
מימון וסוגיות מימון בשוק ההון

לדירקטוריםקורס מתקדם 

ל אלפא פתרונות פיננסיים"מנכ, ח איתן לוי"רו



?על מה נדבר היום

אשראי בנקאי מול אשראי חוץ בנקאי

 החובמושגי יסוד בשוק אגרות

סוגי אגרות חוב

 האשראי החוץ בנקאי בארץשוק בהתפתחות מגמות

 החברותדרוג חברות והשפעתן על

היבטי רגולציה בשוק אגרות החוב

 אגרות החוב בישראלועדת חודק והשפעתה על שוק



סוגי אשראי

  אשראי בנקאי

י   בנקים "ערבויות למיניהן הניתנות ע, מסגרות אשראי, ניכיון שיקים , הלוואות

(.בישראל בבעלות הבנקים)י חברות האשראי "או ע

אשראי חוץ בנקאי

מסגרות אשראי וערבויות הניתנות מגופים שאינם בנקים  , אגרות חוב , הלוואות 

:  לדוגמא

oבתי השקעות, קרנות פנסיה, קופות גמל, חברות ביטוח.

o (ברוש ועוד, ארבל, פניניסולה, קוגיטו) פרטיות וקרנות אשראי ממשלתיות

o פנינסולה, אחים נאוי)חברות פרטיות וציבוריות העוסקות במתן אשראי ,

(.אמפא קפיטל ועוד



מושגי יסוד 

 מנפיק( חברה , ממשלה ,spc)

קרן וריבית.

 (ח"צמוד מט, צמוד מדד, שקלי)אופן ההצמדה

תשואת ומחיר אגרת החוב.

תקופה לפדיון.

מ"מח-משך חיים ממוצע.

דירוג

מרווח סיכון

מחיר פארי



עקום תשואה שקלי



עקום תשואה צמוד מדד



ציפיות אינפלציה



סוגי אגרות חוב

אגרות חוב ממשלתיות•

גליל-צמוד מדד

שחר-שקלי

גילון-שקלי משתנה

ח"צמוד מט, שקלי, צמוד מדד-אגרות חוב קונצרניות•

אגרות חוב להמרה•

קישור לאתר כלכליסט לדוגמא  •

http://www.calcalist.co.il/

http://www.calcalist.co.il/


גורמים המשפיעים על התשואה

.חוסן פיננסי של המנפיק•
.סיכון הענף בו פועלת החברה•
.אי דירוג  החברה\דירוג•
.ההצמדהסוג •
(.משך חיים ממוצע)מ "מח•
.שינוי במחיר אגרת החוב•
.ח "סחירות האג•
..ועוד•



התפתחות שוק אגרות החוב בישראל 



חלוקה לפי סקטורים



הלוואות פרטיותהתפתחות 



דירוג אגרות חוב

הדירוג משקף את הערכת סוכנות  . דירוג אשראי הוא דעה לגבי סיכוני אשראי של הגוף המדורג
לעמוד בתשלומי התחייבויותיו במלואם ( תאגיד או ממשלה)הדירוג ליכולת ולנכונות של המנפיק 

.  ובזמן

 ביחס למנפיקים  , משקף את ההסתברות היחסית של המנפיק להגיע לכשל פירעוןהדירוג
.מדורגים אחרים

  דירוגי האשראי מתבססים על ניתוח מעמיק של אנליסטים מקצועיים אשר אוספים אינפורמציה
.מנתחים את האינפורמציה ומפרשים אותה, מהמנפיק וממקורות נוספים

 כל סוכנות דירוג אשראי מיישמת את  . דירוג אשראי מתמחות בהערכת סיכוני אשראיסוכנויות
.  המתודולוגיות שפיתחה ומשתמשת בסולם דירוג ספציפי כדי לבטא את הערכות הדירוג שלה

כדי לשקף את  ,D-ל AAAמסקנות הדירוג מתוקשרות בדרך כלל באמצעות סולם דירוג הנע בין 
.הערכת סיכוני האשראי לגופים המדורגים או למכשירי חוב המדורגים



חברות דירוג בארץ ובעולם

בארץ

 מעלות( נציגתStandard & Poor's)

