות השפעות להבין הסמן

www.ran-gazit.com  
www.self-rating.com  

    תצוגה גרפית מובנת מעצמה

  אינדיקציה כלליתהכוללת 

חתכים שונים לאפשר   ולפי

 הבנה לעומק ואפשרות שיפור  

http://www.navayuga.com/
http://www.ran-gazit.com/
http://www.ran-gazit.com/
http://www.ran-gazit.com/
http://www.ran-gazit.com/
http://www.ran-gazit.com/
http://www.self-rating.com/
http://www.self-rating.com/
http://www.self-rating.com/
http://www.self-rating.com/
http://www.self-rating.com/


www.Navayuga.com  

 Self Rating  לסוכנויות Self Rating      דוגמאות להשוואה בתוצאות מהאב טיפוס של

www.ran-gazit.com  
www.self-rating.com  

מוזמנים  

 להתנסות

http://www.navayuga.com/
http://www.ran-gazit.com/
http://www.ran-gazit.com/
http://www.ran-gazit.com/
http://www.ran-gazit.com/
http://www.ran-gazit.com/
http://www.self-rating.com/
http://www.self-rating.com/
http://www.self-rating.com/
http://www.self-rating.com/
http://www.self-rating.com/
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נספחים ודוגמאות  
 מספריות
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 CDS -גישת ה - 1נספח 

  CDS -של ה( Mid-Market)ניתן לחשב את המרווחים היציגים •
הממוצע של מרווחי  , קרי)על יישויות מיוחסות אינדיבידואליות 

מתוך  ( המצוטטים על ידי ברוקרים CDS -הקניה והמכירה של ה
 .  אומדני ההסתברות לחדלות פירעון

 .נמחיש כיצד זה מתבצע באמצעות דוגמה פשוטה•
נניח כי ההסתברות שלווה מסוים יגיע לחדלות פירעון במהלך  •

מותנית בכך שאותו לווה מסוים לא הגיע לחדלות  , שנה מסויימת
 .2%היא , פירעון מוקדם יותר
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מציגה את ההסתברויות לשרידות ואת ההסתברויות   1טבלה •
ההסתברויות לחדלות פירעון , קרי)הלא מותנות לחדלות פירעון 

(  ממש כמו שערי ריבית ספוט, כפי שהן משתקפות בזמן אפס
 .השנים הבאות 5 -עבור כל אחת מ

טווח זמן 

)שנים(

ההסתברות 

השולית לחדלות 

 Default( פירעון

)Probability

ההסתברות 

השולית לשרידות 

 Survival(

)Probability

שיעור 

ההסתברות 

המותנית לחדלות 

 Default( פירעון

)Intensity

שיעור ההסתברות 

המותנית לשרידות 

 Survival(

)Intensity

12.00%98.00%0.02000.9800

22.00%98.00%0.01960.9604

32.00%98.00%0.01920.9412

42.00%98.00%0.01880.9224

52.00%98.00%0.01840.9039



  

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

 CDS -גישת ה - 1נספח 

השנה   במהלךלחדלות פירעון יגיע ההסתברות שהלווה המסוים •
עד  ישרוד וההסתברות שהלווה המסוים  0.02הראשונה היא 

 .0.98השנה הראשונה היא לסוף 
השנה  במהלך פירעון לחדלות ההסתברות שהלווה המסוים יגיע •

וההסתברות שהלווה  x 0.02 0.98=  0.0196השנייה היא 
היא                                השנה השנייה עד לסוף  המסוים ישרוד

0.9604  =0.98 x 0.98. 
השנה   במהלךפירעון לחדלות ההסתברות שהלווה המסוים יגיע •

 .וכך הלאה, x 0.02 0.9604=  0.0192היא השנייה 
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הפירעון מתרחשות תמיד באמצע  כי חדלויות מניחים אנו •
 CDSעסקת ההחלפה מסוג ( Payments)השנה וכי תשלומי 

,  בסוף כל שנה, פעם בשנה CDS -משולמים על ידי קונה ה
 (.לצורך הענייןביטוח ההפך מתשלומי )עבור השנה שחלפה 

  5%הוא אנו מניחים כי שיעור הריבית חסרת הסיכון , בנוסף•
 .40%וכי שיעור ההשבה הוא ( בחישוב רציף)לשנה 

ועל כן  , כמו לכל עסקת החלפה יש שני רגליים CDSלעסקת •
האחד , סביר היה שנתמחר אותה כהפרש בין שני זרמי מזומנים

