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 מבוא 

במצגת זו נציג מודל להערכת שווי ופיצול איגרות חוב •
  .להמרה לרכיבי הון וחוב

מודל זה הוצג לראשונה על ידי בית ההשקעות  •
Goldman Sachs (1994) ,  פותח בהמשך על ידי

Tsiveriotis and Fernandes (1998) ,  והותאם במצגת
שבו ערך , זו למאפייניו הייחודיים של השוק המקומי

 . הקרן והקופון צמודים למדד המחירים לצרכן

מעריכים את שווי  , בשווי פנימי, ונלמעשה נסביר כיצד א•
הרכיב ההתחייבותי והרכיב ההוני של איגרת החוב 

 .להמרה שהנפיקה חברה
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איגרת חוב רגילה מול איגרת חוב  

 להמרה

הינה איגרת ( Straight Bond)איגרת חוב רגילה •

שערכה הנקוב שווה להחזר ההון המשולם למחזיק בה  

בעת פדיונה ותשלומי הריבית הם בסכום השווה לשיעור  

 .הריבית הנקובה מתוך הערך הנקוב

הינה איגרת ( Convertible Bond)איגרת חוב להמרה •

אשר למחזיק בה ניתנת  , חוב המונפקת על ידי חברה

האפשרות לוותר על תשלומי הקופון העתידיים ועל 

,  תשלומי הקרן ולהמירם במספר מסוים של מניות

 .שהוגדר מראש
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המאפיינים של איגרות חוב  

 להמרה

תנאי ההמרה נקבעים בחוזה האיגרת ומורכבים בדרך  •

 :כלל משני גורמים

מספר המניות שתתקבלנה עבור הערך : יחס ההמרה1.

 .lיסומן באות ; הנקוב של איגרת חוב אחת

 .Tיסומן באות ; משך חיי האופציה להמרה במניות2.

, כך: תנאי ההמרה יכולים להשתנות במשך חיי האיגרת•

יש תלות בין הזמן שעבר מיום הנפקת האיגרת , למשל

 .  לבין יחס ההמרה
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המאפיינים של איגרות חוב  

 להמרה

לעיתים אין חפיפה מלאה בין משך הזמן שעד לפדיון  •

איגרת החוב להמרה לבין משך חיי האופציה להמרה 

 .  במניות

לעיתים איגרות חוב אלה ניתנות לקריאה מוקדמת של  •

כך שלמנפיק נתונה הזכות  , (Callable Bond)המנפיק 

אופציה שאינה  , לקנותה בחזרה במחיר שנקבע בתנאיה

 . קיימת בדרך כלל בשוק איגרות החוב בישראל

   

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



המאפיינים של איגרות חוב  

 להמרה

מצוינים , מעבר להגדרת תנאי ההמרה של האיגרת•

( Straight)בחוזה המאפיינים של איגרת החוב הרגילה 

 .  שאותה מחזיק הרוכש
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גישות שונות להערכת איגרות  

 חוב להמרה

בשנים האחרונות פותחו גישות שונות להערכת איגרות  •

 .חוב להמרה בעלות סיכון אשראי

•Nyborg (1996 ) מציע גישה להערכת שווי איגרות החוב

 .  המושתתת על ניתוח מבנה ההון של החברה, להמרה

בגלל ריבוי  , קשה ליישום, שהיא אמנם נכונה, גישה זו•

כגון שווי , המשתנים שאינם נצפים באופן ישיר בשווקים

 .נכסי החברה וסטיית התקן של תשואות נכסי החברה
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גישות שונות להערכת איגרות  

 חוב להמרה

מציע  Goldman Sachs (1994 )בית ההשקעות •

שאותם יש להוון , להבחין בין התקבולים במזומן האיגרת

לבין אלו  , בריבית המותאמת לסיכון החברה המנפיקה

שאותם יש להוון , הנובעים מהמרת האיגרת במניות

 . בשיעור ההיוון חסר הסיכון
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גישות שונות להערכת איגרות  

 חוב להמרה

•Tsiveriotis ו- Fernandes (1998 )  משכללים

ומשפרים גישה זו ומציגים מודל הערכת שווי שלפיו שווי 

 :איגרת החוב להמרה מפורק לשני רכיבים

ללא , המניב תזרים מזומנים בלבד, רכיב התחייבותי1.