מידרוג( נציגתMoody’s)

בעולם

Standard & Poor's

Moody’s

Fitch



סולמות דירוג

Aaa, Aa1, Aa2, Aa3, A1, A2, A3, Baa1, Baa2, Baa3Moody's Investment grade

Ba1, Ba2, Ba3, B1, B2, B3, Caa1, Caa2, Caa3, Ca, CMoody's Speculative grade

AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A-, BBB+, BBB, BBB-
S&P

Investment grade

BB+, BB, BB-, B+, B, B-, CCC+, CCC, CCC-, CC, C, R,SD, D
S&P

Speculative grade

AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A-, BBB+, BBB, BBB-
Fitch

Investment grade

BB+, BB, BB-, B+, B, B-, CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, DFitch

תחזית זו מהווה אינדיקציה למגמת ההתפתחות  . מוסיפות חברות הדירוג תחזית לשינוי הדירוג, בנוסף לכל דירוג

תחזית , תחזית שלילית: התחזיות נחלקות גם הן לשלוש.העתידית של דירוג האשראי של הגוף המדורג

כל רמת דירוג אמורה לשקף הסתברות שונה לאי החזר חוב ומסתמכת על פרמטרים . חיובית ותחזית יציבה

.פרמטרים חשבונאים ונתונים שונים, פיננסים



רגולציה בשוק אגרות החוב

הנפקה ראשונית

תשקיף מדף, תשקיף -תשקיף ההנפקה.

נאמן ושטר הנאמנות

בטחונות ושעבודים

התניות פיננסיות ועילות לפירעון מיידי

חתם מתמחר

מכרז מוסדי

מכרז לציבור

ח"אסיפת בעלי האג



ועדת חודק

 הועדה לקביעת פרמטרים להתייחסות גופים מוסדיים  " )"חודק"ועדת
"(  ממשלתיות-המעמידים אשראי באמצעות רכישת איגרות חוב לא

ב בשלהי  "על רקע משבר הסאב פריים שפרץ בארה, 2009הוקמה בשנת 
ן  "בעיקר כאלה שהשקיעו בנדל, שהביא לכך שחברות רבות2008
.  לא עמדו בתשלומים למחזיקי איגרות החוב, ל"בחו

 חודק דנה בצורך ליצור בקרב המשקיעים המוסדיים סטנדרטים  וועדת
וכלים מקצועיים לבחינת טיב הלווים על מנת להבטיח את כספי הציבור  

.המושקעים באמצעות גופים מוסדיים
 2010שנכנסו לתוקף ברבעון האחרון של , "ועדת חודק"עיקרי המלצות  ,

היו דרישה מהמשקיעים המוסדיים לבדיקה קפדנית של איגרות חוב  
והמלצות להתניות פיננסיות  ,הנסחרות בבורסה בישראל מצד אחד

.והתניות חוזיות מצד שני



עסקאות איגוח

י תזרים מזומנים מוגדר "אגרות חוב מגובות בנכסים הן אגרות חוב שפירעונן מובטח ע
.הצפוי לנבוע מנכס או מקבוצת נכסים פיננסים מוגדרים, מראש

 לגוף אחר ( היזם)המהלך שבו מועברים הנכסים הפיננסיים מבעליהם(SPE ) , אשר מנפיק
(.Securitization)נקרא איגוח , ניירות ערך ומעביר את התמורה ליזם

 בעיקר , ומכרו אותן לשוק, בנקים רבים איגחו הלוואות, 2008במהלך המשבר של שנת
, אלא שכאשר החל המשבר. מכשירי איגוח אלו אף נהנו מדירוג גבוה. בתחום המשכנתאות

,  שיעור הדיפולט בהן היה בהתאם, התברר כי הבנקים דחפו לשוק הלוואות בסיכון גבוה
.מה שהביא לחוסר אמון בשוק זה, וערכם של המכשירים צנח

 מתאימה בתחומי  חסרה עדיין תשתית שכיום בארץ תחום האיגוח אינו מפותח דיו משום
.והחשבונאותהרגולציה , המיסוי, החקיקה

