
שוק ופרקטיקה, תיאוריה-מימון חברות ופרויקטים 

2019מרץ 

התעשייניםהתאחדות
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עסקי-סודי 

Middleחברות15,000כקיימותבישראל▪ Marketהעסקימהמגזר3%-כהמהוות.

Middleהחברות▪ Marketמכלל18%-וכהעסקיבמגזרמהעובדים21%כמעסיקות

.(עובדים575,000)במשקהמועסקים

העסקילתוצר19%ותורמות₪מיליארדי225כעלעומדאלהחברותשלהעסקימחזורן▪

.בישראל

Middleחברותפילוח▪ Marketמעטלאגםבתוכןלכלולניתן,חדאינוהתעשיהמתחום

.דומיםצרכיםובעלותיחסיתקטנותחברות

₪'מ50-500מחזור▪

עובדים20-400מועסקים▪

בישראלMiddle Marketחברות 

רקע
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עסקי-סודי 

Middleהחברותמתמודדותעימוהמרכזיהקושי Marketדבר,לאשראינגישותהיעדרהינו

:לומובילשלהןההתנהלותביכולתהפוגע

הפוטנציאליהגידולבלימת➢

עתידיותבהשקעותהיעדר➢

קשיי המימון
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עסקי-סודי 

חליפת המימון

הון זר 

לזמן קצר 
(לקוחות ומלאי, הון חוזר)

הון זר לזמן ארוך  
(הפסדי עבר, רכוש קבוע)

הון עצמי
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עסקי-סודי 

Middle Marketהתפלגות שיעור האשראי בפועל של חברות 

ביחס לאשראי שהן נזקקות לו

28%

48%

24%

90% 50-90% 0-50%
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עסקי-סודי 

ג"יחס אשראי עסקי לתמ
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רמת המינוף בישראל נמוכה ביחס למדינות המערב
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עסקי-סודי 

(ח"מיליארדי ש)יתרת אשראי מגזר עסקים בינוניים במערכת הבנקאית 

76.6 74.5
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4.4%צמיחה שנתית משוקללת 
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עסקי-סודי 

מימון אפשרי אופטימלי, תכנון ריאלי-ערוצי המימון 

/ גיוס הון
ח  "אג

בבורסה

מימון  
בנקאי

/  קרנות
קרנות  

בערבות 
מדינה

מימון חוץ 
בנקאי
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עסקי-סודי 

?Middle Marketהאם מימון אופטימלי הוא אפשרי לחברות ה 

חברהכלבפנישווהבאופןפתוחיםהמימוןערוציכללא➢

גבוהיםסףתנאיעםערוץהואהבורסאיהמימוןערוץ➢

סלקטיביהינוהבנקאיהמימוןערוץ➢

זמיןאךיותריקר-בנקאיחוץערוץ➢

לענףבהתאםהמימוןבאפשרויותשונות➢
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עסקי-סודי 

יחס הון זר להון עצמי-( Financial Leverage)מנוף פיננסי 

?זרבהוןלהתממןכדאיהאם?הלוואותליטוללמה➢

יותררחבהפעילותלבצעלחברהלמעשהמאפשר(המנוף)הזרההון➢

.החברהשלהעצמיההוןשמאפשרממה

החברההעצמילהוןביחסיותרגדולהחברהשלהזרההוןשהיקףככל➢

שניומצדיותרגבוההביצועויכולתחדשותהזדמנויותלעצמהיוצרת

.החזריכולתואיתזריםלסיכוניעצמהאתמכניסה
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עסקי-סודי 

דוגמא-( Financial Leverage)מנוף פיננסי 

:זרובהוןעצמיבמימון₪'מ100בן"נדלרוכשתחברה➢

₪'מ10חברהשווי=₪'מ90הלוואה,₪'מ10עצמיהון➢

,₪'מ20להוכפלהחברהשווי=₪'מ110ל10%בעלהן"הנדלשווי➢

יותרגבוההעתידיהחברהתזרים

החברהתזרים,0החברהשווי=₪'מ90ל10%בירדן"הנדלשווי➢

ההלוואהבהחזרקשייםויתכנויותרנמוךהעתידי
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עסקי-סודי 

(₪' מ100-500חברות תעשיה במחזורים של 13)ניתוח חברות תעשיה בורסאיות 

אחוזיםאחוזים 

11.1%ק"אשראי לז6.0%מזומנים

15.7%ספקים  24.8%לקוחות  

13.4%מלאי  

6.4%אחר5.2%אחר

33.2%התחייבויות שוטפות49.4%רכוש שוטף

12.0%א"אשראי ז44.8%רכוש קבוע

5.1%ח"אג5.9%רכוש אחר

3.5%א"אחר ז

20.6%א"התחייבויות לז50.7%רכוש לזמן ארוך

23.4%מניות ופרמיה

19.5%עודפים  

3.3%קרנות אחרות

46.2%הון עצמי

100.0%כ התחייבויות"סה100.0%כ נכסים"סה

₪'מ264ממוצעמחזור➢

1.35%מהמחזורמימוןהוצאות➢

(מהרווח20-25%-כמהוותהמימוןהוצאות)

5%ממוצערווחאחוז➢
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עסקי-סודי 

(₪' מ100-500חברות תעשיה במחזורים של 15)ניתוח חברות תעשיה פרטיות 

3%מהמחזורמימוןהוצאות➢

(מהרווח50%-כמהוותהמימוןהוצאות)

5.5%ממוצערווחאחוז➢

אחוזיםאחוזים 

16.7%ק"אשראי לז8.6%מזומנים

17.8%ספקים  27.0%לקוחות  

13.0%מלאי  

13.6%אחר9.2%אחר

48.1%התחייבויות שוטפות57.8%רכוש שוטף

11.5%א"אשראי ז30.5%רכוש קבוע

7.0%א"אחר ז11.7%רכוש אחר

18.5%א"התחייבויות לז42.2%רכוש לזמן ארוך

24.3%מניות ופרמיה

9.1%עודפים  

33.4%הון עצמי

100.0%כ התחייבויות"סה100.0%כ נכסים"סה
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עסקי-סודי 

