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גילוי דעת ) (SFVSמספר  8של :IAVFA
אמידת עלות החוב הנורמטיבית ארוכת הטווח )(Kd
ומרווח האשראי הנורמטיבי ארוך הטווח )(CS
המשוחררים מכל שעבוד ובטוחה של החברה לצורך
חישוב עלות ההון הממוצעת המשוקללת )(WACC
מהו פורום הפרקטיקנים?
פורום הפרקטיקנים הינו "שולחן עגול" של מעריכי שווי ,שהוקם על ידי לשכת מעריכי השווי
והאקטוארים הפיננסיים בישראל ) (IAVFAבמטרה לייצר שיח מקצועי ובמה לשיתוף ידע
ולהחלפת דעות בסוגיות יומיומיות הנמצאות על שולחנו של מעריך השווי בישראל .הפורום
מתכנס על בסיס תקופתי ,סיכומי הדיונים מופצים לחברי הלשכה ולציבור הרחב ומהווים גילויי
דעת מטעם הלשכה המשקפים את עמדתה הרשמית.
הפצת גילויי הדעת ואימוצם על ידי מוסמכי הלשכה ומעריכי שווי בכלל מיועדים להביא להכרה
מצד הרשויות בתחום הערכת השווי ולקביעת סטנדרטים מקצועיים כפי שקיימים בחו"ל ,בדגש
על ארה"ב .לפיכך ,אנו מקווים שגילויי הדעת יהוו פרקטיקה מיטבית בישראל ויאומצו על ידי
כלל העוסקים בתחום.

תאריך 29 :בדצמבר .2016
חומר רקע למפגש :מסמך "חומר הכנה למפגש השני של פורום פרקטיקנים :אמידת עלות החוב
הנורמטיבית ארוכת הטווח ) (Kdומרווח האשראי הנורמטיבי ארוך הטווח ) (CSהמשוחררים מכל
שעבוד ובטוחה של החברה לצורך חישוב עלות ההון הממוצעת המשוקללת )"(WACC
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משתתפים )לפי סדר ישיבה(:
.1

מר רועי פולניצרMBA ,CRM ,FRM ,PRA ,LRA ,IRA ,ORA ,CRA ,MRA ,FEM ,
 – ,QFV ,CFVיו"ר ומנכ"ל לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל

.2

מר יעקב אשד – MBA ,FEM ,QFV ,CFV ,שותף במשרד הייעוץ הכלכלי אשד רוזין –
תשואות יועצים

.3

מר יוסי דקל – MBA ,CLU ,PRA ,LRA ,CFV ,מנכ"ל חברת K.O. Dekel & Co.

.4

מר גבי ארביב – MBA ,CFV ,מעריך שווי חברות עצמאי

.5

רו"ח ליטל נאור – שותפה במשרד שניידר נאור ביקורת חקירתית

3

א .הגדרות
מרווח האשראי המייצג -זהו למעשה תוספת סיכון האשראי של החברה מעל לשיעור הריבית
חסרת הסיכון.
עלות החוב הנורמטיבית -זוהי למעשה עלות גיוס החוב הנורמטיבית ארוכת הטווח
המשוחררת מכל שעבוד ובטוחה של החברה .עלות זו הינה סך הצברם של שיעור הריבית חסרת
הסיכון )ראה הגדרה( ומרווח האשראי הנורמטיבי המייצג לדירוג החברה.
עלות ההון הממוצעת המשוקללת ) -(Weighted Average Cost of Capitalעלות ההון
)שיעור הניכיון( הנקבעת על ידי הממוצע המשוקלל ,לפי שוויי שוק ,של עלות כלל מקורות
המימון המרכיבים את מבנה ההון של הפעילות העסקית.
שיעור הריבית חסרת הסיכון -כמוגדר בגילוי דעת  2של הלשכה ,כאומדן סביר לשיעור הריבית
הריאלית חסרת הסיכון ארוכת הטווח בישראל לצורך חישוב ה ,WACC -יש לקחת בשיעור
התשואה לפדיון הגלום באיגרות חוב הצמודות למדד המחירים לצרכן של מדינת ישראל
)ממשלתי צמוד  (0545בבורסה לניירות ערך בתל אביבף אשר משך החיים הממוצע )מח"מ,
 (Durationשלהן עומד על כ 24.5 -שנים .לחילופין ניתן לקחת את התשואה הנגזרת מעקום
התשואות הריאלי חסר הסיכון בישראל ,המפורסם על ידי "שווי פנימי" או גורם מצטט מוכר
אחר ,עבור מח"מ של  25שנים.
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ב .רקע )הפרקטיקה הנוהגת(
מאחר ולדעת הלשכה לא ניתן לנתק את הקשר בין עלות החוב הנורמטיבית לבין סיכוני
אשראי ,בחרנו לעסוק בפרק זה בסיכוני אשראי .מרבית המוסדות הפיננסיים מקדישים
משאבים ניכרים לצורך מדידה וניהול של סיכוני אשראי .הרגולטורים במשך שנים רבות
דרשו מהבנקים להקצות הון כנגד סיכוני האשראי שאליהם הם חשופים .הון זה הינו בנוסף
להון שאותו הם נדרשים להקצות כנגד סיכוני שוק .סיכוני אשראי נובעים מהאפשרות
שלווים וצדדים לעסקאות ) (counterpartiesבנגזרים עשויים להגיע למצב של חדלות פירעון.
פרק זה דן במספר גישות שונות לאמידת ההסתברות לכך שחברה תגיע למצב של חדלות
פירעון ומסביר את ההבדל העיקרי שבין הסתברויות נייטרליות לסיכון לבין הסתברויות
"עולם-אמיתי" לחדלות פירעון .פרק זה בוחן את אופיים של סיכוני אשראי בעסקאות נגזרות
בשוק שמעבר לדלפק ) (OTCודן בסעיפים ש"מכניסים" סוחרי הנגזרים לחוזים שלהם על
מנת להפחית ולצמצם סיכוני אשראי .פרק זה מכסה את נושא מתאם חדלות הפירעון,
מודלים של קופולה גאוסיאנית ואמידת שווי הוגן בסיכון אשראי ).(Credit VaR
 .1מבוא לעלות החוב
ממש כמו עלות ההון העצמי ,גם עלות החוב הנורמטיבית הינה רעיון צופה פני עתיד .את
התוחלת שיעור התשואה על חוב החברה ניתן לאמוד מתוך מודל ה .CAPM -לפי המודל
עלות החוב הנורמטיבית ארוכת הטווח של החברה R ,מתקבלת מהנוסחה הבאה:

) R = r + β D (RM − r
כאשר:
 - rשיעור הריבית הריאלית חסרת הסיכון ארוכת הטווח במשק .אומדן אמפירי לשיעור זה
הינו תשואת אג"ח ממשלתי צמוד מדד לתקופה ארוכה ככל האפשר ) 25שנים(
 - RM – rרכיב פרמיית הסיכון בשוק ההון המקומי .אומדן אמפירי לשיעור זה הינו פרמיית
הסיכון של שוק ההון הישראלי בהתבסס על האתר של  Damodaranמ.NYU -
 - βDהביתא של איגרות החוב של החברה .אומדן אמפירי לשיעור זה מתקבל מהרצת
רגרסיה לינארית על שיעורי התשואה על איגרות החוב של החברה )בדגימה חודשית( בחמש
השנים שקדמו למועד המדידה ,ביחס לשיעורי התשואה של מדד תל אביב ) 100בדגימה
חודשית(.
5

עם זאת ,להבדיל מעלות ההון העצמי ,הרי שהתשואה הנדרשת על החוב נצפית באופן ישיר
מנתוני שוק .שיעור התשואה לפדיון ברוטו )או התשואה( הגלומה במחירו הנוכחי של החוב
הינה האומד הטוב ביותר לעלות החוב .התשואה מגלמת למעשה את ציפיות השוק לגבי
התשואות העתידיות של החוב .אם ציפיות השוק שונות מאלו המשתמעות מהמחיר ,הרי
שמחיר השוק של החוב יעלה או יירד ,בהתאמה ,עד אשר ציפיות השוק יחזרו שוב להשתקף
בציפיות המשתמעות מהמחיר.
עבור מכשירי חוב הנתונים לסיכון חדלות פירעון ,כמו למשל איגרות חוב קונצרניות ,אומד
זה עבור התשואה הצפויה כולל בחובו הטייה כלפי מעלה .התשואה לפדיון הינה התשואה
המובטחת .לשון אחרת ,היא כוללת בחובה פיצוי עבור ההפסד הצפוי כתוצאה מחדלות
פירעון .בשל אותו סיכון חדלות פירעון ,עלות החוב הינה למעשה התשואה לפדיון בניכוי
ההפסד הצפוי מחדלות פירעון.
נציין כי ההטייה כלפי מעלה איננה קבועה על פני זמן ועשויה להיות זניחה במקרים
מסוימים .שני הגורמים העיקריים המשפיעים על ההסתברות לחדלות פירעון ובעקיפין על
גודל ההטייה הינם (1 :חוזק הכלכלה )קרי ,המשק(;  (2איכות החוב .כלכלה בריאה )חלשה(
מתבטאת בהסתברות לחדלות פירעון נמוכה )גבוהה( יותר של כל איכויות החוב .איכות חוב
גבוהה )נמוכה( יותר מתבטאת בהסתברות לחדלות פירעון נמוכה )גבוהה( יותר .ההטייה
כלפי מעלה בעת אמידת עלות החוב הינה גדולה ביותר עבור חוב מונפק באיכות נמוכה יותר
ובדרך כלל היא זניחה עבור חוב מונפק באיכות גבוהה יותר.
בנוסף ,המרווח בין התשואות הגלומות בחובות מונפקים באיכויות שונות איננו קבוע על פני
זמן .מרווח האיכות נוטה להתכווץ כאשר הכלכלה בריאה ולהתרחב כאשר הכלכלה חלשה.
למרות שהסביבה הכלכלית משפיעה על ההסתברות לחדלות פירעון של כל איכויות החוב,
הרי שחברות בעלות איכות חוב גבוהה יותר סביר שתשרודנה תקופות של כלכלה חלשה
ולפיכך יש להן הסתברויות נמוכות יותר לחדלות פירעון .מאידך ,חברות בעלות איכות חוב
נמוכה פחות סביר שתשרודנה תקופות של כלכלה חלשה ולפיכך יש להן הסתברויות גבוהות
יותר לחדלות פירעון וזה בדיוק מה שגורם למרווח האשראי להתרחב בתקופות של כלכלה
חלשה.
עבור חברות שמכשירי החוב שלהן נסחרים בקביעות ,התשואה לפדיון הינה זמינה ,בעוד
שעבור חברות שמכשירי החוב שלהן אינם נסחרים באופן קבוע ,נדרש לאמוד את עלות
החוב .ניתן להשתמש כאומד מייצג לעלות החוב בתשואה לפדיון על איגרת חוב קונצרנית
בעלת טווח לפדיון ואיכות חוב דומים .נציין כי משרד הערכות השווי "שווי פנימי" מספק
לחברות ,משרדי רואי חשבון ומשרדי ייעוץ כלכלי עקומי תשואות חסרי סיכון בישראל
ומטריצות מרווחי אשראי )כלומר ,תשואות עבור איכותיות חוב משתנות על פני אופקי זמן
שונים( בהתבסס על מתודולוגיה יחודית וחדשנית לבניית עקומי תשואות להיוון תזרימי
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המזומנים של מכשירים )נכסים והתחייבויות( פיננסיים בכלל ולהתחייבויות פנסיוניות
בפרט ,אשר פותחה על ידי מר רועי פולניצר .נציין כי מתודולוגיה זו אושרה על ידי הרשות
לניירות ערך )רצ"ב קישור למסמך שפורסם באתר הרשות לניירות ערך(.
 .2מרווח האשראי
מרווח האשראי ) (credit spreadהוא ההפרש בין תשואתה של איגרת חוב קונצרנית בין
תשואת איגרת חוב חסרת סיכון אשראי )איגרת חוב שהנפיקה המדינה( בעלת אותו טווח
לפדיון ,הפרש הנובע מסיכון האשראי .מרווח זה הוא אפוא פרמיית סיכון אשראי .הוא
משמש תשומה להערכת השווי של איגרות חוב החשופות לסיכון אשראי ,לתמחור של חוזי
ביטוח נגד ירידת איכות האשראי ושל נגזרות אשראי שבהן התקבול תלוי בחדלות פירעון,
או בירידת איכות האשראי המכונה "הגירת אשראי" ) .(credit migrationלפי מודלים
מסוימים ,כשמתבצעות עסקאות ללא תיווך מסלקה )כלומר פועל שוק "מעבר לדלפק",
 ,(OTCמרווח האשראי הוא תשומה לצורך התאמת מחיריהן של עסקאות נגזרות פיננסיות
)כגון :עסקאות אקדמה ,עסקאות החלפה ועסקאות אופציות( שנכתבו על ידי צד נגדי
בעסקה ) ,(counterpartלחילופין הוא תשומה לצורך הערכת שוויים ההוגן של מכשירי חוב
)כגון :הלוואות ,איגרות חוב ,מסגרות מימון( בדרך של היוון זרמי המזומנים של לוח
הסילוקין בשיעור היוון מתאים ,הלוקח את מאפייני המכשיר )מח"מ וסיכון אשראי( או
לחילופי חילופין הוא תשומה לצורך אמידת עלות החוב הנורמטיבית של חברה במסגרת
אמידת עלות ההון הממוצעת המשוקללת שלה ).(WACC
בשלושת העשורים האחרונים פיתחו הבנקים הגדולים בעולם מודלים מתוחכמים בניסיון
למדל את סיכון האשראי הנובע מפעילותם העסקית-המאזנית והחוץ-מאזנית .מודלים אלו
אמורים לסייע לבנקים בכימות וניהול של סיכון האשראי ,ופרמטר מרכזי בהם הוא מרווח
האשראי.
בשני העשורים האחרונים צמח שוק הנגזרות הפיננסיות העולמי שמעבר לדלפק בקצב
מהיר .היקף החוזים מגיע לעשרות טריליוני דולרים .שוק נגזרות האשראי החל לפעול
בתחילת שנות התשעים ,והיקף החוזים מוערך במאות מיליארדי דולרים .התרחבות
שווקים אלה הובילה לעיצוב מודלים כמותיים לתמחור סוגי הנגזרות השונות .מרבית
המודלים מסתייעים במרווח האשראי כתשומה מרכזית לתמחור הנגזרות ,ואינם
מתייחסים לדרך מדידתו .בעת מדידת מרווח האשראי  -בין לצורך התאמת מחיריהן של
נגזרות פיננסיות לסיכון אשראי ובין לצורך תמחור נגזרות אשראי  -אנו נתקלים בשני
קשיים בסיסיים:

7

(I

כאשר הצד הנגדי לעסקת נגזרות פיננסיות מעבר לדלפק לא הנפיק איגרות חוב סטרייט
)איגרת חוב סטרייט הינה איגרת שערכה הנקוב שווה להחזר ההון המשולם למחזיק
בה בעת פדיונה ותשלומי הריבית הם בסכום השווה לשיעור הריבית הנקובה מתוך
הערך הנקוב( הרי למעשה אין מידע על מרווח האשראי של צד זה ,וכך נוצר קושי
בהתאמת מחירי הנגזרות הפיננסיות לסיכון האשראי .בעיה דומה קיימת בתמחור
נגזרות אשראי וערבויות על חוב שאינו סחיר .גם כאן אין מידע על מרווח האשראי,
ולמעשה לא ניתן לתמחר נגזרות אלה לפי מרבית המודלים הקיימים.

 (IIהפער בין תשואת איגרת החוב הקונצרנית לבין התשואה חסרת הסיכון משקף לא רק
את סיכון האשראי ,אלא גם את פרמיית הנזילות ) (Liquidity Riskוגם את אפקט
ההדבקה ) ,Systemic riskסיכון מערכתי ,כלומר ,אירוע אשר יכול "להזניק" מפולת
או קריסה בענף או במשק מסוים( ,וכך מתקבלת הטייה במדידת מרווח האשראי.
הטייה זו גבוהה יותר ככל שסחירות החוב נמוכה יותר.
אחד המאמרים החשובים בתחום הינו של ) Duffie and Singleton (1999מראה שהקשר
הבא מתקיים בתמחור אג"ח מסוכנות:

CS (t , D ) = PD (t , D ) ⋅ LGD
כאשר:
) CS (t , D

 -מרווח האשראי מזמן  tלמשך חיים ממוצע )מח"מ (ׂDuration ,של  Dשנים.

) PD (t , D

 היא ההסתברות לחדלות פירעון ) (Probability of Defaultשל מנפיקהאגרת לאופק מזמן  tלמח"מ  Dשנים

LGD

 שיעור ההפסד בעת חדלות פירעון ) (Loss Given Defaultלמחזיק האג"חמתוך הערך הנקוב .מקובל בספרות לחילופין להשתמש במשלים ל,LGD -
הנקרא "שיעור ההשבה" ) ,(RR- Recovery Rateהמחושב כךRR=1- :
 .LGDמשמעות ה RR -היא האחוז מתוך הערך הנקוב שמחזיק האג"ח
מקבל במקרה של חדלות פירעון RR .משתנה בתלות במאפייני נכס החוב.

משרד הערכות השוווי "שווי פנימי" מציג באתר האינטרנט שלו עבודה שעשה הנותנת מענה
לקשיים האלה באמצעות מדידת מרווח האשראי הגלום במחירי איגרות חוב להמרה לפי
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מודל המותאם לסיכון האשראי .שווי פנימי משתמש בגישה שהוצעה על ידי בית ההשקעות
 (1994) Goldman Sachsהמציעה להבחין בין התקבולים במזומן האיגרת ,שאותם יש להוון
בריבית המותאמת לסיכון החברה המנפיקה ,לבין אלו הנובעים מהמרת האיגרת במניות,
שאותם יש להוון בשיעור ההיוון חסר הסיכון .שווי פנימי עושה שימוש במודל Tsiveriotis
ו (1998) Fernandes -אשר משכלל ומשפר את הגישה של  .Goldman Sachsמודל ההערכה
זה מפרק אנדוגנית את שווייה של איגרת החוב להמרה לשני רכיבים) :א( רכיב החוב ,המניב
תזרים מזומנים בלבד ,ללא התזרים הנובע מהמרת האיגרת במניות ,וזאת בהנחה כי מחזיק
איגרת החוב להמרה מתנהג בצורה אופטימלית; )ב( הרכיב ההוני ,המניב תזרים מנייתי
בלבד.
בעבודתו גוזר שווי פנימי את מרווח האשראי שאילו הוצב במודל ההערכה היה מביא את
שוויה של איגרת החוב להמרה לרמה של מחירה בשוק  -כלומר את מרווח האשראי הגלום
במחיר האיגרת לפי המודל .באופן זה מתאפשרת מדידת מרווח האשראי במקרים שבהם
חברה הנפיקה איגרות חוב להמרה ולא הנפיקה איגרות חוב סטרייט .שימוש בשיטה זו יכול
להביא גם למדידה מדויקת יותר של מרווח האשראי במקרים שבהם הסחירות של איגרות
החוב להמרה שהנפיקה חברה גבוהה משמעותית מסחירותן של איגרות החוב הסטרייט
שהיא הנפיקה .את מודל ההערכה התאים שווי פנימי למאפיין ההצמדה למדד המחירים
לצרכן ולמאפיין הפדיון לשיעורין או הפדיון הבלתי מסודר ,הייחודיים לשוק הישראלי של
איגרות החוב להמרה .שווי פנימי מדגימים את אופן חישוב המרווח בדרך נומרית.
 .3סיכון האשראי והחשיבות של מדידת מרווח האשראי
סיכון האשראי תלוי בהסתברות שלווה לא יוכל לעמוד בהתחייבות פיננסית להחזר חוב או
הלוואה בנקאית ,כלומר יגיע למצב של חדלות פירעון .כוחות שונים גרמו לעליית החשיבות
של מדידת נתון זה במהלך השנים האחרונות; ביניהם (1 :עלייה כלל עולמית של מספר
חדלויות פירעון;  (2התגברות התופעה של חברות גדולות בעלות סיכון אשראי נמוך הלוות
בשוק ההון במישרין ,ללא תיווך בנקאי ) (3 ;(disintermediationתחרות גבוהה יותר על
מתן הלוואות השוחקת את הרווחים;  (4ירידת ערך הנכסים הריאליים בשווקים רבים
)ומכאן גם ירידת ערך הבטחונות;  (5גידול של ערך הנכסים החוץ-מאזניים ,המאופיינים
בחשיפת אשראי משמעותית ).(1998 ,Altman
מודלים רבים המיועדים למדידת סיכון האשראי של איגרות חוב קונצרניות )ומכאן גם
להערכת שוויין( ,להתאמת שוויין ההוגן של נגזרות פיננסיות לסיכון האשראי ולתמחור
נגזרות אשראי וניהול סיכונן מתבססים על נתון מרווח האשראי כעל תשומה מרכזית.
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שיטה מקובלת למדידת סיכון האשראי של איגרות חוב שהנפיקו חברות היא שיטת דירוג
האשראי ) ,(Credit Ratingשבה החברות מקובצות לקטגוריות לפי איכות האשראי .חברות
לדירוג אשראי הפועלות בארה"'ב  Moody's ,S&P -ואחרות  -מייחסות לחברות השונות
דירוגי אשראי בהתאם לניתוח פיננסי של דוחותיהן הכספיים .דירוג זה נע מ,Aaa -
לפירמות בעלות איכות האשראי הגבוהה ביותר ,ועד ל C -לחברות שסביר כי לא יוכלו
לעמוד בהתחייבויותיהן .בישראל נערך דירוג דומה על ידי החברות מעלות ומידרוג.
בגלל סיכון האשראי של איגרת החוב הקונצרנית ידרשו המלווים ריבית גבוהה יותר מזו
שידרשו מלווה אמין יותר ,או חסר סיכון אשראי ,כגון מדינה .הפרש זה ייקרא מירווח
האשראי ,ויחושב כפער בין תשואת איגרת חוב קונצרנית לבין התשואה חסרת הסיכון של
איגרת חוב ממשלתית בעלת אותו טווח-לפדיון .כלומר:

) CS (t , D ) = y (t , D ) − y * (t , D

כאשר:
) CS (t , D

 מרווח האשראי מזמן  tמזמן  tלמשך חיים ממוצע )מח"מ (ׂDuration ,של Dשנים

) y (t , D

 שיעור התשואה לפדיון בזמן  tשל איגרת חוב קונצרנית באפיק הצמדהמסוים )שקלי ,צמוד מדד ,צמוד דולר או צמוד יורו( למח"מ של  Dשנים

) y * (t , D

 שיעור התשואה לפדיון בזמן  tשל איגרת חוב ממשלתית באותו אפיקהצמדה כמו זה של האג"ח הקונצרנית ולאותו מח"מ של  Dשנים

בחישוב מחירה של נגזרת פיננסית נהוג להניח כי אין סיכון אשראי ,הנחה שהיא נכונה לרוב
כשהעסקה נערכת בתיווכה של מסלקה .לעומת זאת בשוק נגזרות שמעבר לדלפק קיים
סיכון אשראי משמעותי; המוסדות הפיננסיים צריכים להתאים את מחירי הנכסים כך שהם
ישקפו את סיכון האשראי.
בשנים האחרונות פותחו מודלים להערכת מחיריהן של נגזרות פיננסיות בעלות סיכון
אשראי (1991) Cooper and Mello :וכן  (1989) Hullהתמקדו בסיכון האשראי של
עסקאות החלפה ) (swapsבעוד ש (1987) Johnson and Stulz -התמקדו בסיכון האשראי
10