וזאת בהנחה  , התזרים הנובע מהמרת האיגרת במניות

כי מחזיק איגרת החוב להמרה מתנהג בצורה 

 ;  אופטימלית

 .המניב תזרים מנייתי בלבד, רכיב הוני2.
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 Cox andהמתודולוגיה של

Rubinstein (1985)   

•Cox and Rubinstein (1985 )  מעריכים את שוויה של
המכילה איגרת חוב , איגרת חוב להמרה כחבילה

קונצרנית רגילה וכתב אופציה שהנפיקה החברה 
(warrant) ,השווה לשווייה של , עם מחיר מימוש משתנה

 .איגרת החוב הרגילה
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 Cox andהמתודולוגיה של

Rubinstein (1985)   

הרי שלא ניתן  , היות ומדובר במחיר מימוש משתנה•
להעריך את שווי כתב האופציה שהנפיקה החברה הלווה 

הבנויים , Closed Form)על בסיס מודלים סגורים 
אשר אינם  , Rigid)וקשיחים ( מנוסחא אנליטית

כמו ( מאפשרים את שינוי הפרמטרים לאורך התקופה
Black and Scholes (1973 )למשל המודלים שפיתחו 

 Merton (1973 .) -ו
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 Cox andהמתודולוגיה של

Rubinstein (1985)   

הרי שניתן להשתמש במודלים , אם כך הם פני הדברים•
"  עץ החלטות"הבנויים בשיטה של , Lattice)פתוחים 

וגמישים ( ולכן מביאים בחשבון מצבי טבע שונים
(Flexible ,המאפשרים שינוי פרמטרים לאורך התקופה  )

 Cox, Rossכמו למשל המודלים הבינומיים שפיתחו 
and Rubinstein (1979 )ו- Jarrow and Rudd 

עם מחירי מימוש משתנים הנגזרים פעם אחת , (1983)
מאורך חיי האיגרת ופעם שנייה משיעור התשואה לפדיון  

בכל מקטע  ( סטרייט)על איגרות חוב ללא מרכיב המרה 
 . של העץ הבינומי( צומת)ובכל מפרק ( איטרציה)זמן 
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 Coxביקורת על המתודולוגיה של

and Rubinstein (1985) 

מתאם בין הרכיב /אין קשר, מדוע במודל האמור•
במודל האמור  -לאמור? ההתחייבותי לבין הרכיב ההוני

במקום לבנות עץ  ( stand alone)כל רכיב נקבע בנפרד 
למידול השווי הכולל של איגרת החוב להמרה בכל נקודת 

 .זמן
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 Coxביקורת על המתודולוגיה של

and Rubinstein (1985) 

מחיר המימוש של הרכיב ההוני , מדוע במודל האמור•
ח סטרייט  "האגשווה למכפלת יחס ההמרה במחיר 

היות והערך הנוכחי של תוספת המימוש מהוון בשיעור  )
בכל   ללא מרכיב המרהתשואה לפדיון על אגרות חוב 

במקום שמחיר המימוש  ( נקודת החתך בציר הזמן במודל
של הרכיב ההוני יהיה שווה למכפלת יחס ההמרה  

שאותו הרי יש להוון בשיעור  )ח להמרה "האגבמחיר 
 ?(מרכיב המרההתשואה לפדיון על אגרות חוב עם 
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 Coxביקורת על המתודולוגיה של

and Rubinstein (1985) 

מתאם בין מחיר המניה /אין קשר, מדוע במודל האמור•
לבין שיעור התשואה לפדיון על אגרות חוב עם מרכיב  

ח סטרייט  "האגבמודל האמור מחיר  -לאמור? המרה
ולא בכל  במודל בציר הזמן מחושב בכל נקודת החתך 

לא בכל מצב טבע אפשרי של  , קרי)מפרק של העץ 
 (.מחיר המניה

•Tsiveriotis and Fernandes (1998 )  תוקפים את
בגלל Cox and Rubinstein  (1985 )המתודולוגיה של

: טיפולה הלקוי בסיכון האשראי של איגרת החוב להמרה
לפיה כל התזרים העתידי הצפוי מהוון בשיעור היוון  

 . מסוכן מסוים
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 Coxביקורת על המתודולוגיה של

and Rubinstein (1985) 

חסרת Cox and Rubinstein  (1985 )המתודולוגיה של•
משום שרק  , כל תוקף בהערכת שווי איגרות חוב להמרה

, זה שאינו ידוע מראש, חלק משווי איגרת החוב להמרה
 .  חשוף לסיכון אשראי

,  במצבים שבהם מומרת איגרת החוב במניות -לאמור•
היות , ח אינו חשוף לסיכוני אשראי"הרי שמחזיק האג

,  וביכולתו של המנפיק להעביר לרוכש האיגרת את מנייתו
ולפיכך יש להוון תקבולים אלה בשיעור ההיוון חסר 

 .  הסיכון
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 Coxביקורת על המתודולוגיה של

and Rubinstein (1985) 

הרי , במצבים שבהם אין המרה במניות, לעומת זאת•

היות ותשלומי  , ח חשוף לסיכוני אשראי"שמחזיק האג

הקופון והקרן תלויים ביכולתו של המנפיק לגייס מזומנים  

ולפיכך יש להוון תקבולים אלה בשיעור  , בזמן הפדיון

 .  ההיוון המסוכן של החברה

העתידית מאיגרת  התמורה הכלכלית התזרימית , לפיכך•

שכמובן  , החוב להמרה תלויה באפשרות המרתה במניות

תלויה בהתנהגות האקראית של מחיר נכס הבסיס ושיעור  

 . גורמים שאת התפתחותם לא ניתן לדעת מראש, הריבית
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Tsiveriotis המתודולוגיה של