  -שקונה ה( Payments)הינו ערכם הנוכחי של סך התשלומים 
CDS ישלם למוכר ה- CDS  והאחר הינו ערכם הנוכחי של סך

של בקרות אירוע , יקבל CDS -שקונה ה( Payoffs)התקבולים 
 .  CDS -ממוכר ה, הלווה המסויםפירעון של חדלות 
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משולמים   CDS -היות והתשלומים שאותם משלם קונה ה, אולם•
עבור השנה שחלפה מאחר והנחת העבודה הינה  , בסוף כל שנה

,  באמצע השנה, אם וככל שתתרחש, כי חדלות הפירעון תתרחש
הינו למעשה   CDS -קונה ה, הרי שבקרות אירוע חדלות פירעון

מבוטח ומוגן מפני חדלות פירעון מכל הבחינות הכלכליות  
מבלי שלמעשה שילם עבור תקופת  , והאפקטיביות המהותיות

ועל כן עליו להשלים באמצעות תשלום כמובן  , הביטוח האמורה
בגין מחצית השנה שחלפה מאז התשלום , את החלק היחסי

 .הפירעוןהאחרון ששילם ועד לקרות אירוע חדלות 
ואיננו יכולים לשים את האצבע ולומר מתי תקרה חדלות  היות •

 הפירעון הרי שיש לנו סט זרמי מזומנים שלישי
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כהפרש בין שני זרמי   CDS -אנו נתמחר את חוזה ה, לפיכך•
האחד הינו סך הצברם של ערכם הנוכחי של סך  , מזומנים

וערכם הנוכחי של  ( Regular Payments)התשלומים הקבועים 
  CDS -שקונה ה( Accrual Payments)סך התשלומים הצבירים 

בקרות אירוע חדלות פירעון של הלווה  CDS -ישלם למוכר ה
(  Payoffs)המסוים והאחר הינו ערכם הנוכחי של סך התקבולים 

הלווה  בקרות אירוע חדלות פירעון של , יקבל CDS -שקונה ה
 .  CDS -ממוכר ה, המסוים
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מציגה את חישוב ערכם הנוכחי של סך התשלומים   2טבלה •
ישלם   CDS -הצפויים שקונה ה( Regular Payments)הקבועים 
  sבהנחה שפרמיית הביטוח הינה בשיעור של , CDS -למוכר ה

 .ח"ש 1של ( גבול אחריות)לשנה על קרן רעיונית )%( 

טווח זמן 

)שנים(

 ההסתברות 

המותנית לשרידות 

 Survival(

)Intensity

פרמיית 

הביטוח 

השנתית 

)%(

התשלום 

הקבוע הצפוי 

 Regular(

)Payment

גורם 

ההיוון

הערך הנוכחי של 

התשלום הקבוע 

 Regular( הצפוי

)Payment

10.9800s0.9800s0.95120.9322s

20.9604s0.9604s0.90480.8690s

30.9412s0.9412s0.86070.8101s

40.9224s0.9224s0.81870.7552s

50.9039s0.9039s0.77880.7040s

4.0704sסך הכל
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  sשהתשלום השלישי של  0.9412קיימת הסתברות של , לדוגמא•
 .  אכן ישולם

והערך הנוכחי שלו  s0.9412התשלום הקבוע הצפוי הוא למעשה •
 .s 0.8101  =3x0.05- se0.9412הוא 

 Regular)סך ערכם הנוכחי של התשלומים הקבועים , לפיכך•
Payments )הצפויים שקונה ה- CDS ישלם למוכר ה- CDS  

 .s4.0704הינו 
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מציגה את חישוב ערכם הנוכחי של התקבולים  3טבלה •
(Payoffs )הצפויים שקונה ה- CDS בקרות אירוע חדלות  , יקבל

גבול  )על קרן רעיונית , CDS -ממוכר ה, המסויםפירעון של הלווה 
 ח"ש 1של ( אחריות

טווח זמן 

)שנים(

ההסתברות 

המותנית לחדלות 

 Default( פירעון

)Intensity

שיעור 

ההשבה 

)Recovery(

שיעור ההפסד 

בהינתן חדלות 

)LGD( פירעון

התקבול 

הצפוי 

)Payoff(

גורם 

ההיוון

הערך הנוכחי 

של התקבול 

)Payoff( הצפוי

0.50.020040%60%0.01200.97530.0117

1.50.019640%60%0.01180.92770.0109

2.50.019240%60%0.01150.88250.0102

3.50.018840%60%0.01130.83950.0095

4.50.018440%60%0.01110.79850.0088

0.0511סך הכל
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  sשהתשלום השלישי של  0.9412קיימת הסתברות של , לדוגמא•
 .  אכן ישולם

