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 ניהול סיכוני השקעות
 

 רקע

אחת הפעילויות העיקריות של גופים מוסדיים )מבטחים ומנהלי פנסיה וגמל( היא ניהול 
פת גמל, עמיתיהם. לתשואה המושגת על הפקדות העמיתים בקופה )קו של תיק נכסיהשקעות ה

 / העמית יש השפעה מכרעת על הסכום שיצבר לטובת המבוטח (, פוליסת ביטוחקרן פנסיה
 ומסכום הצבירה נגזרות זכויות העמית ושאיריו. 

 ,ניהול נכסים פיננסיים והשקעתם באפיקי השקעה שונים על מנת שישיאו תשואה לעמיתים
 רבים האופיניים לסוגי ההשקעה השונים. סיכוני ההשקעה עלולים לגרום לא רק כרוכה בסיכונים

מלוא קרן הפסד , אלא אף להפסד חלק מקרן ההשקעה, ובמקרי קיצון להשגת תשואה נמוכה
 ההשקעה.

לחוק הפיקוח על  3 ההשקעות במפורש בסעיףהזהיר והמיומן של ניהול הלא בכדי מוזכר נושא 
 חובת הנאמנות. –סעיף העוסק בחובת העל של מנהלי קופ"ג  -  1קופות הגמל

 

 סוגים של סיכוני השקעות

 נהוג לחלק את סיכוני ההשקעות לקטגוריות הבאות:

 סיכוני מקרו; 

 סיכוני שוק ; 

 סיכוני אשראי; 

 סיכוני נזילות; 

 סיכוני רגולציה וחשבונאות . 
 
 

 סיכוני מקרו
כלכליים הם סיכונים המשפיעים בצורה דרמטית על כלכלות של מדינות שלמות -סיכונים מקרו

)לכן סיכוני מקרו אינם ייחודיים דווקא לניהול  במדינות אלווכמובן גם על שוקי ההון והאשראי 
 למדי.  יא נדירהסיכונים אלו ההתממשות . מצד שני, השקעות(

 נהוג לחלק את סיכוני המקרו לקטגוריות המשנה הבאות:
 סיכוני מלחמה; 

 סיכוני אסונות טבע; 

 סיכוני יציבות מדינית חיצונית; 

 סיכוני יציבות פוליטית פנימית; 

 יציבות כלכלית; 
 

את סיכוני המקרו של מדינות או קבוצת מדינות מנתחים בהתבסס על ניתוח המבנה והמצב 
פוליטי במדינות היעד להשקעה והשפעתם בעבר ובהווה על הכלכלה ועל שוקי  –חברתי  –הכלכלי 

ן הכלכלות ושוקי ההוחברות הדירוג הבינלאומיות מדרגות את  הכספים של מדינת היעד.וההון 
 של מרבית המדינות.

 
אזרחיות, החרויות רמת שלטון החוק, ה, ל2משקל גדול נהוג לתת לרמת החופש הכלכלי במדינה

 ולרמת הפיקוח על שוקי ההון והכספים ועל בנקים וגופים פיננסיים ומוסדיים אחרים.
 

לנזקי במדינות בהן מדדי החופש הכלכלי, שלטון החוק והפיקוח הם נמוכים ובמדינות החשופות 
להגביל את גובה ההשקעה  טבע או סיכוני מלחמה תכופים, תהיה נטיה של מנהלי השקעות

במדינה. גם הוראות הפיקוח במדינות רבות מגבילות ואף אוסרות השקעה במדינות בהן רמת 
 מדדי החופש והפיקוח האמורים נמוכים. 

                                                 
 .4992 –חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה    1
בכלכלה, בכלים אדמיניסטרטיביים   הנמדדת ד"כ ע"פ רמת מעורבות הממשלה והבנק המרכזי   2

 שרירותיים.
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לפי מדינות, או איזורים  בראיה כוללת של תיק השקעות מקובל לנתח את רמת הפיזור של התיק

 .3זורים בעולם/ סוגי מדינות / א בעולם ולהגביל את רמת החשיפה למדינה
 

. בד"כ חלק גדול מתיק השקעות של משקיע מוסדי יושקע במדינה בה פועל המשקיע המוסדי
תופעה זו אופיינית לגופים המוסדיים בישראל המרכזים חלק גדול מהשקעותיהם בשוקי ההון 

חלק מההשקעה בחו"ל היא למעשה בחברות ישראליות המנפיקות בשוקי אף בישראל )ווהאשראי 
ולגבי שאר בנפרד לגבי ישראל עצמה  -לכן מקובל לבחון את סיכוני המקרו בישראל  הון בחו"ל(.

  העולם.
 

רוב מכריע של הגופים המוסדיים בישראל חשופים במידה רבה בעיקר לסיכוני המקרו של השוק 
. הממונה על שוק ההון עודד את 4ובמידה קטנה לסיכוני מקרו של מדינות אחרותהישראלי 

 הגופים המוסדיים לפזר את השקעותיהם גם לשוקי הון בחו"ל.
 

 סיכוני שוק
ין סיכוני ההשקעות היא קבוצת סיכוני שוק ההון. סיכונים אלה הסיכונים הגדולה ב קטגוריית

ם הנסחרים בשוקי הון וניתן לייחס אותם גם אופיניים להשקעה בניירות ערך של מנפיקי
למנפיקים ולני"ע לא סחירים, שכן מקובל לגזור את שווי ניה"ע הלא סחירים ע"פ שווים של ני"ע 

סיכוני שוק הם הסיכונים של שינויים במדדי השוק )שערי ריבית,  סחירים דומים )"שווי הוגן"(.
 שערי מט"ח, שערי מניות וכו'(. 