השוואת חברות תעשיה פרטיות לציבורית

ציבוריות

הון עצמי 

46%

א  "אשראי ז
21%

ק"זאשראי 
33%

1.3%מימון 

פרטיות

הון עצמי

33%

א  "אשראי ז
18%

ק"זאשראי 
48%

3%מימון 
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עסקי-סודי 

אשראי למימון פעילות לזמן קצר

חודשים' מס
מלאי•

90/120+ ש 
לקוחות•

צמיחה  
אורגנית

גידול בפעילות השוטפת•

לקוחות ומלאי

40%

ספקים

17%

פער  

220%

יקרויותריציבפחותק"לזאשראי➢

אשראילמצוקתוגורםמתרחבהפערצמיחהשלבתקופה➢

ומיותרותגבוהותמימוןוהוצאות
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עסקי-סודי 

מימון פעילות לזמן קצר

בחודש₪'מ20-כ,₪'מ238-שנתימחזור➢

לשלםמתחיליםואז,מכירות-שלישיחודש,יצור-שניחודש,מלאירכישת-ראשוןחודש➢

לספקים

לשלםנידרשתקופהאותהבכלובינתיים,בממוצע105+שבנוסףמשלמיםלקוחות➢

0+שבתנאיקבועותהוצאות

₪'מ70כשלפער-התעשייתיותהציבוריותבחברות➢

פעילותחודשי3.5כשלמימון➢

יקריםכשהםגםשוניםממקורותהלוואותונטילתלסחרורלגרוםעלולק"זבאשראימחסור➢

(ספרתיותדובריביותלעיתים)מאוד

השוטףלתזריםמעברמידיגבוהפיננסילמנוףלהביאעלולכזהמצב➢
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עסקי-סודי 

פרמטרים בבחירת מקור האשראי

מטרת 
המימון

זמינות  
האשראי

מחיר  
המימון

לוח  
סילוקין

אמות  
מידה 

פיננסיות

ערבויות

מחיר המימון

השתתפות  ברווחים ולפעמים אפשרות  
להון בחברה

ריביות פיגורים הצלחה/ דמי ניהול

לא / ריבית קבועה
צמודה

ב הפריים"ע

ותנאי ההלוואהפרעונות

חזוי של החברהלתזריםהתאמה 

"פיקים"לפתרונות 
/  קרן קבועה

החזר קבוע

תקופת גרייס

ס"ללוהתאמה 



18

עסקי-סודי 

(Covenants)אמות מידה פיננסיות 

רווח תפעולי

Ebitda

יחס הון חוזר

מוחשי לסך מאזן/ הון עצמי

:השלכות-הפרות

לתקינהבהתאם-לקצרארוךחובהסבות➢

החברהלרגלימתחתהמימוןשטיחלשמיטתקצרההדרךומשם-חיעסקהערת➢



19

עסקי-סודי 

מיידיעילות להעמדה לפירעון 

פירעוןחדלות➢

בעלותשינוי➢

ס"בלועמידהאי➢

ריפויתקופותולאפשרשניתןככללהגבילחשוב-פיננסיותבהתניותעמידהאי➢

מידיגורףיהיהשלאלהגבילחשוב-הסכםמתנאיתנאיהפרת➢
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עסקי-סודי 

ניהול פיננסי מבוקר ומחושב

מסודרתזריםניהול➢

אמתנתוני➢

שקיפות➢

('וכדפרויקטים/השקעה/שוטף)מוקדמתהיערכות➢

מועדמבעודועדכוןמידהבאמותעמידה➢
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מבט תיאורטי בתחום המימון–' פרק א
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עסקי-סודי 

שלמשילובבנויחברהשלההוןמבנה▪

פעילותמימוןלצורךוחובעצמיהון

ובטווחהקצרבטווחוצמיחתההחברה

הארוך

מכשיריםשלממידרגבנויהפירמההון▪

מחוב,והסיכויהסיכוןברמותהנבדלים

החברהנכסיעלבכירותהמעניקבכיר

ועד,בלבדקבועהלריביתוזכותבפירוק

לרווחיםזכותהמעניקמניותלהון

(הסיכוןומירבהסיכוימירב)השיוריים

מכשיריםקיימיםאלוקצוותשתיבין▪

ועדמשפטיתנחותמחוב,רבים

מניותכדוגמתהיברידייםמכשירים

המירותח"אגאובכורה

(capital)מבנה ההון של פירמה 

רקע
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עסקי-סודי 

מבנה ההון של פירמה

העצמיההוןשללדוגמארבדים

אשר יכולים להוביל  , לא מאופיין בתשלומים שוטפים▪

לחדלות פירעון

ללא מועד פדיון או תשלום ואמור להיות חלק קבוע ממבנה  ▪

ההון של החברה

מספק כרית לספיגת הפסדים בחדלות פירעון ▪

הון מניות
מכשירים 

היברידיים

מכשירי הון היברידיים משלבים תכונות של הון וחוב  ▪

עמוק ומגוון למשקיעים  , ומאפשרים לקיים שוק הון בריא

ומנפיקים כאחד

:כוללים בין היתר, מכשירים היברידיים הקיימים בשוק▪

מניות בכורה  ✓

COCO(Contingent convertible)ח "אג✓

ח הניתן לתשלום במניות חלף מזומן"אג✓
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עסקי-סודי 