והערך הנוכחי שלו  s0.9412התשלום הקבוע הצפוי הוא למעשה •
 .s 0.8101  =3x0.05- se0.9412הוא 

 Regular)סך ערכם הנוכחי של התשלומים הקבועים , לפיכך•
Payments )הצפויים שקונה ה- CDS ישלם למוכר ה- CDS  

 .s4.0704הינו 
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מציגה את חישוב ערכם הנוכחי של התקבולים  3טבלה •
(Payoffs )הצפויים שקונה ה- CDS בקרות אירוע חדלות  , יקבל

גבול  )על קרן רעיונית , CDS -ממוכר ה, המסויםפירעון של הלווה 
 . ח"ש 1של ( אחריות

 
 
 

טווח זמן 

)שנים(

ההסתברות 

המותנית לחדלות 

 Default( פירעון

)Intensity

שיעור 

ההשבה 

)Recovery(

שיעור ההפסד 

בהינתן חדלות 

)LGD( פירעון

התקבול 

הצפוי 

)Payoff(

גורם 

ההיוון

הערך הנוכחי 

של התקבול 

)Payoff( הצפוי

0.50.020040%60%0.01200.97530.0117

1.50.019640%60%0.01180.92770.0109

2.50.019240%60%0.01150.88250.0102

3.50.018840%60%0.01130.83950.0095

4.50.018440%60%0.01110.79850.0088

0.0511סך הכל
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אנו מניחים שחדלויות הפירעון תמיד , כפי שהזכרנו מוקדם יותר•
 .קורות באמצע השנה

שהתזרים אכן ישולם   0.0192אם קיימת הסתברות של , לדוגמא•
 .באמצע השנה השלישית

אזי התזרים הצפוי בזמן זה  , 40%בהינתן ששיעור ההשבה הוא •
הוא ההפסד נטו  60%כאשר ) x 0.6 x 0.0192 1=  0.0115הוא 

בהנחה והוא , בקרות אירוע חדלות פירעון CDS -של קונה ה
אגורות על כל שקל שהוא  40 -המסוים כמהלווה יקבל בחזרה 

 (.  השקיע
הערך הנוכחי של התקבול הצפוי הוא                                      •

0.0102  =3x0.05- e0.0115. 
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הצפויים  ( Payoffs)סך ערכם הנוכחי של התקבולים , לפיכך•
הלווה בקרות אירוע חדלות פירעון של , יקבל CDS -שקונה ה
 .ח"ש 0.0511הוא   CDS -ממוכר ה, המסוים
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מציגה את חישוב ערכם הנוכחי של התשלומים הצבירים   4טבלה •
(Accrual Payments )הצפויים שקונה ה- CDS , למוכר  ישלם
בהנחה , בקרות אירוע חדלות פירעון של הלווה המסוים, CDS -ה

לשנה על קרן רעיונית )%(  sשפרמיית הביטוח הינה בשיעור של 
 .ח"ש 1של ( גבול אחריות)
 
 
 

טווח זמן 

)שנים(

ההסתברות 

המותנית לחדלות 

 Default( פירעון

)Intensity

התקופה מהתשלום 

הקבוע האחרון ועד 

לתשלום הצביר 

הנוכחי

פרמיית 

הביטוח 

השנתית 

)%(

התשלום 

הצביר הצפוי 

 Accrual(

)Payment

גורם 

ההיוון

הערך הנוכחי של 

התשלום הצביר 

 Accrual( הצפוי

)Payment

0.50.02000.5s0.0100s0.97530.0097s

1.50.01960.5s0.0098s0.92770.0091s

2.50.01920.5s0.0096s0.88250.0085s

3.50.01880.5s0.0094s0.83950.0079s

4.50.01840.5s0.0092s0.79850.0074s

0.0426sסך הכל



  

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

 CDS -גישת ה - 1נספח 

שהתשלום הצביר הסופי   0.0192קיימת הסתברות של , לדוגמא•
 .אכן ישולם באמצע השנה השלישית

 .s0.5כל תשלום צביר הצפוי הינו •
התשלום הצביר הצפוי בזמן זה הוא                                         •

s 0.0096  =s0.5  x0.0192. 
 .s 0.0085  =2.5x0.05- s e0.0096הערך הנוכחי שלו הוא •
 .s 0.0426ערכו הנוכחי של התשלום הצביר הצפוי הוא•
 Accrual)סך ערכם הנוכחי של התשלומים הצבירים , לפיכך•

Payments )הצפויים שקונה ה- CDS  למוכר הישלם- CDS ,
הינו                                     , המסויםבקרות אירוע חדלות פירעון של הלווה 

s 0.0426. 
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עולה כי ערכם הנוכחי של סך התשלומים  4 -ו 2מטבלאות •
 .s 4.1130  =s0.0426s + 4.0704: הצפויים הינו

:  עולה כי הערך הנוכחי של התקבולים הצפויים הינו 9מטבלה •
0.0511. 

