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.1762-בשנוסדאנגליבנק❑
אנגליהמלכתנמנתלקוחותיובין❑
נפוליאוןנגדבריטניהשלהתעמולהמסעאתמימןהבנק❑
פרסון'גתומסי"עלואיזיאנהלרכישתמימוןנתןהבנק❑

למכירהעומדהבנק
,ט"ליש1תמורת
?לקנותרוצים

טיזר
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על1995בשנתשנקנהברינגסבנקהואהזההבנקאז,טוב❑
.ט"ליש1תמורתINGבשםהולנדיבנקידי
שימוששעשהאחדסוחרבגללקרסהזההמפוארהבנק❑

גידורלמטרותשנועדופיננסייםבמכשיריםספקולטיבי

בבנקרביםשמנהליםבגללובייחוד
בתחוםידעכחסרילהצטיירפחדו

וניהולהפיננסייםהמכשירים
שהיושאלותשאלוולאהסיכונים

!!מקצועיותםחוסרעללהצביעעלולות

טיזר
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בניתוחיםמתמחה"פנימישווי"הכלכליהייעוץמשרד❑
לצורכיסיכוניםובמדידתפיננסייםבמכשיריםכמותיים

,פיתוח,חשבונאיתותקינהרגולטוריותהוראותיישום
ובנושאיםהסיכוניםניהולבתחומימודליםותיקוףיישום
אתהכולליםבארגוניםהדרכהסמינריבהעברתוכן,נוספים

ההוןבשוקביותרוהאקטואלייםהמתקדמיםהנושאים
.סיכוניםובניהול

כמנהלהסמכהבעל,שווימעריךהנואקטואר,פולניצררועי❑
למנהליהישראלהאיגודידיעל(CRM)מוסמךסיכונים
פיננסייםסיכוניםכמנהלהסמכהבעל,(IARM)סיכונים

(FRM)סיכוניםלמומחיהעולמיהאיגודמטעם(GARP).

?מי אנחנו
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:-בכלכליייעוץומשרדיח"רומשרדי,לחברותמייעציםאנו
סיכוניםוניהולפיננסייםבמכשיריםהביקורתלאנשיייעוץ❑
פיננסיםומכשיריםמוחשייםבלתינכסים,תאגידיםשוויהערכת❑

כספייםודוחותעסקאותלצרכי,מורכבים
חברותשלפיננסיתואיתנותפירעוןכושריכולתבחינות❑
IFRS-ו2גלאי-רגישותניתוחי❑ 7
IAS)גידורחשבונאותניתוחי❑ 39)
עמוקשוקלצרכיהמתאימיםתשואותעקומיבניית❑
לחברותסיכוניםבניהולייעוץ❑
התוצאותותיקוףסיכוניםלניהולמערכותהטמעתבליווי❑
אקסלמבוססיממוחשביםפתרונותבניית❑
מודליםויישוםפיתוח❑
Model)מודליםתיקוף❑ Validation)

?מה אנחנו יודעים לעשות



העולמימהמשברהלקחיםאחד❑
כיהוא2008בשנתשפרץהפיננסי

וניהולהפיננסייםהמכשיריםתחום
עלמספקתבצורהכוסהלאהסיכונים

.המבקריםידי
שלומקורו,הסאבפרייםמשברבגללהחלהפיננסיהמשבר❑

מורכביםפיננסייםבנגזריםברובוהואהסאבפרייםמשבר
שוניםמסוגיםרים'סטראקצ,אשראינגזרות:כגון)

CDO, MBS, ABS, ARSאשראיעלוסוופים((CDS).

?האם ביקורת היא ניהול סיכונים
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(בונוסיםעלמבוססתמשכורתםשרוב)ב"בארההבנקאים❑
יותרגבוהיםרווחיםלהראותרצו

שרק,מורכביםפיננסייםנגזריםרכשוהםאז❑
.אותםלתמחרשיכוליםמודליםלספקידעומתמטיקאים

המודליםאתהבינושלא,המבקריםהחשבוןרואי❑
אותםשסיפקוההוגןהשוויעל"חתמו",לתמחור

.מתמטיקאים
דירוגיונתנובאוהאשראידירוגחברותלבסוף❑

בסיסעלפיננסייםמכשיריםלאותםאיכותציוני/אשראי
.חשבוןרואיאותםשל"חתימתם"

מבוא
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קצתהמתמטיקההאמיתיבעולםכי,לנוהתבררמאז❑
אותםמכלניכרחלקשלההוגןהשוויכןועלאחרת
.בהרבהנמוךהיהמורכביםפיננסייםנגזרים

הגדוליםהחשבוןרואימשרדיאותםכילהזכירצורךאין❑
נגזריםאותםשלההוגןהשווישלמחדשרישוםביצעו

.מורכביםפיננסיים

מבוא
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שלאבתחוםשמדוברכיוון,לפיכך
הרי,הביקורתלאנשימוכרתמיד

לביןהביקורתאנשיביןששילוב
וניהולפיננסייםלמכשיריםמומחים
למקצועיתהביקורתאתהופךסיכונים

שלאתחומיםלבקרומאפשריותר
.בעברכוסו

מבוא
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-סיכוניםלמומחיהעולמיהאיגודהוקם1996בשנת❑
GARP (Global Association of Risk Professionals)

הסיכוניםניהולבתחוםוההבנההידעהעמקת:המטרה
הסכנותאתלהפחיתמנתעלמקובליםסטנדרטיםויצירת
.עולמיהכלללמשק

תעודתבעליאלף25-כמזה)חבריםאלף180כוללהאיגוד❑
.מדינות100-מבלמעלה(הסמכה

סיכוניםלניהולבינלאומייםמומחיםמסמיךהאיגוד❑
הבחינותשלבהצלחהמעברבסיסעלהן,®FRMפיננסיים