מבנה החוב של פירמה

פיננסיחובשללדוגמארבדים

נחותחוב  חוב בכיר

חוב בכיר  

ללא  

בטוחה

חוב נחות הינו הלוואה או בטוחה  ▪

בהתייחסות  , המוגדרים משפטית

מתחת להלוואות  , לסדר נשייה

נוספות במאזן החברה  

שיעור ריבית ההלוואה בחוב נחות ▪

יהיה ככלל גבוה ביחס לריבית של  

זאת על מנת לפצות על , חוב בכיר

תוספת הסיכון של סדר הנשייה  

בתרחיש של חדלות פירעון

לתקופה מוגדרת וידועה  מגוייסהחוב בכיר ▪

מראש ומוענק בתמורה לתשלום ריבית  

המגלמת את פרמיית הסיכון של פירמה  

בעיני המשקיעים ומגולמת בין היתר  

בדירוג אשראי

,  בתרחיש של חדלות פירעון של החברה▪

החוב בכיר נמצא ברמת הבכירות  

הגבוהה ביותר במאזן החברה

הענקת חוב בכיר לחברה מלווה  , לרוב▪

ברישום של שעבוד כבטוחה לחדלות  

פירעון והעמדת התניות פיננסיות  

(covenants)

בטוחה אין רישום  ללאבחוב בכיר ▪

של בטוחה כנגד החוב

בתרחיש של חדלות פירעון  , משכך▪

החזר החוב יתבצע מהמקורות  

ומתזרימיההזמינים של החברה 

בכפוף לרמת הבכירות  , הפנויים

ביחס להלוואות אחרות 
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עסקי-סודי 

(Corporate Finance)מימון תאגידי –חלופות למימון חברות 

התאגידיהמימוןעקרונות

מחיר,הוןמבנה,כספיםגיוסהכוללותפיננסיותסוגיותעםחברהשלהתמודדויותבמכלולעוסקתאגידימימון▪

.פיננסיםסיכוניםניהול,ההון

יציבותה,הפיננסימינופהעלההשלכותבחינתתוךולצמיחתהלפעילותהמשאביםמקצההחברההנהלת▪

:היתרביןיכללוהמימוןמקורות.המימוןועלויותהפיננסית

(הונייםמאפייניםעםערךוניירותבכורהמניות)היברידייםומכשיריםמניותהכוללעצמיהון✓

פיננסיםמוסדותידיעלהניתנותשונותוהלוואותח"אגבעיקרכולל–חוב✓

ברווחיםלשימושבאלטרנטיבותהסוגיהעומדתתאגידשלהפיננסיתבפעילותההחלטותקבלתבמוקד,כןכמו▪

:היתרביןכוללותהאלטרנטיבות.השוטפתמהפעילותשנוצרים

פיננסימינוףוהורדתחובהחזר✓

החוזרההוןשלנכוןוניהולהנזילותרמתחיזוק–הקצרבטווחבפעילותחוזרתהשקעה✓

ומיזוגיםברכישותאו/ופיזייםבנכסיםהשקעותלרבות,החברהבפעילותעתידיותהשקעות✓

דיבידנדיםחלוקת✓
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עסקי-סודי 

(Project Finance)פרויקטאלימימון –חלופות למימון חברות 

רקע

הממשלהעלמוטלתאספקתועלהאחריותאשר,ציבורימוצרהןתשתיות▪

תשתיותפרוייקטילמימוןביותרהנפוצההשיטה,ההיסטוריהלאורך▪

המדינהתקציבהייתה

ארוךלטווחהפרויקטיםמימוןשיטתהתפתחההאחרונותהשנים25-ב▪

PFI\BOTבשיטת

:הפרויקטיםמימוןשיטתיתרונות▪

הגבוהותהתקציביותהעלויותשלארוךלזמןפריסה✓

עסקי/פרטיאחדגורםאצלהאחריותריכוז✓

תקופתאתלקצרמאפשרמכרזלאחרפרטייזםידיעלביצוע✓

היעילותוהגדלתלתושביםהתועלתהגדלת,ההקמה

להסכםצדכלשליחסיליתרוןבהתאםסיכוניםחלוקת✓

פרמטר
מימון 

תקציבי

מימון 

פרויקטאלי

עלויות  

פיתוח

תקציב  

המדינה

+ מדינה 

יזם

עלויות  

הקמה

תקציב  

המדינה

+ יזם 

מממנים

עלויות  

תפעול

תקציב  

המדינה

הכנסות  

הפרויקט  

א"לט

גורם מרכז
מדינת  

ישראל
יזם

תקופת  

הקמה
ארוכה

מהירה  

יותר
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עסקי-סודי 

(Project Finance)פרויקטאלימימון –חלופות למימון חברות 

הפרויקטאליהמימוןעקרונות

,סטודנטיםמעונות,חניונים,משפטבתי,ממשלהמשרדי)בינוי:הבאיםבתחומיםבעיקרמאופייןפרויקטאלימימון▪

,קונבנציונאליותכוחתחנות)אנרגיה,(התפלהומתקנישפכיםטיהורמתקני)המיםמשק,(להשכרהודיורחוליםבתי

(יםונמליתשתיות,רכבות)ותחבורה(ופסולתטבעיגזמתקני,מתחדשותאנרגיותשלכוחתחנות

להבטחתומביטחונותמהפרויקטהנובעהמזומניםתזריםמתוךהינוהפרויקטהלוואותלפירעוןהיחידהמקור▪

Non)וקיימיםככל,ההלוואה – Recourse)

הפרויקטחברתמנכסירקלהיפרעיכולהמלווה.מהיזםכספיםלדרושיכולאינוהמלווהפירעוןחדלותשלבמקרה▪

הפיננסיתהסגירהבמועדהפרויקטלהקמתכבטוחותהועמדושכאלוככל,וערבויותנוספיםובטחונות

במקרים.הזכייןמצדהפרהאירועיבקרות,לבעלותוהפרויקטאתלהעבירהזכותקיימתלמזמיןאו/ולרשות,כ"בד▪