 .s=  0.0124 -נקבל ש, s4.1130  =0.0511, ממשוואת הערך•
 Plain Vanillaהמרווח המייצג של עסקת החלפה מסוג , לפיכך•

CDS נקודות  124כפול הקרן או  0.0124שנים צריך להיות  5 -ל
 (.1.24%)בסיס לשנה 

 .דוגמא זו נוצרה על מנת להמחיש את מתודולוגיית החישוב•
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סביר שנמצא כי החישובים הם הרבה יותר מעמיקים , בפרקטיקה•
התשלומים ( א) -היות ו, 4 -ו 3, 2מאלו שהצגנו בטבלאות 

סביר ( ב) -משולמים לעיתים קרובות יותר מאשר פעם בשנה ו
שנרצה להניח כי חדלויות הפירעון יכולות להתרחש לעיתים יותר  

 .קרובות מאשר פעם בשנה
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מקובל כי במועד הקמתה שווייה של ', מטעמי העדר ארביטראז•
כמו מרבית חוזי  , Plain Vanilla CDSעסקת החלפה מסוג 

 .שווה לאפס או קרוב לאפס, ההחלפה האחרים
 Plain Vanillaיכול להיות שלעסקת החלפה מסוג , במהלך חייה•

CDS יהיה שווי חיובי או שלילי. 
  Plain Vanilla CDSלדוגמא שעסקת ההחלפה מסוג , נניח•

 .נקודות בסיס 150בעבור ( לפני זמן מה)מהדוגמא שלנו הוקמה 
ערכם הנוכחי של סך התשלומים הצפויים שישלם קונה  , לפיכך•

  x 4.1130 0.0150=  0.0617הינו  CDS -למוכר ה CDS -ה
  CDS -בשעה שערכם התקבולים הצפויים שיקבל קונה ה

 .כאמור מוקדם יותר, 0.0511הינו CDS  -ממוכר ה
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 Market-to-Market)השווי המשוערך לשווי שוק  -לאמור•
Value ) של עסקת החלפה מסוג Plain Vanilla CDS   עבור
כפול  ( 0.0106)או , 0.0617 – 0.0511הינו   CDS -מוכר ה

 .הקרן
 Market-to-Market)באופן דומה השווי המשוערך לשווי שוק •

Value ) של עסקת החלפה מסוג Plain Vanilla CDS   עבור
כפול  ( -0.0106)או , 0.0511 – 0.0617הינו  CDS -קונה ה

 .הקרן
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ההסתברויות לחדלות פירעון המשמשות להערכת שווי עסקת  •
צריכות להיות הסתברויות   Plain Vanilla CDSהחלפה מסוג 

 ".אמיתי-עולם"ולא הסתברויות , נייטרליות לסיכון חדלות פירעון
ניתן לאמוד את ההסתברויות הנייטרליות לסיכון חדלות הפירעון  •

 .מתוך מחירי איגרות חוב או עסקאות החלפת נכסים
 .CDSניתן לחלצן מתוך ציטוטי , אלטנרנטיבית•
גישה זו דומה לפרקטיקה בשוקי האופציות לחילוץ סטיות התקן  •

 .המשתמעות הגלומות במחירי אופציות הנסחרות באופן פעיל
כך שאנו לא , 4 -ו 3, 2נניח שנשנה את הדוגמא בטבלאות •

 .יודעים את ההסתברויות לחדלות פירעון
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  CDS -נניח כי אנו יודעים כי המרווח היציג של ה, במקום זאת•
 5 -ל Plain Vanilla CDSעבור עסקת החלפה חדשה מסוג 

 .נקודות בסיס לשנה 100הינו , שנים
אנו יכולים למעשה לבצע חישוב הפוך ולהסיק שההסתברות  •

מותנית בכך שלה  )לחדלות פירעון המשתמעת הגלומה לשנה 
 .לשנה 1.61%הינה ( אירעה חדלות פירעון מוקדם יותר

היינו רוצים לאמוד הסתברות לחדלות פירעון שונה  , אידאלית•
עבור כל שנה במקום הסתברות שנתית ממוצעת לחדלות  