Fernandesand  (1998) 

על מנת להתגבר על קושי זה בחרנו במשרד להעריך את  •
שווי הרכיב ההתחייבותי והרכיב ההוני של אגרת חוב 

  Tsiveriotis and Fernandesלהמרה באמצעות מודל 
, Boyle (1986)המשולב במודל התרינומי של ( 1998)

כך שבמקרים שבהם לא ממומשת האופציה להמרת  
התקבול הצפוי מהוון בשיעור ההיוון , האיגרת במניות

ובמקרים שבהם מתבצעת המרה  , המסוכן של החברה
התקבול הצפוי מהוון בשיעור ההיוון חסר , במניות
 .  הסיכון
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Tsiveriotis המתודולוגיה של

Fernandesand  (1998) 

שווי איגרת החוב להמרה מפורק , לפי מודל זה, למעשה•
שכל אחד מהם מהוון  , הוני והתחייבותי, לשני רכיבים

 .בשיעור המתאים לו

לפי המודל מתייחס מעריך השווי אל זרמי המזומנים •
ושיעור  , החזויים מהרכיב ההתחייבותי כאל ידועים מראש

ההיוון של האיגרת יכול להשתנות במשך חיי האיגרת  
 .  בהתאם למבנה העתי של עקום התשואות
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Tsiveriotis המתודולוגיה של

Fernandesand  (1998) 

מעריך השווי יכול להעריך : זהו מבנה דטרמיניסטי•

בוודאות את התפתחות שיעורי התשואה העתידיים  

את שיעור  , המותאמים לסיכון החברה המנפיקה

וכן את  , התשואה העתידי הנומינלי חסר הסיכון בשוק

 .  שיעור התשואה העתידי הריאלי חסר הסיכון

מפער הריביות בין הריבית הנומינלית לריאלית נגזרת  •

גורם  בעל משמעות בהערכת  , כמובן האינפלציה הצפויה

שבו  , שווי איגרות חוב להמרה הנסחרות בשוק המקומי

 . נהוגה הצמדה למדד המחירים לצרכן
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Tsiveriotis המתודולוגיה של

Fernandesand  (1998) 

כאשר הגורם האקראי במודל שלנו הוא התנהגות מחיר  •

 .המניה העתידי

משתני זה אינו מתייחס לכל הגורמים -מודל חד•

האקראיים שלהם השפעה על הערכת שווי איגרת החוב 

לפשט את   אך בחרנו בו מפני הרצון, להמרה שהוזכרו

הממוקד בהשפעת סיכוני האשראי על הערכת  , הדיון

 .שווי איגרת החוב להמרה
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Tsiveriotis המתודולוגיה של

Fernandesand  (1998) 

באמצעות  , כאמור, שוויה של איגרת החוב להמרה יוערך•
 :   וזאת בשני שלבים, בניית עץ תרינומי

 ; בניית מודל להתפתחות מחירי המניה1.

 . בניית מודל להערכת שווי איגרת חוב להמרה2.

בהמשך המצגת נסביר ונדגים את אופן הערכת השווי •
 .על פי המודל
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 בניית עץ תרינומי למחיר המניה 

בניית העץ התרינומי לתיאור תנועת מחיר המניה •
  Boyleתסתמך על העץ התרינומי הסטנדרטי של 

(1986 .) 

מקיימות את המשוואה  /תשואות המניה עוקבות•
 ":תהליך וינר"הסטוכסטית הנקראת 
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 בניית עץ תרינומי למחיר המניה 

 :כאשר•

      rt -   הריבית הקצרה בזמן שיעורt (instantaneous 

            interest rate) 

    divt -  מהמניהשיעור הדיבידנד 

       σt -  הקצרה  התנודתיות 

    dW -  המניהאת חוסר הוודאות לגבי תשואת המייצגת 

 dt( הקצרצר)הזמן האינפיניטסימלי במשך              

 זו מפולגת נורמלית עם תוחלת אפס  תנועה              (

 (. dtושונות              
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 המניהבניית עץ תרינומי למחיר  

העץ התרינומי הוא גרסה דיסקרטית של תהליך וינר •

 .  ∆tלתקופה 

  ∆tכאשר  , התמחור על ידי העץ מתכנס לפתרון הרציף•

 . שואף לאפס

המודל מניח כי תוחלת התשואה הצפויה מכל הנכסים •

 .  הסחירים היא התשואה חסרת הסיכון

העץ נבנה כך שייצג את התנהגות המניה בעולם ניטרלי •

 (.risk neutral)לסיכון 
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 המניהבניית עץ תרינומי למחיר  