וחומרתןההפרותסוגיביןכתלותבהתאםמשתנההתביעהזכותלבעליהפיצוי,אלו
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עסקי-סודי 

(Project Finance)פרויקטאלימימון –חלופות למימון חברות 

פרויקטאלילמימוןעקרונות

:הקמהעלות–הנדרשהמימוןהיקף▪

75%-90%

10%-25%

הון עצמי וחוב נחות

הון עצמי✓

הלוואות בעלים✓

Mezzanine-חוב נחות ✓

חוב בכיר

הלוואות ממוסדות  ✓

פיננסים או באמצעות  

קונסורציום

ל"גיוס מגופים בינ✓

100%
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עסקי-סודי 

(Project Finance)פרויקטאלימימון –חלופות למימון חברות 

Publicבמודלסיכוניםחלוקתמסגרת Private Partnerships
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שוק המימון בישראל–' פרק ב
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עסקי-סודי 

שוק המימון בישראל

(1)(1)במשקמהמלוויםהאשראייתרותשלנכסיםפילוח

2017יוני , בנק ישראל–יתרות האשראי מהמלווים במשק : מקור(1)

ממשקי בית ואחרים, חברות כרטיסי אשראי, אשראי ממשלתי(2)

971–בנקים 

₪  מיליארד 

(44%)

686–מוסדיים 

₪  מיליארד 

(31%)

אשראי מתושבי  

265–חוץ

( 12%)₪ מיליארד 

292–(2)אחרים

₪  מיליארד 

₪  מיליארד 2,214-בכסך היקף האשראי במשק מסתכם 
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עסקי-סודי 

1,146; 
52%

797; 36%

271; 12%

הלוואות ח סחירות"אג ח לא סחירות"אג

859; 39%

514; 23%

840; 38%

מגזר העסקי משקי הבית ציבורי

שוק המימון בישראל

(2)(1)במשקמהמלוויםהאשראייתרותשלנכסיםפילוח

2017יוני , בנק ישראל–יתרות האשראי מהמלווים במשק : מקור(1)

ממשקי בית ואחרים, חברות כרטיסי אשראי, אשראי ממשלתי(2)

(₪במיליארדי )סך היקף האשראי במשק לפי סוגים  (₪במיליארדי )סך היקף האשראי במשק לפי מגזרים 
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עסקי-סודי 

שוק האקוויטי בישראל  

ראשוניותהנפקותכוללערךלניירותבורסה:לחברותהוןמקורות

₪  מיליארד 820
שווי שוק כולל של חברות  

(1)הנסחרות בבורסה

₪  מיליארד 5.5
י בעלי  "שווי המניות שנמכרו ע

(2)2016עניין לציבור בשנת 

₪  מיליארד 1.2
שווי הנפקות ראשוניות  

שבוצעו במחצית הראשונה  

(3)2017של שנת 

2016נכון לתאריך לסוף שנת , אתר הבורסה לניירות ערך: מקור(1)

2016סקירה שנתית של הבורסה לניירות ערך לשנת : מקור(2)

הבורסה לניירות ערך-2017סיכום המחצית הראשונה של : מקור(3)

שמניותיהן,החברות451שלהשוקשווי

שנתבסוףאביבבתלבבורסהנסחרו

שקלמיליארד820-בכהסתכם,2016

השוקמשווי14%-בכנמוך–השנהבסוף

שנתבסוףהבורסאיותהחברות461של

(שקלמיליארד951-כ)2015

הראשונהבמחציתראשוניותהנפקותגל

חדשותמניותחברות8–2017לשנת

יותר-אביבבתלבבורסהלמסחרנרשמו

בשנתייםשנרשמוהחברותמספרמכל

.שקלמיליארד1.2-כגייסו-יחדהאחרונות

שנתבכל₪מיליון259שלגיוסלעומתזאת

2016

י"עמניותמכירותנמשכו2016בשנת

המכירותבלטוהשנהכאשר,ענייןבעלי

הציבורהחזקותאתלהגדילשנועדו

המדדיםרפורמתבכללילעמודבמטרה

9/2/2017-בלתוקפהשנכנסה
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עסקי-סודי 

שוק האקוויטי בישראל  

(1)בישראלהמניותבשוקהוןגיוס:לחברותהוןמקורות

2016סקירה שנתית של הבורסה לניירות ערך לשנת : מקור(1)

הקצאות פרטיות
היקף הנפקות של  

חברות קיימות

הנפקות של חברות  

חדשות
מימוש אופציות

2,387
3,273

4,138

3,479 1,808

1,298

392

338

726

1,355

149

259

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

2014 2015 2016

מקרא צבעים

71
58

76

65 84
69

5 2 3

-

20

40

60

80

100

120

140

160

2014 2015 2016

(₪במיליוני )היקף גיוסים בבורסה הנפקות' מס

כ"סהכ"סה 6,4215,5687,613 141 144 148

(₪במיליוני )היקף גיוסים בבורסה  הנפקות' מס
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עסקי-סודי 

בנקים-שוק החוב העסקי בישראל 

(1)פעילותוהיקפיסקירת

2017יוני , בנק ישראל–יתרות האשראי מהמלווים במשק : מקור(1)

375 388 394 399

399
430 452 463

87
96

105 109

-

200

400

600

800

1,000

2014 2015 2016 2017יוני 

מגזר עסקימשקי בית מגזר ציבורי

מקרא צבעים

כ"סה 971914861 951

(₪במיליארדי )יתרת אשראי במערכת הבנקאית 
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עסקי-סודי 