 
 לקטגוריות המשנה הבאות: סיכוני השוקנהוג לחלק את 

  ריביתסיכוני; 

  ני"עמחירי סיכוני; 

  מטבע והצמדה למדדיםסיכוני; 

  מנפיקסיכוני; 

 סיכוני סחירות; 

 מורכבים סיכוני מכשירים פיננסיים נגזרים /. 
 

 סיכוני ריבית
נהוג לחלק את ניה"ע הנסחרים בשוקי ההון לני"ע תלויי ריבית ולכאלה שאינם תלויי ריבית. כך, 

 יהן ני"ע תלוי 5)כגון: שטרי הון( חובכל אגרות החוב למינהן וכל ניירות הערך שבהם מרכיב של 
( Equity investmentsי"ע המקנים השתתפות בבעלות, בהון וברווחי תאגידים )ריבית ואילו נ

ניה"ע הנגזרים מהם )למשל: אופציות, תעודות סל העוקבות אחרי מדדי מניות וכו'( הן ני"ע ו
 ריבית. ישאינן תלוי

 
יחד עם זאת, שער הריבית הינו אמצעי עיקרי בידי הבנק המרכזי לקביעת המדיניות המונטרית 

ח באופן והוא משפיע על שערי המט"ח )בכל המדינות המפותחות שאינן קובעות את שערי המט"
אדמיניסטרטיבי(, על זרימת השקעות אל ומשוק ההון המקומי, על זמינות האשראי בשוק 

וק הדיור, מוצרי האשראי, על שוקי הכספים ולכן גם על רמות המחירים במגזרי הכלכלה )ש
 ועל המחירים בשוק ההון הסחיר ועוד ועוד. הצריכה, השקעות(, על האינפלציה 

 

                                                 
חלוקה מינימאלית מקובלת של איזורי השקעה בעולם למשקיע מוסדי ישראלי תהיה: ישראל, ארה"ב    3

יקים יותר גופים המדי זילנד( ומדינות מתפתחות.  וקנדה, אירופה, יפן ואוקיאניה )אוסטרליה, ניו
יבחינו באירופה בין בריטניה לשאר אירופה, בין מדינות צפון מערב אירופה למדינות דרום ומזרח 
אירופה וכו'. בארצות המתפתחות נהוג להבחין בין דרום מזרח אסיה, דרום אמריקה ואחרות ויש מי 

ין, הודו, ברית שמתייחס במיוחד לכלכלות גדולות המשתייכות למדינות הלא מפותחות הקלאסיות:  ס
 וכו'. המועצות, טורקיה, ברזיל, מקסיקו

להשקעה נטולת סיכון ובגלל אפשרות  תבין השאר גם בגלל שהשקעה באג"ח של ממשלת ישראל נחשב   4
 .ההשקעה בנכסי חוב צמודי מדד המחירים לצרכן המקומי

מוגדרת בסכום ומוגדר מנגנון של  חוב מתקיים כאשר קיים מועד / מועדי פירעון מוגדרים, של קרן   5
. זאת להבדיל מההתחייבות שאין לה מועד פירעון, ואין הגדרה בד"כ במונחי ריבית –תשואה על הקרן 

  מראש של מנגנון התשואה על קרן ההשקעה )כמו למשל השקעה במניות(.
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מהווים לכן סיכונים עיקריים בחשיבותם בניהול תיקי השקעות. בכל  שינויים הקשורים לריבית
ואצל גופים מוסדיים בישראל  ,ריבית מהווים חלק ניכר מתיק ההשקעות יהעולם ני"ע תלוי

 הנכסים המושפעים מסיכוני הריבית מהווים את עיקר התיק.
 

 ארבעה סוגים עיקריים:ל חשיפה לסיכון ריביתה את מקובל לסווג
סיכון זה נוצר כאשר הנכסים  .סיכון הריבית השכיח –( repricing risk) סיכון תמחור מחדש (1)

ולכן שינוי בריבית )למעלה או למטה( גורם  מתומחרים בריבית קבועה( ההתחייבויות)ו / או 
 לשינוי במחיר השוק של נכסים סחירים או בשווי ההוגן של נכסים / התחייבויות לא סחירים.

 
)כיון ששהשוק מתמחר את תשואת  עולה –תלויי ריבית קיימיםיורדת, שווי נכסים כשהריבית 

 –כשהריבית עולה, שווי נכסים תלויי ריבית קיימים - ; ולהיפךהנכסים ביחס לגובה הריבית 
 .יורד

  
מיקום  /שינוי בצורת / שיפועשנובע מהסיכון  –( yield curve risk) 6סיכון עקום התשואה (4)

  עקום התשואות ביחס לציריו.
  
עקום הריבית מתאר כאמור את היחס בין הריבית המשולמת לטווחי זמן שונים. אם שיפוע  

 –העקום קטן )כלומר תוספת הריבית המשולמת עבור דחיית פירעון חוב למועד מאוחר יותר 
במקרים קיצוניים, נמוכה( אזי אין כדאיות בהשקעה באג"ח בעלי טווח פירעון ארוך יותר. 