של אופציות (1995) Hull and White .פיתחו מודל כללי לתמחור נגזרות פיננסיות בעלות
סיכון אשראי .החוקרים מניחים ,כי אם יוכלו להעריך את סיכון האשראי הגלום במחירה
של איגרת חוב קונצרנית ,בעלת איכות אשראי ומשך חיים זהים לאלה של הנגזרת הפיננסית
שהנפיק הצד הנגדי בחוזה ,יהיה ניתן להעריך את ערכה של הנגזרת בעלת סיכון האשראי.
הנחת הדירוג הזהה נחוצה כדי לספק מידע על השפעת חדלות הפירעון על ערך הנגזרת.
היחס בין תוחלת ההפסד הצפוי מהנגזרת בעלת סיכון האשראי לבין ערך הנגזרת חסרת
סיכון האשראי זהה ליחס בין תוחלת ההפסד הצפוי מאיגרת החוב שהנפיק הצד הנגדי
בעסקה לערכה של איגרת חוב חסרת סיכון אשראי .כדי להשתמש במודל זה יש למדוד את
מרווח האשראי הגלום במחירה של איגרת החוב שהנפיק הצד הנגדי בעסקה.
 .4דירוגי אשראי
דרוג איגרת החוב מהווה את אחד הפרמטרים המרכזיים לבחינת רמת הסיכון שבהשקעה
באיגרות חוב .להלן נסביר את עקרונות הדירוג ומשמעות הדירוג וכן את הסיבות המנחות
חברות לבחור ולדרג את אגרות החוב שלהן או לבחור שלא לדרג אותן.
אגרות חוב המונפקות ע"י חברות עסקיות באמצעות הנפקה לציבור מתחלקות לשתי
קבוצות עיקריות :אגרות חוב המדורגות ע"י חברות הדירוג )חברת "מעלות" או חברת
"מידרוג"( ואגרות חוב שאינן מדורגות.
חברה העומדת לפני הנפקה של אגרות חוב לציבור יכולה לפנות ל"מעלות" או ל"מדרוג" כדי
שחברת הדירוג תפרסם את דירוג החברה ,וזאת תמורת תשלום כמובן .חברת הדירוג
מבצעת את תהליך הדירוג בהתבסס על הדו"חות הפיננסיים של החברה ,ויחסיה הפיננסיים
מול ממוצעים במשק ו/או בתעשייה הרלבנטית ,וכן בהסתמך על שיחות עם ההנהלה
הבכירה בחברה ,דו"חות ביקורת ,פרוטוקולים של הדירקטוריון ועוד .כלומר ,המידע הוא
שילוב של מידע חשבונאי עם הערכות אסטרטגיות לגבי חוזק הענף בו פועלת החברה
וחוזקה היחסי של החברה בענף ,וכן עם הערכות על איכות הניהול של החברה ומידת
השליטה של ההנהלה והמנכ"ל במתרחש בחברה .הדירוג נעשה באמצעות אותיות ,כאשר
חברה מדורגת מיוחסת לקבוצה מתאימה ,והדירוג אמור לשקף את חוסנה הפיננסי של
החברה ויכולתה להחזיר את חובותיה .כלומר ,דירוג האשראי בא לשקף את סיכון האשראי
הטמון בהשקעה באיגרות החוב של החברה.
דירוג  AAAשל "מעלות" )המבוסס על סטנדרט של חברת הדירוג האמריקאית Standard
 (& poor'sניתן לחברות בדירוג האשראי הגבוה ביותר .חברות אלה צפויות לשלם על חובן
ריבית שהיא במרווח צר ) (0.2%-0.6%מעל אגרות חוב ממשלתיות למשך זמן דומה .חברות
בדירוג  AAהן חברות בדירוג אשראי גבוה יחסית ,אך נמוך מזה של  ,AAAועל כן פרמיית
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הסיכון שתידרש מהן היא גבוהה יותר ויכולה להיות  0.8%-1.5%מעל לריבית האג"ח
הממשלתית.
דרגות נוספות ,נמוכות מ ,AA -לפי סדר יורד הןC , CC , CCC , B , BB , BBB , A :
ולבסוף דירוג  Dלחברה פושטת רגל .בנוסף ,כדי להגדיל את סולם הדירוג ,משתמשים
במעלות בדרגות ביניים באמצעות סימני ) (+ו ) (-כך שחברה בדירוג  AA+טובה מחברה
בדירוג  AAהטובה מחברה בדירוג – AAמבחינת סיכון האשראי.
באופן כללי ,כאמור ,התשואה הנדרשת מאגרת החוב משקפת את סיכון האשראי הטמון
בה .לפיכך ,הדירוג מסייע למשקיעים להבחין בין החברות לפי הסיכון הכרוך בהשקעה בחוב
החברה.
חברות הדירוג בודקות אחת לשנה את דירוג החברה ,אלא אם חל שינוי משמעותי במהלך
השנה במצבה העסקי של החברה .השינויים בדירוגים הם בדידים ובמקרים רבים מפגרים
אחר תגובות שוק ההון המתבטאות בשינוי מחירי המניות של החברות בעלות האג"ח ,וכן
במחירי האג"ח.
חברה בוחרת לדרג את חובה במידה והיא מאמינה שתשיג דירוג אשראי גבוה ,שיביא אותה
לשלם ריבית נמוכה יחסית ,אך אם חברת הדירוג תיתן לה דירוג נמוך ,יש לחברה את
האופציה שלא לפרסם את דו"ח הדירוג ולהעלים אותו מהציבור )אפשרות שקיימת רק
בישראל(.
לפיכך ,ישנן מעט חברות בדירוגים הנמוכים מ – Aבבורסה בת"א ,ומרבית החברות
בדירוגים נמוכים הן אלו ש"זכו" להורדת דירוג כתוצאה משינוי בשיטת הערכת סיכוני
האשראי של החברה.
חברה יכולה לבחור שלא להיות מדורגת )ידוע בשם :אג"ח לא מדורג( הן מרצונה לחסוך
כסף מראש ,או משיקול שחברת הדירוג תיתן לה בין כה וכה דירוג נמוך ויתכן ועדיף לשמור
על עמימות המידע בשוק.
לסיכום ,סוכנויות דירוג ,כגון  S&P ,Moody’sו ,Fitch -מספקות דירוגים המתארים את
איכות האשראי ) (Creditworthinessשל איגרות חוב קונצרניות .הדירוג הטוב היותר הניתן
על ידי  Moody’sהוא  .Aaaאיגרות חוב בדירוג זה נחשבות כמעט לחסרות כל סיכוי להגיע
לחדלות פירעון ) .(Defaultהדירוג הטוב ביותר הבא הוא  .Aaלאחר מכן מגיע ,Ba ,Baa ,A
 Ca ,Caa ,Bו .C -למעשה רק איגרות חוב בדירוג  Baaומעלה נחשבות בדירוג השקעה
) .(Investment Gradeהדירוגים של  S&Pהתואמים לדירוגים ,B ,Ba ,Baa ,A ,Aa ,Aaa
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 Ca ,Caaו C -של  Moody’sהם  CC ,CCC ,B ,BB ,BBB ,A ,AA ,AAAו ,C -בהתאמה.
קטגוריות הדירוג של  Fitchזהות לאלו של  .S&Pבמטרה ליצור מדדי דירוג מדוייקים יותר,
 Moody’sמחלקת את קטגוריית ה Aa -שלה ל Aa2 ,Aa1 -ו ,Aa3 -את קטגוריית הA -
שלה ל A2 ,A1 -ו ,A3 -וכך הלאה .באופן דומה S&P ,מחלקת את קטגוריית ה AA -שלה
ל AA ,AA+ -ו ,AA- -את קטגוריית ה A -שלה ל A ,A+ -ו ,A- -וכך הלאה .קטגוריית ה-
 Aaaשל  Moody’sוקטגוריית ה AAA -של  S&Pאינן מחולקות ,היות והן בדר"כ מכילות
מספר מועט של איגרות.
 .5שימוש במודלים של אלטמן לקביעת דירוג האשראי
דרך אחת לבחינת איתנותה הפיננסית של החברה היא ע"י השוואת הפרמטרים הפיננסיים
העיקריים שלה ביחס לחברות דומות מקומיות וגלובאליות .מאחר וישנה שונות גבוהה בין
מאפייני החברות השונות ,כגון :מבנה ,אופי הפעילות והיקפי פעילות ,אין משמעות רבה
לערכים האבסולוטיים של הפרמטרים .לפיכך ,מקובל לעשות שימוש ביחסים שבי
פרמטרים פיננסיים שונים .יש לבחון את מצבה של החברה הן בערכי היחסים כשלעצמם,
והן בהשוואה ליחסים אלה אצל חברות דומות ,תוך התייחסות פרטנית והסתכלות כוללת
על מכלול התכונות.
כאשר מדובר על יחסים פיננסיים ,יש כאלה המציעים לצרף מספר יחסים ביחד למודל
סטטיסטי המבוסס לרוב על רגרסיה מרובת משתנים כדי לסייע בניבוי פשיטות רגל של
חברות .החוקר שהיה מהחלוצים בתחום הוא אד אלטמן אשר פרסם לראשונה את המודל
שלו ב ,1968 -הלא הוא מודל ה ."Z-score" -מודל ה Z-score" -מתבסס על חמישה יחסים
והוא אומד פונקציה המסייעת לסווג חברות כבעלות סיכון גבוה לפשיטת רגל במהלך
השנתיים הקרובות .מודל ה Z-score" -מתאים לחברות ציבוריות ,יצרניות אמריקאיות
בלבד.

Z Public = 1.2 X 1 + 1.4 X 2 + 3.3 X 3 + 0.6 X 4 + 0.99 X 5
כאשר:
X1

 -היחס שבין ההון החוזר של החברה )המוגדר כהפרש שבין הנכסים השוטפים

X2

וההתחייבויות השוטפות( לסך הנכסים
 היחס שבין יתרת העודפים של החברה לסך הנכסים -היחס שבין הרווח התפעולי של החברה לסך הנכסים

X3
X4

 היחס שבין שווי השוק של ההון העצמי בבורסה לבין סך ההתחייבויות של13

החברה )המוגדרות כסך הצברן של ההתחייבויות השוטפות ,ההתחייבויות
שאינן שוטפות והזכויות שאינן מקנות שליטה(

X5

 -היחס שבין ההכנסות של החברה לסך הנכסים

אלטמן קבע ערכי הפרדה בין חברות בהתאם למדד ההישרדות .הוא הגדיר חברות עם
 Z-scoreהנמוך מ 1.81-כחברות בעלות סיכויי הישרדות נמוכים ,חברות עם  Z-scoreגבוה
מ 2.99 -כחברות יציבות עם סיכויי הישרדות גבוהים ,ואילו חברות שערך המדד שלהן נע בין
 1.81ל 2.99-הן באזור האפור ,כלומר קשה לקבוע את סיכויי ההישרדות שלהן.
כמו כן הוא מצא כי הערך  ,Z=2.675מביא למקסימום את ההפרדה בין חברות פושטות רגל
לכאלה שלא פושטות רגל.
המודל של אלטמן משנת  1968נבחן פעמים רבות על חברות תעשייתיות בארצות הברית,
התבסס בהמשך גם על נתוני מאות חברות ציבוריות שפשטו רגל מול מאות חברות
שהמשיכו להתקיים ,והניב תוצאות טובות מבחינת יכולת חיזוי.
למודל אלטמן משנת  1968חולשות רבות מעצם היותו מוגבל למספר מצומצם של יחסים
פיננסיים .הביקורת הראשונה היא על כך שלמודל יש טעות גבוהה מסוג שני ,כלומר הוא
מתריע על חברות רבות מדי ככאלה שיגיעו לחדלות פרעון והן לא כשלו בפועל .במילים
אחרות ,למודל יש נטיה להרחיב באופן שגוי את מספר החברות החשודות ולסווגן
כמועמדות לכשלון עסקי .שנית ,המודל של אלטמן בוסס על חברות יצרניות אמריקאיות.
המודל אינו מתאים לחברות שאינן יצרניות ,ובפרט איננו מתאים ,בוודאי לא כפי שהוא,
לחברות ישראליות .שלישית ,המודל סובל מבעיות סטטיסטיות רבות מעצם החיבור בין
יחסים שונים כמודל רגרסיה מפלה .רביעית המודל אינו מותאם למדינות שונות עם מבנה
מאזנים שונה .ולבסוף ,יש מודלים אחרים הנותנים ניבוי מדויק יותר ואמין יותר ,כגון
המודל האקטוארי.
בשנת  1983שינה אלטמן את מודל ה "Z-score" -משנת  ,1968וקבע מקדמים שונים
לחיזוי פשיטת רגל פרטיות ,יצרניות אמריקאיות בלבד.

Z Pr ivate = 0.717 X 1 + 0.847 X 2 + 3.107 X 3 + 0.420 X 4 + 0.998 X 5
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כאשר:
X1

 -היחס שבין ההון החוזר של החברה )המוגדר כהפרש שבין הנכסים השוטפים

X2

וההתחייבויות השוטפות( לסך הנכסים
 היחס שבין יתרת העודפים של החברה לסך הנכסים -היחס שבין הרווח התפעולי של החברה לסך הנכסים

X3
X4

X5

 היחס שבין סך הכל הון המיוחס לבעלים של החברה לבין סך ההתחייבויות שלהחברה )המוגדרות כסך הצברן של ההתחייבויות השוטפות ,ההתחייבויות
שאינן שוטפות והזכויות שאינן מקנות שליטה(
 -היחס שבין ההכנסות של החברה לסך הנכסים

להלן ערכי ההפרדה של  Zבחברות פרטיות:
אם המדד מתחת ל ,1.23 -קיימת הסתברות גבוהה לפשיטת רגל .אם המדד בין  1.23ל,2.9-
החברה בתחום האפור ומדד שמעל  2.9מצביע על סיכויי הישרדות גבוהים
משעה שאומדן ה Z-score -של החברה נאמד באמצעות מודל אלטמן  ,1983ניתן להמיר את
ה Z -לדירוג אשראי בינלאומי ,להמיר את הדירוג הבינלאומי לדירוג המקביל בסולם הדירוג
הישראלי ולאמוד את מרווח האשראי הנורמטיבי ארוך הטווח של חברה מתוך מטריצת
המרווחים לפי דירוג אשראי ,המפורסמת על ידי "שווי פנימי" נכון למועד הערכה ,למח"מ
של  25שנים.
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להלן

טבלת

ההמרה

של

ה-

Z-Score

לדירוגי

האשראי

) Standard & Poor's Financial Services LLCלהלן :(S&P
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הבינלאומיים

של

א.

דוגמא מספרית
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 .6הסתברויות היסטוריות לחדלות פירעון
טבלה  1מציגה את ההסתברויות המצטברות ) (Cumulativeהממוצעות לחדלות פירעון )ב-
:Moody’s ,1970-2006 ,(%

טבלה  1מציגה הן את הנתונים המופקים על ידי סוכנויות הדירוג והן את ניסיון חדלות
הפירעון של איגרות חוב שהיו בעלות דירוג מסוים בתחילת תקופה מסויימת ,על פני תקופה
של  10שנים .לדוגמא ,לאיגרת חוב עם דירוג אשראי התחלתי של  Baaיש סיכוי של 0.181%
להגיע לחדלות פירעון עד סוף השנה הראשונה ,סיכוי של  0.506%להגיע לחדלות פירעון עד
סוף השנה השנייה ,וכך הלאה .ניתן לחשב את ההסתברות של איגרת חוב להגיע לחדלות
פירעון במהלך שנה מסוימת באמצעות טבלה  .1לדוגמא ,ההסתברות שאיגרת חוב בדירוג
התחלתי

של

Baa

תגיע

לחדלות

.0.506% - 0.181% = 0.325%
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פירעון

במהלך

השנה

השנייה

הוא

טבלה  1מראה שעבור איגרות חוב בדירוג השקעה ,ההסתברות להגיע לחדלות פירעון נוטה
להיות פונקציה עולה של הזמן )קרי ,ההסתברויות של איגרת חוב בדירוג התחלתי  Aלהגיע
לחדלות פירעון במהלך השנים  10-15 ,5-10 ,0-5ו 15-20 -הן  1.077% ,0.815% ,0.472%ו-
 ,1.874%בהתאמה( .הסיבה לכך נעוצה בעובדה כי מנפיק האג"ח נחשב בתחילה כבעל
איכות אשראי גבוהה ,וככל שהזמן עובר ,הסבירות לכך איתנותו הפיננסית תלך תרד רק
הולכת ועולה .עבור איגרות חוב בדירוג אשראי נמוך ,ההסתברות להגיע לחדלות פירעון
הינה לעיתים קרובות פונקציה יורדת של הזמן )קרי ,ההסתברויות של איגרת חוב בדירוג
התחלתי  Bלהגיע לחדלות פירעון במהלך השנים  10-15 ,5-10 ,0-5ו 15-20 -הן ,26.794%
 8.832% ,16.549%ו ,2.246% -בהתאמה( .הסיבה לכך נעוצה בעובדה כי עבור איגרת חוב
בעלת דירוג אשראי נמוך ,השנה או השנתיים הבאות עשויות להיות קריטיות .ככל שמנפיק
איגרת החוב שורד זמן רב יותר ,כך גדל הסיכוי כי איתנותו הפיננסית תלך ותשתפר.
א.

עוצמות לחדלות פירעון )(Default Intensities
מטבלה  1אנו יכולים לחשב את ההסתברות שאיגרת חוב המדורגת  Caaומטה תגיע
לחדלות פירעון במהלך השנה השלישית כ .39.717% - 30.949% = 9.233% -אנו נכנה
הסתברות זו בשם ההסתברות הלא מותנית )השולית( לחדלות פירעון
) .(Unconditional Default Probabilityזוהי ההסתברות להגיע לחדלות פירעון
במהלך השנה השלישית כפי שמשתקפת בזמן  .0ההסתברות שאיגרת החוב תשרוד
עד לשנה  2היא  .100% - 30.494% = 69.506%ההסתברות שאיגרת החוב תגיע
לחדלות פירעון במהלך השנה השלישית ,מותנית בכך שלא ארעה חדלות פירעון
מוקדם יותר ,הינה .0.09233/0.69506 = 13.27%הסתברויות מותנות לחדלות פירעון
מכונות עוצמות לחדלות פירעון ) (Default Intensitiesאו שיעורי סכנה ) Hazard
.(Rates
ה 13.27% -שהרגע חישבנו הוא לתקופת זמן של שנה אחת .נניח שלקחנו תקופת זמן
קצרה באורך  .∆tהעוצמה לחדלות הפירעון ) λ(tבזמן  tמוגדרת כך ש λ(t)∆t -היא
ההסתברות לחדלות פירעון בין זמן  tלבין זמן  ,t + ∆tמותנית בכך שלא ארעה
חדלות פירעון מוקדם יותר .אם ) V(tהיא ההסתברות המצטברת )קרי ,ההתפלגות(
שהחברה תשרוד עד לזמן ) tקרי ,בהינתן שלא ארעה חדלות פירעון עד לזמן  ,(tאזי
ההסתברות המותנית לחדלות פירעון בין זמן  tלבין זמן  t + Dtהיא כדלקמן:

]) [V (t ) − V (t + ∆t
) V (t
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היות וזה שווה ל ,λ(t)∆t -אזי ניתן לכתוב זאת כך:

V (t + ∆t ) − V (t ) = − λ (t )V (t )∆t
אם נשאיף את הביטוי ,נקבל ש:-

) dV (t
) = −λ (t )V (t
dt
וממנו נקבל ש:-

− ∫0t λ (t )dτ

V (t ) = e

נגדיר ) Q(tכך שההסתברות לחדלות פירעון עד לזמן  ,tכך ש:-

) Q (t ) = 1 − V (t
אזי נקבל ש:
− ∫0t λ (t )dτ

Q (t ) = 1 − e

או:

Q (t ) = 1 − e − λ (t )t
כאשר )  λ (tהיא העוצמה הממוצעת לחדלות הפירעון )שיעור הסכנה או ההסתברות

המותנית הממוצעת לחדלות פירעון( בין זמן  0לבין זמן .t
 .7שיעור ההשבה )(Recovery Rate
כאשר חברה פושטת רגל ,נושיה מגישים תביעות כנגד נכסי החברה )בארה"ב ,תביעת
מחזיקי איגרות החוב היא לערך מתואם ,כלומר ,לערך הנקוב בתוספת הריבית הצבירה,
 .(Accruedלפעמים קיים הסדר חוב לפיו ,בעלי החוב )(Creditors
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מסכימים לתשלום חלקי של תביעותיהם .במקרים אחרים הנכסים נמכרים על ידי מנזיל
) (Liquidatorכלשהו והתמורה המתקבלת ממכירתם משמשת לתשלום התביעות ככל
שניתן .ברור כי לחלק מהתביעות ישנה קדימות ) ,Priorityעדיפות( על פני התביעות אחרות
בסדריי הנשייה והפירעון ) (Liquidation Preferenceועל כן התביעות הראשונות תשולמנה
במלואן.
שיעור ההשבה של איגרת חוב מוגדר כשווי השוק של איגרת החוב מייד לאחר חדלות
הפירעון ,כאחוז מהערך הנקוב .טבלה  2מציגה את שיעורי ההשבה על איגרות חוב
המשלמות קופונים כאחוז מהערך הנקוב ):Moody’s ,1982-2003 ,(%

טבלה  2מספקת נתונים היסטוריים על שיעורי ההשבה הממוצעים עבור קטגוריות שונות
של איגרות חוב בארה"ב ומראה שלמחזיקי חוב מובטח בכיר ) (Senior Securedיש שיעור
השבה ממוצע של  54.44סנט לדולר ערך נקוב ,בשעה שלמחזיקי חוב נחות זוטר ) Junior
 (Subordinatedיש שיעור השבה ממוצע של  24.47סנט לדולר ערך נקוב.
שיעורי ההשבה מתואמים שלילית באופן מובהק עם שיעורי חדלות הפירעון .בMoody’s -
בוחנים את שיעור ההשבה הממוצעים ואת שיעורי חדלות הפירעון הממוצעים עבור כל שנה
בין  1982ו .2006 -ב Moody’s -מצאו כי הקשר הבא מספק התאמה טובה לנתונים )מקדם
ההסבר המרובה ,R2 ,של הרגרסיה הוא :(0.6

Re cov ery Rate = 59.1 − 8.356 × Default Rate
כאשר שיעור ההשבה הוא שיעור ההשבה הממוצע על חוב מובטח בכיר בשנה מסויימת
)באחוזים( ושיעור חדלות הפירעון הוא שיעור הפירעון של איגרת החוב הקונצרנית באותה
שנה )באחוזים(.
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פירושו של הקשר הזה הוא שכאשר שיעור חדלות הפירעון הממוצע בשנה מסויימת הינו
 ,0.1%הרי ששיעור ההשבה הצפוי נאמד בכ .58.3% -מאידך ,כאשר שיעור חדלות הפירעון
הממוצע בשנה מסויימת הינו  ,3%הרי ששיעור ההשבה הצפוי נאמד בכ.34.0% -
 .8אמידת הסתברויות לחדלות פירעון מתוך מחירי איגרות חוב
ניתן לאמוד את ההסתברות לחדלות פירעון של חברה מתוך מחירי איגרות החוב המונפקות
שלה .ההנחה המקובלת היא שהסיבה היחידה לכך שאיגרת חוב קונצרנית נמכרת בפחות
ממחירה של איגרת חוב חסרת-סיכון דומה הינה האפשרות לחדלות פירעון .נציין כי הנחה
זו רחוקה מלהיות מושלמת .בפרקטיקה ,מחירה של איגרת חוב קונצרנית מושפע מרמת
הנזילות שלה .ככל שהנזילות נמוכה יותר ,כך המחיר נמוך יותר.
נניח חישוב מקורב .נניח איגרת חוב המניבה  200נקודות בסיס ) (2%יותר מאיגרת חוב
חסרת סיכון וכי שיעור ההשבה הצפוי במקרה של חדלות פירעון הוא  .40%מחזיק איגרת
חוב קונצרנית חייב לצפות להפסיד  200נקודות בסיס )או  2%לשנה( כתוצאה מחדלות
פירעון .בהינתן ששיעור ההשבה הוא  ,40%אנו מקבלים אומדן הסתברות לחדלות פירעון
לשנה ,מותנית בכל שלא ארעה חדלות פירעון מוקדם יותר ,של .0.02/(1 – 0.40) = 3.33%
באופן כללי

s
1− R

=λ

כאשר  λהיא העוצמה הממוצעת לחדלות הפירעון )שיעור הסכנה או ההסתברות המותנית
הממוצעת לחדלות פירעון( לשנה s ,הוא המרווח של תשואת איגרת החוב הקונצרנית מעל
לריבית חסרת הסיכון ו R -הוא שיעור ההשבה הצפוי.
א.