בנקים-שוק החוב העסקי בישראל 

הסיכוןהפחתתלטובת,מוסדייםבשיתוףסינדיקציהעסקאותהיתרביןמבצעיםבנקיםהעסקיהאשראיבתחום

מאידךהלוואותותפעולבחיתוםהבנקאייםוהיתרונותמחדהמוסדיתהנזילותוניצול

הבנקיםבהובלתלרוב(ומוסדייםבנקיםשל)סינדיקציהעסקת▪

ומתפעלהסינדיקציהשמארגןמובילגוףעקביותרנוחמ"המוניהול▪

חסרונות ללווה יתרונות ללווה

ציבוריאגחלעומתמקלותדיווחחובות▪

,העדפותיהסמךעליבנהאשר,יחידסילוקיןלוח▪

בטווחלתפעולנוח)החברהשלויכולותיהצרכיה

(הארוך

והןללווההןאחתכתובתמהווההסינדיקציהמנהל▪

(השוטפתההתנהלותבמסגרתנוח)המלוויםליתר

שללהסכמהבכפוף)בשעבודיםהטיפולאתמפשט▪

(ביטחונותשיתוףעלהקיימיםהמלווים

ומתןמשאיכולותהמצריךומורכבארוךהליך▪

והעדפותיהםהגופיםעםמעמיקההכרות,גבוהות

בשלביותרהנמוךהמשותףלמכנההתכנסות▪

שוניםמלוויםגופיםשלשונותהעדפות
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עסקי-סודי 

בנקים-שוק החוב העסקי בישראל 

באזלרגולציית

:הינםההמלצותעיקרי

יחסיםקביעת,השוניםהרבדיםלחישובהתאמות–ההוןבבסיסההכרהואופןשקיפות,איכותהעלאת✓

מינימאליים

חוץסיכוניםהוספת,רגישותניתוחיביצוע–מאזנייםחוץסיכוניםעלבדגש,סיכוניםזיהוייכולתשיפור✓

לנגזריםהנוגעיםמאזניים

(מאזניוחוץמאזני)לסיכוןלחשיפהביחסראשוניהון–מינימאלימינוףיחסהוספת✓

יחסובדיקתהקרובלחודשנזילותבדיקת–הבנקשלהמימוןמקורותובחינתקצרלטווחנזילותבחינת✓

מימוןצרכימולמימוןמקורות

:שעיקרן,3באזללהוראותבנוגעישראלבנקשלטיוטהפורסמה2012בשנת▪

הפועליםובנקלאומיבנקעבורספציפית13.5%-ו,12.5%-מיפחתלאהכוללההוןיחס✓

הליבההוןביחסירידהשלבמקרההתאגידשלרגילותלמניותהונייםמכשיריםלהמרתכללים✓

השוניםההוןרבדילחישובוכלליםניכויים,התאמות✓

הסיכוןנכסיבחישובותיקוניםהתאמות✓

2017לשנתעדנפרסההוראותיישום✓
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עסקי-סודי 

ח ציבורי"אג-שוק החוב העסקי בישראל 

ח"אגגיוסיפילוח

32.3%; ציבור

;  קרנות נאמנות
26.7%

קופות גמל 
;  והשתלמות
18.1%

;  חברות ביטוח
14.9%

;  קרנות פנסיה
7.3%

; )*(אחרים 
0.6%

2017ספטמבר –ח פרטיות וסחירות "מחזיקי אג

בנקים ומשקיעים אחרים)*( 

(₪במיליארדי )2013-2017ח פרטיות וסחירות "החזקות אג

2013 2014 2015 2016 2017

271.4 

263.7 

274.1 

298.1 

321.0 
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עסקי-סודי 

ח ציבורי"אג-שוק החוב העסקי בישראל 

בשוקוהתשואותהריביתירידתרקעעל,האחרונותבשניםמשמעותיגידולחווההחובאגרותשוק

בהתמדהצומחיםפעילותםהיקפיאשרזריםלמנפיקיםהשוקפתיחתרקעעלוכל

39.3 39.3
34.2

40.8

51.6

62.8

52.1

-

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

היקף עסקאות

0.9

0.6
1.8

3.2

5.5
4.8

7.8

-

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2011-2014בעוד שבשנים , ₪מיליארד 65-סך ההנפקות עמד על ממוצע שנתי של כ2015-2017בשנים ▪

₪ מיליארד 40-הממוצע השנתי היה כ

(2)(₪במיליוני )ח חברות ישראליות "הנפקות אג (1)(₪במיליוני )גיוסים של חברות זרות בבורסה בת אביב 

אוקטובר בלבד-כוללים הנפקות בחודשים ינואר2017נתוני (1)

המשך הנפקות בקצב ממוצע  . אוקטובר בלבד-כוללים הנפקות בחודשים ינואר2017נתוני (2)

2016-ללא שינוי משמעותי מ, ₪מיליארד 62.5-לכיגדיל את סך ההנפקות 
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עסקי-סודי 

ח ציבורי"אג-שוק החוב העסקי בישראל 

ב"ובארהמקומימבט–הסיכוןמרווחיעלמבט

אייטריפלנתוני*



41

עסקי-סודי 

ח ציבורי"אג-שוק החוב העסקי בישראל 

משמעותיתפעילותהמרכזיםענפיםמהוויםוהבנקיםן"הנדלענפי,ענפיבמבט-(1)תעשיהענפילפיפילוח

זהבמגזרהחובגיוסיבהיקפיעלייהחלה,הגזשוקפיתוחעםהאחרונותבשנים;ח"האגבשוק

וגזהתעשייהענףגיוסי,תקופהבאותה.10%-כשלשנתיבממוצעהגיוססכומיגדלו2011-2016השניםבין▪

20%שלשנתיבממוצעצמחון"הנדלענףוגיוסי(2012-במשמעותיתקפיצהעם)56%שלשנתיבממוצעצמחו

2פיכמעט2015-2016בשניםקפצוהשונותוהאחזקהההשקעהחברותגיוסי▪

בהנפקותקפיצהחלה2016בשנת.2011-2013בשניםח"אגהנפקותהיולא!(בנקיםללא)הפיננסיםבענף▪

הרגולטוראישורקבלתלאחר)בנקאיחוץאשראיחברותשלמהנפקותבעיקרשנבעה390%-בכהענף

(₪מיליארד5עדשלבסכומיםלהנפקות

ספטמבר בלבד-כוללים את החודשים ינואר2017נתוני (1)