ניסיוןבסיסעלוהן(בלבדבאנגלית)שלוהבינלאומיות
,הפיננסיםבעולםתפקידיםשלרחבבמנעדרלבנטימקצועי
.פניםביקורתבתפקידיבייחוד

האיגוד העולמי למומחי סיכונים
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שלהיכולתאתלשקףהיא®FRM-ההסמכתמטרת❑
.הפיננסייםהסיכוניםוניהולהמדידהבתחוםהמועמד

שניבהצלחהלעבורהמועמדעל,זוהסמכהלקבלמנתעל❑
פעמייםהניתנים,באנגליתואינטגרטיבייםמקיפיםמבחנים
:הבאיםהנושאים9אתוכולליםבשנה
תיקיובחירתפיננסיניהול,קרי)הסיכוניםניהוליסודות✓

,(השקעות
ונגיעותאקונומטריקה,סטטיסטיקה,קרי)כמותיניתוח✓

,(אקטואריה
לבחינותהמקבילה,קרי)פיננסייםומוצריםשווקים✓

בישראלערךלניירותהרשותשל'ב-ו'אמקצועית
,(תיקיםמנהללרישיון

האיגוד העולמי למומחי סיכונים
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,סיכוניםולניתוחשווילהערכותמודלים✓
,שוקסיכוניוניהולמדידה✓
,אשראיסיכוניוניהולמדידה✓
וסיכונימודלסיכוניכולל)תפעולייםסיכוניםניהול✓

,משולביםסיכוניםוניהול(נזילות
,ההשקעותבניהולסיכוניםניהול✓
.הפיננסייםבשווקיםעכשוויותסוגיות✓

ניתןwww.intrinsicvalue.co.ilשליהמשרדבאתר
וכן,הבחינהשלהליבהנושאיאתהמסכמותמצגותלמצוא

בנושאיומחשבונים,עבודהניירות,מאמרים,מחקרים
הבחינה

האיגוד העולמי למומחי סיכונים
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הבחינותשתיאתבהצלחהשעברכזה)FRMמוסמך❑
:מסוגל(בתחוםרלוונטיניסיוןשנתייםוהוכיחהבינלאומיות

פיננסייםונגזריםמכשיריםשלשוויהערכתלבצע1.
תוך('וכועתידייםחוזים,אופציות,חובמכשירי)

,B&Sמודל)בתחוםמתקדמיםבמודליםשימוש
.('וכובינומייםעצים,קרלומונטהסימולציית

,שוקסיכוני)פיננסייםסיכוניםולנהללמדוד2.
פרקטיקותבשימושתוך,('וכונזילות,אשראי

רגולטוריותהוראותליישוםבתחוםהמקובלות
רגולטוריותהוראות,2סולבנסי,3/2באזל)רלבנטיות

IFRS,2גלאי,ישראלבנקשל 7,HS-STDוכו').

האיגוד העולמי למומחי סיכונים
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של,סיכוניםלניהולמקיפההכשרהתוכניתקיימתבישראל❑
כספקגםהמשמש,ישראלGARPשלהאקדמיהסניף
בתחוםלהסמכההבינלאומייםלמבחניםלהכנהמורשה
.®FRM))הפיננסייםהסיכוניםניהול

מתעדכנת,לבחינההלימודדרישותעלהמבוססת,התוכנית❑
,לזיהויפרקטייםוכליםתיאורטילימודומשלבתשנהמידי

עלדגשתוך,ותפעולייםפיננסייםסיכוניםוניהולמדידה
.אירועיםניתוח

40-באקדמיותשעות220-מלמעלהמקיפההתוכנית❑

10פניעלונפרסת(תרגולכולל)אחדכלשעות5בנימפגשים
אריאלאוניברסיטתעםבשיתוףהינםהלימודים.חודשים
.אביבברמתחוץלימודיבקמפוסוניתנים

ההכשרה לניהול סיכוניםתוכנית 
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שללדוכןלגשתניתןהקורסאודותנוספיםפרטיםלקבלת❑
,FRM,גלמןמיכאלעםולדברבחוץאריאלאוניברסיטת

,בלזברגנעםעםלדברגםניתןיהיהומחרההוראהמרכז
FRM,ההכשרהתוכניתשלהמקצועיהמכרז.

ל"לדואמייללשלוחניתן,בנוסף❑
AUC-FRM-COURSE@ARIEL.AC.ILלהיכנסאו

:בכתובתהקורסלאתר
http://www.ariel.ac.il/externalcertificate/garp

ההכשרה לניהול סיכוניםתוכנית 
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לתתיכולחברה/משרדשבעלביותרהטובההמתנה❑
('וכומוסדיים,בנקיםעבורשבעתייםנכון)לעובדיו/לעצמו

לאושעברהעבודהבשוקרבזמןשנמצאלמימצוייןרענון❑
(שעות220)באוניברסיטהסטודנטהיותומאזזמןמעט

שיסדירכזהבישראלואנליסטיםשווימעריכיחוקבהיעדר❑
וקביעתאתיקהמבחינתהןהשוויהערכותתחוםאת

אקדמיתהשכלהמבחינתוהןמקצועייםסטנדרטים
ראויהחלופההינוהקורס–הסמכהובחינותמסוימת

פורייםפעולהשיתופי,Networking,איכותיתאוכלוסייה❑
.ואחרותכאלהעסקיותויוזמותהכלכליהייעוץבתחומי

דעתי האישית
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הקורסמנושאיכמהעללעבורננסהלנושנותרהקצרבזמן
:הסיכוניםניהולתחוםשלהליבהנושאיאתהמהווים

סיכוניםסוגי❑
נגזריםמהם❑
שווקים❑
נגזריםשימושי❑
שוקסיכונישלמדידהתהליך❑
ענקהפסדישלמקרים❑
רגולציה❑

טעימה קטנה מהקורס
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:עיקרייםסיכוניםסוגיכמהישנם❑