על פי המודל אורך חיי העץ ישתווה תמיד לאורך חיי •

 .  האופציה להמרה

,  ∆tאורך חיי העץ יחולק לתקופות בדידות קצרות באורך •

 .i = 0,1,2…Nכאשר , i שכל אחת מהן תסומן באות 

כי בכל מקטע זמן מחיר המניה יכול לעלות מערכו  , נניח•

לחילופין  , Su (S x u), לרמה חדשה, S, ההתחלתי

או לחילופי חילופין  , Sm  (S x m),להישאר באותה רמה

כאשר                                   , Sd (S x d), לרדת לרמה חדשה

d < m = 1 < u . 
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 המניהבניית עץ תרינומי למחיר  

העלייה היחסית של מחיר המניה כשישנה תנועה כלפי •

כאשר  , d-1והירידה היחסית שווה , u-1מעלה שווה 

 . d < y*(i,i+1) < u:  הוא' תנאי אי הארביטראז

היא שיעור הריבית העתידית חסרת  y*(i,i+1)כאשר •

יחושבו d  -ו u  -הרי שi+1 לתקופה  iהסיכון בין תקופה 

 :לפי המשוואות הבאות
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 המניהבניית עץ תרינומי למחיר  

 .היא תנודתיות מחיר המניה σכאשר  •

כדי לחשב את ההסתברות הניטרלית לסיכון לתנועה  •

, כלפי מעלה של מחיר המניה יש להגדיר משתנה חדש

 :y**(i,i+1), השווה לתשואה של נכס הבסיס
 

 

 

 

היא שיעור הריבית העתידית חסרת  y*(i,i+1)כאשר •

הוא  div(i,i+1) -וi+1 לתקופה  iהסיכון בין תקופה 

 .i+1לתקופה  iשיעור הדיבידנד הצפוי בין תקופה 
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 המניהבניית עץ תרינומי למחיר  

,  ההסתברויות הניטרליות לסיכון שמחיר המניה יעלה•

 :יירד ולא ישתנה בכל תקופה הינן כדלקמן
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 המניהבניית עץ תרינומי למחיר  

 . ידוע S, מחיר המניה, בזמן אפס•

אפשריים לפי המודל שלושה מחירי   ∆tכעבור פרק הזמן •

 . Sd -וSu , Sm: מניה

: אפשריים חמישה מחירי מניה t∆2כעבור פרק הזמן •

Sum ,Sdm ,Sm2 ,Su2 ו- Sd2 . 
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 המניהבניית עץ תרינומי למחיר  

( node, צומת)ניתן לייצג את מחיר המניה בכל מפרק •

 iכאשר , Sujdkmi-j-kשל העץ התרינומי על ידי הביטוי 

מייצג את מספר העליות   j, הוא אינדקס מספר התקופות

מייצג את מספר הירידות של מחיר   k -של מחיר המניה ו

 .המניה
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 המניהבניית עץ תרינומי למחיר  

,  לאחר שאופן בניית העץ התרינומי פורט תיאורטית•

 .  נדגים את אופן בנייתו בעזרת דוגמה ספציפית

מופיעים נתוני איגרת החוב להמרה שהנפיקה   1בלוח •

נתוני השוק   -ובצדה הימני , "חברת הדוגמה"

הרלבנטיים להערכת שווי איגרת החוב להמרה בתאריך  

31.1.2011. 
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 המניהבניית עץ תרינומי למחיר  
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31.1.2012יום פדיון האיגרת 125 אג'מחיר מניית החברה

 100 אגורותערכה הנקוב של הקרן7%עקום הריבית הריאלי

143.7מדד הבסיס )15.1.2009(12%עקום הריבית הנומינלי

 4 אגורותערכו הנקוב של הקופון32%תנודתיות המניה

1יחס ההמרה166.3המדד הידוע האחרון )15.1.2011(

1.00טווח לפדיון2%מירווח סיכון האשראי

לוח 1 - "חברת הדוגמה": תנאי איגרת החוב להמרה ונתוני השוק, 31.1.2011



 המניהבניית עץ תרינומי למחיר  

כי בידי , משמעותם של תנאי איגרת החוב להמרה הוא•

בתאריך  , רוכש האיגרת התחייבות של החברה לשלם

הצמודה למדד  , אגורות 100קרן בסך , 31.1.2012

המחירים לצרכן החל מהמדד האחרון הידוע בעת  

ועד המדד האחרון הידוע ( מדד הבסיס)הנפקתה 

 .  בתאריך פדיונה

 4כן זכאי המחזיק לקופון שנתי בעל ערך נקוב של •

הצמוד בצורה דומה לקרן למדד המחירים  , אגורות

 .לצרכן
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 המניהבניית עץ תרינומי למחיר  