 .פירעון
אנו יכולים לעשות זאת אם היו לנו מרווחים יציגים של עסקאות  •

 .שנים 5 -ו 4, 3, 2, 1 -ל Plain Vanilla CDSהחלפה מסוג 
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נבנית באופן דומה לעסקת  CDS  Binaryעסקת החלפה מסוג •
פרט לכך שהתזרים הוא  , Plain Vanilla CDSהחלפה מסוג 

או  , אין התחשבות בשיעור ההשבה, כלומר)סכום דולרי קבוע 
עם שיעור   Plain Vanilla CDSלחילופין זהו מקרה פרטי של 

 (.0%השבה של 
ח במקום                "ש 1נניח כי בדוגמא הקודמת התקבול הצפוי הינו •

( Recovery– 1)ו x 1 ח וכי מרווח ה"ש- CDS  הואs. 
מוחלפת   3אך טבלה , נשארות ללא שינוי 4 -ו 2,1טבלאות •

 .5בטבלה 
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 CDS -גישת ה - 1נספח 

מציגה את חישוב ערכם הנוכחי של התקבולים   5טבלה •
(Payoffs )הצפויים שקונה ה- CDS  היקבל ממוכר- CDS  ,

קרן רעיונית  על , הלווה המסויםבקרות אירוע חדלות פירעון של 
 .  ח"ש 1של ( גבול אחריות)
 
 
 

טווח זמן 

)שנים(

ההסתברות 

המותנית לחדלות 

 Default( פירעון

)Intensity

שיעור 

ההשבה 

)Recovery(

שיעור ההפסד 

בהינתן חדלות 

)LGD( פירעון

התקבול 

הצפוי 

)Payoff(

גורם 

ההיוון

הערך הנוכחי 

של התקבול 

)Payoff( הצפוי

0.50.02000%100%0.02000.97530.0195

1.50.01960%100%0.01960.92770.0182

2.50.01920%100%0.01920.88250.0170

3.50.01880%100%0.01880.83950.0158

4.50.01840%100%0.01840.79850.0147

0.0852סך הכל
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 CDS -גישת ה - 1נספח 

נתון  , CDS Binaryעבור עסקת החלפה מסוג  CDS -מרווח ה•
  -כך שמרווח ה, s4.1130  =0.0852על ידי משוואת הערך 

CDS ,s , (. 2.07%)נקודות בסיס  207או , 0.0207הוא 
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 CDS -גישת ה - 1נספח 

או במחירי איגרות חוב על   CDSבין אם אנו משתמשים במרווחי •
מנת לאמוד את הסתברויות לחדלות פירעון אנו צריכים לאמוד  

 .את שיעור ההשבה
אם נשתמש באותו שיעור ההשבה הן לצורך אמידת  , עם זאת•

ההסתבריות הנייטרליות לסיכון חדלות פירעון והן לצורך  
 Plain Vanillaבמסגרת הערכת שווי עסקת החלפה מסוג 

CDS ,אזי השווי של ה- Plain Vanilla CDS (  או האומדן
 .אינו רגיש כל כך לשיעור ההשבה( CDS -למרווח ה

הסיבה לכך היא שההסתברויות המשתמעות לחדלות פירעון  •
והתקבולים הצפויים                 1(/R – 1) -הינן פרופורציונאליות בקירוב ל

הינם פרופורציונאליים בקירוב                      Plain Vanilla CDS -מה
 . R –(1) -ל
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 CDS -גישת ה - 1נספח 

הטענה אינה תופסת לגבי הערכת השווי לעסקת החלפה מסוג  •
CDS Binary. 

ההסתברויות המשתמעות לחדלות פירעון עדיין פרופורציונאליות  •
 .1(/R – 1) -בקירוב ל

התקבולים  , CDS Binaryעבור עסקת החלפה מסוג , עם זאת•
 .R -הצפויים אינם תלויים ב

 אם יש לנו גם את המרווח של עסקת החלפה מסוג, לסיכום•
Plain Vanilla CDS   וגם את המרווח של עסקת החלפה

אזי אנו יכולים לאמוד גם את שיעור  , Binary CDSמסוג 
 .ההשבה וגם את ההסתברות לחדלות פירעון
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 (1974)גישת מרטון  - 2נספח 

ערבות על חוב החברה הינה  , מודל לפיומרטון הציע  1974 -ב•
 .החברהעל שווי נכסי ( Put)מכר למעשה אופציית 

שכל החוב של החברה הינו איגרת חוב  , לשם הפשטות, נניח•
( אפסאיגרת חוב קופון או כלומר ללא קופון )המונפקת בניכיון 

 .שהנפיקה החברה, Tבזמן הנפדית 

 :נגדיר•

•V0 :  (.ערך נוכחי)שווי נכסי החברה היום 

•VT :  שווי נכסי החברה בזמןT (ערך עתידי.) 