שוקסיכון✓

אשראיסיכון✓

נזילותסיכון✓

מודלסיכון✓

תפעוליסיכון✓

משפטיסיכון✓

סוגי סיכונים
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תזוזהבעקבותישחקהתיקשערךהסיכוןהינושוקסיכון❑
.סיכוןבגורמיצפויהבלתי

:שוקסיכונישלסוגיםכמהישנם❑

ריביתסיכון✓

מטבעסיכון✓

הצמדהבסיססיכון✓

מניותסיכון✓

סחורותסיכון✓

סיכון שוק
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,אופציות,חובאיגרות,פיקדונות,הלוואות–ריביתסיכון❑
.ועודריביותעלהחלפהועסקאותפורוורדעסקאות,עתידיות

אוהצמודיםחובואיגרותפיקדונות,הלוואות–מטבעסיכון❑
ועסקאותפורוורדעסקאות,עתידיות,אופציות,ח"במטהנקובים
.מטבעותעלהחלפה

,אופציות,סלתעודות,נאמנותקרנות,מניות–מניותסיכון❑
ומדדימניותעלהחלפהועסקאותפורוורדעסקאות,עתידיות
.מניות

עסקאות,עתידיות,אופציות,סלתעודות–סחורותסיכון❑
.סחורותעלהחלפהועסקאותפורוורד

מכשירים החשופים לסיכון שוק
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.הזמןעםהשתכללוסיכוניםלמדידתהכלים
כספייםבמונחיםהפוזיציותגובה–בהתחלה❑
,מ"מח,(מניותעבור)וביטאתקןסטיית–מכןלאחר❑

(אופציותעבור)"יווניות",(ח"אגעבור)DV01-וקמירות
שוקבסיכוןהנתוןהערךבמודלשימושהחל,יותרמאוחר❑

(Market VaR,המכשיריםשלהסיכוןאתהמכמת
והתחשבותתיקשלסיכוןכולל,שוקלסיכוניהחשופים

קיצוןומבחני,(השוניםהסיכוןגורמיביןבקורלציות
(Stress Testing).
לכימותחדשיםכליםולייצרלהתפתחימשיךזהתחום❑

.שוקסיכוני

כלים למדידת סיכוני שוק
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יעמודלאלעסקהשצדהסיכוןהינואשראיסיכון❑
בתשלומילווהשלעמידתואי,למשל.בהתחייבויותיו

.שלקחהלוואהבגיןהקרןאוהריבית
:אשראיסיכונישלסוגיםכמהישנם❑

לעסקהצדשלפירעוןחדלותסיכון✓

(פיננסייםמכשיריםשלסיכון)אשראימרווחסיכון✓

סדרה/מנפיקשלאשראידירוגהורדתסיכון✓

סיכון אשראי
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חובואיגרותהלוואות,ערבויות,תלויותהתחייבויות❑
(הסדרה/המנפיקובדירוגבמרווחמשתקףהאשראיסיכון)
שוק,קרי)מסלקהבתיווךשלאפיננסיתנגזרותעסקאות❑

"(לדלפקמעבר"ש
,אשראיבנגזריהשימושוגוברהולךהאחרונותבשנים❑

אירועבקרותתלוישלהםשהתזריםבמכשירים,כלומר
-וCDS:כגון(פירעוןחדלותאודירוגהורדת)אשראי
CLN.

מכשירים החשופים לסיכון אשראי
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או/ואשראידירוגלאמידתסטטיסטייםמודלים❑
,Altmanשלהמודלים:כגוןפירעוןלחדלותהסתברות
Merton,Barra,מודלFirst Passageואחרים.

❑CreditRisk+,CreditMetrics,KMV
❑Credit VaR(שלהסיכוןאתהמכמתסטטיסטימודל

תיקשלסיכוןכולל,אשראילסיכוניהחשופיםהמכשירים
ומבחני(השוניםהסיכוןגורמיביןבקופולהוהתחשבות

Stress)קיצון Testing).
עבורשבעתייםקייםPD,LGD,RR-הבמידולהקושי❑

.בבורסותח"אגאומניותהנפיקושלאלווים

כלים למדידת סיכוני אשראי
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למכורייאלץע"נישמוכרהסיכון–נכסנזילותסיכון❑
באההנזילותמידת)משמעותיתבמידהנמוךבמחיראותו
שוקעושי:הפתרון.(ומכירההקניהבמרווחביטוילידי
.נזילותכספקיבנכס

פיננסישמוסדהסיכון–מזומניםתזריםשלנזילותסיכון❑
תזרימיביןהתאמהאיעקבתזרימיתבבעיהייתקל

המזומניםתזרימילביןמנכסיםהנובעיםהמזומנים
.מהתחייבויותהנובעים

נזילותסיכון 
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ירידתאונזק,שחיקה)להפסדסיכוניםהינםמודלסיכוני❑
ניתוח/שווילהערכתבמודלמשימושכתוצאה(ערך

:כולליםוהם,סיכונים

במודלדיוקיםואישגוימודלסיכוני✓

שגוייישוםסיכוני✓

המודלשלשגויכיולסיכוני✓

שוקנתונישלשגויעיבודסיכוני✓

סיכון מודל
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:-מכתוצאהנזקשייגרםהסיכוןהינותפעוליסיכון❑

באירגוניםלקוייםתהליכים✓

אנושטעויות✓

טרור/מלחמות/טבעאסונות✓

והונאותרמאויות✓

מחשובמערכותקריסת✓

נכוניםלאבמודלים(שגוי)משימוש✓

סיכון תפעולי
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יכולת-מאיכתוצאהלהפסדהסיכוןהינומשפטיסיכון❑
.נגדיצדמולמשפטיהסכםלאכוף