חברת  "למחזיק האיגרת אופציה להמרתה במניות •

לפי יחס , בכל עת עד לתאריך פדיון האיגרת" הדוגמה

 .  lיחס המסומן באות , 1המרה של 

אגורות ערך נקוב  100משמעות הדבר כי ניתן להמיר •

בערך נקוב " חברת הדוגמה"של איגרת החוב במניות 

 .אגורות 100של 
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 המניהבניית עץ תרינומי למחיר  

 -נניח כי עקום הריביות המיידי הנומינלי שטוח ושווה ל•

  -ומכאן שגם עקום הפורוורד שטוח ושווה ל) 12%

עקום הריביות הריאלי שטוח גם הוא ברמה של  ( 12%

שטוח ושווה  , וכי מרווח האשראי של החברה ידוע, 7%

 .  2% -ל

שיעור ההיוון המותאם לסיכון של איגרת החוב שווה     •

ויתקבל מחיבור של שיעור הריבית חסר , 14% -ל

 (.2%)ומרווח האשראי ( 12%)הסיכון 
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 המניהבניית עץ תרינומי למחיר  

שוויה של איגרת החוב להמרה מוערך נכון לתאריך •

כך , 31.1.2012והיא נפדית בתאריך  31.1.2011

שהמקטע המכוסה על ידי העץ התרינומי הוא שנה  

 . בדיוק

 .  נניח כי החברה אינה מחלקת דיבידנדים•

  N=  5: העץ התרינומי יחולק לחמש תקופות בלבד•

 .  שנים 0.20 -שווה ל ∆t -כלומר ה
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 המניהבניית עץ תרינומי למחיר  
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012345בניית עץ תרינומי למחיר המניה

0.000.200.400.600.801.00מקטע זמן
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280.86280.86

229.40229.40229.40
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153.04153.04153.04153.04153.04

125.00125.00125.00125.00125.00125.00שער המניה
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83.3983.3983.3983.39
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55.6355.63
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 המניהבניית עץ תרינומי למחיר  

כדי לבנות את עץ מחירי המניה הסתייענו בנתוני השוק  •

 . 1המופיעים בלוח , הרלבנטיים במועד הערכת השווי

,                      m = 1 ,u = 1.22 ,d = 0.82: בעזרתם מצאנו כי•

Pu = 0.285 ,Pd = 0.217  0.498 -ו  =Pm 

לאחר בניית העץ התרינומי המתאר את התפתחות  •

שהם הגורם האקראי , מחיריה העתידיים של המניה

 .  נעבור למציאת שוויה של איגרת החוב להמרה, במודל
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 הערכת שווי איגרת החוב להמרה

בעת פקיעת האופציה להמרה עומדות בפני מחזיק •

המרת איגרת  : איגרת החוב להמרה שתי אפשרויות

 .  החוב במניות או פדיון איגרת החוב

המחזיק יבחר את האסטרטגיה שתניב את התקבול  •

 .הגבוה ביותר

חברת  "בדוגמה הספציפית של איגרת החוב להמרה של •

מהו , 31.1.2012, נבחן בתאריך פקיעתה" הדוגמה

המרה במניות או פדיון איגרת  -הצעד האופטימלי 

 . החוב
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 הערכת שווי איגרת החוב להמרה

,  N, איגרת החוב להמרה בתקופה האחרונהערך •

 :יחושב באופן הבא (j,k) -במפרק ה

 

 

מייצג את ערך האיגרת במצב שבו האיגרת   Q1כאשר •

מייצג את ערכה של האיגרת  Q2 -ו, אינה מומרת

 .  במקרה שבו היא הומרה במניות
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 להמרההערכת שווי איגרת החוב  

בכל אחד מהמפרקים  לאחר קביעת ערכה של האיגרת•
את האיגרת דרך התקופות השונות  " נגלגל"הסופיים 

 .  מכסה עד שנמצא את ערך האיגרת בזמן הנוכחי שהעץ

שיהוון  ,ההתחייבותי בכל מפרק נחשב את שווי הרכיב•
 שיהוון ,ואת שווי הרכיב ההוני ,בשיעור הריבית המסוכן

 . בשיעור ההיוון חסר הסיכון

סכום שני רכיבים אלה יהווה את שווי איגרת החוב •
 . להמרה באותו מפרק
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 להמרההערכת שווי איגרת החוב  

אשר נצבר במהלך  , בכל מפרק שבו מתקבל קופון•
נצרפו לשווי איגרת החוב להמרה ללא כל , התקופה

 .  קשר למדיניות שנבחרה

כדאיות ההמרה תיבדק רק במפרקים הסופיים של העץ  •

ולא בכל התקופות  , (בלבד Nכלומר בתקופה )

 . העתידיות האחרות

   

  

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



 להמרההערכת שווי איגרת החוב  

  Ingersollזאת בהסתמך על המשפט הראשון של •

האומר כי אם מתקיימות שלוש ההנחות של  ( 1977)

הרי  , אי חלוקת דיבידנד ויחס המרה קבוע, שוק מושלם

כי לעולם לא תומר איגרת חוב להמרה לפני תאריך  

 .פקיעתה

מרבית איגרות החוב להמרה בישראל מקיימות את  •

הן , הן בעלות יחס המרה קבוע, קרי, התנאים שהוצגו

אינן מחלקות דיבידנדים וכן הן אינן ניתנות לפדיון  

 .מוקדם על ידי המנפיק במחיר נקוב כלשהו
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 להמרההערכת שווי איגרת החוב  

כדאיות ההמרה תיבדק רק עם פקיעת האופציה ,  לפיכך•

 . להמרה

אישוש לגישה זו נמצא בעבודתם של לוי ותנחומא •

(1993 .) 