כאשר יש חשש שבטווח הארוך הריבית תרד, או שהאינפלציה תרד, עלול עקום הריביות 
יש העדפה  –להיות שטוח )אין תוספת ריבית על הארכת תקופת החוב(, או אפילו להתהפך 

 לתקופות פירעון קצרות וקנס על הארכת תקופת החזר החוב(.
 

יש גם משמעות לצורת עקום הריביות )עקום קעור או קמור( וכמובן למיקום העקום ביחס  
לצירי גובה הריבית והזמן. התייחסות לצורת העקום נדרשת לצורך נקיטת אסטרטגיית 

השקעה מורכבת יותר באג"ח, תוך התייחסות לאופן ההגעה למח"מ הכולל של ההשקעה 
הריבית והשקעה סינטטית בקצוות אורך עקום בנכסים תלויי ריבית ומח"מ )השקעה ל

  העקום(.
 
סיכון זה נובע מהשפעה שונה שיש לשינויים בשיעורי  –(( (basis risk סיכון בסיס הריבית (3) 

 הריבית על מכשירים פיננסיים שונים;
 
סיכון הנובע מאופציות הגלומות בנכסים או  –( embedded options) אופציות גלומותסיכון  (2)

 .חובהתחייבויות,  כמו למשל, אפשרות לפירעון מוקדם של ב
 

הערכת סיכוני הריבית נעשית בשיטות שונות ורבות. החישוב הפשוט ביותר של סיכון הבסיס 
 )שינוי בשיעור הריבית( נעשה ע"י חישוב ההשפעה על תיק ההשקעות תלויי הריבית של שינוי

ת )לאורך כל העקום(. חישובים נוספים הם )או שיעור מוסכם אחר( בריבי 1% -נקודת אחוז 
חישובי השפעה על התיק משינוי שיפוע עקום הריבית וכן חישובי השפעה של שינויי ריבית בעבר 
על מבנה התיק הנוכחי )בשיטות שונות( וחישובי תרחישים שונים של התפתחות הריבית על תיק 

 (.Stress tests -ההשקעות )כולל תרחישי קיצון  
 
 
 

 ני"עסיכוני מחירי 
התשואה על השקעות תלויות ריבית מבוססת בעיקרה על הריבית המשולמת בנוסף להחזר קרן 
החוב ותשואה הנוצרת מקניה ומכירה של ני"ע בשוק ההון, מהווה מימוש הזדמנויות ליצירת 

 תשואה עודפת.
 

התשואה על השקעות הון, שאינן תלויות ריבית, מבוססת בעיקר על עליית ערך ניה"ע )מניות, 
 אופציות( ובחלקה על חלוקת דיבידנדים. 

 

                                                 
אה הרחבה בנספח 2רוב. עקום הריבית מגדיר את גובה הריבית שנקבל על חוב על פי מועד ההחזר של הח   6

 א'.
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תלויות  השקעות ההון –בין אם מחזיקים את ניה"ע ובין אם מממשים את ההשקעה שמכאן, 
מחירי מת הריבית מושפע , וגם שווי ההשקעות תלויוההון השונים מאד במחירי המניות בשוקי

 .האג"ח בשוקי האג"ח
 

בשוקי ההון השונים בהם מושקע תיק ההשקעות של המשקיע  ניה"עהערכת סיכוני מחירי 
המוסדי נעשית בשיטות שונות. החישובים המקובלים הם חישובי השפעה של שינויי מחירים 

( וחישובי תרחישים  HS STD -ו VARבשוק בעבר על מבנה התיק הנוכחי )בשיטות שונות כגון 
 .7(Stress tests -שונים של התפתחות המחירים על תיק ההשקעות )כולל תרחישי קיצון  

 
 סיכוני מטבע והצמדה

ככל שתיק ההשקעות מושקע בני"ע הנסחרים בשוקי הון בחו"ל במטבע חוץ יש לבחון את הסיכון 
  שבשינוי שער המט"ח שבו נסחר ניה"ע מול השקל.

 
כ בישראל ההתייחסות היא למדד המחירים לצרכן, "ני"ע הצמודים למדד כלשהו )בדככל שיש 

שכן חלק ניכר מההשקעות תלויות הריבית גם צמודות למדד זה, אך תתכן גם הצמדה למדדים 
 .8(Structured securitiesבעיקר בני"ע מובנים ) –שונים אחרים 

 
יזור של התיק לפי מטבעות )במקביל בראיה כוללת של תיק השקעות מקובל לנתח את רמת הפ

לניתוח הפיזור לפי איזורים בעולם ולהגביל את רמת החשיפה למטבע. ניתן להגביל את החשיפה 
כגון  –למט"ח הן ע"י הגבלת ההשקעה בו והן ע"י רכישת / מכירת מכשירים פיננסיים מתאימים 

 ציות מטבעיות שונות.חוזים עתידיים למכירה / קניה של המטבע מול מטבעות אחרים ואופ
 

בד"כ חלק גדול מתיק השקעות של משקיע מוסדי יושקע במטבע בה פועל המשקיע המוסדי. 
תופעה זו אופיינית לגופים המוסדיים בישראל המרכזים חלק גדול מהשקעותיהם בשוקי ההון 
והאשראי בישראל ובשקלים. רוב מכריע של הגופים המוסדיים בישראל חשופים במידה רבה 