פרשנותלגביודאות-אישקיימתבמקרהמתחזקזהסיכון❑
.מסוימותבסוגיותמשפטית

סיכון משפטי
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נגזרשערכםמכשיריםהינםנגזריםפיננסייםמכשירים❑
נכסהמכונה,אחרסיכוןגורםאואחרנכסשלמערכו
.הבסיס

:נגזריםפיננסייםמכשיריםשלסוגיםכמהישנם❑

(אקדמהועסקאותעתידיות)עתידייםחוזים✓

(החלפהעסקאות)סוופים✓

אקזוטיותואופציות(בסיסיות)ונילהאופציות✓

?מהם נגזרים
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מתחייבשלפיו,צדדיםשניביןהסכםהינועתידיחוזה❑
,מסוימתבכמות,מסויםנכס,לקונהלמכורהחוזהמוכר

ביניהםשנקבעעתידיבמחיר,בעתידמסויםבתאריך
.העסקההקמתבמועד

מעבירהמוכרכסףמעבירהקונה–פיזיתסליקהמנגנון❑
.הנכסאת

אומזוכהבנגזרפוזיציהבעלכל–כספיתסליקהמנגנון❑
המחירלביןהבסיסנכסמחירשביןבהפרשמחויב
.החוזהבגודלמוכפל,ההקמהבמועדשנקבעהעתידי

חוזים עתידיים
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.בבורסההנסחריםעתידייםחוזיםהינן(Futures)עתידיות❑
עתידייםחוזיםהינם(Forwards)אקדמהעסקאות❑

.OTC-הבשוקהעסקאותחדריידיעלהמוצעים
במנגנוןהואהללוהחוזיםשניביןהעיקריההבדל❑

.ההתחשבנות
הרי,יותרפשוטמכשירהינההאקדמהשעסקתבעוד❑

הפוזיציותובעליהיותמורכבתהינהעתידיותשלשהסליקה
הנעילהמחירשביןבהפרשיוםמדימחויבים/מזוכיםבהן

בתחילתהבסיסמחירלביןיוםכלבסוףבבורסההעתידית
Markהנקראתהליךבמסגרת,יוםאותו to Market

.(שוקלשווישיערוךתוךהתחשבנות)

חוזים עתידיים
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שלההוגןשוויו',ארביטראזהעדרמטעמי,הקמתובמועד❑
.לאפסשווהעתידיחוזה

ביןכהפרשמחושבעתידיחוזהשלההוגןשוויו,חייובמהלך❑
,כלומר)המשולםוהשניהמתקבלהאחד,מזומניםזרמישני

(מים"מקשניביןהפרש

חוזים עתידיים
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מתחייביםשלפיוצדדיםשניביןהסכםהינהסוופעסקת❑
נכסיםאומזומניםתזרימיביניהםלהחליףהצדדים
.בעתידמסוימיםבמועדים

:סוופיםשלעיקרייםסוגיםכמהישנם❑

(IRS)ריביותסוופ✓

FX)'אח"מטסוופ✓ Swap,עתידיחוזה+ספוטעסקת)

+בתחילהקרנותהחלפת,CCS)'בח"מטסוופ✓
(בסוףקרנותהחלפת+בהמשךריביותתשלום

Equity)מניותסוופ✓ Swap)

סוופים
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שלההוגןשוויו',ארביטראזהעדרמטעמי,הקמתובמועד❑
.לאפסשווהסוופ

שניביןכהפרשמחושבסוופשלההוגןשוויו,חייובמהלך❑
,כלומר)המשולםוהשניהמתקבלהאחד,מזומניםזרמי
.(חובאיגרותשתיביןהפרש

.עתידייםחוזיםשלרצףהואסוופ,למעשה❑

סוופים
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:ונילהאופציותשלסוגיםשניקיימים
הזכותאתבולמחזיקהמקנהחוזה–(Call)רכשאופציית❑

,מסוימתבכמות,מסויםנכסלרכושהחובהאתלאאך
(המימושמחיר)עתידיבמחיר,בעתידמסויםבתאריך
.העסקההקמתבמועדביניהםשנקבע

הזכותאתבולמחזיקהמקנהחוזה–(Put)מכראופציית❑
,מסוימתבכמות,מסויםנכסלמכורהחובהאתלאאך

(המימושמחיר)עתידיבמחיר,בעתידמסויםבתאריך
.העסקההקמתבמועדביניהםשנקבע

(בסיסיות)אופציות ונילה 
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שמדוברמשוםפרמיהלמוכרמשלםהאופציהקונה❑
ביוםאםרקאותהיממשהאופציהקונהאשר,בזכות

ממחירגבוהיהיההבסיסנכסשלמחירוהמימוש
עבור)ממנונמוךאו(Callאופציותעבור)המימוש
.(Putאופציות

ששילםהאופציהגובההינוהקונהשלהמקסימליההפסד❑
בלתיהינההמוכרשלהחשיפהזאתלעומת,(לוטוטופס)

.מסויםבמחירלמכור/לקנותמתחייבהואכימוגבלת
-הבשוקוהןבבורסותהןמבוצעותבאופציותעסקאות❑

OTC.

(בסיסיות)אופציות ונילה 
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במועדלמימושהניתנתאופציה–אירופאיתאופציה❑
.בלבדמימוש/הפקיעה

עתבכללמימושהניתנתאופציה–אמריקאיתאופציה❑
.בלבדמימוש/הפקיעהבמועדוכוללעד,חייהבמהלך

שלההוגןשוויהחייהבמהלךגםכמוהקמתהבמועד❑
שלשווילהערכתמודליםבאמצעותמחושבונילהאופציה
(הבאבשקף)אופציות

(בסיסיות)אופציות ונילה 
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:ונילהאופציותלתמחורמודלים
ומחירהבסיסנכסמחירשביןההפרשמביןהגבוה–פנימישווי❑

.אפסלביןהמימוש
ומחירהבסיסנכסמחירשביןההפרשמביןהגבוה–נאיבישווי❑

.אפסלביןהחישובלמועדהמהווןהמימוש
Blackמודל❑ & Scholes–לתמחורביותרוהמקובלהנפוץהמודל