בבדיקת מדגם של איגרות חוב להמרה בישראל מצאו •

החוקרים כי על פי רוב איגרות החוב מומרות למניות  

 .  סמוך למועד פדיונן
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 להמרההערכת שווי איגרת החוב  

Tsiveriotis and Fernandes (1998 )לפי מודל •

ההשוואה בין התקבול המובטח  , שאומץ במצגת זו

לבין התקבול  ( Q1)מפדיון איגרת החוב בסוף התקופה 

נערכת בהנחה כי , (Q2)הצפוי מהמרתה במניות 

התקבול הצפוי מפדיון האיגרת בתאריך פקיעת אופציית 

 .100קרי , ההמרה ידוע ושווה לערכה הנקוב

   

  

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



 להמרההערכת שווי איגרת החוב  

היות שהן הקרן והן , הנחה זו אינה תקפה בישראל•

כך שהתקבול  , הקופון צמודים למדד המחירים לצרכן

אינו ידוע בוודאות ותלוי בהפרש   Nמפדיון האיגרת בזמן 

בין מדד המחירים לצרכן הידוע ביום הנפקת האיגרת  

לבין המדד האחרון הידוע בעת פדיון  ( מדד הבסיס)

 .  האיגרת
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 להמרההערכת שווי איגרת החוב  

במועד הערכת השווי ניתן לדעת בוודאות רק את שיעור  •

,  ההצמדה עד תאריך מדד המחירים האחרון שהתפרסם

אך כדי להעריך את התקבול הצפוי מפדיון האיגרת 

כעבור שנה עלינו לחזות את שיעור ההצמדה שיתקבל  

 .  עד תאריך פדיונה

לשם כך עלינו להסתייע בתחזית האינפלציה הצפויה •

במהלך השנה הקרובה עד לפרסום מדד המחירים  

 .15.1.2012בתאריך 
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 להמרההערכת שווי איגרת החוב  

מבטיחה " חברת הדוגמה"בדוגמה איגרת החוב של •

אגורות וקופון  100בסך ( F)בפדיונה החזר קרן נקוב 

 . אגורות 4בסך ( C)נקוב 

המדד הראשון הידוע בעת  , (MB)נניח כי מדד הבסיס •

 . נקודות 143.7 -שווה ל, הנפקת האיגרת

, 2010דצמבר , (M0)ונניח עוד כי המדד האחרון הידוע •

 .  נקודות 166.3 -שווה ל, 2011שפורסם באמצע ינואר 
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 להמרההערכת שווי איגרת החוב  

הוא   2011על כן שיעור ההצמדה עד אמצע ינואר •

 :והתקבול מהקרן הצמודה עד מועד זה הוא, 1.16
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 להמרההערכת שווי איגרת החוב  

הערכת שיעור האינפלציה בין תאריך פרסום המדד  •

לתאריך המדד האחרון  ( 2011דצמבר )האחרון הידוע 

ינואר  )שיתפרסם לפני פדיונה האפשרי של האיגרת 

הגוזרת את  , Fisher(1930) תתבסס על נוסחת  (2012

 .  שיעור האינפלציה מן הציפיות בשוק ההון

לפי נוסחה זו רמת שיעורי התשואה הריאליים אינה •

 .  מתואמת עם שיעורי האינפלציה
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 להמרההערכת שווי איגרת החוב  

הנוסחה מניחה כי שיעור האינפלציה אינו , כלומר•

ולכן אינו  , משפיע על רמת הפעילות הריאלית במשק

 .   משפיע גם על שיעורי התשואה הריאליים

נוסחה זו קושרת בין שיעור התשואה לבין שיעור  •

 :האינפלציה
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 להמרההערכת שווי איגרת החוב  

הינו שיעור האינפלציה הצפוי בין הזמן  (t,T)כאשר •

לבין מדד המחירים האחרון שיפורסם לפני  , t, הנוכחי

 .Tפדיון האיגרת בזמן 

הינו שיעור התשואה האפקטיבי של   rn(t,T)כאשר •

, t, בין הזמן הנוכחי( מ"מק)מלווה ממשלתי קצר מועד 

 .שבו פוקעת אופציית ההמרה במניות, Tלתאריך 

הינו שיעור התשואה האפקטיבי של  rr(t,T)כאשר •

, t, איגרת חוב ממשלתית צמודת מדד בין הזמן הנוכחי

 .שבו פוקעת אופציית ההמרה במניות, Tלתאריך 
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 להמרההערכת שווי איגרת החוב  