•E0 :  (.ערך נוכחי)שווי הונה העצמי של החברה היום 

•ET :  בזמן שווי הונה העצמי של החברהT (ערך עתידי.) 
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 (1974)גישת מרטון  - 2נספח 

•F   :  בזמן סך התשלום הנדרש על החובT (ערך עתידי.) 
•V:   (.מניחים כי היא קבועה)הנכסים סטיית התקן של 
•E:   התקן הרגעית סטיית(Instantaneous )של ההון העצמי  . 
אזי החברה תגיע , (לפחות בתיאוריה)וזה הגיוני  ,F  > VTאם •

    .Tלחדלות פירעון בזמן 
 .שווי ההון העצמי הוא אפס, במצב שכזה•
ושווי ההון   T אזי החברה תפרע את החוב בזמן ,F  < VTאם •

 .F -  VTהעצמי בזמן זה הוא 
 :-כ Tהערבות בזמן מחשב את שווי , מודל מרטון•

 
 

 
 

 0,TT VFMaxP 



  

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

 (1974)גישת מרטון  - 2נספח 

על שווי נכסי ( Put)הוא אופציית מכר שווי הערבות  -כאמור•
 .הנדרש על החובלסך התשלום מחיר מימוש השווה עם החברה 

על על שווי ( Call)שווי ההון העצמי הינו אופציית רכש , כמו כן•
נכסי החברה עם מחיר מימוש השווה לסך התשלום הנדרש על 

 .החוב
מחשבת את שווייה הכלכלי הערבות  ( 1973)שולס -נוסחת בלק•

 :  -ככיום 
 

 

 :-ואת שוויו הכלכלי של ההון העצמי כיום כ•
 
 

   1020 dNVdNFeP rT  

   2100 dNFedNVE rT
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 (1974)גישת מרטון  - 2נספח 

 :כאשר•
 
 
 
 
 

הנייטרלית לסיכון שהחברה תגיע לחדלות פירעון על ההסתברות •
 .N(-2d)החוב שלה היא 

 .V ואת V0אנו צריכים את , N(-2d)על מנת לחשב את •
 .אחד מהשניים אינו נתון שוק הנצפה באופן ישיראף , אולם•
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 (1974)גישת מרטון  - 2נספח 

 .נצפה באופן ישיר  E0אזי , אם החברה נסחרת, עם זאת•
  -ו V0 -שמשוואת שווי ההון העצמי מספקת תנאי אחד ש, משמע•

V  לרצותצריכים. 
 .נתונים היסטוריים או מאופציותמתוך  Eניתן לאמוד את •
 :-אנו מקבלים ש( Itô’s Lemma)של איטו מהלמה •

 
 
 

 או•
 

00 V
V

E
E VE 






  010 VdNE VE  
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 (1974)גישת מרטון  - 2נספח 

 .צריכים לרצות V -ו V0 -מה שמספק לנו משוואה נוספת ש•
 .V -ו V0ל עבור "ניתן לפתור את צמד המשוואות הנ•
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 (1974)גישת מרטון  - 2נספח 

ח וסטיית  "מיליון ש 3שווי ההון העצמי שלחברה מסויימת הוא •
 .80%התקן של ההון העצמי הוא 

 .מיליון דולר בעוד שנה 10החברה התחייבה לשלם •
 .לשנה 5%שיעור הריבית חסרת הסיכון הינה •
 . F =10-ו E00.80  =E ,0.05 =r, T =1, =  3:  במקרה זה•
:                    -אם נפתור את צמד המשוואות סימולטנית נקבל ש•

12.40  = V00.2123 -ו  =V. 
 N(-d1= ) 0.088: -שכך , 1.3531הינו  d1 הפרמטר•
כך שההסתברות לחדלות פירעון הינה  , 1.1408 הינו d2 הפרמטר•

0.127 ( =d2-)N  12.7%או. 
 .9.40או , E0 V0-שווי השוק של החוב הינו •
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 (1974)גישת מרטון  - 2נספח 

מהוון בריבית שוק חסרת סיכון הינו                     , ערכו הנוכחי של החוב•
9.51  =e-0.05x110. 