בנקים ן ובינוי"נדל מסחר ושרותים השקעות פיננסים ביטוח תעשייה וגז

9.9 

12.2 

7.4 

1.9 

0.2 
1.5 

7.8 

18.3 

15.3 

8.7 

3.0 

0.3 

3.1 2.9 

16.6 
17.8 

14.2 

5.8 

1.4 
1.8 

5.2 

8.3 

17.1 

4.9 4.7 

1.7 
2.3 

13.0 
2014

2015

2016

2017
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עסקי-סודי 

ח ציבורי"אג-שוק החוב העסקי בישראל 

(1)תעשיהענפילפיפילוח

פילוח לפי הצמדה חברות ממשלתיות מול פרטיות

לפי סחירותח מגזר פרטי "הנפקות אגפילוח לפי דירוגים

72% 71%
78%

49%
57% 50%

43%

21% 26%
18%

32%

37%
41%

42%

7%

3% 4%

8%

3% 5%

1%

0%
0%

0%

11%

3% 4%

14%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

צמוד מדד לא צמוד בריבית קבועה לא צמוד בריבית משתנה ח"צמוד ונקוב מט

13%
25%

6% 5% 5% 9% 12%

87%
75%

94% 95% 95% 91% 88%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ממשלתי פרטי

65% 65%

36% 44%
64% 59%

46%

28% 30%

49% 39%

26% 27%
40%

4% 0%
8% 5%

7% 9% 4%

3% 5% 6%

11%

4% 5%

10%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ומעלה-AAדירוג  כולל +A-ל-Aדירוג בין  כולל +BBB-דירוג מתחת ל ללא דירוג

15% 17%
6%

20%
5% 6% 9%

85% 83%
94%

80%
95% 94% 91%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

לא סחיר סחיר

ספטמבר בלבד-כוללים את החודשים ינואר2017נתוני (1)
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עסקי-סודי 

תהליך הנפקה בבורסה-שוק החוב העסקי בישראל 

:הכנת המסמכים הדרושים להנפקה( 1)

טיוטת תשקיף▪

דוחות כספיים▪

מסמכים משפטיים▪

דירוג החוב המונפק( 2)

שלב זה אינו הכרחי )

(בהכרח בהנפקה ציבורית

דיונים מול רשות  ( 3)

ניירות ערך והבורסה  

לקבלת היתר

:שלב המכרז המוסדי( 4)

בחירת חתמים▪

▪Road Show למוסדיים

תוצאות המכרז המוסדי▪

:שלב ההנפקה לציבור( 5)

פרסום המכרז לציבור▪

קבלת תמורת ההנפקה▪

דיווח שטוף לבורסה ולרשות ניירות  ( 6)

:ערך

דוחות כספיים שנתיים ורבעוניים▪

דיווחים מיידים לבורסה▪

מצדהביקושיםעלבהתבססתחרותיבהליךנקבעות(הריביתושיעוריהחובסכום)ההנפקהתוצאות

ממשלתיתבחברהחודשים10-12-ופרטיתבחברהחודשים4-6הינוההנפקהמשך.המשקיעים
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עסקי-סודי 

תהליך הנפקה בבורסה-שוק החוב העסקי בישראל 

בבורסההנפקהתנאי

:ודירוגעצמיהוןתנאי▪

,או₪מיליון24שלעצמיהון✓

,או3BaaאוBBB–ודירוג₪מיליון16שלעצמיהון✓

,אוBBB–ל"בינדירוגאו3AאוA–מקומידירוג✓

,או₪מיליון200שלסדרהשווי✓

₪מיליון200של(ח"אגהמנפיקהבורסאיתלחברה)נסחרותמניותשווי✓

₪מיליון36שלציבורהחזקותשווי✓

אחדכל₪'א200שלמינימליתהחזקהעםשוניםמחזיקים35לפחות✓
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עסקי-סודי 

ח ציבורי"אג-שוק החוב העסקי בישראל 

(1)חודקועדת

קונצרנייםח"באגלהשקעההנוגעבכלמוסדייםגופיםשלהסיכוניםוניהולההשקעההליךושיפורלבחינתהוקמה▪

המלוויםמולאמיתימ"מוללא"אחיד"מוצרומוכרותההנפקהתנאיאתקובעותהיוהמנפיקותהחברות,הועדהמסקנותלפרסוםעד▪