חישוב מדויק יותר
כעת נציג חישוב מדויק יותר .נניח שלאיגרת החוב הקונצרנית מהדוגמא הקודמת יש
טווח לפדיון של  5שנים ,היא משלמת קופון של  6%לשנה )בתשלומים חצי שנתיים(
ותשואת איגרת החוב היא  7%לשנה )בחישוב רציף( .שיעור התשואה לפדיון של
איגרת חוב חסרת סיכון דומה )מבחינת טווח לפדיון ותשלומי קופון( היא 5%
)בחישוב רציף( .מהתשואות נובע שמחירה של איגרת החוב הקונצרנית הוא 95.34
ומחירה של איגרת החוב חסרת הסיכון הוא  .104.09ההפסד הצפוי כתוצאה מחדלות
פירעון על פני  5שנים )משך חיי איגרות החוב דנן( הוא  8.75דולר = .104.09 – 95.34
נניח שההסתברות לחדלות פירעון לשנה )בהנחה כי ההסתברות היא זהה בכל שנה(
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היא  .Qטבלה  3מציגה חישוב של ההפסד על איגרת חוב במונחים של הסתברויות
חדלות פירעון Q ,על ערך נקוב של  100דולר.

כאמור ,טבלה  3מחשבת את ההפסד הצפוי מחדלות פירעון במונחים של  Qובהנחה
שחדלות פירעון יכולה להתרחש בזמנים  3.5 ,2.5 ,1.5 ,0.5ו 4.5 -שנים )מיד לפני
מועדי תשלום הקופון( .נניח כי שיעור הריבית חסרת הסיכון לכל טווח לפדיון הוא
) 5%בחישוב רציף(.
על מנת להדגים את החישובים ,ניקח את השורה של שנה  3.5בטבלה  .3תוחלת שווי
איגרת החוב הקונצרנית בזמן  3.5שנים )מחושבת באמצעות שיעורי ריביות עתידיים
ובהנחה שאין אפשרות לחדלות פירעון( היא:

3e −0.05× 0.0 + 3e −0.05× 0.5 + 3e −0.05×1.0 + 103e −0.05×1.5 = 104 .34
בהינתן ששיעור ההשבה הוא  ,40%הרי שהסכום שיושב אם החברה תגיע לחדלות
פירעון הוא  ,40כך שההפסד בהינתן חדלות פירעון הוא  64.34דולר = .104.34 – 40
הערך הנוכחי של ההפסד הוא  .54.01לפיכך ,ההפסד הצפוי הוא .54.01Q
סך ההפסדים הצפויים הם  .288.48Qאם נקבע שסך ההפסד הצפוי שווה ל,8.75 -
נקבל ש Q -שווה ל .8.75/288.48 = 3.03% -החישובים שהצגנו מניחים כי ההסתברות
לחדלות פירעון היא קבועה וכי חדלויות הפירעון קורות רק פעם אחת במהלך השנה.
ניתן להרחיב את החישובים כך שיניחו שחדלויות הפירעון יכולות להתרחש בתדירות
גבוהה יותר .בנוסף ,במקום להניח הסתברות שולית )לא מותנית( קבועה לחדלות
פירעון ניתן להניח עוצמה קבועה לחדלות פירעון )שיעור סכנה או הסתברות מותנית
לחדלות פירעון( או להניח דפוס מסוים להשתנות של ההסתברויות לחדלות פירעון על
פני זמן .ניתן לאמוד מספר פרמטרים המתארים את המבנה העתי של ההסתברויות
לחדלות פירעון באמצעות מספר איגרות חוב .נניח ,לדוגמא ,שיש לנו איגרות חוב עם
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טווחים לפדיון של  7 ,5 ,3ו 10 -שנים .ניתן להשתמש באיגרת החוב הראשונה על מנת
לאמוד את ההסתברות לחדלות פירעון לשנה עבור  3השנים הראשונות .ניתן
להשתמש באיגרת החוב השנייה על מנת לאמוד את ההסתברות לחדלות פירעון לשנה
עבור שנה  4ושנה  .5ניתן להשתמש באיגרת החוב השלישית על מנת לאמוד את
ההסתברות לחדלות פירעון לשנה עבור שנה  6ושנה  .7ניתן להשתמש באיגרת החוב
הרביעית על מנת לאמוד את ההסתברות לחדלות פירעון לשנה עבור שנה  ,8שנה 9
ושנה  .10שיטה זו מקבילה לשיטת ה Bootstrap -לחישוב עקום תשואות חלק ) Zero
.(Curve
ב.

שיעור הריבית חסרת הסיכון
כאשר משתמשים במחירי איגרות חוב לאמידת ההסתברויות לחדלות פירעון ,הנושא
העיקרי הוא המשמעות של "שיעור ריבית חסרת סיכון" ו" -איגרת חוב חסרת
סיכון" .בנוסחה,

s
1− R

=λ

המרווח  sהוא עודף התשואה של איגרת חוב קונצרנית על התשואה של איגרת חוב
חסרת סיכון דומה .בטבלה  1שווייה חסר הסיכון של האיגרת חייב להיות מחושב
באמצעות שיעור נכיון חסר סיכון .הבנצ'מרק לריבית חסרת הסיכון המשמש לציטוט
תשואות של איגרות חוב קונצרניות הינו התשואה על איגרות חוב דומות של ממשלת
ארה"ב )) .(Treasury Bondsלדוגמא ,סוחר אג"ח יכול לצטט תשואה על איגרת חוב
ספציפית כמרווח של  250נקודות בסיס מעל לשיעורי התשואות לפדיון איגרות חוב
של ממשלת ארצות ארה"ב(.
סוחרי אג"ח בדרך כלל משתמשים בשיעורי  LIBOR/swapכאמדים מייצגים
) (Proxiesלריביות חסרות סיכון לצורך הערכת שווי נגזרים .סוחרי אג"ח משתמשים
גם בשיעורי  LIBOR/swapלחישוב ההסתברויות לחדלות הפירעון .לדוגמא ,כאשר
סוחרי אג"ח קובעים את ההסתברויות לחדלות פירעון מתוך מחירי איגרות חוב,
המרווח  sהוא המרווח של תשואת איגרת החוב מעל לשיעור ה.LIBOR/swap -
בנוסף ,שיעורי הנכיון חסרי הסיכון ששימשו בחישובים שבטבלה  3הם שיעורי
.LIBOR/swap
ניתן להשתמש בעסקאות החלפה על חדלות פירעון ),(CDS- Credit Default Swaps
על מנת לחלץ את שיעור הריבית חסרת הסיכון הגלום שבו משתמשים סוחרי האג"ח.
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שיעור הריבית חסרת הסיכון מסתמנת כשוונ בקירוב לשיעור הLIBOR/swap -
בניכוי  10נקודות בסיס ,בממוצע .זהו אומדן מתקבל על דעת .סיכון האשראי הגלום
בשיעור ה swap -הוא סיכון האשראי מביצוע סדרה של הלוואות ל 6 -חודשים
לצדדים נגדיים בדירוג  AAו 10 -נקודות בסיס הינה פרמיית סיכון חדלות פירעון
סבירה עבור מכשיר עם טווח פירעון של  6חודשים בדירוג .AA
ג.

עסקאות החלפה על נכסים )(Asset Swap
בפרקטיקה לעיתים קרובות ,סוחרי אג"ח משתמשים במרווחי עסקאות החלפה על
נכסים ) (Assets Swapsכדרך לחילוץ הסתברויות לחדלות פירעון מתוך מחירי
איגרות חוב .זאת מאחר ומרווחי עסקאות החלפה על נכסים מספקים אומדן ישיר
למרווח של תשואות איגרות חוב על עקום ה.LIBOR/swap -
על מנת להסביר כיצד עובדות עסקאות החלפה על נכסים ,ניקח מצב שבו מרווח
עסקת החלפה על נכס עבור איגרת חוב מסוימת מצוטט כ 150 -נקודות בסיס .ישנם
שלושה מצבים אפשריים:
(I

איגרת החוב נמכרת בערך הפארי שלה ,נגיד ב .100 -עסקת ההחלפה כרוכה בכך
שצד אחד )חברה  (Aמשלם את הקופון על איגרת החוב והצד השני )חברה (B
משלם  LIBORבתוספת  150נקודות בסיס .נציין שהקופונים המובטחים הם
שמוחלפים וההחלפות מתבצעות בהתעלם מחדלויות הפירעון של איגרת החוב.

 (IIאיגרת החוב נמכרת בפחות מערך הפארי שלה ,נגיד ב .95 -עסקת ההחלפה נבנית
כך שבנוסף לקופונים ,בעת ההקמה חברה  Aמשלמת  5דולר לכל  100דולר ערך
נקוב .חברה  Bמשלמת כרגיל  LIBORבתוספת  150נקודות בסיס.
 (IIIאיגרת החוב נמכרת בפחות מערך הפארי שלה ,נגיד  .108עסקת ההחלפה נבנית
כך שבנוסף ל LIBOR -בתוספת  150נקודות בסיס ,בעת ההקמה חברה B
משלמת תשלום של  8דולר לכל  100דולר ערך נקוב .חברה  Aמשלמת כרגיל את
הקופונים.
ההשפעה של כל זה היא שהערך הנוכחי של מרווח עסקת החלפה על נכס הוא הסכום
שבו מחירה של איגרת החוב הקונצרנית חורג ממחירה של איגרת חוב חסרת סיכון
דומה ,כאשר שיעור הריבית חסרת הסיכון נלקח מתוך עקום ה.LIBOR/swap -
ניקח שוב את הדוגמא שבטבלה  3כאשר עקום ה LIBOR/swap -שטוח ברמה של
 .5%נניח שבמקום לדעת את מחיר איגרת החוב אנו יודעים כי המרווח של עסקת
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החלפה על הנכס הינה  150נקודות בסיס .לאמור ,הסכום שעבורו שווייה של איגרת
חוב חסרת סיכון עולה מעל לשווייה של איגרת החוב הקונצרנית הינו הערך הנוכחי
של  150נקודות בסיס לשנה ל 5 -שנים .בהנחה שהקופונים הינם חצי שנתיים ,הסכום
הינו  6.55דולר לכל  100דולר קרן .סך ההפסד בטבלה  ,3יהיה שווה במקרה דנן ל-
 6.55דולר .דהיינו ,ההסתברות לחדלות פירעון לשנה ,Q ,תהא  ,6.55/288.48או
.2.27%
 .9השוואה בין אומדנים של הסתברות לחדלות פירעון
ההסתברויות לחדלות פירעון הנאמדות מתוך נתונים היסטוריים הינן הרבה יותר נמוכות
מאלו הנגזרות ממחירי איגרות חוב .טבלה  4מציגה עוצמות ממוצעות לחדלות פירעון ל7 -
שנים )ב %-לשנה(:

טבלה  4מראה שעבור חברות המתחילות בדירוג מסוים ,העוצמה הממוצעת השנתית
לחדלות הפירעון על פני  7שנים מחושבת מתוך )א( נתונים היסטוריים ו) -ב( מחירי איגרות
חוב.
החישוב של עוצמות חדלות הפירעון מתוך הנתונים ההיסטוריים מבוסס על הנוסחה הבאה

Q(t ) = 1 − e − λ (t )t
עם  ,t=7וטבלה  1ונקבל:

1
7

]) λ (7 ) = − ln[1 − Q(7
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כאשר  λהיא העוצמת הממוצעת לחדלות הפירעון )שיעור הסכנה או ההסתברות המותנית
הממוצעת לחדלות פירעון( עד לזמן  tו Q(t) -היא ההסתברות המצטברת לחדלות פירעון עד
לזמן  .tהערך של ) Q(7נלקח ישירות מתוך הטבלה הראשונה.
ניקח לדוגמא ,איגרת חוב בדירוג  .Aהערך של ) Q(7הוא  .0.00759העוצמת הממוצעת
לחדלות הפירעון ל 7 -שנים היא :0.11%

1
7

λ (7 ) = − ln (0.99241) = 0.0011
החישובים של עוצמות ממוצעות לחדלות פירעון מתוך איגרות חוב מבוססים על תשואות
איגרות חוב המפורסמות על ידי  Merrill Lynchועל הנוסחה:

s
1− R

=λ

התוצאות מציגות את הממוצעים בין דצמבר  1996לאוקטובר  .2007שיעור ההשבה הונח כ-
 40%ושיעור הריבית חסרת הסיכון שנלקח הוא שיעור ה swap -ל 7 -שנים פחות  10נקודות
בסיס .לדוגמא ,עבור איגרות חוב בדירוג  ,Aהתשואה ההמוצעת של  Merrill Lynchהייתה
 .5.993%שיעור ה swap -הממוצע היה  ,5.398%כך ששיעור הריבית חסרת הסיכון היה
 .5.289%מה שנותן הסתברות ממוצעת ל 7 -שנים לחדלות פירעון של :1.16%

0.05933 − 0.05298
= 0.0116
1 − 0.4
טבלה  4מראה כי היחס בין ההסתברות לחדלות פירעון שחולצה מתוך מחירי איגרות חוב
לבין ההסתברות לחדלות פירעון שחושבה מתוך נתונים היסטוריים הוא מאוד גבוה עבור
חברות בדירוג השקעה ונוטה לרדת ככל שדירוג האשראי של החברה יורד .ההפרש בין שתי
ההסתברויות לחדלות פירעון נוטה לגדול ככל שדירוג האשראי הולך ויורד.
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טבלה  5מציגה את התשואות העודפות של איגרות חוב )בנקודות בסיס(:

טבלה  5מספקת דרך נוספת להביט על התוצאות ומראה את התשואות העודפות על שיעור
הריבית חסרת הסיכון )קרי ,שיעור ה swap -ל 7 -שנים פחות  10נקודות בסיס( המורווחות
על ידי המשקיעים באיגרות חוב בדירוגים שונים .ניקח שוב את איגרת החוב בדירוג .A
המרווח הממוצע מעל לאיגרות החוב של ממשלת ארה"ב הוא  112נקודות בסיס .מתוך 112
נקודות בסיס 42 ,נקודות בסיס מיוחסות למרווח הממוצע בין איגרות חוב של ממשלת
ארה"ב ל 7 -שנים לבין האמד המייצג ) (Proxyשלנו לשיעור הריבית חסרת הסיכון .מרווח
של  7נקודות בסיס הכרחי על מנת לפצות על חדלויות הפירעון הצפויות )זה שווה
להסתברות "עולם-אמיתי" לחדלות פירעון מטבלה  5מוכפלת ב 0.6 -על מנת לאפשר
 .(Recoveryמה שמשאיר לנו תשואה עודפת )לאחר שחדלויות הפירעון הצפויות נלקחו כבר
בחשבון( של  63נקודות בסיס.
טבלאות  4ו 5 -מראות שהפרשים גדולים בין אומדני ההסתברויות לחדלות פירעון
מתורגמים לתשואות עודפות נמוכות )אך מובהקות( של איגרות החוב .עבור איגרות חוב
בדירוג  Aaaהיחס בין ההסתברויות לחדלות פירעון הוא  ,16.8אך התשואה העודפת הצפויה
היא רק  38נקודות בסיס .ככלל ,התשואה העודפת נוטה לעלות ככל שאיכות האשראי
יורדת.
התשואות העודפות בטבלה  5אינן נשארות קבועות על פני זמן .מרווחי האשראי כמו גם
התשואות העודפות ,היו גבוהעם בשנים  2002 ,2001ובמחצית השנייה של  .2003לאחר מכן
הם היו די נמוכים עד למחנק האשראי ) (credit crunchביולי  2007כאשר הם התחילו
לעלות במהירות.
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א.

הסתברויות "עולם-אמיתי" מול הסתברויות נייטרליות לסיכון
ההסתברויות לחדלות פירעון הנגזרות מתשואות איגרות חוב הן הסתברויות
נייטרליות לסיכון חדלות פירעון .על מנת להסביר זאת ,ניקח את חישובי
ההסתברויות לחדלות פירעון מטבלה :3

החישובים מניחים כי ניתן להוון את ההפסדים הצפויים מחדלות פירעון על ידי
שיעור הריבית חסרת הסיכון .עקרון הערכת השווי הנייטרלית לסיכון ,מראה שזוהי
שיטה תקפה ) (Validהמספקת את ההפסדים הצפויים המחושבים בעולם נייטרלי
לסיכון .לאמור -ההסתברות לחדלות פירעון  Qבטבלה  3חייבת להיות הסתברות
נייטרלית לסיכון.
מאידך ,ההסתברויות לחדלות פירעון הנגזרות מתוך נתונים היסטוריים הן
הסתברויות "עולם-אמיתי" לסיכון חדלות פירעון )לעיתים הן נקראות גם
הסתברויות פיזיות( .התשואות העודפות הצפויות בטבלה  ,5נובעות ישירות
מההפרשים שבין ההסתברויות הנייטרליות לסיכון חדלות פירעון לבין הסתברויות
"עולם-אמיתי" לסיכון חדלות פירעון.
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אם לא היו תשואות עודפות צפויות ,הרי שהסתברויות "עולם-אמיתי" לסיכון חדלות
פירעון וההסתברויות הנייטרליות לסיכון חדלות פירעון היו זהות ,ולהיפך.
מדוע אם כך אנו רואים פערים כל כך גדולים בין ההסתברויות הנייטרליות לסיכון
לבין הסתברויות "עולם-אמיתי"? כפי שבדיוק טענו ,זה בדיוק כמו לשאול מדוע
סוחרי אג"ח קונצרני מרוויחים בממוצע יותר מאשר שיעור הריבית חסרת הסיכון.
סיבה אחת לתוצאות היא שאיגרות חוב קונצרניות הן בדר"כ לא נזילות והתשואות
בפועל על איגרות חוב גבוהות יותר מהתשואות הצפויות על מנת לפצות על היעדר
נזילותן .אולם זה מסביר רק חלק קטן ממה שקורה .זה מסביר אולי  25נקודות בסיס
מהתשואה העודפת שבטבלה  .5סיבה אפשרית אחרת לתוצאות הללו היא כי
ההסתברויות הסובייקטיביות לחדלות פירעון שרואים סוחרי האג"ח הינן גבוהות
יותר מאשר אלו שבטבלה :1

יכול להיות שסוחרי האג"ח רואים תרחישי שפל הרבה גרועים יותר מאלו שנצפו
בתקופה שבין  1970ל .2003 -עם זאת ,זה קשה לראות כיצד זה מסביר חלק גדול
מהתשואות העודפות הנצפות.
הסיבה החשובה ביותר לתוצאות בטבלאות  4ו 5 -היא שאיגרות חוב לא מגיעות
לחדלות פירעון באופן בלתי תלוי אחת בשנייה .ישנן תקופות שבהן שיעורי חדלות
הפירעון הם מאוד נמוכים וישנן תקופות ששיעורי חדלות הפירעון הם מאוד גבוהים.
עדויות אמפיריות לכך מתקבלות מהסתכלות על שיעורי חדלות הפירעון בשנים
שונות .הסטטיסטיקות של  Moody’sמראות שבין  1970ל 2006 -שיעור חדלות
הפירעון לשנה נע בין  0.09%בשנת  1979למקסימום של  3.81%בשנת .2001
ההשתנות משנה לשנה בשיעורי חדלות פירעון מצביעה על סיכון סיסטמטי )שיטתי
ולא ספציפי ,קרי הסיכון שאיננו ניתן לביזור( וכי סוחרי האג"ח מרוויחים תשואה
עודפת בגין מוכנותם לשאת את הסיכון זה .ההשתנות בשיעורי חדלות פירעון משנה
לשנה קיימת אולי בגלל תנאים כלכליים ואולי בגלל שלחדלות פירעון של חברה אחת
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יש אפקט דומינו )הנקרא על ידי חוקרים "הדבקת אשראי"( המביא לחדלויות פירעון
של חברות אחרות.
בנוסף ,לסיכון הסיסטמטי שעליו הרגע דיברנו ,קיים גם הסיכון הלא-סיסטמטי
)הסיכון הספציפי והלא מערכתי( הקשור לכל איגרת חוב .אם היינו מדברים על
מניות ,היינו טוענים שהמשקיעים יכולים לבזר את הסיכון הלא-ספציפי על ידי
בחירת תיק השקעות ,נגיד ,של  30מניות .לפיכך ,המשקיעים אינם צריכים לדרוש
פרמיית סיכון בגין מוכנותם לשאת את הסיכון הלא-סיסטמטי .עבור איגרות חוב,
טיעונים אלו אינם כה ברורים .תשואות איגרות חוב מציגות א-סימטריה
) (Skewnessגבוהה עם חסם עליון .לדוגמא ,לאיגרת חוב ספציפית ,יש סיכוי של
 99.75%לתשואה של  7%בשנה ו 0.25% -סיכוי לתשואה של מינוס  60%בשנה
)התוצאה הראשונה מתאימה למצב שבו אין חדלות פירעון והתוצאה השנייה
מתאימה למצב שבו יש חדלות פירעון( .סיכון מסוג זה הינו קשה "לביזור" ודורש
תיק המורכב מעשרות אלפי איגרות חוב שונות .בפרקטיקה ,תיקי איגרות חוב רבים
)כגון תל בונד  40 ,20ו (60 -רחוקים מאוד מלהיות מבוזרים לחלוטין .כתוצאה מכך,
סוחרי אג"ח עשויים להרוויח תשואות עודפות בגין מוכנותם לשאת הן את הסיכון
הלא-סיסטמטי והן את הסיכון הסיסטמטי.
בשלב זה טבעי לשאול האם בעת ניתוח סיכוני אשראי אנו צריכים להשתמש
בהסתברויות "עולם-אמיתי" או נייטרליות לסיכון חדלות פירעון .התשובה תלויה
במטרת הניתוח .כאשר מעריכים את שוויים של נגזרי אשראי או כשאומדים את
השפעתו של סיכון חדלות הפירעון על תמחורם של מכשירים ,ראוי וצריך להשתמש
בהסתברויות הנייטרליות לסיכון חדלות פירעון .הסיבה לכך שהניתוח מחשב את
ערכם הנוכחי של תזרימי המזומנים הצפויים וכמעט תמיד )באופן מפורש או באופן
משתמע( הוא כרוך בשימוש בהערכת שווי נייטרלית לסיכון .כאשר בונים ניתוח
תרחישי לחישוב ההפסדים העתידיים הפוטנציאליים כתוצאה מחדלות פירעון ,ראוי
וצריך להשתמש בהסתברויות "עולם-אמיתי" לסיכון חדלות פירעון.
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 .10שימוש במחירי מניות ובמודל האקטוארי לאמידת הסתברויות לחדלות פירעון
כאשר אנו משתמשים בטבלה  1לאמידת הסתברות "עולם-אמיתי" לסיכון חדלות פירעון
של חברה ,אנו מסתמכים על דירוג האשראי של החברה.