ניתן לחלץ את שיעור האינפלציה החזויה לתקופה  •

מהנוסחה ולבטאו כפונקציה של שיעור התשואה  

 :הנומינלי והריאלי
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 להמרההערכת שווי איגרת החוב  

כי עקומי התשואות הנומינלי , 1בלוח , כיוון שהנחנו•

והריאלי הרציפים חסרי הסיכון שטוחים לכל אורך  

הרי  , בהתאמה 7% -ול 12% -התקופה ושווים ל

במונחים אפקטיביים שנתיים הריבית הנומינלית הינה 

 .  7.25%והריבית הצמודה הינה  12.75%
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 להמרההערכת שווי איגרת החוב  

נוכל לחלץ את שיעור האינפלציה החזויה לשנה הקרובה  •

 :מנוסחת פישר

 

 

 

יתקבל  ( Q1)התקבול מפדיון איגרת החוב להמרה •

מהכפלת שיעור האינפלציה החזויה לתקופה שנמצאה  

 :לעיל במשוואה הבאה
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 הערכת שווי איגרת החוב להמרה  
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 הערכת שווי איגרת החוב להמרה  

לאחר מציאת התקבול הצפוי מפדיון האיגרת בתאריך •
נמצא את התקבול הצפוי  , פקיעת אופציית ההמרה

בתקופה האחרונה של  ( j,k)מהמרת המניות בכל מפרק 
 :  כדלקמן, של העץ התרינומי בתקופה זו, N, העץ

 

 

 

 

בתקופה  ( j,k) -כפי שהראנו מוקדם יותר במפרקים ה•
 :ערך האיגרת שווה, N, האחרונה של העץ

 

   

  

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

 kjNSQ ,,2 l

        
















 kjNSTt

M

M
CFMaxkjNCon

B

,,;,1,, 0 l



 להמרההערכת שווי איגרת החוב  

הוא מחיר המניה  S(i,j,k)  -הוא יחס ההמרה ו lכאשר •
 (. j,k) -במפרק ה iבתקופה 

תחילה נציג את עץ הרכיב ההתחייבותי המשמש  •
 . להערכת שווי איגרת החוב להמרה
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 להמרההערכת שווי איגרת החוב  
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012345בניית עץ תרינומי לרכיב ההתחייבותי

0.000.200.400.600.801.00מקטע זמן

0.00

0.000.00

0.000.000.00

9.335.620.000.00

32.8132.6931.3926.660.00

58.7063.0468.4375.7587.83126.53שווי הרכיב ההתחייבותי

90.7999.18109.67122.91126.53

113.29119.40122.91126.53

119.40122.91126.53

122.91126.53

126.53
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 להמרההערכת שווי איגרת החוב  

, כלומר)במפרקים הסופיים של הרכיב ההתחייבותי •

הנוסחה היא התקבול הצפוי מפדיון  ( i = 5כאשר 

,  האיגרת לעומת התקבול מהמרת איגרת החוב במניות

 :כדלקמן
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 להמרההערכת שווי איגרת החוב  

לאחר מכן נציג את עץ הרכיב ההוני המשמש להערכת  •

 . שווי איגרת החוב להמרה
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 להמרההערכת שווי איגרת החוב  
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012345בניית עץ תרינומי לרכיב ההוני

0.000.200.400.600.801.00מקטע זמן

343.86

280.86280.86

229.40229.40229.40

178.23181.76187.37187.37

122.55122.14122.74126.57153.04

74.1069.6263.9355.9942.650.00שווי הרכיב ההוני

28.9021.3811.890.000.00

3.310.000.000.00

0.000.000.00

0.000.00

0.00

012345בניית עץ תרינומי לרכיב ההוני
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 להמרההערכת שווי איגרת החוב  

כאשר               , כלומר)במפרקים הסופיים של עץ הרכיב ההוני •

i = 5 ) הנוסחה היא התקבול מהמרת איגרת החוב

 :כדלקמן, במניות לעומת התקבול הצפוי מפדיון האיגרת
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 להמרההערכת שווי איגרת החוב  

ולבסוף נציג את עץ השווי הכולל של איגרת החוב •

 . להמרה המשמש להערכת שווי איגרת החוב להמרה
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 להמרההערכת שווי איגרת החוב  
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012345בניית עץ תרינומי לשווי הכולל של איגרת החוב להמרה

0.000.200.400.600.801.00מקטע זמן

343.86

280.86280.86

229.40229.40229.40

187.56187.38187.37187.37

155.36154.84154.13153.23153.04

132.80132.67132.36131.74130.47126.53השווי הכולל של איגרת החוב להמרה

119.69120.56121.55122.91126.53

116.60119.40122.91126.53

119.40122.91126.53

122.91126.53

126.53

012345בניית עץ תרינומי לשווי הכולל של איגרת החוב להמרה
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 להמרההערכת שווי איגרת החוב  