:הגדולחסרונו.לשימושונוחפשוט:הגדוליתרונו.אופציות
לאורךהפרמטריםשינויאתמאפשרתשאינהקשיחהנוסחא

.התקופה
הבנוי,B&Sלמודלביחסיותרגמישמודל–הבינומיהמודל❑

שוניםטבעמצביבחשבוןמביאולכן"החלטותעץ"שלבשיטה
תנאיהוספתגםכמוהתקופהלאורךפרמטריםשינויומאפשרים

.קצה

(בסיסיות)אופציות ונילה 
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הזכותבהןשגלומהאופציותהןאקזוטיותאופציות❑
מלקנותלהבדיל)המימושביוםכלשהומתזריםליהנות
.(ונילהבאופציותמסויםנכסולמכור

:אקזוטיותאופציותשלרביםסוגיםקיימים❑

(קבועמ"תז)בינאריותאופציות✓

אופציותעלאופציות✓

(CallאוPut)ברירהאופציות✓

(מינימום,מקסימום)נכסיםמספרעלאופציות✓

סליםעלאופציות✓

אופציות אקזוטיות
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(המימושבקרותמשולמתהפרמיה)מותנותאופציות✓

"אחורההמסתכלות"אופציות✓

חסםאופציות✓

Capעםאופציות✓

אסייתיותאופציות✓

פריסאיותאופציות✓

Forward))בעתידהמתחילותאופציות✓ Start

(משתנהמימושמחירעםCall)Ratchetאופציות✓

צעקהאופציות✓

אופציות אקזוטיות
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אופציהשלההוגןשוויהחייהבמהלךגםכמוהקמתהבמועד
:אופציותשלשווילהערכתמודליםבאמצעותמחושבאקזוטית

Monteסימולציית❑ Carlo–ביותרהנפוץהסימולציהסוג
סימולצייתהינומורכביםפיננסייםנכסיםעבורבשימוש
.קרלומונטה

גורמישלמקריתדגימהעלבנויהקרלומונטהסימולציית✓
.מתאימההתפלגותמתוךסיכון

שינוייםשלדמיונייםמסלוליםנוצריםהדגימהסמךעל✓
שיטההיאקרלומונטהשיטת.זמןלאורךסיכוןבגורמי
.מקרייםמספריםבאמצעותחישוביותבעיותלפתרון

מאפשרתהשיטה,האקראייםשבמספריםהמקריותלמרות✓
המספריםבחוקשימושידיעלנדרשתדיוקלרמתלהגיע

.הגדולים

אופציות אקזוטיות
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לכלהחלטותוסדרתמזומניםתזריםבונים,לכךבהתאם✓
.ומסלולמסלול

חסרתבריביתמהווןהמסלוליםכלעלאלותזרימיםממוצע✓
פיננסימכשירשללשוויקירובמהווה,סיכון

שנקראפרמטרידיעלנמדדתהשיטהשלהדיוקרמת✓
Standard error of sample meanאינדיקציהמהווהאשר

.התוצאהלאיכות
אפשרות)אמריקאיותתכונותמעורבותשבהםבמקרים✓

יותרמורכבותגרסאותיש(הפקיעהלפניאופטימאלילמימוש
.קרלומונטהסימולציותשל

פתרוןבקבלתצורךישבהםבמקריםנהוגזובשיטהשימוש✓
.האופציהלערךאנליטיפתרוןאיןאךנומרי

אופציות אקזוטיות
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נומריתשיטההמספקפיננסימודל–התרינומיהמודל❑
שווי.סיכוןחסרתאסטרטגיהעלהמבוססתאופציותלהערכת
רקורסיביתהליךידיעלנאמדבמודלהמחושבתהאופציה
ההחלטהצמתיבסיסעלהחישובלמועדהפקיעהממועד
(אמריקאיתבאופציה)החלטהצומתבכלכאשר,במודל

האופציהממימושהרווחמביןבגבוהלבחורצפויהמשקיע
.העוקביםהצמתיםשלהמהווןהערךלבין

Finiteשיטת❑ Difference Method–שלה)הערכהמשוואת
למשוואתהממומרת(B&Sשלבמקרהכמומפורשפתרוןאין

זמן:מימדיםשניהמשקפתבמטריצהומשולבת,הפרשים
ערכהשללאחורחישובתוךנעשההאופציהחישוב.ומחיר
.(התרינומיבמודלכמוממש)להיום

אופציות אקזוטיות
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נגזריםומכשיריםבכללפיננסייםמכשיריםכיציינוכבר❑
:שווקיםבשניקיימיםבפרט

בורסות❑
OTC(Overשוקי❑ The Counter)

שווקים
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למסחרבורסותלמצואניתןשניםמאותלפניכבר❑
.בבורסותבנגזרים

הנסחריםעתידייםוחוזיםאופציותשלהתכונותאחת❑
.במאפייניהםאחידותהיאבבורסות

ביןהעומדות,מסלקותי"עמתבצעתהעסקאותסליקת❑
לעמודאחריותעצמןעלולוקחותלעסקההצדדיםשני

.בהתחייבויותיה
שלולאהמסלקהשלאשראילסיכוןחשופיםהמשקיעים❑

.הנגדיהצד
.(לציבורנגישהפקודותספר)ושקופותמפוקחותהבורסות❑

בורסות
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.עסקאותבחדרימתבצעותהעסקאות❑
"נתפרים"OTC-הבשוקיהמוצעיםהפיננסייםהמוצרים❑

זמן,מימושמחירי,בסיסנכסי)לעסקההצדדיםלדרישות
.('וכולפקיעה

.הבורסותפניעלגמישות:הגדולהיתרון❑
מהבורסותפחותמפוקחיםOTC-השוקי❑
מזהיותרהרבהגבוהOTC-הבשוקיהאשראיסיכון❑