 יקר לשקל.בע
 

ישראל בבגלל השכיחות הגבוהה של ני"ע תלויי ריבית הצמודים למדד המחירים לצרכן, מקובל 
לנתח את הסיכון שבשינויי מדד המחירים על תיק ההשקעות, כאשר השינויי במדד המחירים 

אם כי  ,לכאורה משינוי זה מנותח בדרך דומה לשינוי ריבית )כשאג"ח צמודים אינם מושפעים
 השוק היחסיים בין אג"ח צמוד ללא צמוד כן משתנים(. מחירי

 
 סיכוני מנפיק

בגורם )ד"כ תאגיד( שהנפיק את הוא סיכון המנפיק שמשמעותו הסיכון הגלום סיכון שוק מרכזי 
רות הערך הנסחרים בשוק ההון )מניות או אג"ח(. סיכון המנפיק חשוב מפני שהוא חל על כל ניי

ך בעסקיו, שווי קרן + תשואה. כך אם מנפיק מניות, או אג"ח לא יצליח, או יסתב :שווי ההשקעה
בשיעורים ניכרים ואף להתאפס וכך גם לגבי חובותיו כלפי מחזיקי  המניות שהנפיק עלול להיחתך

 .שהנפיקהאג"ח 
 

ניהול סיכון המנפיק מתבסס קודם כל על הגבלת החשיפה למנפיק בודד, או קבוצת מנפיקים 
ד"כ ע"י בעלות צולבת או משותפת, אך תתכן גם  –ות / תאגידים הקשורים ביניהם עסקית )חבר

ספק וכד'( וכן אף למנפיקים מאותו ענף עסקי )תחת ההבנה שענף עסקי שלם  –תלות של צרכן 
 עלול להקלע לקשיים, שישפיעו על מצבם של כלל המנפיקים מאותו ענף(.

 
)אג"ח בעיקר( נהוג לדרוש גם ביטחונות על החוב, בני"ע המהווים חוב סחיר של המנפיק 

. כמו 9( אל נכסים אחרים של המנפיק ופרעון החוב באמצעותםRecourseהמאפשרים "חזרה" )
( שהם מדדים עסקיים המצביעים על מצבו Covenants"אמות מידה" ) נקבעים לעיתיםכן, 

ושהוא מתחייב לדווח על העמידה / אי  ועל כושר החזר החוב שלו העסקי של המנפיק / לווה
 כך שהמשקיעים / מלווים יקבלו התראה אם מצבו העסקי יורע. ,העמידה בהם מעת לעת

 
בנוסף, נעזרים מנהלי הסיכונים בביצוע ניתוחים )אנליזות( של חברות וני"ע מסויימים המבוצעים 

 ימים.מסוי גים מנפיקים וני"עע"י גורמים מתמחים, לרבות חברות דירוג, המדר

                                                 
 ראה להלן בפסקה מדדים להערכת סיכוני השקעות.   7
  .ראה הסבר בנספח מילון המונחים   8
 Non-recourse  -זאת להבדיל מני"ע וחובות שאינם כוללים זכות חזרה למנפיק / לווה    9
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במדינות רבות וגם בישראל, משקיעים מוסדיים מחוייבים שלא להחשף למנפיק / לווה בודד 

בבנקאות גם מקובל להגביל חשיפה לענפים  .ולקבוצת מנפיקים / לווים מעבר לרמה מסויימת
 יות משתנות )כגון ענף הבניה(. בנוסף קיימות הוראות פיקוחעתירי מימון הרגישים למגמות כלכל

 על רמת החשיפה למנפיקים וני"ע בעלי דירוג נמוך או נעדרי דירוג.
 

 סיכוני סחירות
ני"ע שהכמות המונפקת מהם, הנסחרת בשוק ההון נמוכה, חשופים לתנודות גבוהות במחירם עקב 
ביקושים / היצעים קטנים יחסית. כיון שברוב המקרים שווי תיק ההשקעות של גוף מוסדי נקבע 

, החשיפה לני"ע בעלי סחירות נמוכה עלולה להביא לתנודתיות גבוהה בשווי  תיק למעשה מידי יום
ההשקעות, שתשפיע על כל התנועות הכספיות שיבצע הגוף המוסדי )משיכות / העברות / 

 הצטרפות / תשלומים וכו'(.
 

מנהלי השקעות מתמודדים עם סיכוני סחירות ע"י הגבלת ההשקעה בני"ע דלי סחירות לשיעור 
ך מכלל תיק ההשקעות. בנוסף נוהגים מנהלי סיכונים לנתח את כמות ימי המסחר שעלולים נמו

להדרש למשקיע ע"מ למכור את כלל האחזקה שלו בני"ע דל סחירות, בהתבסס על המחזורים 
 הממוצעים של המסחר בניה"ע המסויים.

 
 נגזרים / מורכבים סיכוני מכשירים פיננסיים

אחד יוצר נכס פיננסי, ובצד שכנגד חוזה שאצל צד יננסי היא: ההגדרה הפשטנית של מכשיר פ
למעשה כל מניה ואג"ח הוא מכשיר פיננסי פשוט.  יוצר התחייבות פיננסית או מכשיר הוני.

 -מכשירים פיננסיים מורכבים הם אלה הכוללים גם חוזה התחייבות בין מנפיק המכשיר לרוכש  
מכשירים  התחייבות התלויה בהתפתחות מדדים או מצבי שוק המוגדרים במכשיר הפיננסי.