ניתן לראות כי כל מסלול של מחיר המניה המביא אל •

היות  ) Con (5,5,0), המפרק העליון בתקופה האחרונה

ובמפרק  ( i = 5)ומדובר בתקופה החמישית והאחרונה 

 (.j = 5)מצריך חמש תנועות כלפי מעלה ( הגבוה ביותר

 Con (5,5,0)על כן שווי איגרת החוב להמרה במפרק •

 :יחושב כדלקמן
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 להמרההערכת שווי איגרת החוב  

ערך הרכיב  Con (4,4,0) במפרק i = 4בתקופה •

כיוון שבכל אחד מהמפרקים , ההתחייבותי שווה לאפס

המובילים אליו מהתקופה השלישית התבצעה המרה 

 .  למניות

נהוון את ערך התקבולים לתקופה זו בריבית  , לפיכך•

 .  12% -חסרת הסיכון הרציפה השווה ל

 : שווי הרכיב ההוני במפרק זה יחושב כדלקמן•
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 להמרההערכת שווי איגרת החוב  

שווי הרכיב ההוני  Con (4,0,4) במפרק i = 4בתקופה •

 :ושווי הרכיב ההתחייבותי הוא, שווה לאפס

 

 

שיעור  , קרי) 14%שיעור ההיוון הנכון במפרק זה הוא •

היות וההמרה ( ההיוון המותאם לסיכון של החברה

 . לבטח לא תתבצע אם הגענו לנקודה זו
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 להמרההערכת שווי איגרת החוב  

אין אנו יודעים  Con (4,2,1) במפרק  i = 4בתקופה •

 .  בוודאות אם תתבצע המרה בתאריך פדיון האיגרת

 :  הרכיב ההוני של איגרת החוב להמרה שווה•

 

 

,  המהוון בשיעור ההיוון המסוכן, הרכיב ההתחייבותי•

 :שווה
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 להמרההערכת שווי איגרת החוב  

השווי הכולל של איגרת החוב להמרה במפרק מתקבל  •

  -על ידי חיבור הערכים של שני רכיבים אלו ומשתווה ל

 .אגורות 153.23

על ידי גלגול לאחור של שווי האיגרת דרך  , באופן דומה•

ענפי העץ השונים נמצא כי שווי איגרת החוב להמרה 

  -נאמד בכ, כלומר במועד הערכת השווי, 0בזמן 

 .אגורות 132.80

, אגורות 74.10 -שווי הרכיב ההוני נאמד בכ, לפיכך•

 . אגורות 58.70 -ושווי הרכיב ההתחייבותי נאמד בכ
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 לסיכום 

יש  , IFRSעל פי כללי התקינה החשבונאית הבינלאומית •

לחשב שווי הוגן של מכשירים נגזרים הגלומים 

 .  במכשירים פיננסיים אחרים

דוגמה לכך הוא הרכיב ההוני או רכיב ההמרה הגלום •

 . באיגרות חוב להמרה ובהלוואות המירות

איגרת חוב להמרה והלוואה המירה הינן מוצרים •

המאופיינים בתכונות רבות המקשות על , מורכבים

 . הערכת שוויין
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 לסיכום 

הפרמטרים הדרושים להערכת שוויין אינם חד , וכן בנוסף•

ח לא "לדוגמה מרווח סיכון אשראי באג)משמעיים 

 (.  מדורגת

אנו בשווי פנימי מבצעים הערכת שווי של נכסים מורכבים  •

 .  שונים לפי מספר מודלים המקובלים בתחום

 Tsiveriotis andאנו משתמשים במודל של , בין היתר•

Fernandes (1998) ,  להערכת שווי איגרות חוב להמרה

 .והלוואות המירות

מודל זה ניתן ליישום על ידי שימוש בעצים תרינומיים או •

 . Finite Difference Methodעל ידי 
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 לסיכום   

מדובר במודל הנפוץ ביותר בעולם ועל פי מחקרים הוא  •

 .מספק את התוצאות הקרובות ביותר למחירי השוק

 :בין היתר, חוות הדעת שלנו ללקוח כוללת•

רקע תיאורטי 

תיאור מודל הערכת השווי 

  תיאור הפרמטרים שבהם נעשה שימוש 

 ניתוחי רגישות לתוצאות בהתאם לרמות שונות של

אשר לגביהם לא קיימת ודאות מלאה  , פרמטרים

 (.'סטיית תקן של המניה וכו, מרווח סיכון אשראי: לדוגמה)
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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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 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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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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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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 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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   MBA ,CRM ,FRM ,רועי פולניצר    

 בעלים    

 שווי פנימי     

    roip@intrinsicvalue.co.il   

    052.598.1668    

mailto:roip@intrinsicvalue.co.il