 1.23% -והיא שווה ל 0.1169שווייה הכלכלי של הערבות הינו •
 .סיכוןמהוון בריבית שוק חסרת , הנוכחי של החובמערכו 

  -או כ, (9.51 – 9.40/)9.51ההפסד הצפוי על החוב הינו , לפיכך•
 .מהוון בריבית שוק חסרת סיכון, הנוכחי של החובמערכו  1.23%

נקבל , אם ננכה מההפסד הצפוי את ההסתברות לחדלות פירעון•
 91% -או כ, (0.127 – 0.0123/)0.127ששיעור ההשבה הינו 

 .  מהוון בריבית שוק חסרת סיכון, מערכו הנוכחי של החוב
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 (2003)טאדלה ויאנג גישת  - 3נספח 

ערכה של  עלות הערבות הינה , (2003)יאנג -לפי טאדלה•
המבוסס על יחס כלשהו בין  ), k, עם חסם יחסיאופציית מכר 

והריבית הצבורה  סך הקרן לבין , V, שווי נכסי הפירמה
 (.F, להחזירשהחברה הבטיחה 

הקרן  גבוה ממכפלת החסם בסך , V, כל עוד שווי נכסי הפירמה•
אופציה זו  , k x F, להחזירוהריבית הצבורה שהחברה הבטיחה 

 .  היא אופציית מכר ונילה אשר נמצאת במצב רדום
החסם  ייגע מכפלת  ,V, הפירמהנכסי בפעם הראשונה ששווי •

,               להחזירבסך הקרן והריבית הצבורה שהחברה הבטיחה 
k x F , אירופאיתמכר ונילה האופציה תהפוך לאופציית. 
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 (2003)גישת טאדלה ויאנג  - 3נספח 

אם טאדלה ויאנג גורסים כי אם החסם יקבע כשווה לערכם  •
תהיה  הרי שעלות הערבות תמיד , F, בספרים של ההתחייבויות

היא על החברה בנקודה שבה ישתלטו שכן בעלי החוב , אפס
 .שווה לשווי תביעותיהם

ונושים משיבים  , מנהלים נוטים לדחות את פשיטת רגלבמציאות •
 .תביעותיהםהרבה פחות מהערך המובטח של לעצמם 

הוא חסם על סכום ( 2003)חסם אחד שהוצא על ידי קרוסבי ובון •
נקוב השווה למחצית ערכן הפנקסני של ההתחייבויות השוטפות 

בספרי החברה בתוספת מחצית מערכן הפנקסני של 
 .החברהבספרי ההתחייבויות לזמן ארוך 

חסם אחר שהוצע הינו ששווי נכסי הפירמה נופל מתחת לשיעור  •
 .מערכן הפנקסני של סך ההתחייבויות בספרי החברה 70%של 
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 (2003)גישת טאדלה ויאנג  - 3נספח 

ויאנג ממדלים את שווי הערבות באמצעות הנוסחה של טאדלה •
 (.1991)ריינר ורובינשטיין 

 אם נשתמש בנתונים מהדוגמא של מרטון•
•12.40  = ,V00.2123  =V ,0.05 =r, T =1 ו-F =10  
נקבל ( V/Fעבור היחס ) 1.00עבור חסם פשיטת רגל של •

 .0.00ששווייה הכלכלי של הערבות הינו 
נקבל ( V/Fעבור היחס ) 0.98עבור חסם פשיטת רגל של •

 .0.1168ששווייה הכלכלי של הערבות הינו 
נקבל ששווייה  ( V/Fעבור היחס ) 0.7עבור חסם פשיטת רגל של •

 .0.0139הכלכלי של הערבות הינו 
הכלכלי של הערבות הינו להזכירכם ממודל מרטון קיבלנו ששווייה •

0.1169. 
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 (2003)גישת טאדלה ויאנג  - 3נספח 

עם רכיב גבול   Putאנחנו מידלנו את שווי הערבות כאופציית •
(Barrier ) מסוגKnock In (Down and In ) באמצעות מודל

המשולב במודל מונטה קרלו של בויל ( 2003)יאנג -טאדלה
סימולציה  על המבוסס , לתמחור אופציות אירופאיות( 1977)

של גורמי סיכון מרכזיים בגזירת ערך של נכסים  אקראית 
 (.(Risk neutralityנייטרלית פיננסים בהתפלגות סיכון 

מהשיטות המרכזיות בתחום  מודל זה הינו אחד , נכון להיום•
 .  ולדעתי הינו מתאים לתמחור ערבויותהמימון 

שיטת מונטה קרלו היא שיטה לפתרון בעיות חישוביות  •
 .באמצעות מספרים אקראיים
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 (2003)גישת טאדלה ויאנג  - 3נספח 