חר )מוצר הבסיס( ושוויו ותנאיו של נגזרים הם אלו שהחוזה בין הרוכש למנפיק מתבסס על ני"ע א
 או אג"ח להמרה למניות(. למניות, המכשיר הפיננסי נגזרים ממוצר הבסיס )למשל אופציות 

 
 ,Call(; אופציות )Futuresקיימים סוגים רבים מאד של מכשירים פיננסיים: חוזים עתידיים )

Put( עסקאות החלפה ,)Swapנות וגם למכור )שכן כאמור ( ועוד. מכשירים פיננסיים ניתן גם לק
ן שכך יש גם אסטרטגיות פעולה מורכבות יותר המשלבות ומדובר בחוזה בין מוכר לקונה( וכי

יים סיכונים וסיכויי תשואה זקניה ומכירה של מוצרים פיננסיים בעלי מאפיינים שונים המקז
 באופן המיועד למקסם את התועלת המצופה מהמסחר במכשיר.

 
ניתן ללמוד שני דברים: א. על פי אופיים אפשר להשתמש במכשירים פיננסיים התיאור לעיל מ

סיכוני תיק והם מהווים כלי משמעותי בניהול  סיכוני השקעות בתיק ההשקעות (Hedgeלגידור )
ההשקעות. ב. המכשירים הפיננסיים המורכבים דורשים ידע והבנה מקצועית, שבלעדיהם הסכנה 

 משמעותי גדולה. בשימוש בהם והחשיפה להפסד
 

או טעויות בניהול המוצרים הפיננסיים המובנים, מנהלי  ,בגלל הסיכון הרב שבשימוש לא מושכל
הסיכונים מנתחים באופן מדוקדק כל השקעה במכשיר פיננסי והשפעתה על תיק ההשקעות 

הגמל בישראל הוא מועט יחסית  מכשירים פיננסיים מורכבים בקופותהכולל. כיון שהשימוש ב
 וכיון ששיטות ניתוח סיכוני המכשירים הפיננסיים הן מורכבות, לא אפרט. 

 
 
 

 סיכוני אשראי
סיכוני אשראי מתייחסים לחובות של לווים למלוים. כיון שחובות הגלומים באג"ח או ני"ע 
נסחרים מנותחים ע"פ סיכוני השוק שתוארו לעיל, ההתייחסות בסיכוני אשראי היא לחובות 

 הלוואות למיניהן, אג"ח לא סחירות ופקדונות אצל גורמים כגון בנקים. –שאינם סחירים 
 

ניהול סיכוני אשראי הוא איפוא תחום האופייני לבנקים שעיקר עיסוקם הוא בקבלת פקדונות 
 ובמתן אשראי ללווים. ואכן גופים מוסדיים ובודאי קופות גמל ממעטים לתת אשראי לא סחיר.

 
סיכוני מנפיק שתוארו לעיל, תוך סיכוני השוק וסיכוני האשראי מנוהלים בעקרון בדומה לניהול 

מתן דגש מיוחד לניתוח נתוני הלווה ולקביעת בטחונות ואמות מידה לחוב. זאת, כיון שבעוד 
שחובות הגלומים בני"ע נסחרים כפופים להוראות מחמירות בנוגע לתשקיפי ההנפקה ומנותחים 
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י שוק מתמחים, הלוואות בלתי סחירות ללווים שאינם ציבוריים הן באחריות המלווה ע"י גורמ
 באופן ישיר.

 
בנקאי ע"י גופים מוסדיים הולך ומתפתח בישראל וניהול מושכל של סיכוני   –שוק האשראי החוץ 

 אשראי ברמה המקובלת בבנקאות הופכת להכרחית.
 

 סיכוני נזילות
שיותר אופיניים לבנקים שמצד אחד לוקחים פקדונות מהציבור  גם סיכוני נזילות הם סיכונים

הבנק צריך לוודא בכל עת, שיש בידו מספיק  ,ומצד שני מלווים את אותו כסף ללווים. כיון שכך
 מקורות נזילים להחזיר את הפקדונות של לקוחות  שע"פ תנאי הפיקדון יכולים לדרוש את פרעונו.

 
יות נזילות שכן רוב נכסי העמיתים מושקעים בשוק ההון ם פחות חשופים לבעגופים מוסדיי

יום(, בין קבלת הבקשה  49 –בהשקעות סחירות וע"פ כללי הפיקוח קיים פער זמן גדול למדי )כ 
 לפידיון או העברה של כספים מהגוף המוסדי ועד למועד המחייב לביצועה.

 
הנזילות )כספים הניתנים  יחד עם זאת, מנהלי הסיכונים נוהגים להשוות בין ההתחייבויות

 למשיכה מיידית ע"י  עמיתים( לבין הנכסים הנזילים = סחירים הניתנים למימוש בטווח זמן קצר.
 חלק מהגופים המוסדיים אף מחזיק שיעור מסויים של הנכסים בפקדונות מזומן בבנק.