שבבורסות
פחותהרבהOTC-הבשוקיהמצוטטיםהמחירים❑

.שבבורסותמאלושקופים

OTCשוקי 
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אתהמסביריםנגזריםבמכשיריםשימושיםמספרישנם❑
הפעילותבהיקפיהעצוםהגידולואתשלהםהפופולריות

.בהם
:הםהעיקרייםהשימושים❑

סיכוניםניהול✓

השקעה✓

'ארביטראז✓

פיננסיתהנדסה✓

שימושי נגזרים
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.שוקסיכוניגידורלמטרתנגזריםקניית–סיכוניםניהול❑
כסףבפחותהשקעה)ממונפתהשקעה–השקעה❑

המותאמותאסטרטגיותיצירת,ישירהמבהשקעה
במקוםנגזריםבאמצעותנכסיםהקצאת,לציפיות

.(וקנייהמכירהבאמצעות
.סיכוןוללאהשקעהללאלרווחאפשרות–'ארביטראז❑

השוקבמחיריעיוותיםמזהים'הארביטראזשחקני
.אותםומתקנים

מכשיריםביצירתהעוסקתחום–פיננסיתהנדסה❑
פיננסייםמכשיריםבאמצעותחדשיםפיננסיים

."פשוטים"

שימושי נגזרים
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דלתא,מ"מח–שוקסיכונילמדידתכליםכמהקיימים❑
.'וכוVaR,נוספות"יווניות"ו
:שלביםשלושהקיימיםצפויהפסדהערכתבעת❑
עלהמשפיעיםהסיכוןגורמיכללזיהוי–הסיכוןגורמימיפוי1.

.הפוזיציהערך

בגורמיהשינוייםגובהעלהחלטה–הסיכוןבגורמישינוי2.
התפלגות/פרמטריתגישה)הצפויההפסדיחושבשעבורו,הסיכון

(אפשרייםשינוייםסדרת/הסימולציהגישתמולסטטיסטית

הגישה–הסיכוןבגורמישינוילאחרהתיקהפסדחישוב3.
מול(אומדניםבאמצעותבלבדבערךהשינויחישוב)האנליטית

(הישןהערךבניכויהחדשהערךחישוב)מחדשהשערוךגישת

תהליך המדידה של סיכוני שוק
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ביןנורמטיביתחלוקהעומדת1974מרטוןמודלבבסיס❑
.החובפירעוןבמועדהחברהשלהעצמילהוןהחוב

פיננסייםמכשיריםתמחורבטכניקתמשתמשהמודל❑
לחדלותהסתברות,חוב,מניותשוויהערכתלצורךנגזרים
.נוספיםופרמטריםפירעון

בערכיםהחברהנכסישוויאומדןעלמבוססמרטוןמודל❑
.Vבאותלהלןאותושאסמןנוכחים

השוניםהחובבעליביןכלליבאופןמתחלקהנכסיםשווי❑
.העצמיההוןמחזיקילבין

אשראיתהליך המדידה של סיכוני 
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,נוכחייםבערכיםהעצמיוההוןהחובשוויסךאתאסמן❑
Sו-D,בהתאמה.
חוביששלחברהמניחהפשוטהבצורתומרטוןמודל❑

.שניםTהואחייושמשך
אתהחובלבעלילהחזירמתחייבתהחברהשניםTבתום❑

.שהובטחההצבורהוהריביתהקרן
.Fבאותנסמןעתידיבערךההתחייבותסךאת❑
הואהקונצרנישהחובמרטוןהראהאלהבתנאים❑

.הבאהבצורהאותהלהציגשניתןמותניתהתחייבות

תהליך המדידה של סיכוני אשראי
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תהליך המדידה של סיכוני אשראי
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.החובפירעוןביוםהנכסיםחלוקתאתמציגהקודםהגרף❑
אםרקFבאמתתחזיר,Fסכוםלהחזירהבטיחההחברה❑

.Fמעליהיההחובפירעוןביום(V)הנכסיםשווי
שללנכסיםשווהיהיהההחזר,ההבטחהלמרות,אחרת❑

.(מ"בעחברה)האחריותהגבלתעיקרוןעקבוזאתהחברה
מהערךגבוה,היוםV–הנכסיםשוויאתמציגהבאהגרף❑

שווישלההסתברותיתוהתפלגותם,F-החובשלהעתידי
בצורתעקומה-(בעתיד)החובפירעוןביוםV-הנכסים
.פעמון

-פירעוןלחדלותההסתברותאתבברורלראותניתן❑
.Fלנקודהשמשמאללפעמוןמתחתהשטח

תהליך המדידה של סיכוני אשראי
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תהליך המדידה של סיכוני אשראי
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לאשימוש-סיכוניםלגידורכליםהינםנגזריםמכשירים❑
שלארוכהושורהמאודמסוכןלהיותעלולבהםמושכל
.זאתממחישהענקהפסדישספגוגופים

✓Morgan Chase,מיליארד5.8שלהפסד–2012ב"ארה
CDS–אשראימנגזרידולר

✓Morgan Stanley,מיליארד9שלהפסד–2008ב"ארה
CDS–אשראימנגזרידולר

✓Société Générale,מיליארד7.2שלהפסד–2008צרפת
המדדעלמעתידיותדולר

✓Amaranth Advisors,6.5שלהפסד–2006ב"ארה
הגזמחירעלמעתידיותדולרמיליארד

✓LTCM,מנגזריםדולרמיליארד4.6הפסד-1998ב"ארה

מקרים של הפסדי ענק
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.שנה233בןבנקידיובמומוטט28בןבחור,ליסוןניק❑
לשלוחהנשלח1992-ובסליקהכפקידלעבודהחל1988-ב❑