לצערנו ,דירוגי אשראי מתעדכנים בתדירות נמוכה יחסית .מה שהביא אקטוארים של
סיכוני אשראי לטעון כי מחירי מניות יכולים לספק מידע יותר עדכני יותר לגבי
ההסתברויות לחדלות פירעון.
בשנת  Merton 1974הציע מודל אקטוארי לפיו ,הונה העצמי של חברה הינו למעשה
אופציית רכש ) (Callעל שווי נכסי החברה .נניח ,לשם הפשטות ,שכל החוב של החברה הינו
איגרת חוב מסוג קופון אפס הנפדית בזמן  ,Tשהנפיקה החברה.
נגדיר:
 :V0שווי נכסי הפירמה היום )ערך נוכחי(.
 :VTשווי נכסי הפירמה בזמן ) Tערך עתידי(.
 :S0שווי הונה העצמי של החברה היום )ערך נוכחי(.
 :STשווי הונה העצמי של החברה בזמן ) Tערך עתידי(.
 :Fסך התשלום הנדרש על החוב בזמן ) Tערך עתידי(.
 :σVסטיית התקן של שיעורי התשואה על נכסי הפירמה )מניחים כי היא קבועה(.
 :σSסטיית התקן הרגעית ) (Instantaneousשל שיעורי התשואה על מניות החברה.
המודל האקטוארי מבוסס על אומדן שווי פעילות החברה המאוחדת )כולל חלקה בחברות
הבת ,ככל וישנן ,על בסיס כלכלי-מאוחד( ,בערכים נוכחים )נכון למועד הדירוג( שנסמן אותו
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להלן באות  .Vשווי הפירמה מתחלק באופן כללי בין בעלי החוב השונים לבין מחזיקי ההון
העצמי .נסמן את סך שווי החוב וההון העצמי בערכים נוכחיים  Dו ,S -בהתאמה.
מודל מרטון בצורתו הפשוטה מניח שלחברה יש חוב שמשך חייו הוא  Tשנים ,ובתום T
שנים החברה מתחייבת להחזיר לבעלי החוב את הקרן והריבית הצבורה שהובטחה ובסה"כ
התחייבה להחזיר  .Fבתנאים אלה הראה מרטון שהחוב הקונצרני הוא התחייבות מותנית
שניתנת להערכה כלכלית באופן הבא:

D = Fe−rT − P
כאשר  e-rTהוא גורם ההיוון ללא סיכון לתזרים מזומנים שצפוי להתקבל בוודאות בזמן T
ו P -הוא שווי אופציית מכר  Putעל הפירמה ,V ,לזמן מימוש  Tכאשר מחיר המימוש הוא
 .Fשווי האופציה ניתן לחישוב על סמך מודל בלק-שולס ) (1973בהתקיים הנחות המודל
והוא פונקציה של  T ,r ,F ,Vו ,σV -כאשר  σVהיא סטיית התקן של שיעורי התשואה על
הפירמה.

הגרף הראשון מציג את חלוקת הנכסים ביום פירעון החוב .החברה הבטיחה להחזיר סכום
 ,Fאך תחזיר באמת  Fרק אם שווי הנכסים ) (Vביום פירעון החוב יהיה מעל  .Fאחרת,
למרות ההבטחה ,ההחזר יהיה שווה לנכסים של החברה וזאת עקב עיקרון הגבלת האחריות
)חברה בע"מ(.
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הגרף השני מציג את שווי הנכסים  V -היום ,גבוה מהערך העתידי של החוב ,F -
והתפלגותם ההסתברותית של שווי הנכסים  V -ביום פירעון החוב )בעתיד(  -עקומה בצורת
פעמון .ניתן לראות
שמשמאל לנקודה .F

בברור את ההסתברות לחדלות פירעון  -השטח מתחת לפעמון

גלאי-מסוליס ) (1976הראו ששווי ההון העצמי בתנאים דומים הוא אופציית רכש ) (Callעל
לזמן הפירמה וזמן מימוש  Tבמחיר מימוש  .Fוגם ההון העצמי יחושב על סמך מודל בלק-
שולס כדי לקבל שווי כלכלי של ההון העצמי ,בהנחה שהתנאים הנדרשים מתקיימים .באופן
ספציפי ,שווי החוב יהיה לפיכך:

(

)

) D = Fe− rT − − V ⋅ N (− d1 ) + F ⋅ e − rT ⋅ N (− d 2
) = Fe−rT N (d 2 ) + V ⋅ N (− d1

כאשר ) N(dהיא פונקצית ההתפלגות המצטברת הנורמלית סטנדרטית ממינוס אינסוף ועד
לנקודה .d

 V  1
ln −rT  + σ V2T
Fe  2
d1 = 
, d 2 = d1 − σ V T
σV T
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במודל מרטון ל N(-d2) -יש פירוש כלכלי :זו ההסתברות הניטרלית לסיכון risk ) RNP
 (neutral probabilityחדלות פירעון של החברה לתקופה המסתיימת בזמן .T
גלאי ) (1978הראה בהתבסס על מאמרו של בונס ) (1964שההסתברות בעולם האמיתי
לחדלות פירעון בזמן  Tשל החברה היא דומה לזו לעיל ,קרי ) ,N(-d2אך במקום  rשהיא
הריבית חסרת הסיכון יש להציב את  Rשהיא תוחלת הרווח הצפוי לחברה.
אם  ,VT < Fוזה הגיוני )לפחות בתיאוריה( ,אזי החברה תגיע לחדלות פירעון בזמן  .Tבמצב
שכזה ,שווי ההון העצמי הוא אפס .אם  ,VT > Fאזי החברה תפרע את החוב בזמן  Tושווי
ההון העצמי בזמן זה הוא  .VT – Fמודל  ,Mertonמחשב את שווי ההון העצמי בזמן  Tכ-

) ET = Max (VT − F ,0
מה שמראה ששווי ההון העצמי הוא אופציית רכש ) (Callעל שווי נכסי החברה עם מחיר
מימוש השווה לסך התשלום הנדרש על החוב .נוסחת  Black-Scholesמחשבת את שווי
ההון העצמי היום כ:-

) S 0 = V0 N (d1 ) − Fe − rT N (d 2
כאשר:

)

(

ln (V0 F ) + r + σ V2 2 T
= d1
, d 2 = d1 − σ V T
σV T
שווי החוב היום ,D0 ,הינו V0 – S0
ההסתברות הנייטרלית לסיכון שהחברה תגיע לחדלות פירעון על החוב שלה היא ) .N(-d2על
מנת לחשב את ) ,N(-d2אנו צריכים את  V0ואת  ,σVכאשר אף אחד מהשניים הללו אינו נתון
שוק הנצפה באופן ישיר .דא עקא ,אם החברה הינה ציבורית ,הרי ש S0 -הינו נתון שוק
הנצפה באופן ישיר .דהיינו ,הנוסחה הבאה מספקת תנאי אחד שחייב להתקיים על ידי  V0ו-
:σV

) S 0 = V0 N (d1 ) − Fe − rT N (d 2
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כמו כן ,ניתן לאמוד את  σSמתוך נתונים היסטוריים או מתוך מחירי אופציות .מתוך הלמה
של איטו ) (Itô’s Lemmaאנו מקבלים ש-

∂S
σ V V0
∂V

= σ S S0

או

σ S S0 = N (d1 )σ V V0
משוואה זו מספקת לנו תנאי נוסף שחייב להתקיים על ידי  V0ו .σV -שתי המשוואות
שהוצגו ,ניתנות לפתירה סימולטנית עבור  V0ו .σV -על מנת לפתור שתי משוואות לא-
ליניאריות

0

מהצורה

=

ו-

)F(x,y

0

=

),G(x,y

נשתמש

בפונקציית

ה Solver -ב Excel -אשר יכולה למצוא את הערכים שמביאים למינימום את הביטוי:

}
א.

]) + [G ( X , Y

2

]) {[F ( X ,Y

2

דוגמא מספרית
שווי ההון העצמי של חברה כלשהי הינו  3מיליון ש"ח וסטיית התקן של שיעורי
התשואה על מניות החברה הינה  .80%החוב אשר ישולם בעוד שנה מהיום הינו 10
מיליון ש"ל .שיעור הריבית חסרת הסיכון הינה  5%לשנה .במקרה דנן
 E0 = 3 ,σS = 0.80 ,r = 0.05 ,T = 1ו .F = 10 -מחישוב איטרטיבי של שתי
המשוואות לעיל אנו מקבלים ש .V0 = 12.40 ,σV = 0.2123 -הפרמטר  d2הינו ,1.1408
כך שההסתברות לחדלות פירעון הינה  ,N(-d2) = 0.127או  .12.7%שווי השוק של
החוב הינו  ,V0 – S0או  .9.40ערכו הנוכחי של התשלום המובטח על החוב הינו 9.51
= .10e-0.05x1
עלות החוב הנורמטיבית המשוחררת מכל שעבוד ובטוחה של החברה למח"מ של שנה
הינה סך הצברם של שיעור הריבית חסרת הסיכון ) (5%בתוספת ההפסד הצפוי על
החוב ) .(EL- Expected Lossההפסד הצפוי על החוב מחושב כ– 9.40) / 9.51 -
 ,(9.51או בערך  1.23%מהערך חסר חדלות הפירעון שלה .לפיכך ,עלות החוב
הנורמטיבית המשוחררת מכל שעבוד ובטוחה של החברה למח"מ של שנה הינה
 .6.23%לפיכך ,מרווח האשראי הנורמטיבי של החברה למח"מ של שנה הינו .1.23%
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חלוקת ההפסד הצפוי ) (ELבהסתברות לחדלות פירעון ) (PDנותנת לנו את שיעור
ההפסד בהינתן חדלות פירעון ) (LGDכ ,1.2% / 12.7% -או בערך  .9.45%דהיינו,
שיעור ההשבה הצפוי ) (RRהינו בערך  91%על ערכו חסר חדלות הפירעון של החוב.
מודל  Mertonשהצגנו הורחב במספר דרכים .לדוגמא ,אחת הגרסאות של המודל מניחה כי
חדלות הפירעון מתרחשת בפעם הראשונה ששווי נכסי הפירמה נופל מתחת לרמת חסם
מסוימת.
נציין גם שחברת  ,KMVשהיא היום חלק מחברת הדירוג מודיס ,יישמה את מודל מרטון
והתאימה אותו אמפירית לחברות סחירות ,ראשית בבורסות בארה"ב ולאחר מכן גם
בארצות אחרות .מודל  KMVמבוסס על אומדן המרחק מחדלות פירעון ) DD – Distance
 ,(to Defaultהלוקח בחשבון את מחצית החוב לזמן ארוך של החברה פלוס החוב לטווח
קצר )כמחיר מימוש( ומחלק את ההפרש מתוחלת שווי הפירמה בתום שנה בסטיית התקן
של נכסי החברה והקרוב לסטיית תקן של נכסי החברה הוא  .VσVמתוך אומדן ה DD -הם
מחלצים את אומדן ה (Expected Default Frequency) EDF -שהוא אומדן להסתברות
לחדלות פירעון ).(PD – Probability of Default
 1 2
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בנוסחה זו  µהיא התשואה הצפויה על נכסי החברה )ולא שיעור ריבית חסרת סיכון כמו
במודל מרטון(.
מתודולוגית מודיס ,KMV-מחשבת את המרחק לבעיית חדלות הפירעון Distance to ) DD
 (Defaultכדלקמן:
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כמה באמת מתאימות ההסתברויות לחדלות פירעון המשתמעות ממודל Merton
והרחבותיו לניסיון חדלות הפירעון בפועל?
התשובה היא שמודל  Mertonוהרחבותיו השונות מייצרים דירוג די טוב של הסתברויות
חדלות פירעון )נייטרליות לסיכון או "עולם-אמיתי"( .משמע ,שטרנספורמציה מונוטונית
אכן יכולה לשמש להמרת ההסתברות לחדלות פירעון ,כפלט מתוך מודל  ,Mertonלאומדן
טוב

של

הסתברות

"עולם-אמיתי"

או

נייטרלית

לסיכון

חדלות

פירעון.

כך למשל Moody’s-KMV ,מספקת שירות שממיר למעשה את ההסתברות הנייטרלית
לסיכון חדלות פירעון המשתמעת מגרסה מתקדמת של מודל  Mertonלהסתברות "עולם-
אמיתי" לחדלות פירעון )המכונה  ,EDFקיצור של תוחלת שכיחות חדלות הפירעון או
תדירות חדלות הפירעון הצפויה( CreditGrades .משתמשים במודל  Mertonלאמידת
מרווחי האשראי ,הקשורים להסתברויות נייטרליות לסיכון חדלות פירעון.
 .11סיכון אשראי בעסקאות נגזרות פיננסית שאינן בתיווך מסלקה
חשיפת האשראי על עסקת נגזרות הינה הרבה יותר מורכבת מזו שעל הלוואה .הסיבה לכך
היא שהתביעה שתוגש במקרה של חדלות פירעון הינה הרבה יותר אי ודאית .נניח מוסד
פיננסי שיש לו חוזה נגזרות פתוח מול צד נגדי לעסקת נגזרות פיננסית שלא בתיווך מסלקה.
ישנם שלושה מצבים אפשריים שניתן להבחין ביניהם:
(I

החוזה הינו תמיד התחייבות עבור המוסד הפיננסי

 (IIהחוזה הינו תמיד נכס עבור המוסד הפיננסי
 (IIIהחוזה יכול להיות נכס או התחייבות עבור המוסד הפיננסי
דוגמא לעסקת נגזרות בקטגוריה הראשונה הינה פוזיציית  Shortבאופציה; דוגמא לעסקת
נגזרות בקטגוריה השנייה הינה פוזיציית  Longבאופציה; דוגמא לעסקת נגזרות בקטגוריה
השלישית הינה עסקת אקדמה ) (Forwardאו עסקת החלפה ).(Swap
לנגזרים בקטגוריה הראשונה אין שום סיכון אשראי למוסד הפיננסי .אם הצד הנגדי לעסקת
נגזרות פיננסית שלא בתיווך מסלקה מגיע לחדלות פירעון ,לא יהיה שום הפסד למוסד
הפיננסי .הנגזר האמור הינו אחד מנכסיו של הצד הנגדי .סביר שאותו נגזר ימשיך ,יסגר או
ימכר לצד שלישי .התוצאה היא שאין הפסד )או רווח( למוסד הפיננסי.
לנגזרים בקטגוריה השנייה יש תמיד סיכון אשראי למוסד הפיננסי .אם הצד הנגדי צד נגדי
לעסקת נגזרות פיננסית שלא בתיווך מסלקה מגיע לחדלות פירעון ,הרי סביר שהמוסד
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הפיננסי יחווה הפסד .הנגזר האמור הינו אחד מהתחייבויותיו של הצד הנגדי .על המוסד
הפיננסי להגיש תביעה כנגד נכסיו של הצד הנגדי והוא עשוי לקבל אחוז מסוים משוויו של
הנגזר האמור) .על פי רוב ,התביעה שצומחת מעסקת נגזרות שקולה אפקטיבית ,מכל
הבחינות לחוב לא מובטחת וזוטר(.
לנגזרים בקטגוריה השלישית עשוי ועשוי שלא להיות סיכון אשראי .אם הצד הנגדי צד נגדי
לעסקת נגזרות פיננסית שלא בתיווך מסלקה מגיע לחדלות פירעון כאשר שוויו של הנגזר
הינו חיובי עבור המוסד הפיננסי ,הרי שהמוסד הפיננסי יגיש תביעה כנגד נכסיו של הצד
הנגדי וסביר שהמוסד הפיננסי יחווה הפסד .אם הצד הנגדי מגיע לחדלות פירעון כאשר
שוויו של הנגזר הינו שלילי עבור המוסד הפיננסי ,הרי שהמוסד הפיננסי לא יחווה שום
הפסד ואותו נגזר ימשיך ,יסגר או ימכר לצד שלישי .נציין כי חברה ,על פי רוב ,מגיע לחדלות
פירעון בשל התדרדרות במצבה הפיננסי הכולל ,ולא בגלל שווייה של עסקה אחת.
א.

תקנון שוויין ההוגן של עסקאות נגזרות לסיכון חדלות פירעון של צד נגדי
כיצד על המוסד הפיננסי )או משתמש-הקצה של הנגזרים( לתקנן את שוויו ההוגן של
הנגזר כך שיכלול בחובו את סיכון האשראי של הצד הנגדי לעסקת נגזרות פיננסית
שלא בתיווך מסלקה? נניח נגזר שפוקע בזמן  Tויש לו שווי של  f0היום בהנחה של
היעדר חדלויות פירעון .נניח כי חדלויות פירעון יכולות להתרחש בזמנים t1, t2, …, tn
כאשר  , tn=Tושוויו של הנגזר עבור המוסד הפיננסי )בהנחה של היעדר חדלויות
פירעון( בזמן  tiהינו  .fiנגדיר את ההסתברות הנייטרלית לסיכון לחדלות פירעון בזמן
 tiכ qi -ושיעור ההשבה הצפוי הינו  .Rההסתברות לחדלות הפירעון ניתנת לחישוב
מתוך מחירי איגרות חוב.
החשיפה בזמן  tiהינה ההפסד הפוטנציאלי של המוסד הפיננסי והיא מחושבת כ-
) .max(f0 ,0נניח כי ההשבה הצפויה בעת אירוע של חדלות פירעון הינה המכפלה של
 Rבחשיפה .נניח גם ששיעור ההשבה וההסתברות לחדלות הפירעון הינם בלתי
תלויים בשוויו ההוגן של הנגזר .ההפסד הצפוי הנייטרלי לסיכון כתוצאה מחדלות
פירעון בזמן  tiהינו:

]) qi (1 − R )Eˆ [max ( f i ,0
כאשר מציין את השווי הצפוי בעולם נייטרלי לסיכון .אם ניקח את הערכים הנוכחיים
נקבל שעלויות חדלויות הפירעון הינן:
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n

∑u v

i i

i =1

כאשר  uiשווה ל qi(1 – R) -ו vi -הינו השווי היום של מכשיר המשלם את החשיפה על
הנגזר האמור בזמן .ti
נניח שוב את שלוש הקטגוריות של הנגזרים שהוזכרו מוקדם יותר .הקטגוריה
הראשונה )כאשר הנגזר הינו תמיד התחייבות עבור המוסד הפיננסי( הינה קלה
להתמודדות .כאשר השווי של  fiהינו תמיד שלילי הרי שסך ההפסד הצפוי כתוצאה
מחדלויות פירעון הנתון על ידי המשוואה לעיל הינו תמיד אפס .המוסד הפיננסי צריך
לבצע תקנון בגין עלויות חדלויות הפירעון) .ודאי שהצד הנגדי עשוי לרצות לקחת
בחשבון ,בעת התמחור שלו ,את האפשרות שהמוסד הפיננסי יגיע אף הוא לחדלות
פירעון(.
עבור הקטגוריה השנייה )כאשר הנגזר הינו תמיד נכס עבור המוסד הפיננסי( fi ,הינו
תמיד חיובי .המשמעות הינה שהביטוי ) max(fi ,0שווה תמיד ל .fi -נניח שהתז"מ
) (payoffהיחיד של הנגזר הינו בזמן  ,Tכלומר ,בתום חייו .במקרה שכזה f0 ,חייב
להיות שווה לערכו הנוכחי של  ,fiכך ש vi = f0 -עבור כל  .iהביטוי במשוואה לעיל
עבור ערכן הנוכחי של עלויות חדלויות הפירעון הופך ל:-
n

) f 0 ∑ qi (1 − R
i =1

אם  f *0הינו השווי בפועל של הנגזר )לאחר שהבאה בחשבון של חדלויות פירעון
אפשריות( ,הרי שהוא מקיים:
חדלויות הפירעון הופך ל:-
n


f = f 0 − f 0 ∑ qi (1 − R ) = f 0 1 − ∑ qi (1 − R )
i =1
 i =1

n

*
0

מכשיר אחד במיוחד שנופל לתוך הקטגוריה השנייה הינו איגרת חוב ללא קופון
) (zero-couponשאיננה מובטחת המבטיחה לשלם  $1בזמן  Tשהונפקה על ידי הצד
הנגדי לעסקת נגזרות פיננסית שלא בתיווך מסלקה .נגדיר  B0כשווייה ההוגן של
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איגרת חוב בהנחת היעדר חדלות פירעון ו B*0 -כשווי בפועל של איגרת החוב .אם
נניח הנחה מפשטת כי שיעור ההשבה על האיגרת כאחוז משווייה חסר חדלות
הפירעון שווה לשיעור ההשבה של הנגזר האמור ,הרי ש:-
n


B = B0 1 − ∑ qi (1 − R )
 i =1

*
0

מהמשוואה הבאות עולה ש-

*f 0* B0
=
f 0 B0
אם  yהינו שיעור התשואה לפדיון הגלום איגרת חוב ללא קופון חסרת סיכון הנפדית
בזמן  Tו y* -הינו שיעור התשואה לפדיון הגלום באיגרת חוב ללא קופון שהונפקה על
ידי הצד הנגדי הנפדית בזמן  ,Tהרי ש B0 = e-yT -ו ,B*0 =e-y*T -כך שהמשוואה
לעיל נותנת

f 0* = f 0 e − ( y*− y )T
זה מראה לנו שניתן להעריך את שוויו ההוגן של כל נגזר המבטיח לשלם תז"מ בזמן T
על ידי העלאת שיעור הנכיון המופעל על התז"מ הצפוי בעולם נייטרלי לסיכון משיעור
נכיון של  yלשיעור נכיון של *.y
ב.

דוגמא מספרית
נניח כי אופציה הפוקעת בעוד שנתיים נכתבה בשוק שמעבר לדלפק ) (OTCעל ידי
חברה  Xלמוסד פיננסי כלשהו תמורת שווי ,המניח היעדר חדלות פירעון ,של  3דולר.
נניח כי שיעור התשואה לפדיון הגלום במחירה של איגרת חוב ללא קופון הנפדית
בעוד שנתיים ,אשר הונפקה על ידי חברה  ,Xגבוהה יותר ב 1.5% -משיעור התשואה
לפדיון הגלום במחירה של איגרת חוב ללא קופון חסרת סיכון .שווייה ההוגן של
האופציה הינו כדלקמן:

3e −0.015×2 = 2.91
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או  2.91דולר.
עבור הקטגוריה השלישית של הנגזרים ,הסימון של  fiאיננו ודאי .המשתנה ) viהינו
אופציית רכש ) (callעל  fiעם מחיר מימוש של אפסץ דרך אחת לחישוב  viהינה
לסמלץ או לתרחש את משתני השוק המהווים את נכס הבסיס של הנגזר על פני משך
חיי הנגזר .לעיתים אפשר להשתמש בקירוב לחישובים אנליטיים.
הניתוחים שהצגנו מניחים כי ההסתברות לחדלות פירעון הינה בלתי תלויה בשוויו
של הנגזר .זה עשוי להיות קירוב סביר בנסיבות שבהן הנגזר מהווה חלק קטן מהתיק
של הצד הנגדי לעסקת נגזרות פיננסית שלא בתיווך מסלקה או כאשר הצד הנגדי
משתמש בנגזרת למטרות גידור .כאשר צד נגדי רוצה להיכנס לעסקת נגזרות פיננסית
גדולה למטרות ספקולציה על המוסד הפיננסי להתחיל לדאוג .כאשר לעסקה יש שווי
שלילי גבוה עבור הצד הנגדי )ושווי חיובי גבוה עבור המוסד הפיננסי( ,הסיכוי שהצד
הנגדי יגיע לחדלות פירעון עשוי להיות הרבה יותר גבוה מאשר המצב ההפוך.

דילרים העובדים בחדרי עסקאות של מוסדות פיננסיים משתמשים במונח סיכון כיוון
נכון ) (right way riskעל מנת לתאר מצב שבו סביר ביותר שצד נגדי לעסקת נגזרות
פיננסית שלא בתיווך מסלקה יגיע לחדלות פירעון כאשר למוסד הפיננסי יש אפס

חשיפה או חשיפה קטנה מאוד לאותו צד נגדי .אותם דילרים משתמשים במונח סיכון
כיוון שגוי ) (wrong way riskעל מנת לתאר מצב שבו סביר ביותר שצד נגדי לעסקת
נגזרות פיננסית שלא בתיווך מסלקה יגיע לחדלות פירעון כאשר למוסד הפיננסי ישנה
חשיפה גדולה לאותו צד נגדי.
 .12הפחתת סיכוני אשראי )(Credit Risk Mitigation
במקרים רבים מבוצע תמחור יתר של סיכוני אשראי של צד נגדי בעסקאות נגזרות פיננסית
שאינן בתיווך מסלקה .הסיבה לכך היא מספר סעיפים ) (clausesשסוחרי נגזרים כוללים
בחוזים שלהם על מנת להפחית את סיכוני האשראי של הצד הנגדי לעסקה.
א.