 
 סיכוני רגולציה וחשבונאות

הוראות פיקוח רבות להגבלת וניהול סיכונים בסקירת הסיכונים השונים לעיל, ציינתי שקיימים 
שונים אצל גופים מוסדיים ובנקים. בנוסף, קיימים כללים ותקנים חשבונאיים מחייבים 

 ומקובלים לרישום פעולות ההשקעה, חישוב שווי ההשקעות וחישובי התשואה על ההשקעות.
י ותקני החשבונאות ( וקיום כללRegulation Complianceכיון שכך, הציות לכללי הפיקוח )

מהווה נושא המחייב תשומת לב ניהולית של מנהלי ההשקעות ומנהלי הסיכונים בגופים 
 המוסדיים ובבנקים.

 
מנהלי סיכוני ההשקעות וגורמי הבקרה המבקרים באופן שוטף ותקופתי את פעולת מנהלי 

רישום ההשקעות מוודאים שפעולות ההשקעה לא יצרו מצב של חריגה מהוראות הפיקוח ו
 הפעולות יתבצע על פי תקני החשבונאות המחייבים והמקובלים.

 
העמידה במגבלות ההשקעה שקבע הפיקוח, הדירקטוריון וועדת ההשקעות של הגוף המוסדי הם 

 חלק בלתי נפרד מדוחות מנהלי הסיכונים.  
 

 מדדים להערכת סיכוני השקעות
 

  Sharpe ratio  - מדד שארפ
משמע הוא מכיר בעובדה שכדי  -תשואה ליחידת סיכון  שמחשב השוואתי, הוא מדד -מדד שארפ 

 להשיג תשואות גבוהות יותר, צריך לקחת בחשבון את הסיכון שנלקח ע"מ להשיג את התשואות.
 

נוסחת החישוב הקלאסית שלו היא תשואה על הנכס פחות תשואה על נכס חסר סיכון , חלקי 
צריך לדאוג  בד"כ אג"ח ממשלתי בעל תשואה קבועה. יםלוקח –נכס חסר סיכון כסטיית התקן. 

מאבד את תקפותו המדד   -כאשר התשואה שלילית  שכל המשתנים יתייחסו לאותה תקופת זמן.
, כיון שאינה משנה את מהות הריבית חסרת הסיכון מהמשוואה ניתן להשמיט כמדד השוואתי.

 .התוצאה 
 

אבל אפשר  -ג'נסן וכו'( שמתקננים תשואה לסיכון ישנם עוד מספר מדדים השוואתיים )טריינור, 
 בעיקר בשל פשטותו. -לומר ששארפ הוא המדד הנפוץ ביותר בשוק 

 
חישוב  הוא אחד המדדים החשובים לבדיקת ביצועי קופות הגמל השונות. - מדד שארפ יחסי

המדד נעשה באמצעות השוואת התשואה העודפת שהשיגה הקופה ביחס לתשואה הממוצעת של 
מדידת הסיכון נעשית על פי סטיית התקן של  הקופות האחרות הדומות לה, ליחידת סיכון.

התשואה. מדד שארפ גבוה מעיד על ביצועים טובים יותר תוך שיקלול הסיכון הנלקח. מדד שארפ 
 שלילי מעיד על ביצועים הנמוכים מהממוצע. 

 
 VAR (Value at risk) –ערך בסיכון 
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הפסד התוצאת המודל היא הערך המקסימלי הנתון בסיכון ) .10שוקמודל כמותי לאמידת סיכון 
 וכו'(.  00%, 02%( בהסתברות מוגדרת )של המשקיע

 
 המשקיע, 02%ניתן לומר שבהסתברות של  02%ש"ח ברמת מובהקות של  199של  VaRעבור ערך 

 ש"ח.  199 -לא יפסיד יותר מ
 

 VaRהסטורי(, על התפלגות נורמלית ) VaRחישים הסטוריים )המודל יכול להתבסס על תר
"מונטה קרלו"  סימולציה אנליטי( או על תרחישים מיוחדים שנוצרים תוך שימוש במתודולוגית

(VaR .)מונטה קרלו 
 

 HS-STD סטיית התקן של תיק ההשקעות ע"פ נתונים הסטוריים מדד
כמות הינו סטיית תקן של  HS-STD - Historical Simulation based Value at Risk-מדד ה
תיק הנוכחי, המתקבלות על ידי תמחור מחדש של התשואות ע"פ דרישות הפיקוח( של  192גדולה )

התיק הנוכחי לפי שינויים שבועיים בגורמי הסיכון, אליהם חשוף התיק שחלו על פני שנתיים 
סימולציות שווי הוגן של התיק מתבסס על הוא היסטורי בכך ש VaR-המדד דומה ל אחרונות.

 הנוכחי, על סמך שינויים במחירי גורמי סיכון שהיו בעבר.
 

של  HS-STDהמדד מבטא תנודתיות של התיק הנוכחי ונקוב במונחי סטיית תקן. אם לדוגמה 
, אזי: לפי מדד זה נכסי קופה א' פחות 19%-של קופה ב' שווה ל HS-STD-ו 6%-קופה א' שווה ל

סי קופה ב', כלומר קופה א' פחות "מסוכנת". בהנחת התפלגות נורמלית, שווי תנודתיים מנכ
, )לעומת 66%-בהסתברות של כ 6%±הנכסים של קופה א' בעוד שנה צפוי להשתנות בטווח של 

 ± 16%של קופה ב'( ובטווח של ± 49%)לעומת  02%-בהסתברות של כ± 14%של קופה ב'(, ± 19%
 . 11של קופה ב'(± 39%)לעומת  00.6%בהסתברות של 

  
הינו סטיית תקן של תשואות היפותטיות של התיק  HS-STD-ה  -סטיית התקן ההסטורית  מדד

שינויים שבועיים שחלו בעבר בגורמי הסיכון אליהם חשוף התיק  192ת על סמך והנוכחי, המחושב
של התיק , זוהי סטיית תקן של תשואות היסטוריות אמיתיות STD-הנוכחי. לעומת זאת, מדד ה

הפער בין שתי התוצאות תלוי בעיקר בהרכב הנכסים של התיק הנוכחי לעומת הרכב  בעבר.
הנכסים בתיקים עבורם חושבה סטיית תקן בעבר. ככל שהרכב הנכסים של התיק הנוכחי שונה 

 מזה שהיה בעבר, הפער בין שני החישובים הולך וגדל.
 