ניצולתוךבנגזרים'ארביטראז:מטלות2לבצעבסינגפור
בסינגפורולבורסהביפןהבורסהביןהמחיריםהפרשי
.הבנקלקוחותעבורפקודותוביצוע

עסקאותביצועעללאחראיהןמונהליסוןקצרזמןתוך❑
.(אופיסבק)הבנקבספרירישומןעלוהן(אופיספרונט)
עשרותשלרווחיםעללהנהלהמדווחליסוןשנים3במשך❑

מהרווחלרבעאחראילבדוהוא1994-ובט"לישמיליוני
הבנקשלהכולל

.ט"לישאלפימאותשלבונוסיםמקבלליסון❑

1995, בנק ברינגס
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מאותשלהעברותלומאשרתוההנהלהמבקשליסון❑
,גדולותפוזיציותמנהליםהלקוחות:הטענה.ט"לישמיליוני

.באשראיצורךישולכןביטחונותשמחייבמה
מההנהלהמונעיםידעכחסרימלהצטיירוהפחדהבונוסים❑

.הנכונותהשאלותאתלשאול
הגיעומאזבעתידיותממסחרכתוצאההפסדיםסוחבליסון❑

.בלונדון88888בחשבוןמסתירהואאותם,לסינגפור
לכתובולהתחילהבנקעל"להקל"מחליטהואמסויםבשלב❑

.מזומניםלגייסובכךאוכפים
רעידת1995בתחילתאךיציבשוקצופהאוכףאסטרטגיית❑

.חדותלירידותהבורסהאתשולחתביפןאדמה

1995, בנק ברינגס
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:סיכום❑
.ט"לישמיליון2-בהסתכםההפסד1992בסוף✓
מיליון23-בהסתכםהמצטברההפסד1993בסוף✓

.ט"ליש
מיליון208-בהסתכםהמצטברההפסד1994בסוף✓

.ט"ליש
מיליון800-בהסתכםהמצטברההפסד1995בפברואר✓

.ט"ליש
שלמעילהעלבכלאשנים17שלעונשקיבלהאלוןאתי
עלבכלאשנים6.5קיבלליסוןניק,שקלמיליארדרבע

?הפרופורציהאיפה!!!!דולרמיליארד1.5שלהונאה

1995, בנק ברינגס
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:להפסדהסיבות❑
;הפסדיםלהסתירכדימסמכיםזייףליסון✓
;אופיסלבקהפרונטביןתפקידיםהפרדתהייתהלא✓
;מזויפיםמסמכיםבזיהוינכשלוהמבקרים✓

,ברינגספיטרהעסקאתהבינהלאההנהלה✓
כךכלשלאמתברר":הבנקר"יו

"בנגזריםממסחרלהרוויחקשה
.סיכוניםובקרתניהולהעדר✓

1995, בנק ברינגס
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ברינגסבנקלקריסתהסיבותאחת
בבנקרביםשמנהליםבגללהייתה

בתחוםידעכחסרילהצטיירפחדו
וניהולהפיננסייםהמכשירים

שאלותשאלולאכןועלהסיכונים
חוסרעללהצביעעלולותשהיו

!!!!מקצועיותם

1995, בנק ברינגס
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כיהיאנוספתסיבה
מנהליםשלהבונוסים

תלוייםהיובבנקבכירים
אז–ליסוןשלבביצועיו

?"זהבמכרה"לעצורלמה

1995, בנק ברינגס
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:לקחים❑
אתלמנועעשויהיהעצמאיסיכוניםניהול✓

;האסון
להעריךיכלההסיכוניםשלנכונהמדידה✓

;הסיכוןאת
אתלהביןצריכיםוהדירקטוריוןההנהלה✓

;העסק
.כוללסיכוניםניהולשלחשיבותו✓

1995, בנק ברינגס
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בשוקוגדלההולכתפעילותלצד,כהעדשתוארוהמקרים❑
מצדבסיכוניםבהכרהמדרגהלעלייתגרמו,הנגזרים
.(רגולטורים)מפקחיםגופים

:-בביטוילידיבאהדבר❑

שלהוגןשווי)נגזריםשלבספריםלרישוםכללים✓
IAS,משובציםלרבות,פיננסייםמכשירים IAS-ו32 39)

לשווירגישותניתוחי)סיכוניםשלנאותלגילוידרישות✓
IFRS-לו2גלאיח"לדופיננסייםמכשיריםשלהוגן 7)

באזל)פיננסייםסיכוניםכנגדמינימלילהוןדרישות✓
(2וסולבנסי3/2

רגולציה
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?  למה זה חשוב
כי באזל הוא הסטנדרט  

הבינלאומי לניהול  
סיכונים

הוראות ועדת באזל
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במסגרת1974-בהוקמההבנקאותעללפיקוחבאזלועדת❑
.בשווייץהנמצאBIS-ה
עלפיקוחבנושאיבינלאומייםסטנדרטיםקובעתהועדה❑

.בנקים
הלימות'וסיכוניםבניהולהאחרונותבשניםעוסקתהוועדה❑

הפסדיםלספיגתכריתלשמשהאמורמינימליהון,קרי',הון
.פיננסייםסיכוניםהתממשותבעת

הוראות ועדת באזל
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שלשיפורמהווהתקןשכלכאשרתקניםכמההפיצההוועדה
:קודמו
.אשראיסיכוניוניהולמדידה–1,1988באזל❑
.שוקסיכוניוניהולמדידה–1.5,1996באזל❑
.ותפעולייםאשראיסיכוניוניהולמדידה–2,2004באזל❑
עסקאותשלההוגןשווייםהתאמת–2.5,2009באזל❑

צדשלאשראילסיכוןהמסחרשבספרפיננסיתנגזרות
Stress)בסיכוןהנתוןהקיצוןהערךמדידת,נגדי VaR),
.'וכו
אנטיכרית,הנדרשהראשוניההוןהגדלת–3,2012באזל❑

.מינוףביחסיולעמידהנזילותלהעמדתדרישות,מחזורית

הוראות ועדת באזל
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על  –אין תחליף לשכל 
המבקרים הפנימיים להפעיל 

לשים את  "שיקול דעת ולא 
בהוראות רגולטוריות  " מבטחם

מורכבות ככל שיהיו

הוראות ועדת באזל
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בעודהבנקאותסקטורעבוררגולציההינה3/2באזל❑
הביטוחסקטורעבורהרגולציההיא2שסולבנסי

נדבכיתלתמבנה✓
ולמדידתהנדרשלהוןבנוגעכמותיותדרישות:1נדבך1.