קיזוז
הסעיף שהפך לסטנדרט בחוזי נגזרות בשוק שמעבר-לדלפק ) (OTCמוכר בשם קיזוז
) .(nettingסעיף זה קובע שבמידה וחברה מגיעה לחדלות פירעון בחוזה אחד שיש לה
מול צד לעסקה ) ,(counterpartyהרי שהיא חייבת להגיע לחדלות פירעון בכל החוזים
הפתוחים עם אותו צד לעסקה.
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הקיזוז נבחן בהצלחה בבתי משפט בארה"ב ,ונמצא שהוא יכול להקטין באופן ניכר
סיכוני אשראי עבור מוסד פיננסי .נניח ,לדוגמא ,שלמוסד פיננסי כלשהו ישנם שלושה
חוזים פתוחים מול צד מסוים .החוזים שווים  +10מיליון דולר +30 ,מיליון דולר ו-
 -25מיליון דולר למוסד הפיננסי .נניח שהצד לעסקה נקלע לקשיים פיננסיים ומגיע
לחדלות פירעון בהתחייבויותיו המונפקות .עבור אות צד לעסקה החוזים שווים -10
מיליון דולר -30 ,מיליון דולר ו +25 -מיליון דולר ,בהתאמה .ללא הקיזוז ,אותו צד
לעסקה יגיע לחדלות פירעון בשני החוזים הראשונים ,ימשיך להחזיק בחוזה השלישי
ובכך יגרום למוסד הפיננסי להפסד של  40מיליון דולר .עם הקיזוז ,הצד לעסקה חייב
להגיע לחדלות פירעון בכל שלושת החוזים ובכך יגרום למוסד הפיננסי להפסד של 15
מיליון דולר )נציין כי אם החוזה השלישי היה שווה  -45מיליון דולר עבור המוסד
הפיננסי במקום  -25מיליון דולר ,הרי שאותו צד לעסקה היה בוחר לא להגיע לחדלות
פירעון ולמוסד הפיננסי לא היה נגרם כל הפסד(.
נניח שלמוסד פיננסי כלשהו יש תיק המורכב מ N -חוזי נגזרות מול צד מסוים .נניח
שהשווי חסר חדלות הפירעון של החוזה ה i -הינו  Viוהסכום שיושב )(recovered
בעת אירוע של חדלות פירעון הינו שיעור ההשבה כפול שווי חסר חדלות פירעון זה.
ללא הקיזוז ,ההפסד של המוסד הפיננסי הינו:
N

)(1 − R )∑ max(Vi ,0
i =1

כאשר  Rהינו שיעור ההשבה .ללא הקיזוז ,ההפסד של המוסד הפיננסי הינו:

 N
(1 − R )max  ∑Vi ,0 
 i =1

ללא הקיזוז ,ההפסד שלו הינו התזרים הנובע ) (payoffמתיק של אופציות רכש )(call
על החוזים כאשר לכל אחת מהאופציות יש מחיר מימוש של אפס .עם הקיזוז,
ההפסד שלו הינו התזרים הנובע מאופציה בודדת על תיק של חוזים עם מחיר מימוש
של אפס .השווי של אופציה בודדת על תיק כלשהו לעולם איננו גבוה יותר ,ולעיתים
קרובות אפילו נחשב לנמוך יותר במידה ניכרת מאשר שוויו של תיק של אופציות.
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כיצד על המוסד הפיננסי )או משתמש-הקצה של הנגזרים( לתקנן את שוויו ההוגן של
הנגזר כך שיכלול בחובו את סיכון האשראי של הצד הנגדי לעסקת נגזרות פיננסית
שלא בתיווך מסלקה? נניח נגזר שפוקע בזמן  Tויש לו שווי של  f0היום בהנחה של
היעדר חדלויות פירעון .נניח כי חדלויות פירעון יכולות להתרחש בזמנים t1, t2, …, tn
כאשר  , tn=Tושוויו של הנגזר עבור המוסד הפיננסי )בהנחה של היעדר חדלויות
פירעון( בזמן  tiהינו  .fiנגדיר את ההסתברות הנייטרלית לסיכון לחדלות פירעון בזמן
 tiכ qi -ושיעור ההשבה הצפוי הינו  .Rההסתברות לחדלות הפירעון ניתנת לחישוב
מתוך מחירי איגרות חוב.
החשיפה בזמן  tiהינה ההפסד הפוטנציאלי של המוסד הפיננסי והיא מחושבת כ,0) -
 .max(f0נניח כי ההשבה הצפויה בעת אירוע של חדלות פירעון הינה המכפלה של R
בחשיפה.
נניח גם ששיעור ההשבה וההסתברות לחדלות הפירעון הינם בלתי תלויים בשוויו
ההוגן של הנגזר .ההפסד הצפוי הנייטרלי לסיכון כתוצאה מחדלות פירעון בזמן ti
הינו:

])qi (1 − R )Eˆ [max( fi ,0
כאשר מציין את השווי הצפוי בעולם נייטרלי לסיכון .אם ניקח את הערכים הנוכחיים
נקבל שעלויות חדלויות הפירעון הינן:
n

∑u v

i i

i =1

כאשר  uiשווה ל qi(1 – R) -ו vi -הינו השווי היום של מכשיר המשלם את החשיפה על
הנגזר האמור בזמן .ti
ניתן להרחיב את הניתוח לעיל ,כך שהמשוואה לעיל תיתן את ערכם הנוכחי של
ההפסדים הצפויים מכל החוזים הפתוחים מול הצד המסוים כאשר ישנם הסכמי
קיזוז .זה מושג על ידי הגדרה מחדש של  viבמשוואה לעיל כערכו הנוכחי של נגזר
המשלם את החשיפה בזמן  tiעל תיק של חוזים מול צד מסוים.
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המשימה המאתגרת של מוסד פיננסי כאשר עליו להחליט האם עליו להיכנס לעסקת
נגזרות חדשה מול צד מסוים היא לחשב את ההשפעה התוספתית ) incremental
 (effectעל הפסדי האשראי הצפויים .ניתן לעשות זאת כמובן על ידי המשוואה לעיל
באופן שהצגנו בתחילת המאמר על מנת לחשב את עלויות חדלות הפירעון הצפויות על
בסיס ההפרש בין שני מצבי עולם כדלקמן ):(With and Without Method
 (1ערכן הנוכחי של עלויות חדלות הפירעון בתרחיש הבסיס ,לאמור -ללא עסקת
הנגזרות החדשה.
 (2ערכן הנוכחי של עלויות חדלות הפירעון הכולל את עסקת הנגזרות החדשה.
מעניין לציין שבשל הקיזוז ,ההשפעה התוספתית של עסקת הנגזרות החדשה על
ההפסדים הצפויים מחדלויות הפירעון עשויה להיות שלילית .זה קורה כאשר שווייה
של עסקת הנגזרות החדשה מול צד לעסקה מתואמת שלילית עם השווי של עסקאות
הנגזרות הקיימות מול אותו צד לעסקה.
ב.

ביטוחונות

סעיף נוסף המשמש באופן תדיר להפחתת סיכוני אשראי מוכר בשם ביטחונות
) .(collateralizationנניח שחברה כלשהי ומוסד פיננסי כלשהו נכנסו למספר
עסקאות נגזרות .הסכם ביטחונות טיפוסי קובע שעסקאות תשוערכנה תקופתית .אם
השווי הכולל של העסקאות עבור המוסד הפיננסי עולה מעל לרמת סף )(threshold
מוגדרת ,אזי ההסכם דורש שהחברה תפקיד ביטחונות נוספים ) (marginעל מנת
לאפס את ההפרש שבין שווי העסקאות עבור המוסד הפיננסי לבין רמת הסף .אם,
לאחר שהביטחונות הנוספים הופקדו ,השווי של העסקאות נע לטובת החברה כך
שההפרש שבין שווי העסקאות עבור המוסד הפיננסי לבין רמת הסף הינו נמוך יותר
מאשר סך הביטחונות שהופקדו ,הרי שהחברה יכולה להשיב לעצמה את הביטחונות.
בעת אירוע של חדלות פירעון של החברה ,המוסד הפיננסי יכול לתפוס את
הביטחונות .אם החברה לא מפקידה שום ביטחונות כנדרש ,הרי שהמוסד הפיננסי
יכול לסגור ) (close outאת העסקאות מולה.
נניח ,לדוגמא ,שרמת הסף עבור החברה הינה  10מיליון דולר ושהעסקאות משוערכות
לשווי שוק ) (marked to marketעל בסיס יומי לצורכי ביטחונות .אם ביום מסוים
השווי של העסקאות עבור המוסד הפיננסי עולה מ +9 -מיליון דולר ל +10.5 -מיליון
דולר ,הרי שהמוסד הפיננסי יכול לדרוש ביטחונות של  0.5מיליון דולר )=.(10.5-10
אם ביום למחרת השווי של העסקאות עבור המוסד הפיננסי עולה עולה ל+11.4 -
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מיליון דולר הרי שהמוסד הפיננסי יכול לבקש ביטחונות נוספים של  0.9מיליון דולר.
אם ביום הבא השווי של העסקאות עבור המוסד הפיננסי עולה נופל ל +10.9 -מיליון
דולר ,החברה יכולה לבקש להשיב לה בחזרה ביטחונות בסך  0.5מיליון דולר .נציין
שניתן להתייחס אל הסף ) 10מיליון דולר במקרה דנן שלפנינו( כאל קו אשראי
שהמוסד הפיננסי מוכן להעמיד לטובת החברה.
על הביטחונות המופקדים על ידי החברה אצל המוסד הפיננסי להיות במזומן או
בצורה של ניירות ערך מקובלים כמו למשל איגרות חוב .ניירות הערך נתונים
לדיסקאונט המוכר בשם תספורת ) (haircutהמיושם על שווי השוק שלהם לצורך
חישובי הביטחונות .הריבית בדרך כלל משולמת במזומן.
אם הסכם הביטחונות הינו הסכם דו-צדדי ,הרי שיוגדר גם סף עבור המוסד הפיננסי.
החברה יכולה לבקש מהמוסד הפיננסי להפקיד ביטחונות כאשר שווי העסקאות
הפתוחות שלו מולה עולה מעל לאותו סף.
הסכמי הביטחונות מספקים הגנה מצויינת מפני האפשרות לחדלות פירעון )כמו
שחשבון הביטחונות מול מסלקת הבורסה מספק הגנה לכותבי אופציות וסוחרי
עתידיות בבורסה( .דא עקא ,סכום הסף איננו מוגן .יתרה מכך ,אפילו כאשר הסף
הינו אפס ,ההגנה איננה מוחלטת .הסיבה לכך היא בשל העובדה שכאשר החברה
נקלעת לקשיים פיננסיים ,סביר שהיא תפסיק להגיב לבקשות להפקיד ביטחונות .עד
שהצד לעסקה יממש את זכותו לסגור את העסקאות מולה ,שוויין של העסקאות
עשוי להמשיך לנוע לטובתו.
ג.

מזנקי הורדת דירוג
טכניקת הפחתת אשראי נוספת המשמשת מוסדות פיננסיים מוכרת כמזנק הורדת
דירוג ) .(downgrade triggerמדובר בסעיף הקובע שבמידה ודירוג האשראי של הצד
לעסקת נגזרות פיננסית שלא בתיווך מסלקה נופל מתחת לרמה מסוימת ,נגיד דירוג
 ,BBBהרי שלמוסד הפיננסי קיימת האופציה לסגור את עסקת הנגזרות ,מול אותו
צד ,בשווי השוק שלה.
מזנקי הורדת דירוג אינם מספקים הגנה מפני צניחה גדולה בדירוג האשראי של
החברה )למשל מדירוג  Aלחדלות פירעון( .כמו כן ,מזנקי הורדת דירוג עובדים טוב
רק כאשר נעשה בהם שימוש מועט יחסית .אם לחברה כלשהי ישנם מזנקי הורדת
דירוג רבים מול צדדים שונים לעסקאות מולה ,הרי שהם עלוליםלספק הגנה מועטה
לאותם צדדים שונים.
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 .13מתאם חדלות פירעון
במקרים רבים מבוצע תמחור יתר של סיכוני אשראי של צד נגדי בעסקאות נגזרות פיננסית
שאינן בתיווך מסלקה .הסיבה לכך היא מספר סעיפים ) (clausesשסוחרי נגזרים כוללים
בחוזים שלהם על מנת להפחית את סיכוני האשראי של הצד הנגדי לעסקה .המונח מתאם
חדלות פירעון ) (Default Correlationמשמש לתיאור נטייתן של שתי חברות להגיע למצב של
חדלות פירעון בדיוק באותו זמן .ישנן מספר סיבות לקיומו של מתאם חדלות פירעון .חברות
באותו ענף או באותו אזור גיאוגרפי נוטות להיות מושפעות באופן דומה מאירועים חיצוניים
וכתוצאה מכך הן עשויות לחוות קשיים פיננסיים באותו זמן .תנאים כלכליים ,באופן כללי,
גורמים להסתברויות הממוצעות לחדלות פירעון להיות גבוהות יותר בשנים מסוימות מאשר
בשנים אחרות .חדלות פירעון של חברה אחת ,עשויה לגרום לחדלות פירעון של חברה אחרת –
אפקט הדבקת האשראי ) .(Credit Contagion Effectמתאם חדלות פירעון ,משמעותו שלא
ניתן לגמרי לבזר את סיכוני האשראי וזוהי הסיבה המרכזית מדוע הסתברויות נייטרליות
לסיכון ) (Risk-Neutralחדלות פירעון גבוהות משמעותית מהסתברויות "עולם-אמיתי" )Real-
 (Worldלסיכון חדלות פירעון.
מתאם חדלות הפירעון חשוב לצורך קביעת התפלגות ההפסדים מתיק הכולל חשיפות לצדדים
נגדיים לעסקאות ) (Counterpartiesשונים ,כתוצאה מחדלות פירעון .קיימים שני סוגים של
מודלים למתאם חדלות פירעון ,מודלים מבניים ) (Structural Modelsומודלים של תצורה
מצומצמת ).(Reduced Form Models
מודלים של תצורה מצומצמת מניחים שההסתברויות המותנות לחדלות פירעון ) Default
 (intensitiesעבור חברות שונות מקיימות תהליכים סטוכסטיים ומתואמים עם משתנים
מאקרו-כלכליים .כאשר ההסתברות המותנית לחדלות פירעון של חברה א' גבוהה ,הרי
שקיימת נטייה להסתברות המותנית לחדלות פירעון של חברה ב' להיות גבוהה גם כן .זה גורר
מתאם חדלות פירעון בין שתי החברות.
מודלים של תצורה מצומצמת הינם אטרקטיביים מבחינה מתמטית ומשקפים את הנטייה של
מחזורים כלכליים ליצור מתאמי חדלות פירעון ,אולם החיסרון העיקרי שלהם הוא שטווח
מתאמי חדלות הפירעון בר -ההשגה הינו מוגבל .אפילו כאשר ישנו מתאם מושלם בין
ההסתברויות המותנות לחדלות פירעון של שתי החברות ,ההסתברות שהן יגיעו למצב של
חדלות פירעון במשך אותה תקופת זמן קצרה היא בדרך כלל נמוכה מאוד .זו עלולה להיות
הבעיה בחלק מהנסיבות .לדוגמא ,כאשר שתי חברות פועלות באותו ענף ובאותה מדינה או
כאשר האיתנות הפיננסית של חברה אחת מסיבה כלשהי תלויה באיתנות הפיננסית של חברה
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אחרת ,הרי שמתאם חדלות פירעון גבוה יחסית עשוי להיות מוצדק .גישה אחת לפתרון הבעיה
הינה על ידי הרחבת המודל כך שההסתברות המותנית לחדלות פירעון תציג קפיצות גדולות.
מודלים מבניים מבוססים על מודל הדומה למודל  .(1974) Mertonחברה מגיעה למצב של
חדלות פירעון אם השווי של נכסיה יורד מתחת לרמה מסוימת .מתאם חדלות פירעון בין
חברות א' וב' מוזן לתוך המודל באמצעות הנחה שהתהליך הסטוכסטי שמקיימים הנכסים של
חברה א' מתואם עם התהליך הסטוכסטי שמקיימים הנכסים של חברה ב' .היתרון של
המודלים המבניים על המודלים של תצורה מצומצמת הינו שניתן להכניס לתוך הראשונים
מתאם גבוה ככל שנרצה .החיסרון העיקרי של המודלים המבניים הוא שהם עלולים להיות
איטיים מבחינה מיחשובית.
א.

מודל הקופולה הגאוסיאנית עבור זמן ההגעה לחדלות פירעון
המודל שהפך להיות כלי פרקטי פופולארי הוא מודל הקופולה הגאוסיאנית
) (Gaussian Copula Modelעבור זמן ההגעה לחדלות פירעון ) TTD- Time To
 .(Defaultניתן לאפיין את המודל כמודל מבני פשטני .המודל מניח שכל החברות
יגיעו למצב של חדלות פירעון בסופו של דבר ועל כן הוא מנסה לכמת את המתאם בין
ההתפלגויות של זמני ההגעה לחדלות פירעון עבור שתי חברות שונות.
המודל ניתן לשימוש ביחד עם הסתברויות נייטרליות לסיכון חדלות פירעון או
לחילופין עם הסתברויות "עולם-אמיתי" לסיכון חדלות פירעון .את הזנב השמאלי
של התפלגות "העולם האמיתי" עבור זמן ההגעה לחדלות פירעון של חברה כלשהי –
ניתן לאמוד מתוך נתונים המופקים על ידי סוכנויות הדירוג ,כמו למשל הטבלה
הבאה המציגה את ההסתברויות המצטברות הממוצעות לחדלות פירעון )1970- ,(%
 2010של :Moody’s
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את הזנב השמאלי של ההתפלגות הנייטרלית לסיכון עבור זמן ההגעה לחדלות פירעון
מתוך מחירי איגרות חוב ,באמצעות הנוסחה הבאה:

s
1− R

=λ

כאשר  λהיא ההסתברות המותנית הממוצעת לחדלות פירעון ),Hazard Rate
שיעור הסכנה( לשנה s ,היא המרווח של תשואת איגרת החוב הקונצרנית מעל לשיעור
הריבית חסרת הסיכון ,ו R -הוא שיעור ההשבה הצפוי.
נגדיר את  t1כזמן ההגעה לחדלות פירעון של חברה  1ואת  t2כזמן ההגעה לחדלות
פירעון של חברה  .2אם ההתפלגות השולית של  t1וההתפלגות השולית של  t2הן
נורמליות ,הרי שאנו יכולים להסיק כי ההתפלגות המשותפת של  t1ו t2 -היא נורמלית
דו-מימדית ) .(Bivariateכאשר זה קורה ,ההתפלגות של זמן ההגעה לחדלות פירעון
של חברה היא אפילו לא שואפת לנורמלית .כאן מודל הקופולה הגאוסיאנית נכנס
לתמונה .נהפוך את  t1ו t2 -למשתנים חדשים  x1ו x2 -באמצעות:

]) x2 = N −1 [Q2 (t 2

x1 = N −1 [Q1 (t1 )],

כאשר  Q1ו Q2 -הם ההתפלגויות המצטברות של  t1ו ,t2 -בהתאמה ,ו N-1 -הוא
ההופכי של פונקצית ההתפלגות המצטברת הנורמלית סטנדרטית )) u= N-1(vכאשר
) .(v=N(uזוהי טרנספורמציית "אחוזון לאחוזון" ) .(Percentile-to-Percentileנהפוך
את נקודת האחוזון ה 5 -בהתפלגות של  t1ל ,x1= -1.645 -שהוא נקודת האחוזון ה5 -
בהתפלגות הנורמלית סטנדרטית .נהפוך את נקודת האחוזון ה 10 -בהתפלגות של t1
ל ,x1 = -1.282 -שהוא נקודת האחוזון ה 10 -בהתפלגות הנורמלית סטנדרטית ,וכך
הלאה .הטרנספורמציה של  t2ל x2 -תיעשה בצורה דומה.
על ידי הבנייה ,ל x1 -ול x2 -יש תוחלת של אפס וסטיית תקן יחידה .המודל מניח
שההתפלגות המשותפת של  x1ו x2 -היא נורמלית דו-מימדית .הנחה זו מכונה שימוש
בקופולה גאוסיאנית .ההנחה זו נוחה היות ומשמעותה היא שההתפלגות המשותפת
של  t1ו t2 -מוגדרת במלואה על ידי ההתפלגויות המצטברות  Q1ו Q2 -עבור  t1וt2 -
יחד עם פרמטר מתאם בודד.
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האטרקטיביות של מודל הקופולה הגאוסיאנית היא שהוא ניתן להרחבה לחברות
רבות .נניח שיש לנו  nחברות וש ti -הוא זמן ההגעה לחדלות פירעון של החברה ה.i -
נהפוך כל  tiלמשתנה חדש ,xi ,בעל התפלגות נורמלית סטנדרטית .הטרנספורמציה
היא כמובן טרנספורמציית "אחוזון לאחוזון".

]) xi = N −1 [Qi (ti
כאשר  Qiהוא ההתפלגויות המצטברות של  .tiמתאם חדלות הפירעון בין  tiו tj -נמדד
כמתאם בין  xiו .xj -מתאם זה מכונה מתאם הקופולה )כקירוב ,מתאם הקופולה בין
 tiו tj -לעיתים קרובות מונח כמקדם המתאם בין תשואות מחירי המניה של החברות
 iו.(j -
הקופולה הגאוסיאנית הינה דרך שימושית להצגת מבנה המתאמים בין משתנים
שאינם מפולגים נורמלית .הקופולה הגאוסיאנית מאפשרת לאמוד את מבנה המתאם
של המשתנים בנפרד מההתפלגויות השוליות )הלא מותנות( שלהם .למרות
שהמשתנים בעצמם אינם נורמליים רב-מימדיים ) ,(Multivariateהגישה מניחה כי
לאחר שתבוצע טרנספורמציה לכל משתנה ,כל המשתנים יהיו נורמליים רב-
מימדיים.
ב.

דוגמא מספרית
נניח ואנו רוצים לתרחש חדלויות פירעון במהלך  5השנים הבאות ב 10 -חברות .נניח
כי קופולת מתאמי חדלות הפירעון בין כל זוג חברות הוא  .0.2עבור כל חברה
ההסתברות המצטברת לחדלות פירעון במהלך ה 4 ,3 ,2 ,1 -ו 5 -השנים הבאות היא
 10% ,6% ,3% ,1%ו ,15% -בהתאמה .כאשר משתמשים בקופולה הגאוסיאנית אנו
דוגמים מתוך התפלגות נורמלית רב-מימדית כדי לקבל את  (1 ≤ i ≤10) xiכאשר
מתאמי הצמדים בין ה xi -הם  .0.2כעת נמיר את  xiל ,ti -זמן ההגעה לחדלות פירעון.
כאשר הדגימה המתקבלת מתוך ההתפלגות הנורמלית נמוכה מ,N-1(0.01) = -2.33 -
אזי חדלות הפירעון מתרחשת במהלך השנה הראשונה .כאשר הדגימה המתקבלת
מתוך ההתפלגות הנורמלית היא בין  -2.33לבין  ,N-1(0.03) = -1.88אזי חדלות
הפירעון מתרחשת במהלך השנה השנייה .כאשר הדגימה המתקבלת מתוך ההתפלגות
הנורמלית היא בין  -1.88לבין  ,N-1(0.06) = -1.55אזי חדלות הפירעון מתרחשת
במהלך השנה השלישית .כאשר הדגימה המתקבלת מתוך ההתפלגות הנורמלית היא
בין  -1.55לבין  ,N-1(0.10) = -1.28אזי חדלות הפירעון מתרחשת במהלך השנה
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הרביעית .כאשר הדגימה המתקבלת מתוך ההתפלגות הנורמלית היא בין  -1.28לבין
 ,N-1(0.15) = -1.04אזי חדלות הפירעון מתרחשת במהלך השנה החמישית .כאשר
הדגימה המתקבלת מתוך ההתפלגות הנורמלית גדולה יותר מ ,-1.04 -אזי אין חדלות
הפירעון במהלך  5השנים.
ג.