השיטה מאפשרת  , המקריות שבמספרים האקראייםלמרות •
להגיע לרמת דיוק נדרשת על ידי שימוש בחוק המספרים  

 .הגדולים
סוג סימולציה נפוץ ביותר בשימוש עבור נכסים פיננסיים   -כאמור•

לתמחור ( 1977)מורכבים הינו מודל מונטה קרלו של בויל 
 . אופציות אירופאיות

לתמחור אופציות אירופאיות  ( 1977)מודל מונטה קרלו של בויל •
בנוי על דגימה אקראית של גורמי סיכון מהתפלגות מתאימה  

 (. ההתפלגות הנורמלית סטנדרטית במקרה דנן)
על סמך הדגימה נוצרים מסלולים דמיוניים של שינויים בגורמי •

 .  סיכון לאורך זמן
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 (2003)גישת טאדלה ויאנג  - 3נספח 

בונים תזרים מזומנים וסדרת החלטות לכל מסלול , בהתאם לכך•
 . ומסלול

לבסוף מהוונים את תוחלת התמורה הכלכלית התזרימית  •
העתידית הצפויה לנבוע מכל המסלולים בשיעור הריבית חסרת 

 .על מנת לקבל קירוב לשווי של המכשיר פיננסי, סיכון
רמת הדיוק של שיטת מונטה קרלו נמדדת על ידי פרמטר שנקרא  •

Standard error of sample mean   אשר מהווה אינדיקציה
 .לאיכות התוצאה
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 (2003)גישת טאדלה ויאנג  - 3נספח 

,  נכסי הפירמה הצפויים בעתיד, בהתאם למתודולוגיית מרטון•
התעוררה  אופציית המכר פעם אחת לקביעה האם המשמשים 

לחיים או שנשארה רדומה ופעם שניה על מנת לחשב את  
נאמדו , התזרים הצפוי למחזיק האופציה במועד הפקיעה

באמצעות תהליך סטוכסטי הכולל תנועה בראונית גיאומטרית  
(Geometric Brownian Motion ) של הלוגריתם הטבעי של

 .  נכסי הפירמה במועד ההערכה
בעלי תנודתיות מתמדת  נכסי הפירמה הינם התהליך מניח כי •

,  (הילוך מקרי, Random Walk)שמורכבת משינויים אקראיים 
 (.  סחיפה, Drift)מגמה מסוימת בתוספת 

נשארים אף פעם במקום אלא הם  אינם נכסי הפירמה , משמע•
 .  נעים ונדים כל הזמן
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 :נוסחת החישוב לתהליך הסטוכסטי אשר שימשה בחישובינו•
 
 
 
 

הוא   r, (הקצרצר)הוא משך הזמן האינפינטיסימלי  Dt, כאשר•
 instantaneous interest)שיעור הריבית חסרת הסיכון הקצרה 

(rate ,d  לכן               )ההון העצמי הדיבידנד על היא שיעור תשואת

d E0  / V0   ו( נכסי הפירמהשיעור תשואת הדיבידנד על היא- e  
היא תנועה אקראית המייצגת את חוסר הוודאות לגבי תשואת 

נורמלית מפולגת זו תנועה ) האינפיניטסימליהמניה במשך הזמן 
 .Dtושונות   0תולת עם 
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 סקירה ספרותית. 2

שווייה הכלכלי של ערבות הבעלים על בסיס מודל , כלומר•
( 1977)מונטה קרלו של בויל יאנג המשולב במודל -טאדלה

ח והיא "שמיליארד  0.1167הינו לתמחור אופציות אירופאיות 
מהוון בריבית  , מערכו הנוכחי של החוב 1.227% -בשיעור של כ

 .שוק חסרת סיכון
כאשר האמד הינו ממוצע המדגם או )טעות התקן של האמד •

בדרך כלל משמשת כאינדיקציה לרמת  ( השווי ההוגן במקרה דנן
 .  הדיוק של מודל הסימולציה

וטעות התקן של האמד יורדת באיטיות רבה מאוד ככל  היות •
אזי יש להשתמש בעשרות אלפי , עולהשמספר הסימולציות 

על מנת להגיע לרמה סבירה של דיוק ( או אפילו יותר)סימולציות 
 (.0.0007 -כ)
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 הסיכונים   ניהול, ללא הערכות שווי"   

 "אפשריהוא בלתי    
 

  John C. Hull  (ון הל'ג) 

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

 (Options, Futures, and Other Derivativesהספר    

   2009   
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