.סיכונים
בקרהתהליך,סיכוניםניהולשלאיכותיותדרישות:2נדבך2.

.הפיננסיהמוסדשלוהנזילותהסיכוניםוהערכת,ופיקוח

.לגילויבנוגעדרישות:3נדבך3.
"החוסכיםשימותו"✓
הסיכוניםסוגי✓
(MCR-וSCR)האחדמןהשנייםטובים✓
(קורלציות)משפחתיקשר✓

2מול סולבנסי 3/2באזל 
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ליישוםהנחיותשלשורהישראלבנקפרסםהאחרונותבשנים
:3-ו2באזל
(CRO)ראשיסיכוניםומנהלסיכוניםניהול–310הוראה✓
פנימיתובקרהתפעוליסיכון–350הוראה✓
אשראיסיכוניניהול–311הוראה✓
פגומיםוחובותהפרשות–314הוראה✓
אשראיבקרת–319הוראה✓
הריביתסיכוןניהול–333הוראה✓
קיצוןומבחניBacktestingביצוע,VaRחישוב–339הוראה✓
שוקסיכוניניהול–341הוראה✓
הנזילותסיכוןניהול–342הוראה✓
מודליםתיקוףבנושאהנחיה✓

הוראות בנק ישראל
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ולדווחלחשבהמוסדייםהגופיםנדרשים2008מאפריל❑
סימולציהבסיסעלתקןסטיית)HS-STD-המדדאת

.באוצרוחסכוןביטוח,ההוןשוקלאגף,(היסטורית
הגלוםסיכוןעלמידעלקבללמשקיעיםמאפשרהמדד❑

המשתתפותובפוליסותפנסיהקרנות,גמלבקופות
סמךעלרקלאהשוניםהגופיםביןולהשוותברווחים
.שלהןהסיכוןרמתסמךעלגםאלאהיסטוריותתשואות

,הנוכחיהתיקשלתשואות104שלתקןסטייתהינוהמדד❑
לפיהנוכחיהתיקשלמחדשתמחורידיעלהמתקבלות

חשוףאליהם,הסיכוןבגורמי('הימי)שבועייםשינויים
.אחרונותשנתייםפניעלשחלוהתיק

הוראת אגף שוק ההון באוצר
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הואשגםבכךהיסטוריVaR-לדומהHS-STD-המדד❑
על,הנוכחיהתיקשלהוגןשוויסימולציותעלמתבסס

.בעברשהיוסיכוןגורמיבמחירישינוייםסמך
להיגרםשעלולהמקסימליההפסדהינוVaRכירקנציין❑

,('וכושבוע,יום)נתוןהחזקהלאופקהמוחזק,לתיק
כתוצאה,('וכו99%,95%)מסוימתמובהקותברמת
.הסיכוןבגורמימשינוי

הוראת אגף שוק ההון באוצר

71



לשנתהשנתייםחות"מהדוהחל,ע"נירשותדרישתפיעל❑
לתתחייבים,מדווחיםותאגידיםציבוריותחברות1999
:הדירקטוריוןח"בדו
שם:הבאיםהרכיביםאתהכוללאיכותידיווח✓

מדיניות,שוקסיכוניתיאור,סיכוניםלניהולהאחראי
ניהולמדיניותעלהפיקוח,שוקסיכוניבניהולהתאגיד
.מימושהואופןשוקסיכוני

בסיסיח"דו:הבאיםהרכיביםאתהכוללכמותידיווח✓
מרביתהחזקהעלנתונים,(הצמדהמאזן)הצמדה
.בנגזריםהפוזיציותופירוטלתקופהבנגזרים

1ח גלאי "גילוי סיכונים לדו
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לשנתהשנתייםחות"מהדוהחל,ע"נירשותדרישתפיעל❑
בנקיםלמעט,מדווחיםותאגידיםציבוריותחברות2006

ההוגןלשווייםרגישותניתוחילבצעחייבים,ביטוחוחברות
.סיכוןבגורמילשינוייםביחספיננסייםמכשיריםשל

בגורמי±X%-ו±10%,±5%שלשינוייםהםהתרחישים❑
המקסימליהיומיהשינוישיעוראתמסמןXכאשר,הסיכון
.(X>10%אםרק)האחרונותהשנים10-בסיכוןבגורם

לחשב,הפיננסיבתחוםעיסוקןשעיקר,ציבוריותחברותעל❑
BacktestingולבצעVaRגםהרגישותלמבחניבנוסף

VaR-המודללתוצאות
הדירקטוריוןח"בדויוצגואלוהרגישותניתוחי❑

2ח גלאי "ניתוח סיכונים לדו
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,IFRSהבינלאומיתהחשבונאיתהתקינהכלליפיעל❑
לרווחרגישותניתוחילבצעחייבותציבוריותחברות

.סיכוןבגורמילשינוייםביחסההוןולקרנותהחשבונאי
אמוריםוהם,התרחישיםאתשקובעתהיאההנהלה❑

הסיכוןבגורמיסבירלשינויבאשרהערכתהאתלשקף
הקרובההשנהבמהלך

.כספייםלדוחותבביאוריםיוצגואלוהרגישותניתוחי❑

7IFRS-לניתוח סיכונים 
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FRM, CRM