ומוסדריםברוריםקובננטיםוללא

:הבאיםהשלביםאתהיתרביןשכללמוסדרהשקעההליךקבעוהועדההמלצות▪

'וכומחמ,הצמדות,החובלבכירותבהתאםח"אגסוגישלרחבמגווןפניעלההשקעותפיזור✓

מקיפהאנליזהוביצועהחברהעלחומריםקבלת✓

אחרותחוזיותוהתניותפיננסייםיחסיםכוללומומלציםמינימלייםקובננטיםקביעת✓

המוסדיבגוף(השקעהועדות)פנימימדרגפיעללהשקעהבנוגעהחלטותקבלת✓

החובחיילאורךשוטףבאופןונתוניםמידעקבלת✓

:ההנפקהלפניעסקיםימי7לפחותלקבלצריךמוסדיגוףכינקבעהועדהמהמלצותכחלק✓

הנפקהמזכראומדףהצעת,תשקיף✓

נאמנותשטר✓

דירוגחות"דו✓
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עסקי-סודי 

ח ציבורי"אג-שוק החוב העסקי בישראל 

(2)חודקועדת

:כוללתהנדרשתהאנליזה▪

המנפיקשלוהעסקיהפיננסימצבובחינת✓

הנאמנותבשטרהמשפטיותוהזכויותהכלכלייםהתנאיםבחינת✓

התמורהייעודבחינת✓

קובננטיםשלוקיומםהחובהחזריכולתבחינת✓

:לכלולצריךפרטיותחברותעבורההנפקהמזכר▪

כספייםחות"דו✓

ועסקיוהתאגידלגביפרטים✓

משרהונושאיבתאגידענייןבעלילגביפרטים✓

מימוןהיבטי✓

מהותייםבאירועיםמיידיםדיווחיםלמתןהמנפיקיםמהגופיםדרישהכללוהועדההמלצות▪

נדרשותמידהואמותלהתניותמסגרתכוללח"אגלרכישתבנוגעמדיניותיגבשוהמוסדייםבגופיםההשקעהועדותכיהמליצההועדה▪

:מומלציםקובננטים▪

דירוגהורדתבעתאוטומטיתריביתתוספת✓

ויעילותנזילות,רווחיותיחסי,פיננסימנוף:פיננסייםיחסים✓

במועדתשלוםאי,מהותיתהשפעהבעליאירועים,צולבתפירעוןחדלות,שליטהשינוי–מידילפירעוןתנאים✓
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עסקי-סודי 

?מהו דירוג אשראי

ליכולתהדירוגסוכנותהערכתאתמשקףהדירוג.המדורגהגוףשלאשראיסיכונילגבידעההואאשראידירוג▪

ובזמןבמלואםהתחייבויותיובתשלומילעמוד(ממשלהאותאגיד)המנפיקשלולנכונות

אחריםמדורגיםלמנפיקיםביחס,פירעוןלכשללהגיעהמנפיקשלהיחסיתההסתברותאתמשקףהדירוג▪

לסבירות,כלומר.(הלוואותאוחובאגרות)ספציפייםחובמכשירישלהאשראילסיכוניגםמתייחסיםאשראידירוגי▪

אחריםמדורגיםחובלמכשיריביחס,פירעוןלחדלותלהגיעחובמכשירשלהיחסית

:אינםהדירוגים▪

משפטיתדעתחוות✓

מכירהאוההחזקהאוקניהאוהשקעההמלצת✓

למשקיעהתאמתואוהשוקלמחירמדד✓

לנזילותמדד✓

לתנודתיותמדד✓

"רעה"או"טובה"לחברההגדרה✓

תאגידימשטרשלהערכה✓

בודדאנליסטשלעצמאיתדיעה✓

זמןפניעללהשתנותויכוליםהמדורגהמכשירשלהאשראילאיכותערבות✓

פירעוןכשלמפנימבטיחים✓
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עסקי-סודי 

?מדוע דירוגי אשראי שימושיים

לוויםאלוגופים,מבנקיםהלוואותליטולבמקום.ההוןבשוקיכסףלגייסולממשלותלחברותמאפשריםאשראידירוגי▪

חובאגרותהנפקתבאמצעותממשקיעיםישירותלעיתים

השחקניםעלהמקובלות,מקצועיותהערכותמתןבאמצעותההוןבשוקהחובגיוסלתהליךמסייעיםאשראידירוגי▪

משתמשיםההוןבשוקאחריםושחקניםמשקיעים.חובמכשיריאוגופיםשלהיחסיתהאשראילאיכותבנוגע,בשוק

שלהםהסיכוןלתיאבוןהאשראיאיכותוהתאמתאשראיסיכונישלומיפוילסינוןככליהאשראיבדירוגי

למשקיעיםמספקיםהםשכן,העסקייםלצרכיהםחובבגיוסהמנפיקיםאתמשמשיםאשראידירוגי,המנפיקמצד▪

חובולמכשירילמנפיקיםבהשוואה,חובמכשיריאו/ומנפיקיםשלהאשראיסיכונילגביספציפימידעפוטנציאלים

.אחריםמדורגים
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עסקי-סודי 

משקיעים משתמשים בדירוגי אשראי ככלי עזר לצורך הערכת סיכוני אשראי והשוואה בין מנפיקים ומכשירי  ▪

חוב שונים על מנת לקבל החלטות השקעה ולנהל את תיקי ההשקעות שלהם

משקיעים מוסדיים משתמשים בדירוגי אשראי ככלי תומך ומשלים להערכות שהם עושים באופן פנימי▪

.  משקיעים אלו יכולים להשתמש בדירוגי אשראי גם לצורך מיפוי השקעות וקביעת מדדי סף לסיכוני אשראי▪

אולם משקיעים  , דירוג אשראי הוא מדד טוב לאיכות האשראי של הגוף המנפיק או של התחייבות ספציפיות

לרבות ניתוח עצמאי של מכלול הסיכונים, צריכים לקחת בחשבון קריטריונים נוספים

משקיעים-גופים בעלי צורך בדירוג אשראי 

משקיעים
מתווכים 

פיננסים
מנפיקים
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עסקי-סודי 

כך שהם יכולים להשתמש בדירוגי אשראי כבסיס  , בנקאי השקעות מסייעים בתיווך בין משקיעים למנפיקים▪

כמו גם כדי לקבוע מחיר ראשוני או ריבית משולמת  , להשוואה בין סיכוני האשראי של מנפיקים שונים

לאגרות חוב שהם משווקים

מתווכים פיננסיים המתמחים בבניית מכשירי חוב יכולים להשתמש במתודולוגיות של סוכנויות  , כמו כן▪

,  אגרות חוב מובנות: כגון)הדירוג בבואם להחליט על מאפיינים ספציפיים של מכשירי חוב שהם מהנדסים 