 רגרסיה לינארית
והפערים  משקיעים מוסדייםוהתנודתיות של תשואות  בדיקה של מאפייני התשואה שיטת

 בחינת המיתאם )הקורלציה( בין התשואות לאותם חודשים במהלך התקופה. מבוססת על ,ביניהם
 

ניסיון לבנות קו ישר המחבר את כל התצפיות )הנקודות הנוצרות מתבססת על בחינת המיתאם 
למשל תשואות של שני  –הנתונים של שתי קבוצות נתונים המתייחסות לאותו זמן ממפגש 

רמת התאמת הקו לתצפיות והמיתאם בין התשואות נבדקים ע"י . , לאותם חודשים(משקיעים
R מקדם המיתאם( ונמדדים ע"י שיעור 12רגרסיה לינארית )בשיטת הריבועים הפחותים

. ככל 2
 ך רמת המיתאם טובה יותר.כ 1 –שמקדם המיתאם קרוב יותר ל 
באופן מספיק, אזי ניתן לתאר את היחס בין התשואות בעזרת  1 –כאשר מקדם המיתאם קרוב ל 

 נוסחה של קו ישר )לינארי(:
Y=β*X+α 

הרי שהקשר בין התשואות משקיע ב' היא תשואת  X –ו  משקיע א'היא תשואת  Yכך שאם 
)תשואת  Yשהוא נקודת המפגש של קו הרגרסיה עם ציר   α -אלפא מבוטא ע"י רכיב עצמאי 

המבטא את שיפוע קו הרגרסיה ביחס  β  -ביטא  אותו מסמנים X(; ורכיב הכופל את משקיע א'
 (.משקיע א')תשואת  Y –( ו משקיע ב')תשואת  Xלצירים 

 

                                                 
 (.Operational VaR -סיכונים תפעוליים, וCredit VaR -סיכוני אשראיניתן להרחבה גם ל   10
(מהתוצאות צפויות להמצא בטווח של סטיית תקן אחת משני צידי 67%) 4/3בהתפלגות נורמאלית   11

 3בטווח של  00% –סטיות תקן סביב הממוצע ו  4מהתוצאות צפויות להמצא בטווח של  02%הממוצע 
 סטיות תקן ומכאן הנתונים בדוגמה 

של התצפיות בפועל מנקודות היוצרות את הקו לאותו זמן הוא  בחירת הקו הישר שסכום ריבועי המרחק  12
 .המינימאלי
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רגרסיה )הנקודה בה פוגש קו ה α, הרי ש 9%נפגשים בנקודת התשואה  Yו  Xכיון ששני הצירים 
)ציר  משקיע א'שלילי( בין   αחיובי(, או חסר התשואה  )אם   α( מסמלת את עודף )אם Yאת ציר 

Y)   'ציר  למשקיע ב(X .) 
 
β  לעומת זאת המבטאת, כאמור את שיפוע קו הרגרסיה ביחס לצירים, אמורה לנוע בסביבות

המשמעות היא שקיים מתאם  1קרובה מאד לערך  βמעלות(. אם  22)טנגנס של הזוית  1הערך 
(. כלומר:  Y)ציר  משקיע א'( לתשואות  X)ציר  משקיע ב'גבוה בעוצמת התנודתיות בין תשואות 

עולה או יורדת באותו שיעור )עוצמת תנודתיות(. אם  ב'עולה או יורדת, תשואת  א'כשתשואת 
נמוכה יותר )כלומר כאשר תשואות  א' המשמעות היא שתנודתיות תשואות 1 –קטנה מ  βוככל ש 

 א'ירדו, תשואות  ב'כאשר תשואות  –עולות תשואות הגמל תעלנה בעוצמה פחותה ולהיפך  ב'
 תרדנה בשיעור מתון יותר(. 

 ב'גדולה יותר )כלומר כאשר תשואות  א'המשמעות היא שתנודתיות תשואות  1 –גדולה מ  βאם 
 א'ירדו, תשואות  ב'כאשר תשואות  –יותר ולהיפך  תעלנה בעוצמה גבוהה א'עולות תשואות 

 תרדנה בשיעור חד יותר(.
 