ע שפרסמה מתווה  "בנק ישראל ולרשות ניי, בשנה שעברה הוקמה ועדה משותפת לאוצר
.ושל גופים נוספים( בעיקר משכנתאות)שיאפשר למכור בשוק תיקי הלוואות של בנקים 

תוך  , החוקית המתאימה לקידום האיגוחהתשתית יצירת על , במסגרת זו ממליצה הוועדה
.הסרת חסמים כגון בעיות מיסוי



יתרונות עסקאות האיגוח

 שיפור ההערכה וניהול הסיכונים של הצדדים בעסקת האיגוח והוזלה של
כתוצאה מהאפשרות לבודד סיכונים הנובעים מקבוצת נכסים , עלויות המימון

הדבר מאפשר . מוגדרת אשר מנותקת מסיכוני היזם של עסקת האיגוח
לשחקנים השונים בשוק ההון לנהל את נכסיהם והתחייבויותיהם בצורה טובה 

;  יותר

 והנגשת  , בנקאי-פיתוח שוק האשראי החוץ: מקורות האשראי במשקגיוון
האיגוח מאפשר העברת התחייבויות  . מקורות מימון לעסקים קטנים ובינוניים

ופינוי מקורות למתן הלוואות חדשות על ידי המערכת  , וסיכונים לשוק ההון
תוך שיפור הנגישות של עסקים קטנים ובינוניים למקורות , הבנקאית 

;  המימון

 באמצעות יצירת , אפיקי ההשקעה למשקיעים ולגופים המוסדייםהרחבת
המותאמת לפרופיל הסיכון של משקיע ספציפי ומגובה , חלופת השקעה חדשה

.  בבטוחות איכותיות



מ"מימון ישיר הנפקות בע-דוגמא

 מ היא חברה ייעודית חד תכליתית  "בע1(סדרה )מימון ישיר הנפקות

שהוקמה לצורך הנפקת איגרות החוב כנגד שעבוד תזרימי מזומנים מהלוואות  

.  מ נתנה ללקוחותיה"רכב שחברת מימון ישיר בע

 איגרות חוב כנגד תיק של הלוואות לרכישת רכבים שנתנה  החברה הנפיקה

.  מ ללקוחותיה הפרטיים כחלק ממהלך עסקיה הרגילים"חברת מימון ישיר בע

תזרים המזומנים של התיק המאוגח כולל תקבולים מהלוואות שקליות צמודות  

החברה המנפיקה רכשה את תזרים המזומנים . מדד הנפרעות על בסיס חודשי

עם סגירת . הצפוי מהחייבים בגין תיק ההלוואות המועברות בשווי הפארי

.  אגרות החוב כנגד התזרים המהוון שהועבר לחברה המנפיקההונפקו , העסקה

 מעלות  קבעו דירוג(ilAA(sf  שיונפקו על ידי  1חוב מסדרה לאיגרות

.החברה 



דוגמאות

:מתוך אתר חברת הדירוג מעלות

 1ריט

דיסקונט השקעות

וילאר

 קומיוניקישןבי

http://www.maalot.co.il/Content/Ratings/PracticeBro
wser.aspx?Practice_Id=1

http://www.maalot.co.il/Content/Ratings/PracticeBrowser.aspx?Practice_Id=1


דוגמאות  להנפקה

04.06זראסאי הפצה -זראסאי.pdf.

030615נייר שיווקי אדגר -אדגר.pdf

07.06.2015חברת חשמל  -חברת חשמל.pdf

זראסאי הפצה 04.06.pdf
נייר שיווקי אדגר 030615.pdf
חברת חשמל  07.06.2015.pdf


אתרים מומלצים

 ע "ניירשות–http://www.isa.gov.il/
 ישראלבנק-http://www.boi.org.il/
ע "הבורסה לניי-http://www.tase.co.il/
מערכת אינטרנט להודעות החברות-מאיה-http://maya.tase.co.il/

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה-http://www.cbs.gov.il/
Standard & Poor's  מעלות–http://www.maalot.co.il/
מידרוג-http://www.midroog.co.il/
ביזפורטל-http://www.bizportal.co.il/
גלובס-http://www.globes.co.il/
 כלכליסט-http://www.calcalist.co.il/
דה מרקר-http://www.themarker.com/
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תודה