מבנה מתאם מבוסס גורם
על מנת להימנע מהגדרת מתאם שונה בין  xiו xj -עבור כל צמד של חברות  iוj -
במודל הקופולה הגאוסיאנית ,נשתמש במודל חד-גורמי ).(One-Factor Model
ההנחה היא ש:

xi = ai F + Z i 1 − ai2
במשוואה זו F ,הוא גורם שכיח המשפיע על חדלויות הפירעון של כל החברות וZi -
הוא גורם המשפיע רק על חברה  .iלמשתנה  Fולמשתנים  Ziיש התפלגויות נורמליות
סטנדרטיות בלתי תלויות .ה ai -הם פרמטרים קבועים בין  -1ל .+1 -המתאם בין xi
ו xj -הוא ) aiajכקירוב ,הפרמטר  aiלעיתים קרובות מונח כמקדם המתאם בין
תשואת מחירי המניה של חברה  iומדד שוק המבוזר היטב(.
נניח שההסתברות שחברה  iתגיע לחדלות פירעון עד לזמן מסוים  Tהיא ) .Qi(Tעל פי
מודל הקופולה הגאוסיאנית ,חדלות פירעון מתרחשת עד לזמן  ,Tכאשר )< Qi(T
) N(xiאו ]) .N-1[Qi(Tמתוך המשוואה הקודמת ,התנאי הוא:

]) xi < N −1 [Qi (T
]) ai F + Z i 1 − ai2 < N −1 [Qi (T
N −1 [Qi (T )] − Fai
1 − ai2

< Zi

בהינתן ערכו של הגורם  ,Fההסתברות לחדלות פירעון היא כדלקמן:
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 N −1 [Q (T )] − a F 
i
i

Qi (T F ) = N 
2


1
−
a
i


מקרה פרטי של מודל הקופולה הגאוסיאנית הוא כשהתפלגויות חדלות הפירעון הינן
זהות עבור כל  iומקדם המתאם בין  xiו xj -זהה עבור כל  iו .j -נניח שQi(T) = Q(T) -
עבור כל  iושהמתאם השכיח הוא  ,ρכך ש:-

ai = ρ
ולפיכך ,נקבל ש:-

 N −1 [Qi (T )] − ρ F 

Qi (T F ) = N 


1− ρ


ד.

מדד מתאם בינומי
מדד מתאם אלטרנטיבי המשמש את סוכנויות הדירוג הינו מדד המתאם הבינומי
) .(Binomial Correlation Measureעבור שתי חברות  Aו ,B -זהו מקדם המתאם
בין:

.1

משתנה השווה ל 1 -אם חברה  Aמגיעה לחדלות פירעון בין זמן  0לזמן  ,Tושווה ל0 -
אחרת; ו-

.2

משתנה השווה ל 1 -אם חברה  Bמגיעה לחדלות פירעון בין זמן  0לזמן  ,Tושווה ל0 -
אחרת.
המדד הוא:

) PAB (T ) − QA (T )QB (T

] ) [Q (T ) − Q (T ) ][Q (T ) − Q (T
2

2

B

A

B
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A

= ) β AB (T

כאשר ) PAB(Tהיא ההסתברות המשותפת )כלומר ,החיתוך( של  Aו B -להגיע
לחדלות פירעון בין זמן  0לזמן  QA(T) ,Tהיא ההסתברות המצטברת של חברה A
להגיע לחדלות פירעון עד זמן  Tו QB(T) -היא ההסתברות המצטברת של חברה B
להגיע לחדלות פירעון עד לזמן  .Tבאופן ברור βAB(T) ,תלוי ב ,T -אורך תקופת הזמן
שהונחה .בדרך כלל βAB(T) ,עולה ככל ש T -עולה.
מתוך הגדרת מודל הקופולה הגאוסיאנית:

] PAB (T ) = M [x A (T ), x B (T ); ρ AB
כאשר ]) xA(T) = N-1[QA(Tו xB(T) = N-1[QB(T)] -הם זמני ההגעה לחדלות פירעון
של  Aו B -לאחר טרנספורמציה ,ו ρAB -הוא מתאם הקופולה הגאוסיאנית עבור זמני
ההגעה לחדלות פירעון של  Aו .B -הפונקציה ) M(a, b; rהיא ההסתברות
שבהתפלגות הנורמלית הדו-מימדית כאשר המתאם בין המשתנים הוא  ,ρהמשתנה
הראשון נמוך מ a -והמשתנה השני נמוך מ .b -הפונקציה מקיימת:

) M [x A (T ), xB (T ); ρ AB ] − QA (T )QB (T

] ) [Q (T ) − Q (T ) ][Q (T ) − Q (T
2

2

B

A

B

= ) β AB (T

A

זה מראה שאם ) QA(Tו QB(T) -ידועים ,אזי ניתן לחשב את ) βAB(Tמתוך ,ρAB
ולהיפך .בדרך כלל  ρABהוא הרבה יותר גדול מאשר ) .βAB(Tזה מתאר את הנקודה
החשובה כי עוצמתו של מדד המתאם תלויה בדרך בה הוא מוגדר.
נניח שההסתברות שחברה  Aתגיע לחדלות פירעון בתקופה של שנה אחת היא 1%
ושההסתברות שחברה  Bתגיע לחדלות פירעון בתקופה של שנה אחת היא גם כן .1%
במקרה זה .xA(1) = xB(1) = N-1(0.01) = -2.326 ,אם  ρABהוא  ,0.20אזי עבור T=1
נקבל ש:-

M [x A (T ), xB (T ); ρ AB ] = 0.000337, β AB (T ) = 0.024
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Credit VaR .14
ניתן להגדיר  Credit VaRעבור סיכוני אשראי באופן מקביל לדרך שבה מוגדר Market VaR
עבור סיכוני שוק .מודל ה Credit VaR -מודד את ההפסד הפוטנציאלי המקסימאלי הצפוי
כתוצאה מהתממשות סיכוני אשראי ,ברמת בטחון נתונה של  ,99.9%כלומר שההסתברות
להתרחשותו אינה עולה על  ,0.1%לתקופה החזקה של שנה קדימה.
נניח בנק עם תיק אשראי גדול מאוד של הלוואות דומות .כקירוב ,נניח שההסתברות לחדלות
פירעון זהה עבור כל הלוואה וכי המתאם בין כל צמד הלוואות הוא זהה .כאשר משתמשים
במודל הקופולה הגאוסיאנית ,הצד הימני של המשוואה הבאה הוא קירוב טוב השווה לאחוז
חדלויות הפירעון עד לזמן  Tכפונקציה של .F

 N −1 [Qi (T )] − ρ F 

Qi (T F ) = N 


1− ρ


הגורם  Fמפולג נורמלית סטנדרטית .אנו בטוחים ב X% -שערכו יהיה גדול יותר מאשר )(X

-1

.N-1(1-X) = -N
לפיכך ,אנו בטוחים ב X% -שאחוז ההפסדים במשך  Tשנים על תיק גדול יהיה נמוך מאשר
) ,V(X,Tכאשר:

 N −1 [Q(T )] + N −1 ( X ) ρ 

V ( X ,T ) = N 


1− ρ


תוצאה זו הוצגה לראשונה על ידי  .(2002) Vasicekגם במשוואה לעיל Q(T) ,היא ההסתברות
לחדלות פירעון עד זמן  Tו ρ -הוא מתאם הקופולה בין כל צמד הלוואות .אומדן גס לCredit -
 VaRעבור רמת ביטחון של  X%ואופק זמן של  Tהוא אם כן ) ,L(1 – R)V(X,Tכאשר  Lהוא
גודל תיק ההלוואות ו R -הוא שיעור ההשבה .תרומתה של הלוואה מסוימת בגודל של  Liל-
 Credit VaRהוא ) .Li(1 – R)V(X,Tבבסיסו של מודל זה עומדת הנוסחה שבה משתמשים
הרגולטורים להקצאת הון כנגד סיכוני אשראי.
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א.

דוגמא מספרית
נניח כי לבנק יש חשיפות קמעונאיות בסך של  100מיליון  .₪עוד נניח כי ההסתברות
הממוצעת לחדלות פירעון לשנה אחת היא  ,2%שיעור ההשבה הממוצע הוא  60%וכי
פרמטר מתאם הקופולה נאמד בכ .0.1 -במקרה זה,

 N −1 (0.02) + N −1 (0.999) 0.1 
 = 0.128
V (0.999,1) = N 

1 − 0.1


קיבלנו שבמקרה ה 99.9% -הגרוע ביותר שיעור חדלות הפירעון הוא  .12.8%ה-
 Credit VaRברמת ביטחון של  99.9%ואופק של שנה אחת הוא אם כןx (1 – 0.6) :
 100 x 0.128או  5.13מיליון .₪
ב.

CreditMetrics
בנקים רבים פיתחו נהלים שונים לחישוב  Credit VaRלצורך שימוש פנימי .אחת
הגישות הפופולאריות הינה  .CreditMetricsגישה זו כרוכה באמידת התפלגות
הפסדי האשראי באמצעות ביצוע סימולציית  Monte Carloלשינויים בדירוג
האשראי של כל הצדדים הנגדיים לעסקאות נגזרות פיננסיית שאינן בתיווך מסלקה
).(OTC
נניח שאנו מעוניינים בקביעת התפלגות ההפסדים לתקופה של שנה .בכל הרצת
סימולציה ) ,(Simulation Trialאנו מתרחשים תרחישים על מנת לקבוע את
השינויים בדירוג האשראי וחדלות הפירעון של כל הצדדים הנגדיים לעסקאות
במהלך השנה .לאחר מכן אנו משערכים את העסקאות הפתוחות על מנת לקבוע את
סך הפסדי האשראי עבור אותה שנה .לאחר מספר רב של הרצות סימולציה,
מתקבלת התפלגות הפסדי האשראי .ניתן להשתמש בגישה זו לחישוב .Credit VaR
גישה זו איטית מאוד מבחינה מיחשובית .עם זאת ,יתרונה הוא בכך שהפסדי
האשראי מוגדרים ככאלה הנובעים מהורדת דירוג כמו גם מחדלות פירעון .בנוסף,
ניתן להכניס לניתוח גם את השפעתן של פסקאות "מפחיתי אשראי" ) Credit
.(Mitigation
הטבלה הבאה מתארת את מטריצת המעבר בין דירוגי אשראי שונים על פני שנה
אחת ,בין השנים  1970-2006של  ,Moody’sעם הסתברויות המופיעות כאחוזים
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והתאמות עבור מעברים לקטגוריית ) WRללא דירוג( .מדובר בטבלה טיפוסית של
נתונים היסטוריים שמספקות סוכנויות הדירוג בדבר השינויים בדירוגי האשראי.

נתונים אלה יכולים לשמש כבסיס עבור סימולציית .CreditMetrics Monte Carlo
הטבלה מציגה את ההסתברות )באחוזים( של איגרת חוב לעבור מקטגוריית דירוג
אחת לקטוגוריית דירוג אחרת במהלך תקופה של שנה אחת .לדוגמא ,לאיגרת חוב
המתחילה עם דירוג אשראי של  Aיש  91.84%סיכוי להמשיך להיות מדורגת  Aבסוף
שנה  0.02% ,1סיכוי להגיע לחדלות פירעון במהלך השנה 0.10% ,סיכוי לרדת לדירוג
אשראי של  ,Bוכך הלאה.
בדגימה ,על מנת לקבוע את הפסדי האשראי ,אין להניח כי השינויים בדירוגי
האשראי של צדדים נגדיים שונים הינם בלתי תלויים זה בזה .מודל הקופולה
הגאוסיאנית משמש לבניית ההתפלגות המשותפת של השינויים בדומה לאופן שבו
השתמשנו בו לתיאור התפלגויות זמני ההגעה לחדלות פירעון .על פי רוב ,מתאם
הקופולה בין מעברי הדירוגים של שתי חברות נקבע כשווה למתאם שבין תשואות
מחירי המניה של שתי החברות באמצעות מודל גורמי דומה לזה שהראנו מוקדם
יותר.
כאילוסטרציה לגישת  CreditMetricsנניח שאנו רוצים לתרחש את השינוי בדירוג
עבור חברה בדירוג התחלתי  Aaaועבור חברה בדירוג התחלתי  Baaעל פני שנה אחת
באמצעות מטריצת המעבר שהצגנו מקודם .נניח כי המתאם בין תשואות מחירי
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המניה של שתי חברות הוא  .0.2בכל הרצת סימולציה ,נדגום שני משתנים  xAוxB -
מתוך התפלגויות נורמליות כך שהמתאם שלהם הוא  .0.2המשתנה  xAקובע את
הדירוג החדש של החברה בדירוג התחלתי  Aaaוהמשתנה  xBקובע את הדירוג החדש
של החברה בדירוג התחלתי  .Baaהיות ו= 2.4522 ,N-1(0.9156) = 1.3761 -
) N-1(0.0773+0.9156ו ,N-1(0.0069+0.0773+0.9156) = 3.5401 -הרי שחברה בדירוג
התחלתי  Aaaתישאר מדורגת  Aaaאם  ,xA < 1.3761תעבור לדירוג  Aaאם < 2.5422
 ,1.3761 ≤ xAותעבור לדירוג  Aאם  .2.5422 ≤ xA < 3.5401באופן דומה ,היות ו-
 N-1(0.0022+0.0005) = -2.7822 ,N-1(0.0005) = -3.2905ו= -1.6045 -
) ,N-1(0.0516+0.0022+0.0005הרי שחברה בדירוג התחלתי  Baaתעבור לדירוג Aaa
אם  ,xB < -3.2905תעבור לדירוג  Aaאם  ,-3.2905 ≤ xB < -2.7822ותעבור לדירוג A
אם  .-2.7822 ≤ xB < -1.6045חברה בדירוג התחלתי  Aaaאף פעם לא תגיע לחדלות
פירעון במהלך השנה הראשונה .חברה בדירוג התחלתי  Baaתגיע לחדלות פירעון
כאשר ) ,xB > N-1(0.9981כלומר ,כאשר .xB > 2.8943
ג.

סיכום
ניתן לאמוד את ההסתברות שחברה תגיע לחדלות פירעון במהלך תקופת זמן
מסויימת בעתיד מתוך נתונים היסטוריים ,מחירי איגרות חוב או מחירי מניות.
ההסתברויות לחדלות פירעון המחושבות מתוך מחירי איגרות חוב הינן הסתברויות
נייטרליות לסיכון ,בעוד שאלו המחושבות מתוך נתונים היסטוריים הן הסתברויות
"עולם-אמיתי" .הסתברויות "עולם-אמיתי" משמשות לצורך ניתוח תרחישי
) (Scenario Analysisולחישוב  .Credit VaRעל פי רוב ,הסתברויות נייטרליות
לסיכון חדלות פירעון הינן גבוהות משמעותית מהסתברויות "עולם-אמיתי".
ניתן להגדיר  Credit VaRעבור סיכוני אשראי באופן מקביל לדרך שבה מוגדר
 Market VaRעבור סיכוני שוק .גישה אחת לחישוב  Credit VaRהינה מודל
הקופולה הגאוסיאנית של זמן ההגעה לחדלות פירעון .מודל זה משמש את
הרגולטורים לחישוב ההון כנגד סיכוני אשראי .גישה פופולארית נוספת לחישוב
 Credit VaRהיא  CreditMetrics .CreditMetricsמשתמשת במודל הקופולה
הגאוסיאנית למידול שינויים בדירוג האשראי.
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 .15שימוש במחירי עסקת החלפה על חדלות פירעון אשראי לאמידת הסתברויות לחדלות פירעון
נגזר האשראי הפופולרי ביותר הינו ה (Credit Default Swap) CDS -או בשמו העברי
"עסקת החלפה על חדלות פירעון אשראי" .זהו למעשה חוזה המספק ביטוח כנגד הסיכון
שחברה או מדינה מסוימת תגיע לחדלות פירעון ,כאשר החברה או המדינה שעליה נכתב ה-
 CDSנקראת ישות ההתייחסות ) .(Reference Entityלקונה הביטוח יש את הזכות למכור
את איגרת חוב שהונפקו על ידי ישות ההתייחסות בערכן הנקוב בקרות אירוע אשראי ומוכר
הביטוח מתחייב לקנות את איגרת החוב בערכן הנקוב בקרות אירוע אשראי )ערכה הנקוב
או ערכה המתואם של איגרת חוב הנושאת קופונים הינה סכום הקרן שהמנפיק פורע בפדיון
אם הוא לא מגיע לחדלות פירעון( הערך הנקוב הכולל של איגרות החוב שניתן למכור נקרא
הקרן הרעיונית ) (Notional Principalשל ה.CDS -
קונה ה CDS -משלם תשלומים תקופתיים עד מועד פקיעת ה CDS -או לחילופין עד לקרות
אירוע האשראי ,המוקדם מביניהם .תשלומים אלו משולמים במרווחים ) (In arrearsכל
רבעון ,כל חצי שנה ,או כל שנה .ההתחשבנות ) (Settlementבקרות אירוע אשראי יכולה
להיות או באמצעות מסירה פיזית ) (Physical Deliveryשל איגרות החוב או לחילופין
באמצעות תשלום במזומן.
דוגמא תסייע להסביר כיצד עסקה טיפוסית נבנית .נניח ששני צדדים נכנסים לעסקת
החלפה מסוג  CDSב 31 -בדצמבר  .2015נניח שהקרן הרעיונית הינה  100מיליון דולר וכי
קונה ה CDS -מסכים לשלם  80נקודות בסיס לשנה בגין הגנה מפני חדלות פירעון של ישות
ההתייחסות ,נניח מדינת ישראל .להלן תרשים  1מתאר עסקת החלפה מסוג .CDS

אם ישות ההתייחסות לא מגיעה לחדלות פירעון )קרי ,לא קורה אירוע אשראי( ,אזי הקונה
לא מקבל שום תזרים ) (Payoffאך משלם  800,000דולר )=  (0.80% x 100,000,000ב31 -
בדצמבר של כל אחת מהשנים  2019 ,2018 ,2017 ,2016ו .2020 -אם אכן קורה אירוע
אשראי ,אזי סביר שהקונה יקבל תזרים ניכר .כעת נניח כי הקונה מודיע למוכר על אירוע
אשראי ב 1 -במרץ ) 2019רבע מהדרך בתוך השנה הרביעית( .אם החוזה קובע כי
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ההתחשבנות הינה פיזית ,הרי שלקונה יש את הזכות למכור למוכר איגרות חוב שהונפקו על
ידי ישות ההתייחסות בערך נקוב של  100מיליון דולר תמורת  100מיליון דולר .לחילופין אם
החוזה קובע כי ההתחשבנות הינה במזומן ,או אז סוכן חישוב בלתי תלוי ) Independent
 (Calculation Agentיערוך סקר בקרב כמה דילרים על מנת לקבוע את שווי השוק היציג
) (Mid-Market Valueשל איגרת החוב הזולה ביותר למסירה )(Cheapest to Delivery
מספר ימים )שנקבע מראש( לאחר קרות אירוע האשראי .נניח כי איגרת החוב האמורה
שווה  35דולר לכל  100דולר ערך נקוב .אם כך התשלום במזומן ,במסגרת ההתחשבנות,
יהיה  65מיליון דולר.
התשלומים הרגילים הרבעוניים ,החצי-שנתיים ,או השנתיים של הקונה למוכר פוסקים
בקרות אירוע אשראי .דא עקא ,היות ותשלומים אלו משולמים במרווחים ,הרי שעל פי רוב
על הקונה לשלם למוכר תשלום נצבר סופי ) .(Final Accrual Paymentבדוגמא שלנו,
בקרות חדלות פירעון ב 1 -במרץ  ,2019הרוכש נדרש לשלם למוכר את סכום התשלום
השנתי שנצבר בין  31בדצמבר  2018לבין  1במרץ ) 2019בערך כ 200,000 -דולר( ,אך לא את
יתר התשלומים.
הסכום הכולל המשולם בכל שנה ,כאחוז מהקרן הרעיונית ,בגין ההגנה נקרא מרווח ה-
 .CDSכמה מהבנקים הגדולים מתפקדים כעושי שוק בשוק ה .CDS -כאשר מצטטים
עסקת החלפה מסוג  CDSחדשה ל 5 -שנים על ישות התייחסות ,עושה השוק ) Market
 (Makerעשוי לצטט מחיר קניה ) (Bid Priceשל  250נדודות בסיס ומחיר מכירה ) Ask
 (Priceשל  260נדודות בסיס .דהיינו ,עושה השוק מוכן לקנות  CDSתמורת  250נקודות
בסיס לשנה )קרי 2.5% ,מהקרן הרעיונית לשנה( ולמכור  CDSתמורת  260נקודות בסיס
לשנה )קרי 2.6% ,מהקרן הרעיונית לשנה(.
חברות ומדינות רבות משמשות כישויות התייחסות בחוזי  CDSשנסחרים .במסגרת
ההסכם הפופולרי ביותר ,התשלומים מבוצעים במרווחים רבעוניים .נציין כי חוזי CDS
בעלי משך חיים של  5שנים הם הפופולריים ביותר ,אך גם חוזים בעלי משך חיים של ,3 ,2 ,1
 7ו 10 -שנים הינם שכיחים .על פי רוב ,חוזים אלו פוקעים באחד מהמועדים הסטנדרטים
הבאים 20 :במרץ 20 ,ביוני 20 ,בספטמבר או  20בדצמבר .הסיבה לכך היא שמשך החיים
האפקטיבי של חוזה במועד הקמתו יהיה קרוב ,אך לא בהכרח זהה ,למספר השנים שהוגדרו
עד לפקיעה .נניח שאתה מתקשר לדילר ב 15 -בנובמבר  2016על מנת לרכוש הגנה ל 5 -שנים
על חברה מסויימת .החוזה ככל הנראה יימשך עד ל 20 -בדצמבר  .2021את התשלום
הראשון שלך תשלם ב 20 -בדצמבר  ,2016והוא יהיה שווה לסכום שמכסה את התקופה
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שבין ה 15 -בנובמבר  2016לבין ה 20 -בדצמבר  .12016אחד ההיבטים החשובים יותר של
חוזה ה CDS -הוא ההגדרה של חדלות פירעון .כך למשל ,בחוזים על ישויות התייחסות
אירופאיות ארגון מחדש של החוב בדרך כלל נכלל בהגדרה של אירוע אשראי ,בשעה
שבחוזים על ישויות התייחסות צפון אמריקאיות ארגון מחדש של החוב אינו נכלל בהגדרה
של אירוע אשראי.
א.

עסקאות החלפה מסוג  CDSותשואות של איגרות חוב
עסקת החלפה מסוג  CDSיכולה לשמש לגידור פוזיציה על איגרת חוב קונצרנית .נניח
שמשקיע רוכש איגרת חוב ל 5 -שנים המשלמת  7%לשנה על הערך הנקוב שלה
ובאותו הזמן נכנס לעסקת  CDSל 5 -שנים לרכישת הגנה כנגד חדלות פירעון של
מנפיק איגרת החוב שאותה רכש .נניח כי מרווח ה CDS -הינו  200נקודות בסיס ,או
 ,2%לשנה .ההשפעה של ה ,CDS -הינה "הפיכת" איגרת החוב הקונצרנית מאיגרת
חוב מסוכנת לאיגרת חוב חסרת סיכון )לפחות בקירוב( .אם מנפיק איגרת החוב
האמורה לא מגיע למצב של חדלות פירעון ,הרי שהמשקיע מרוויח  5%לשנה כאשר
מרווח ה CDS -מקוזז כנגד תשואת איגרת החוב הקונצרנית .לחילופין ,אם מנפיק
איגרת החוב מגיע למצב של חדלות פירעון ,המשקיע מרוויח  5%עד לרגע חדלות
הפירעון .במסגרת תנאי עסקת החלפה מסוג  ,CDSהמשקיע יכול להחליף את איגרת
החוב בתמורה לערכה הנקוב .כאשר את אותו ערך נקוב ניתן להשקיע בשיעור
הריבית חסרת הסיכון במשך  5השנים הנותרות.
מרווח ה CDS -ל n -שנים צריך להיות שווה בקירוב לעודף תשואת הפארי ) Par
 ,Yieldשיעור הקופון שמשווה בין מחיר איגרת החוב וערכה המתואם( של איגרת
חוב קונצרנית ל n -שנים מעל לתשואת הפארי של של איגרת חוב ממשלתית לn -
שנים .אם מרווח ה CDS -ל n -שנים נמוך משמעותית מעודף התשואות האמור ,הרי
שהמשקיע יכול להרוויח יותר משיעור הריבית חסרת הסיכון על ידי רכישת איגרת
החוב הקונצרנית ורכישת הגנת באמצעות החלפה מסוג  .CDSלחילופין ,אם מרווח
ה CDS -ל n -שנים גבוה משמעותית משמעותי מעודף התשואות ,הרי שהמשקיע
יכול ללוות בשיעור ריבית הנמוך יותר משיעור הריבית חסרת הסיכון על ידי מכירה
בחסר של איגרת החוב הקונצרנית ומכירת הגנה באמצעות החלפה מסוג  .CDSאלו
אינם ארביטראז'ים מושלמים ,אך הם קרובים למושלמים ונותנים הנחיה טובה

 1אם הזמן עד לתשלום הסטנדרטי הראשון קצר מחודש ,אזי התשלום הראשון בדרך כלל ישולם במועד התשלום הסטנדרטי
השני ,אחרת הוא ישולם במועד התשלום הסטנדרטי הראשון.
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בדבר הקשר שבין מרווחי ה CDS -לבין התשואות של איגרות חוב .ניתן להשתמש
במרווחי ה CDS -על מנת לחלץ את שיעורי הריביות חסרות הסיכון המשמשים את
משתתפי השוק ) .(Market Participantsברגיל ,שיעור הריבית חסרת הסיכון הגלום
הממוצע מסתמן בקירוב כשווה לשיעור ה LIBOR/Swap -פחות  10נקודות בסיס.
ב.