 
 

*** 
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 מילון מונחים  -ניהול סיכוני השקעות  –נספח א' 
 

 הסבר מונח

)הנקודה בה פוגש קו  Y .αנקודת המפגש של קו הרגרסיה עם ציר    α -אלפא 
חיובי(, או חסר התשואה    α( מסמלת את עודף )אם Yהרגרסיה את ציר 

 (. X)ציר  למשקיע ב'   (Y)ציר  משקיע א'שלילי( בין   α)אם 

עוצמת . מסמלת את Y –ו  Xשיפוע קו הרגרסיה ביחס לצירים  β  -ביטא 
 (Y)ציר  משקיע א'( לתשואות  X)ציר  משקיע ב'התנודתיות בין תשואות 

 גידור 
Hedge 

גידור הוא אסטרטגיית השקעה שבאמצעותה ניתן לנטרל / לצמצם / 
לבקר הפסדים פוטנציאלים העלולים להיווצר מההשקעות השוטפות. 
הגידור הוא למעשה הצבת גבולות ברורים וידועים מראש לסיכון. 
קיימים מכשירים פיננסים רבים בהם ניתן לגדר: חוזים, אופציות, חוזים 

ת ועוד. הסיכונים השכיחים להפחתה הם סיכוני עתידיים, סוואפ, מניו
 יש קרנות המתמחות בגידור.שוק וסיכוני מטבע. 

 מח"מ
Duration 

משך חיים ממוצע של חוב. מחושב על פי ממוצע משוקלל של סכומי 
החזר הקרן והריבית על פי  מועד תשלומם, מחולק בסה"כ ההחזר. 

)קרן וריבית( במועד  המח"מ מייצג את החלופה של קבלת כל החזר החוב
 אחד ומשמש לחישובים שונים.

 מקדם דעיכה
(Decay factor) 

 

מקדם הקובע את משקלם של שינוים בגורם סיכון בעבר בעת חישוב 
סטיית תקן, באופן שהמשקל הולך ופוחת ככל שהשינוי ארע בעבר רחוק 

 יותר.
 

R מקדם המיתאם
כך רמת  1 –קרוב יותר ל ככל שמקדם המיתאם של הרגרסיה הלינארית.  2

באופן מספיק,  1 –כאשר מקדם המיתאם קרוב ל  המיתאם טובה יותר.
אזי ניתן לתאר את היחס בין התשואות בעזרת נוסחה של קו ישר 

 Y=β*X+α  )לינארי(:

 ני"ע מובנים
Structured 

securities 

פיקדון שהתשואה עליו או הסיכון הכרוך בו ני"ע או מוצר מובנה הוא 
תלויי מדד, סל מדדים, מחירי ניירות ערך, סחורה/סחורות, אופציות  הם

וחוזים עתידיים, ריבית, הפרש בין שערי ריבית, שערי חליפין או הפרשים 
 בין שערי חליפין.

 סטיית תקן 
Standard 

deviation 

סטיית התקן היא מדד סטטיסטי לתיאור הפיזור של ערכי קבוצת נתונים 
במונח "סטייה" מתכוונים למרחק בין ערך סביב הממוצע שלהם. 

בקבוצה לבין הממוצע. סטיית התקן היא אחד ממדדי הפיזור. סטיית 
התקן שווה לשורש הריבועי של השונות, ולכן היא לעולם אינה שלילית. 
יתרונה על השונות הוא בכך שהיא נמדדת ביחידות הנתון המקורי. ככל 

 שלהם קטנה יותר. סטיית התקן -שהנתונים מקובצים יחדיו 

. משתנה מקריהסטטיסטי של  מדד לפיזורהיא ( Variance) שוֹנּות
של  (תוחלתההממוצע )סביב כמרחק )בערך מוחלט(הפיזור נמדד 

 .המשתנה

 עקום הריבית
yield curve 

עקום הריבית מגדיר את גובה הריבית שנקבל על חוב על פי מועד ההחזר של 
רחוק יותר הריבית שידרשו עליו  החוב. מקובל שככל שמועד ההחזר של החוב
( של עקום הריבית מבטא את Xהמלווים תהיה גבוהה יותר. הציר האופקי )

מח"מ של החוב )הזמן הממוצע של החזר ההלוואה  –משך החיים הממוצע 
( מבטא את גובה Yוהתשואה עליה למלווה( והוא ביחידות זמן.  הציר האופקי )

(. עקום הריבית יכול להיות קו % -התשואה )הריבית( והוא במונחי ריבית )ב 
בנה יש משמעויות מבחינת כדאיות אופן ישר, קו קעור , או קו קמור )לכל מ

ניהול החוב(. המיצוב של העקום ביחס לצירים והשיפוע שלו עשויים להשתנות  
 מעת לעת והשינויים בהם משפיעים על השקעות תלויות ריבית.

  תרחישי קיצון
Stress tests 

תרחיש המעריך את השינויים במדדי שוקי ההון בתקופה מוגדרת )בד"כ 
חיש קיצון יכולים להתבסס על נתוני עבר )משבר שקרה בעבר, שבוע(. תר

או התפתחות בולטת בשוק ההון מהעבר(, או להיות "סינטטיים" 
המוגדרים בשרירות )אך רצוי בכפוף להגיון כלכלי( ע"י מנהל הסיכונים. 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94#.D7.9E.D7.93.D7.93.D7.99_.D7.A4.D7.99.D7.96.D7.95.D7.A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%AA%D7%A0%D7%94_%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%97%D7%9C%D7%AA
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 הסבר מונח
מול תרחישי הקיצון אנו בודקים את ההשפעות על תיק ההשקעות 

 מהתרחשות תרחישים דומים.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 במשרד האוצר שוק ההוןאגף , לשעבר הממונה על שביטמאיר  -הכותב 