(חוב היברידי

מתווכים פיננסים-גופים בעלי צורך בדירוג אשראי 

משקיעים
מתווכים 

פיננסים
מנפיקים
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עסקי-סודי 

משתמשים בדירוגי אשראי  , רשויות מקומיות וממשלות, מוסדות פיננסיים, לרבות תאגידים, מנפיקים▪

.  כהערכה בלתי תלויה של איכות האשראי שלהם ושל סדרות ספציפיות שהם מנפיקים

.  מנפיקים יכולים להשתמש בדירוגי אשראי ככלי שיווקי ולצורך הרחבת בסיס המשקיעים שלהם▪

דירוגי האשראי יכולים לסייע בידי המנפיקים ככלי חיזוי לשיעורי הריבית שהם צפויים לשלם , כמו כן▪

למשקיעים

מנפיקים-גופים בעלי צורך בדירוג אשראי 

משקיעים
מתווכים 

פיננסים
מנפיקים
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עסקי-סודי 

אשראי פרטי מוסדי-שוק החוב העסקי בישראל 

כללי

ג"התשנבנקאיותחוץהלוואותבחוקמוסדרת,מוסדייםמגופיםהלוואותגםובכללן,בנקאיות-החוץההלוואותפעילות▪

השוניםתיקוניועל1993

וכחלק(נוסטרו)עצמוהמוסדיהגוףמפעילותכחלק–מישוריםבשנימתבצעתהאשראיבשוקהמוסדייםפעילות▪

מפעילהואאותםוההשקעההחיסכוןאמצעיושארההשתלמות,הפנסיהקרנות,הגמלקופותמפעילות

נקבעואשר,מגבלותקיימותהגופיםבמרבית.הבנקיםמוללהליךמאודדומהמוסדייםמגופיםאשראיקבלתהליך▪

יחסים,ומקסימלייםמינימלייםסכומיםכגוןלאשראיבנוגע,ותפעולייםכלכלייםאילוציםמתוךעצמםהגופיםידיעל

וכדומהבטחונות,מ"מח,הלווהשלמינימלידירוג,מינימלייםפיננסיים

עצמאיבאופןלדרגלהםומאפשריםההוןשוקרשותידיעלשאושרו,לדירוגפנימייםמודליםהמוסדייםםמהגופילחלק▪

עםאשראימתןשלסינדיקציהבעסקאותחלקלוקחיםאומבנקיםהלוואותתיקימוסדייםגופיםרוכשיםלעיתים▪

ההוןהלימותהוראותעםבהתמודדותולבנקיםהסולידיותההשקעותבגיווןלמוסדייםעוזרהצעד.הבנקאיתהמערכת
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עסקי-סודי 

אשראי פרטי מוסדי-שוק החוב העסקי בישראל 

(₪במיליארדי)במשקאשראייתרות

31%

כ אשראי "סה

2.2במשק 

₪ מיליארד 

2017יתרות אשראי במשק יוני 

פירוק של סך האשראי  

מהמוסדיים

כ"סהח לא סחירות"אגח סחירות"אגהלוואות

717029171העיסקילמגזר 

200020למשקי הבית

4267225496לממשלה ולרשויות מקומיות

95338254686סך האשראי מהמוסדיים

הינו  31%, מתוכו

אשראי מגופים  

מוסדיים
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עסקי-סודי 

אשראי פרטי מוסדי-שוק החוב העסקי בישראל 

(1)גולדשמידטועדת

ח"באגההשקעהשיעורושינויהמוסדייםהגופיםשלההשקעהכללישינוי,החובהפנסיית,בכררפורמתבעקבות▪

2013-2017השניםביןעצמואתהכפיל(הלוואות)המוסדיהפרטיהאשראיתיק,הפנסיהקרנותשלמיועדות

Tailor)מותאמותפרטיותהלוואותמתןבדברהמלצותיהאת2014בשנתפרסמהגולדשמידטועדת▪ Made)ידיעל

:תאגידיבממשלההמלצותעיקרילהלן.המוסדייםהגופים

האשראימערךלטובתהמתאימהובהכשרהבכמות,ספציפיאדםכחהקצאת✓

גידוללקצבהתייחסותתוךהמוסדיהגוףדירקטוריוןידיעלבנושאברורההשקעותמדיניותקביעת✓

(ועודמירביLTVיחס,שליטהאמצעימימון,ל"בחולפעילותאשראיהקצאת,סיכוניםהערכת,האשראי

מותאםבאשראילטיפולמשנהועדתמינוי✓

לקשייםשנקלעוההלוואותהיקףפרסוםחובת✓

שירותיםעלהפיקוחלתקנותבניגוד,בתאגידשליטהאמצעישל20%-לבמעלהחזקהלאישורתנאים✓

לחיובערובהמימושבעקבות,פיננסיים
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עסקי-סודי 

אשראי פרטי מוסדי-שוק החוב העסקי בישראל 

(2)גולדשמידטועדת

:וסינדיקציותקונסורציומים▪

ההלוואהמקרןשלישלפירעוןעד,קונסורציוםמארגןידיעלעתבכלמהעסקה10%לפחותשלאחזקה✓

הלווהעםעסקייםוקשריםענייניםלניגודבנוגעגילוידרישת✓

:אשראילמתןכללים▪

העסקהלבחינתעסקיםימי21יינתנולמוסדי✓

שנקבעובקובננטיםועמידההבטוחותלבחינתשנהמדיעצמיתאנליזהביצועחובת✓

–פירוקהליךעברהבבעלותושחברהאורגלשפשטאונכסיםכונסבעברלושמונהלמבקשאשראימתן✓

המוסדיהגוףשלההשקעותועדתבאישור

וכדומהמיידילפירעוןהתניות,ערביםעלהסתמכות',גצדידיעלשניתנוהלוואותלרכישתבנוגעכללים✓
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תודה