איגרת החוב הזולה ביותר למסירה )(CTD
שיעור ההשבה ) (Recovery Rateעל איגרת החוב מוגדר כיחס שבין שווי השוק של
איגרת החוב ,מייד לאחר הגעת המנפיק למצב של חדלות פירעון ,לבין הערך הנקוב
של האיגרת .משמע ,התזרים מעסקת החלפה מסוג  CDSהינו ) ,L(1 – Rכאשר L
הוא הקרן הרעיונית ו R -הוא שיעור ההשבה.
ברגיל ,ה CDS -מגדיר כי ניתן למסור מספר סדרות שונות של איגרות חוב שהנפיקה
יישות ההתייחסות בקרות אירוע של חדלות פירעון .לסדרות אלו ישנה בדרך כלל
אותה רמת בכירות ) ,(Seniorityאך הן אינן חייבות להימכר עבור אותו אחוז מהערך
הנקוב מיד לאחר חדלות הפירעון .מה שנותן למחזיק ה) CDS -קרי ,לקונה( אופציה
על איגרת החוב הזולה ביותר למסירה ) .(CTDנסביר כי בקרות חדלות הפירעון,
קונה ה CDS -או סוכן החישוב הבלתי תלוי )במקרה של התחשבנות במזומן( יסקרו
את איגרות החוב האלטרנטיביות של יישות ההתייחסות הניתנות למסירה ויבחרו
למסור את הסדרה שזולה ביותר לרכישה.

ג.

חישוב שווייה ההוגן של עסקת החלפה מסוג CDS
עסקת החלפה ) (Swapהינו חוזה בין שני צדדים להחלפת זרמי מזומנים עתידיים.
החוזה מגדיר את מועדי החלפת זרמי המזומנים ואת האופן שבו יחושבו .חוזה
החלפה מסוג  CDSהינו חוזה בו אחד הצדדים מתחייב לשלם את הקרן בתוספת
הריבית הצבירה ) (Accruedשבו אג"ח מסוימת ,שנקבעה מראש ,לא תעמוד
בהתחייבויות שלה ,בעוד הצד השני מתחייב לשלם תשלומי פרמיה רבעוניים לכל
אורך חיי החוזה .למעשה זו תוכנית ביטוח :אם פלוני רכוש  CDSעל מדינת ישראל,
הרי שמובטח לו על ידי המוכר שיקבל את כספו גם במקרה שבו מדינת ישראל לא
תעמוד בתשלומי האג"ח שלה .בתמורה ,כמו בביטוח ,על רוכש ה CDS -תשלומי
פרמיה רבעוניים לכל אורך חיי החוזה  -בדרך כלל חמש שנים .סכום הפרמיה יקבע
על ידי השוק בהתאם לציפיות בכל הנוגע לאפשרות של פשיטת רגל של מדינת ישראל,
או לאירוע אחר שבגינו לא תצליח מדינת ישראל לעמוד בתשלומי הריביות או הקרן
של האג"ח שהנפיקה .הצד השני של העסקה הוא ספקולטיבי ,משמע ,כדי שמישהו
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ימכור חוזה  ,CDSהוא צריך להאמין שמדינת ישראל לא תפשוט את הרגל .כל עוד
האירוע לא קרה ,הרי שמוכר ה CDS -נהנה מזרם הכנסות ,מבלי שהשקיע דבר.
מטעמי העדר ארביטראז' ,מקובל כי במועד הקמתו )להלן "מועד ההקמה"( שוויו של
חוזה ההחלפה שווה לאפס או קרוב לאפס .מרווח ה CDS -הוא הפרמיה השנתית
המשולמת בעבור הביטוח האמור.
קיימות שתי גישות עקרוניות לתמחור עסקאות החלפה .שתי הגישות מתייחסות
לעסקת ההחלפה כהפרש בין ערכם הנוכחי של שני זרמי מזומנים ,האחד של הקונה
והאחר של המוכר .על פי הגישה הראשונה ערכו הנוכחי של התזרים המשתנה ,צפוי
להיות שווה )בקירוב( לקרן על בסיסה מחושב התזרים ,בתוספת הריבית הצבירה
) (Accruedאולם ,גישה זו ניתנת ליישום רק כאשר תנאי התשלום המשתנים נקבעים
בדיעבד בסוף התקופה ) .(In arrearsהגישה השנייה מתייחסת לרצף מועדי ההחלפה
כרצף של עסקאות אקדמה ) (Forwardsעל נכס בסיס מסוים כגון שער ריבית ,שער
חליפין ,מחיר סחורה ,מחיר מניה ,סטיית תקן ) ,Volatilityתנודתיות( ,שווי מדד
ו/או שילובם.
ניתן לחשב את מרווחי אמצע השוק ) (Mid-Marketשל ה CDS -על יישויות
התייחסות בודדות )קרי ,הממוצע של מרווחי הקניה והמכירה של הCDS -
המצוטטים על ידי ברוקרים( מתוך אומדני ההסתברות לחדלות פירעון ) Default
 .(Probabilityנמחיש כיצד זה מתבצע באמצעות דוגמה פשוטה .נניח שההסתברות
שמדינת ישראל תגיע לחדלות פירעון במהלך שנה מסויימת ,מותנה בכך שהיא לא
הגיעה לחדלות פירעון מוקדם יותר ,היא  .1.32%טבלה  6מציגה את ההסתברויות
המותנות לשרידות ) (Survival Probabilityוההסתברויות המותנות לחדלות פירעון
עבור כל אחת מ 5 -השנים הבאות.
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ההסתברות שמדינת ישראל תגיע למצב של חדלות פירעון במהלך השנה הראשונה
הינה  0.0132וההסתברות שמדינת ישראל תשרוד עד לסוף השנה הראשונה היא
 .0.9868ההסתברות שמדינת ישראל תגיע למצב של חדלות פירעון במהלך השנה
השנייה היא  0.0132 x 0.9868 = 0.0130וההסתברות לשרוד שמדינת ישראל תשרוד
עד לסוף השנה השנייה היא  .0.9868 x 0.9868 = 0.9739ההסתברות שמדינת ישראל
תגיע למצב של חדלות פירעון במהלך השנה השלישית היא x 0.9739 = 0.0128
 ,0.0132וכך הלאה.
נניח כי חדלות הפירעון מתרחשת ,ככל שמתרחשת ,באמצע השנה וכי התשלומים
) (Paymentsשל קונה עסקת החלפה מסוג  CDSמשולמים פעם בשנה ,בסוף כל שנה.
הנחה זו אינה הכרחית במודל ,אך משמשת לפישוט ההסבר .בנוסף ,נניח כי שיעור
הריבית חסרת הסיכון ) (LIBOR- London Inter-Bank Offer Rateהינה 1.28%
לשנה )בחישוב רציף( וכי שיעור ההשבה של ישראל נאמד בכ .40% -ישנם שלושה
חלקים לחיוב והם מוצגים בטבלה  ,7טבלה  8וטבלה .9
טבלה  7מציגה את חישוב ערכם הנוכחי של התשלומים ) (Paymentsהצפויים שישלם
קונה ה CDS -בהנחה שהתשלומים הינם בשיעור של  sלשנה על קרן רעיונית של 1
דולר ארה"ב.

לדוגמא ,קיימת הסתברות של  0.9609שהתשלום השלישי של  sאכן ישולם .התשלום
הצפוי הינו למעשה  0.9609sוערכו הנוכחי הוא = 0.9247s
ערכם הנוכחי של התשלומים הצפויים הוא .4.6268s
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-0.0128 x 3

 .0.9609s eסך

טבלה  8מציגה את חישוב ערכם הנוכחי של התזרימים ) (Payoffsהצפויים שיקבל
קונה ה CDS -בקרות אירוע אשראי ובהנחת קרן רעיונית של  1דולר ארה"ב.

כזכור ,הנחנו כי כי חדלות הפירעון מתרחשת ,ככל שמתרחשת ,באמצע השנה.
לדוגמא ,בהינתן הסתברות של  0.0129שהקונה אכן יקבל את התזרים באמצע השנה
השלישית ובהינתן כי שיעור ההשבה הינו  ,40%הרי שהתזרים הצפוי בזמן זה הינו
 0.0129 x (1-0.4) x 1 = 0.0077וערכו הנוכחי הוא  .0.0077e -0.0128 x 2.5 = 0.0075סך
ערכם הנוכחי של התזרימים הצפויים הינו .0.0374
טבלה  9מציגה את חישוב ערכם הנוכחי של התשלומים הצבירים הסופיים ) Final
 (Accrual Paymentשישלם קונה ה CDS -בקרות אירוע אשראי ובהנחת קרן
רעיונית של  1דולר ארה"ב.

לדוגמא ,קיימת הסתברות של  0.0128שהתשלום הנוסף אכן ישולם באמצע השנה
השלישית .התשלום הצביר הסופי בזמן זה הינו  .0.0129 x 0.5s = 0.0064sוערכו
הנוכחי הוא = 0.0062s

-0.0128 x 2.5

 .0.0064s eסך ערכם הנוכחי של התשלומים

הצבירים הסופיים הצפויים הינו .0.0311s
מטבלאות  7ו 9 -עולה כי ערכם הנוכחי של כלל התשלומים הצפויים שהקונה ישלם
למוכר הוא:
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4.6268s + 0.0311s = 4.6579s
מטבלה  8עולה כי ערכם הנוכחי של התזרימים הצפויים שהקונה יקבל מהמוכר הינו
 .0.0374משוואת הערך נקבל ש:-
4.6579s = 0.0374
או  .s = 0.0080לפיכך ,מרווח השוק היציג של עסקת החלפה מסוג Plain Vanilla
 CDSל 5 -שנים צריך להיות  0.0080כפול הקרן או  80נקודות בסיס לשנה .דוגמא זו
נוצרה לצורך המחשת מתודולוגיית החישוב .בפרקטיקה ,סביר שנמצא כי החישובים
הינם הרבה יותר מעמיקים מאלו שהצגנו בטבלאות  8 ,7ו ,9 -הואיל ו) -א(
התשלומים משולמים בתדירות גבוהה יותר מאשר פעם בשנה ו) -ב( סביר שנרצה
להניח כי חדלות הפירעון מתרחשת ,ככל שמתרחשת ,בתדירות גבוהה יותר מאשר
פעם בשנה.
ד.

שיערוך לשווי שוק עסקת החלפה מסוג Plain Vanilla CDS
כאמור ,מטעמי העדר ארביטראז' ,מקובל כי במועד הקמתה שווייה של עסקת
החלפה מסוג  ,Plain Vanilla CDSכמו במרבית עסקאות ההחלפה האחרות ,שווה
לאפס או קרוב לאפס .במהלך חייה ,יכול להיות שלעסקת החלפה מסוג Plain
 Vanilla CDSיהיה שווי חיובי או שלילי .נניח ,לדוגמא שעסקת ההחלפה מסוג
 Plain Vanilla CDSבדוגמא שלנו הוקמה )לפני זמן מה( עבור  100נקודות בסיס,
ערכם הנוכחי של כלל התשלומים הצפויים שהקונה ישלם למוכר הינו = 0.0466
 4.6579 x 0.0100וערכם הנוכחי התזרימים הצפויים שהקונה יקבל מהמוכר הינו
 0.0374כאמור לעיל .השווי המשוערך לשווי שוק ) (Market-to-Market Valueשל
עסקת החלפה מסוג  Plain Vanilla CDSעבור המוכר יהיה  ,0.0466 – 0.0374או
 0.0092כפול הקרן .באופן דומה ,השווי המשוערך לשווי שוק של העסקה עבור הקונה
יהיה  -0.0092כפול הקרן.

ה.

אמידת הסתברויות לחדלות פירעון מתוך מרווחי הCDS -
ההסתברויות לחדלות פירעון המשמשות לחישוב שווייה ההוגן של עסקת החלפה
מסוג  Plain Vanilla CDSצריכות להיות הסתברויות הנייטרליות לסיכון ) Risk
 (Neutral Probabilityחדלות פירעון ,ולא הסתברויות "עולם-אמיתי" ) Real World
 .(Probabilityניתן לאמוד את ההסתברויות הנייטרליות לסיכון חדלות הפירעון
מתוך מחירי איגרות חוב או עסקאות החלפת נכסים .אלטנרנטיבית ,ניתן לחלצן
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מתוך ציטוטים של מרווחי  .CDSגישה זו דומה לפרקטיקה בשוקי האופציות לחילוץ
סטיות התקן הגלומות במחירי אופציות הנסחרות באופן פעיל.
נניח שנשנה את הדוגמא בטבלאות  8 ,7ו ,9 -כך שאנו לא יודעים את ההסתברויות
לחדלות פירעון .במקום זאת ,נניח כי אנו יודעים כי מרווח השוק היציג של עסקת
החלפה חדשה מסוג  Plain Vanilla CDSל 5 -שנים ,הינו  80נקודות בסיס לשנה .אנו
יכולים לבצע חישוב הפוך ולהסיק שההסתברות לחדלות פירעון הגלומה לשנה
)מותנית בכך שלה אירעה חדלות פירעון מוקדם יותר( הינה  1.32%לשנה.2
ו.

חישוב שווייה ההוגן של עסקת החלפה מסוג Binary CDS
עסקת החלפה מסוג  Binary CDSנבנית באופן דומה לעסקת החלפה מסוג Plain
 ,Vanilla CDSפרט לכך שהתזרים בגינה הינו סכום דולרי קבוע .נניח שבדוגמא
הקודמת התזרים הינו  1דולר ארה"ב במקום ) (ׂ1 – Rדולר ארה"ב וכי מרווח ה-
 CDSהוא .s
טבלאות  7,6ו 9 -נשארות ללא שינוי ,אך טבלה  8מוחלפת בטבלה .10

מרווח ה CDS -עבור עסקת החלפה מסוג  ,Binary CDSנתון על ידי משוואת הערך
 ,4.6579s = 0.0623כך שמרווח ה ,s ,CDS -הוא  ,0.0075או  75נקודות בסיס לשנה.
ז.

כמה באמת חשוב שיעור ההשבה?
בין אם אנו משתמשים במרווחי  CDSאו בין אן במחירי איגרות חוב על מנת לאמוד
את הסתברויות לחדלות פירעון הרי שעדיין עלינו לאמוד את שיעור ההשבה .דא
עקא ,אם נשתמש באותו שיעור ההשבה הן לצורך אמידת ההסתבריות הנייטרליות
לסיכון חדלות פירעון והן לצורך חישוב שווייה ההוגן של עסקת החלפה מסוג Plain

2

מבחינה אידיאלית ,היינו רוצים לאמוד הסתברות לחדלות פירעון שונה עבור כל שנה במקום הסתברות חדלות פירעון בודדת .היינו יכולים

לעשות זאת אילו היו לנו מרווחים מתוך מחירי איגרות חוב או עסקאות החלפה מסוג  Plain Vanilla CDSל 4 ,3 ,2 ,1 -ו 5 -שנים.
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 ,Vanilla CDSהרי ששווייה ההוגן של עסקת החלפה מסוג ) Plain Vanilla CDSאו
האומדן למרווח ה (CDS -אינו כל כך רגיש לשיעור ההשבה .הסיבה לכך היא
שההסתברויות לחדלות פירעון הגלומות הינן פרופורציוניות בקירוב ל1/(1 – R) -
והתזרימים מעסקת החלפה מסוג  Plain Vanilla CDSהינם פרופורציונים בקירוב
ל .(1 – R) -טענה זו איננה תופסת לגבי חישוב שווייה ההוגן של עסקת החלפה מסוג
.Binary CDS
ההסתברויות לחדלות פירעון הגלומות עדיין פרופורציוניות בקירוב ל .1/(1 – R) -עם
זאת ,עבור עסקת החלפה מסוג  ,Binary CDSהתזרימים אינם תלויים ב.R -
לסיכום ,אם יש לנו גם את המרווח של עסקת החלפה מסוג  Plain Vanilla CDSוגם
את המרווח של עסקת החלפה מסוג  ,Binary CDSהרי שאנו יכולים לאמוד הן את
שיעור ההשבה והן את ההסתברות לחדלות פירעון.
ח.

השימוש ב CDS -לבניית עקומי תשואות ולהערכת שווי מכשירים פיננסיים
בעבר השתמשו מעריכי השווי בריביות ממשלתיות להערכת שווי נגזרים .כך למשל,
לצורך הערכת שוויים הכלכלי של כתבי אופציה דולריים שהנפיקה חברה ישראלית
למנכ"ל שלה – לצורכי הדיווח החשבונאי על פי הנחיות התקינה החשבונאית
הבינלאומית או הישראלית היה צורך להשתמש בשיעור הריבית חסרת הסיכון הנגזר
מעקום התשואות של ה Federal Reserve Bank -המחושב עבור איגרות חוב של
ממשלת ארה"ב

U.S. Treasury Securities Interest Rates (Continuously

) ,Compoundedהמתאים למשך חיי האופציה עד למועד הפקיעה .כיום ,מעריך
השווי היה משתמש בעקום תשואות דולרי חסר סיכון בישראל חלף השיטה הישנה.
דוגמא אחרת ,הינה קביעת שיעור הריבית הדולרית חסרת הסיכון במסגרת אמידת
עלות ההון העצמי ) (CAPMשל חברה ישראלית שמטבע הדיווח שלה הינו דולרי
)למשל חברת טכנולוגיה או חברת ביו-מד( .בעבר ,מעריך השווי היה אומד את
הריבית הדולרית חסרת הסיכון ארוכת הטווח על בסיס שיעור התשואה לפדיון של
איגרות חוב של ממשלת ארה"ב אשר משך החיים הממוצע )מח"מ (Duration ,שלהן
עמד על כ  20-שנים ,בעוד שהיום הוא משתמש בשיעורי התשואה לפדיון ,המבוססים
על עקום תשואות דולרי חסר סיכון בישראל .אז מהו אם כן עקום עקום תשואות
דולרי חסר סיכון בישראל וכיצד הוא קשור ל?CDS -
לשם תמחור מכשירים פיננסיים ואיגרות חוב המונפקים בישראל שערכן נקוב
במטבע זר ,יש צורך בבניית עקומי ריבית חסרי סיכון )ישראליים( הנקובים במטבע
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זר .נדגיש שאיגרת חוב של ממשלת ישראל נחשבת חסרת סיכון בישראל ,אולם
יחסית לאיגרות חוב זרות גלום סיכון גם באיגרות חוב אלו .סיכון זה בא לידי ביטוי
במרווח ה ,CDS -שאותו הסברנו לעיל .הואיל וחוזה  CDSהינו חוזה ביטוח על אגרת
חוב מפני פשיטת רגל של המנפיק ומאחר ומרווח ה CDS -הינו הפרמיה השנתית
המשולמת בעבור ביטוח זה ,הרי שמבחינה מימונית ניתן לראות בפרמיה זו כתוספת
לעלות המימון מעל הריבית הבין-בנקאית הבאה לידי ביטוי בעסקאות החלפה על
שער הריבית ) .(IRS- Interest Rate Swapנסביר כי עסקת החלפה מסוג  IRSהינו
חוזה בו אחד הצדדים מתחייב לשלם מידי תקופה קרן ו/או ריבית קבועה במטבע
מסוים בעוד הצד השני מתחייב לשלם קרן ו/או ריבית משתנה באותו מטבע .חישוב
שווייה ההוגן של עסקת החלפה מסוג  IRSמתבצע על ידי ההפרש בין ערכם הנוכחי
של שני זרמי מזומנים ,האחד קבוע ) (Fixed-legוהאחר משתנה ).(Floating-leg
לפיכך ,כדי לבנות את עקום הריביות דולרי חסר סיכון בישראל ניקח את עקום ה-
 Swapב ,USD -נוסיף לו את מרווח ה CDS -של ממשלת ישראל הנקוב בדולרים
)במועד כתיבת שורות אלה ערכו כ 74 -נקודות( ,ונגזור ממנו את עקום ריביות הספוט
) .(Spotהקורא יעקב אשד מעיר לי שחלף מרווח ה CDS -ניתן גם לעשות שימוש
במרווח שבין שיעורי התשואה הגלומים באיגרות חוב דולריות של ממשלת ישראל
לבין שיעורי התשואה הגלומים באיגרות חוב דולריות של ממשלת ארה"ב.
ומה אם אנו מעוניינים בעקום תשואות יורו חסר סיכון בישראל? היות ואין ציטוט
זמין למרווח ה CDS -של ממשלת ישראל הנקוב ביורו ,מקובל להשתמש במרווח ה-
 CDSשל ממשלת ישראל הנקוב בדולרים ,נוסיף אותו לעקום ה Swap -בEUR -
ונגזור ממנו את עקום ריביות הספוט.
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ג .סוגיות עיקריות
.1

באיזה שיעור ריבית חסרת סיכון על מעריך השווי לעשות שימוש בעת אמידת עלות החוב
הנורמטיבית ארוכת הטווח המשוחררת מכל שעבוד ובטוחה של חברה לצורך חישוב ה-
 WACCשלה?

.2

כיצד על מעריך השווי לאמוד את מרווח האשראי הנורמטיבי ארוך הטווח של חברה שיש
לה דירוג אשראי פומבי מגופים מדרגים בעת אמידת עלות החוב הנורמטיבית ארוכת
הטווח המשוחררת מכל שעבוד ובטוחה של החברה לצורך חישוב ה WACC -שלה?

.3

כיצד על מעריך השווי לאמוד את מרווח האשראי הנורמטיבי ארוך הטווח של חברה
שאין לה דירוג אשראי פומבי מגופים מדרגים בעת אמידת עלות החוב הנורמטיבית
ארוכת הטווח המשוחררת מכל שעבוד ובטוחה של החברה לצורך חישוב הWACC -
שלה?

.4

האם קיים הבדל בתהליך אמידת עלות החוב הנורמטיבית ארוכת הטווח של חברה שיש
לה דירוג אשראי פומבי )בין אם ציבורית ובין אם פרטית( ,בעת הערכת שווי זכויות
שאינן מקנות שליטה לעומת בעת הערכת שווי זכויות המקנות שליטה לצורך חישוב ה-
 WACCשלה?

.5

האם קיים הבדל בתהליך אמידת עלות החוב הנורמטיבית ארוכת הטווח של חברה שאין
לה דירוג אשראי פומבי )בין אם ציבורית ובין אם פרטית( ,בעת הערכת שווי זכויות
שאינן מקנות שליטה לעומת בעת הערכת שווי זכויות המקנות שליטה לצורך חישוב ה-
 WACCשלה?
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ד .סיכום )הפרקטיקה המומלצת(
.1

באיזה שיעור ריבית חסרת סיכון על מעריך השווי לעשות שימוש בעת אמידת עלות
החוב הנורמטיבית ארוכת הטווח המשוחררת מכל שעבוד ובטוחה של חברה לצורך
חישוב ה WACC -שלה?
שיעור הריבית חסרת הסיכון שבו על מעריך השווי לעשות שימוש בעת אמידת עלות החוב
הנורמטיבית ארוכת הטווח המשוחררת מכל שעבוד ובטוחה של חברה לצורך חישוב ה-
 WACCשלה ,הינו אותו שיעור ריבית חסרת סיכון המשמשת בעת אמידת עלות ההון
העצמי של החברה לצורך חישוב ה WACC -שלה .לאמור -האומדן האמפירי לשיעור
הריבית חסרת הסיכון ארוכת הטווח בישראל נכון ליום  31.12.2015הינו התשואה הנגזרת
מעקום התשואות הריאלי )צמוד מדד( חסר סיכון בישראל ,המפורסם על ידי גורם מצטט
מוכר למח"מ של  25שנים ,הנאמד בכ 1.55% -למועד החישוב.

.2

כיצד על מעריך השווי לאמוד את מרווח האשראי הנורמטיבי ארוך הטווח של חברה
שיש לה דירוג אשראי פומבי מגופים מדרגים בעת אמידת עלות החוב הנורמטיבית
ארוכת הטווח המשוחררת מכל שעבוד ובטוחה של החברה לצורך חישוב הWACC -
שלה?
בהינתן שלחברה המוערכת יש דירוג אשראי פומבי על ידי אחת מחברות הדירוג הפועלות
בישראל ,הרי שעל מעריך השווי לאמוד את מרווח האשראי הנורמטיבי ארוך הטווח של
חברה לצורך חישוב עלות החוב הנורמטיבית ארוכת הטווח המשוחררת מכל שעבוד
ובטוחה של החברה על בסיס מרווח האשראי הנורמטיבי לדירוגה הפומבי של החברה
הנגזר ממטריצת המרווחים לפי דירוג אשראי ,המפורסמת על ידי גורם מצטט מוכר
למח"מ של  25שנים.
דוגמא מס' :1
נניח כי מעריך שווי בלתי תלוי התבקש לאמוד את עלות החוב הנורמטיבית ארוכת הטווח
המשוחררת מכל שעבוד ובטוחה של חברת סלקום ישראל בע"מ ליום ה 31 -בדצמבר
 .2015מאחר ולסלקום יש דירוג פומבי של  ilA+שניתן לה על ידי מעלות ביום ה12 -
באוגוסט  ,2015הרי שעלות החוב הנורמטיבית ארוכת הטווח של סלקום תורכב משני
רכיבים :האומדן האמפירי לשיעור הריבית הריאלית ארוכת הטווח בישראל נכון ליום
 31.12.2015ומרווח האשראי הנורמטיבי ארוך הטווח המתאים לדירוג החברה ).(ilA+
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האומדן האמפירי לשיעור הריבית חסרת הסיכון ארוכת הטווח בישראל נכון ליום
 31.12.2015הינו התשואה הנגזרת מעקום התשואות הריאלי )צמוד מדד( חסר סיכון
בישראל ,המפורסם על ידי גורם מצטט מוכר ,למח"מ של  25שנים הנאמד בכ.1.55% -
הטבלה הבאה מציגה את מטריצת המרווחים לפי דירוג אשראי ,כפי שפורסמה על ידי
"שווי פנימי" ,נכון ליום  ,31.12.2015למח"מ של  25שנים:

לפיכך ,האומדן האמפירי למרווח האשראי הנורמטיבי ארוך הטווח של החברה ליום
 31.12.2015נאמד בכ .3.48% -על כן ,עלות החוב הנורמטיבית ארוכת הטווח המשוחררת
מכל שעבוד ובטוחה של חברת סלקום ישראל בע"מ ליום ה 31 -בדצמבר  2015נאמדה על
ידינו בכ.5.03% -

.3

כיצד על מעריך השווי לאמוד את מרווח האשראי הנורמטיבי ארוך הטווח של חברה
שאין לה דירוג אשראי פומבי מגופים מדרגים בעת אמידת עלות החוב הנורמטיבית
ארוכת הטווח המשוחררת מכל שעבוד ובטוחה של החברה לצורך חישוב הWACC -
שלה?
בהיעדר דירוג פומבי לחברה ,הרי שעל מנת לאמוד את מרווח האשראי הנורמטיבי ארוך
הטווח של חברה ,על מעריך השווי תחילה לקבוע את רמת הדירוג המתאימה לחברה
האמורה על בסיס מודלים לדירוג סינטטי ).(Synthetic Credit Rating

א .מודלים לקביעת מרווח האשראי הנורמטיבי
תהליך דירוג אשראי לחברות מבוצע על ידי חברות דירוג כגון Standard & Poor's
 Financial Services LLCו Moody's Investors Service Ltd -בעולם ,ועל ידי
מעלות החברה הישראלית לדירוג ני"ע בע"מ ומידרוג בע"מ בישראל .מטרתו
העיקרית של דירוג האשראי הינה הערכת סבירות החזר החוב על ידי הלווה,
באמצעות שקלול פרמטרים איכותיים וכמותיים ,ביניהם בחינת הסביבה העסקית
בה פועלת החברה ,מעמדה התחרותי בענף ,מבנה הניהול והבעלות עליה ,כמו גם
תוצאותיה העסקיות ,מבנה ההון ,יחסי נזילות ונגישותה למקורות מימון אחרים .עוד
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נבחנות במהלך דירוג האשראי תביעות משפטיות ,ערבויות וחשיפות מטבעיות של
החברה .בתום תהליך הדירוג משויך הלווה לדרגת סיכון מתוך סולם הדירוג של
החברה המדרגת .בנוסף ,קיימות שיטות רבות לאמידת מחיר החוב הנורמטיבי של
חברה ,המתבססות על תוצאות מודלים סטטיסטיים לאמידת דירוג אשראי ו/או
הסתברות לחדלות פירעון ,כגון המודלים של  KMV ,Merton ,Altmanמודל Credit
 Metricsואחרים.

ב .דירוג סינטטי
בהיעדר דירוג אשראי לחברה מגופים מדרגים הרי שעל מעריך השווי לקבוע את
הדירוג הנורמטיבי לחברה האמורה על בסיס מודלים לדירוג סינטטי ) Synthetic
 .(Credit Ratingהמודל המקובל היום בעולם להערכת סיכוני אשראי בכלל ולדירוג
אשראי בפרט הינו המודל האקטוארי )ראה ספרו של דמודראן Damodaran on
 Valuationבהוצאת  Wileyפרק  ,17היישום המסחרי של מודיס KMV-וכן הנספח
לגילוי דעת זה(.

ג .המודל האקונומטרי
המודל האקונומטרי הינו מודל ממשפחת המודלים הליניאריים המבחינים ) Linear
 (Discriminate Modelsאשר מסווגים את החברה לקבוצות בעלות סיכוני חדלות
פירעון שונים ,על בסיס מאפייניה העסקיים בעבר .המודל האקונומטרי אלו מבוסס
בעיקרו על שיטות אקונומטריות/סטטיסטיות שונות לאמידת דירוג אשראי החברה
וכפועל יוצא ,להסתברות חדלות הפירעון וכושר החזר החוב שלה ,באמצעות שילוב
יחסים פיננסיים מדוחותיה הכספיים ,במקדמי רגרסיות ליניאריות שונות .מאחר
והמודל מייצר דירוג בינלאומי סינטטי ,הרי שמעריך השווי יכול בנקל להמיר את
הדירוג הבינלאומי לדירוג המקביל בסולם הדירוג הישראלי ולאמוד את מרווח
האשראי הנורמטיבי ארוך הטווח של חברה מתוך מטריצת המרווחים לפי דירוג
אשראי ,המפורסמת על ידי גורם מצטט מוכר ,למח"מ של  25שנים ,נכון למועד
הערכה
לדעת הלשכה מתוך העדפת שיקולי מהימנות והשוואתיות גם במחיר של אובדן
רמת דיוק מסוימת ,כאשר מעריך השווי רוצה לדרג חברה סינטטית על מנת לאמוד
את עלות החוב הנורמטיבית שלה עדיף שיעשה שימוש במודל האקונומטרי שנציג
להלן ולא במודל האקטוארי ,היות ועל מנת להפעיל את האחרון כהלכה על מעריך
השווי להניח לאמוד מספר לא מועט של אומדנים סטטיסטיים וכלכליים כאחד,
חלף גזירת נתונים מתוך הדוחות הכספיים עבור המודל האקונומטרי.
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דוגמא מס' :2
נניח כי מעריך שווי בלתי תלוי התבקש לאמוד את עלות החוב הנורמטיבית ארוכת הטווח
המשוחררת מכל שעבוד ובטוחה של חברת אביב ארלון בע"מ ליום ה 31 -בדצמבר .2015
מאחר ולאביב ארלון אין דירוג אשראי מגופים מדרגים ,הרי שלצורך אמידת עלות החוב
עלות החוב הנורמטיבית ארוכת הטווח המשוחררת מכל שעבוד ובטוחה שלה ,יש להעריך
מהו מרווח האשראי הנורמטיבי ארוך הטווח שלה .לשם כך ביצענו את השלבים הבאים:
בשלב הראשון ,הכנסנו את נתוני הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ליום ה31 -
בדצמבר  ,2015למודל האקונומטרי לצורך קבלת דירוג אשראי ישראלי .מנתוני המודל
עולה כי לחברה דירוג אשראי בינלאומי של  ,BBהמקביל לדירוג  ilBBBבסולם הדירוג
הישראלי.
בשלב השני ,אמידת מרווח האשראי הנורמטיבי ארוך הטווח המתאים לדירוג החברה
) .(ilBBBהטבלה הבאה מציגה את מטריצת המרווחים לפי דירוג אשראי ,כפי שפורסמה
על ידי "שווי פנימי" ,נכון ליום  ,31.12.2015למח"מ של  25שנים:

לפיכך ,האומדן האמפירי למרווח האשראי הנורמטיבי ארוך הטווח של החברה ליום
 31.12.2015נאמד בכ .5.30% -על כן ,עלות החוב הנורמטיבית ארוכת הטווח המשוחררת
מכל שעבוד ובטוחה של חברת אביב ארלון בע"מ ליום ה 31 -בדצמבר  2015נאמדה על
ידינו בכ.6.85% -
דוגמא מס' :3
נניח כי מעריך שווי בלתי תלוי התבקש לאמוד את עלות החוב הנורמטיבית ארוכת הטווח
המשוחררת מכל שעבוד ובטוחה של חברת מעריב אחזקות בע"מ מ  31בדצמבר 2011
.2011
מבנה החוב הפיננסי של מעריב נכון ליום  31בדצמבר  2011מורכב מאיגרות חוב הניתנות
להמרה למניות מעריב ומהלוואת הבעלים .כמו כן ,בחברות המוחזקות על ידי מעריב
קיימות הלוואות מבנקים ונותני אשראי אחרים בסך כולל של כ 35 -מילון ש"ח.
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אגרות החוב של מעריב הונפקו על ידה ביום  25בפברואר  ,2010ונרשמו למסחר בבורסה
לניירות ערך בתל אביב בע"מ .במועד ההנפקה כללה סדרת אגרות החוב  69,000אלפי ש"ח
ע.נ .איגרות חוב .תנאי איגרות החוב הינם כדלקמן:
קרן איגרות החוב עומדת לפירעון בשלושה תשלומים שווים ביום  1במרץ של כל
אחת מהשנים  2014עד .2016
הקרן איננה צמודה למדד המחירים לצרכן או לבסיס אחר כלשהו.
הריבית בגין איגרות החוב משולמת בארבעה תשלומים בכל שנה קלנדרית ,ביום 1
במרץ ,ביום  1ביוני ,ביום  1בספטמבר וביום  1בדצמבר בגין התקופה של שלושה
החודשים שנסתיימה ביום הקודם למועד התשלום.
שיעור הריבית – ריבית שנתית בשיעור משתנה ,שייקבע על בסיס הריבית השנתית
שנושאת "אג"ח ממשלתי משתנה  "520ובתוספת מרווח שנתי בשיעור של .2%
הריבית אינה צמודה למדד המחירים לצרכן או לבסיס אחר כלשהו.
איגרות החוב ניתנות להמרה כאשר שער ההמרה הינו ,נכון למועד ההערכה6.5 ,
ש"ח ע.נ .של איגרות החוב למניה אחת של החברה.
נכון ליום  31בדצמבר  ,2011איגרות החוב כוללות סך ע.נ של כ 67,715 -אלפי ש"ח.
על מנת לאמוד את את עלות החוב הנורמטיבית המשוחררת מכל שעבוד ובטוחה של
מעריב ,נבצע את השלבים הבאים:
 .1השוואת שיעור התשואה לפדיון הגלום במחיר השוק איגרות החוב של מעריב
למטריצת הריביות לפי דירוגי אשראי שונים ,המפורסמת על ידי "שווי פנימי" ,למח"מ
התואם למח"מ איגרות החוב וקביעת הדירוג הסינטטי הנורמטיבי לתשואות השוק של
איגרות החוב של מעריב.
 .2קביעת רמת הדירוג הסינטטי הנורמטיבי של מעריב.
 .3מציאת עלות החוב הנורמטיבית המשוחררת מכל שעבוד ובטוחה של מעריב על בסיס
עקום תשואות נורמטיבי לדירוג הסינטטי של החברה ומח"מ של  25שנים.
על מנת לנסות ולהעריך מהי מהי עלות החוב הנורמטיבית המשוחררת מכל שעבוד ובטוחה
של מעריב ,התבססנו על התשואה לפדיון הגלומה באיגרות החוב של מעריב .מחיר איגרות
החוב בבורסה ,נכון ליום  31בדצמבר  ,2011הוא  66.1אגורות לכל  1ש"ח ערך נקוב.
התשואה לפדיון הנגזרת ממחיר זה היא כ .21.4% -מח"מ איגרות החוב ,נכון ליום 31
בדצמבר  ,2011הינו  2.9שנים.
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הטבלה הבאה מציגה את מטריצת הריביות הלא צמודות )קרי ,הנומינליות( לפי דירוגי
אשראי שונים ,כפי שפורסמה על ידי "שווי פנימי" ,נכון ליום  31בדצמבר  ,2011בהתאם
למח"מ איגרות החוב:

מאחר ואנו מחפשים את עלות החוב הנורמטיבית המשוחררת מכל שעבוד ובטוחה של
מעריב ,החלטנו להשתמש בדירוג נמוך יותר מדירוג איגרות החוב ,כלומר בדירוג .CCC-
עלות החוב הנורמטיבית המשוחררת מכל שעבוד ובטוחה של חברה מורכבת משני
רכיבים (i) :שיעור הריבית הריאלית חסרת הסיכון למח"מ של  25שנים )התקופה הארוכה
ביותר( ו (ii) -תוספת הסיכון של החברה מעל לריבית חסרת הסיכון הינו מרווח התשואות
שבין עקום תשואות צמוד מדד נורמטיבי לדירוג החברה ) (CCC-המפורסם על ידי "שווי
פנימי" לבין עקום תשואות ריאלי חסר סיכון בישראל ) (RFהמפורסם על ידי "שווי
פנימי" ,למח"מ של  25שנים.
האומדן האמפירי לשיעור הריבית חסרת הסיכון ארוכת הטווח בישראל נכון ליום
 31.12.2011הינו התשואה הנגזרת מעקום התשואות הריאלי )צמוד מדד( חסר סיכון
בישראל ,המפורסם על ידי "שווי פנימי" ,למח"מ של  25שנים הנאמד בכ.2.93% -
הטבלה הבאה מציגה את מטריצת המרווחים לפי דירוג אשראי ,כפי שפורסמה על ידי "
שווי פנימי" ,נכון ליום  ,31.12.2011למח"מ של  25שנים:

לפיכך ,האומדן האמפירי למרווח האשראי הנורמטיבי ארוך הטווח של החברה ליום
 31.12.2015נאמד בכ .11.44% -על כן ,עלות החוב הנורמטיבית ארוכת הטווח המשוחררת
מכל שעבוד ובטוחה של חברת אביב ארלון בע"מ ליום ה 31 -בדצמבר  2015נאמדה על
ידינו בכ.14.37% -
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.4

האם קיים הבדל בתהליך אמידת עלות החוב הנורמטיבית ארוכת הטווח של חברה
שיש לה דירוג אשראי פומבי )בין אם ציבורית ובין אם פרטית( ,בעת הערכת שווי
זכויות שאינן מקנות שליטה לעומת בעת הערכת שווי זכויות המקנות שליטה לצורך
חישוב ה WACC -שלה?
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.5

האם קיים הבדל בתהליך אמידת עלות החוב הנורמטיבית ארוכת הטווח של חברה
שאין לה דירוג אשראי פומבי )בין אם ציבורית ובין אם פרטית( ,בעת הערכת שווי
זכויות שאינן מקנות שליטה לעומת בעת הערכת שווי זכויות המקנות שליטה לצורך
חישוב ה WACC -שלה?

בכבוד רב,
רועי פולניצר

יו"ר ומנכ"ל הלשכה
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נספח – המודל האקטוארי
המודל האקטוארי שהציע ))ׁ Merton (1974מכאן ואילך המודל האקטוארי( מתואר מבנה פשוט
של חברה ששווי השוק של נכסיה מסתכם לשווי השוק של מניותיה ) (Sושווי השוק של החוב שלה
) ,(Dתחת ההנחה כי כל החוב נפדה בעוד  Tתקופות והחוב אינו משלם קופונים:

V =S+D
סיכון חדלות הפירעון נובע מכך שהנכסים של החברה ,V ,נתונים לתהליך סטוכסטי .תהליך זה
מתואר במודל האקטוארי ע"י הילוך מקרי ) ,(random walkבדומה להתפלגות בה מתוארת
התשואה על המניות במסגרת המודל של ) Black and Scholesמכאן ואילך :(B&S

)ε ~ N(0,1

dV
= µdt + σ V ε dt
V

היות ושווי נכסי החברה בעתיד נתון לאי ודאות ,יכולת החזר החוב של החברה בזמן  Tאינה
מובטחת .הבעלות על מניות החברה מבחינת התקבולים זהה להחזקה של אופציית רכש ) (callעל
נכסי החברה עם מחיר מימוש ) ,(strike priceהשווה לערכו העתידי של חוב החברה.F ,
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במידה ובמועד החזר החוב שווי נכסי החברה נמוך מערכו של החוב ) ,(VT < Fאזי בעלי המניות
לא מקבלים מאום ,וכל נכסי החברה עוברים לבעלי החוב .אם לעומת זאת לחברה יש מספיק
נכסים כדי לעמוד בהתחייבויותיה ) ,(VT > Fהרי שבעלי המניות מקבלים את יתרת הנכסים לאחר
תשלום החוב ,והחברה מתפרקת .מכאן שתשלום בעלי המניות בזמן  Tהוא )max(VT – F ,0
בעולם שבו:
א .שווקי ההון משוכללים – אין עלויות עסקה ומיסים ולכל הפרטים יש גישה חופשית לכל
האינפורמציה הקיימת.
ב .אין עלויות המתלוות לאירוע פשיטת רגל מלבד הירידה בשווי הנכסים של החברה.
ג .כל הפרטים יכולים ללוות ולמכור בחסר ללא הגבלות.
ניתן להשתמש בנוסחת התמחור של  B&Sעל מנת לתאר בכל רגע נתון את הקשר בין שווי השוק
של החברה ,שווי השוק של נכסיה וסטיית התקן של הנכסים באופן הבא:

) N (d 2

−rf T

S = VN (d1 ) − Fe

1 

ln (V F ) +  rf + σ V2 T
2 

= d1
σV T
d 2 = d1 − σ V T
כאשר )·( Nמסמלת את פונקצית ההסתברות המצטברת של ההתפלגות הנורמלית הסטנדרטית.
לנכסי החברה יש תשואה ממוצעת של ) µבעולם עם שנאת סיכון  (rf < µותשואה זו מפולגת
נורמלית .כלומר ,נכסי החברה ,V ,מפולגים לוג-נורמלית .התרשים הבא ממחיש את ההתפלגות
של נכסי החברה האפשריים בזמן :T
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התשואה על הנכסים  µאיננה ידועה .ישנן שיטות בספרות המנסות לחשב תשואה זו .מודל מרטון
מסתכל על ההתפלגות חסרת הסיכון של  ,Vכלומר ההתפלגות תחת ההנחה שתוחלת התשואה על
הנכסים היא  ,rf,Tהמסומנת בתרשים  2בקו מקוטע .הסתברות זו המכונה ההסתברות הנייטרלית
לסיכון חדלות פירעון ) (RNDP- Risk Neutral Default Probabilityשווה ל:-

) PD = 1 − N (d 2 ) = N (− d 2
כאשר

1 

ln (V F ) +  rf − σ V2 T
2 

= d2
σV T
כדי לקבל את ההסתברות האמיתית לחדלות פירעון יש להחליף את הנחת התשואה בגובה שיעור
הריבית חסרת הסיכון בתוחלת התשואה על הנכסים.
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כלומר ,ההסתברות לחדלות הפירעון בעולם המותאם לסיכון תהיה:

1 

ln (V F ) +  µ − σ V2 T
2 

=
σV T

)

(

N − d 2µ

בעולם ה"אמיתי" המותאם לסיכון  RNDPיהווה תמיד חסם עליון להסתברות הממשית לחדלות
פירעון ) ,(RADP- Risk Adjusted Default Probabilityאולם )Delianedis & Geske (2003
מראים כי יש בה אינפורמציה רלוונטית לחיזוי שינויים עתידיים בסיכון האשראי של החברה
)שינויי דירוג וחדלויות פירעון( .בפרט כאשר משווים חברות בעלות מאפיינים דומים ומענפי
תעשייה זהים ,בהן סביר להניח שהתשואה על הנכסים דומה RNDP ,גבוה יותר יתאים לחברה
בעלת הסתברות לחדלות פירעון גבוהה יותר .כמו כן ,גם  RNDPוגם ההסתברות האמיתית
לחדלות פירעון מגיבים באופן זהה לשינויים במאפייני החברה – שניהם יגדלו יחד עם עלייה
בסטיית התקן של הנכסים או עלייה בערכו הנקוב של חוב החברה ,ויקטנו עם עלייה בנכסי החברה
או עלייה בשיעור הריבית חסרת הסיכון.
במידה וכל החוב של החברה נסחר בשוק ו D -ידוע ,אזי ניתן לחשב את  Vמתוך המשוואה הבאה:

V =S+D
ואת  σVניתן לגזור באופן איטרטיבי ,לאמור – חישוב סימולטני של הבאה למינימום של פונקציית
המטרה )  (Targetתחת משוואה הכוללת אילוץ )  ( Constrainהשוואתי הקושרת בין סטיית התקן
של הנכסים לבין סטיית התקן של המניות הלקוחה מתורת האופציות ,כדלקמן:

) Min Target = (Constrain

2

s.t.
Constrain : Sσ S − N (d1 )Vσ V
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אחרת ,יש צורך במשוואה אילוץ השוואתי נוספת על מנת להעריך את  Vו σV -ולחלץ את ה,PD -
כדלקמן:

) Min Target = (Constrain I ) + (Constrain II
2

2

s.t.
N (d 2 ) − S

−rf T

Constrain I : VN (d1 ) − Fe

Constrain II : Sσ S − N (d1 )Vσ V
שווי השוק של החוב ,D ,שווה לשווי השוק של הנכסים ,V ,בניכוי שווי השוק של המניות .S ,דרך
אחרת להסתכל על שווי השוק של החוב הינה כהפרש שבין ערכו הנוכחי של החוב ללא סיכון
חדלות הפירעון המהוון בשיעור הריבית חסרת הסיכון לבין שווי הערבות או אופציית המכר )(put
שיצטרך בעל החוב לקנות על מנת לבטח את עצמו נגד סיכון חדלות פירעון של החברה.

D = V − S = VN (− d1 ) + Fe − rT N (d 2 ) = Fe − rT − Put
) Guarantee = Put = −VN (− d1 ) + Fe − rT N (− d 2
ועל כן עלות החוב הנורמטיבית המשוחררת מכל שעבוד ובטוחה של החברה הנגזרת מהמודל
האקטוארי שווה ל:-

1 D
ln 
T F

yT = −

כאשר  yTזוהי התשואה האפקטיבית השנתית על החוב ל T -שנים לפדיון ותוספת הסיכון של
החברה מעל ריבית חסרת סיכון ,הנגזרת כמרווח מהמודל האקטוארי שווה בהתאמה ל:-

1 D
1  D 
CS = yT − r = − ln  − r = − ln −rT 
T F
T  Fe 
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