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גופים מוסדיים להשקעה באג"ח קונצרניות .לגבי ועדה זו ,ערכנו דיון
בשאלה האם במלאת עשור ליישום ההמלצות ,יש צורך להקל או
אף לבטל אותן לאור הניסיון הרב שנצבר .בדיון הייתה תמימות דעים
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למעבר מאג"ח סחירות ללא סחירות בתקופה המקבילה .הוועדה
השניה שהמלצותיה טריות היא ועדת יפה שהוקמה במטרה לבחון
את סוגיית דמי הניהול בשל ביצוע עסקאות על ידי הגופים המוסדיים
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למסלול לניהול השקעות פאסיבי ,למודל דמי ניהול בשיטת "הכל
כלול" ובשאלה האם אלה ייטיבו עם הציבור .אחת התובנות שסביבן
היה קונצנזוס בדיון היא הצורך בשיפור השקיפות לציבור החוסכים
כבסיס נכון ובריא לתחרות בין הגופים המוסדיים.
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נושא משמעותי נוסף שעמד על הפרק השנה הוא הטיפול הרגולטורי
בהשקעות במטבעות קריפטוגרפיים .מדובר בנושא משמעותי
שכבר עסקנו בו בעבר ממספר זוויות .הדיון השנה התמקד בשאלה
האם השקעה של חברות ציבוריות ושל גופים מוסדיים במטבעות
קריפטוגרפיים היא לגיטימית .הדיון היה מרתק מאחר והפגיש את
תעשיית הקריפטו אל מול אנשי המימון הוותיקים וההתנגשות עם
התיאוריות המימוניות הבסיסיות וכל זאת בנוכחות הרגולטורים
ומשרד האוצר.
הנושא האחרון שבו דנו השנה התמקד בנושא חשבונאי דיווחי
משמעותי והוא הכניסה לתוקף של מודל הפסדי האשראי החזויים
()CECLבבנקים .הדיון שהיה בהשתתפות הפיקוח על הבנקים ונציגי
הבנקים הגדולים עסק ביישום המודל החשבונאי החדש ובהשלכות
שלו על רווחיות הבנקים והתשואה להון .אחת הנקודות שעלו בדיון
היא החשש כי המעבר של הבנקים למודל החשבונאי החדש יצור
ארביטראז' רגולטורי שייצור פער מהותי בדיווח על אשראי ארוך טווח
נתון בין הבנק לגוף חוץ בנקאי שלו השלכות על כדאיות והקצאה.
אנו רוצים להודות למשתתפי הפורום על שנה נוספת של פעילות
פורייה ועל דיוני עומק מרתקים אשר השנה התחדדו עוד יותר
בעקבות המשבר וכן לגב' רקפת שני על תרומתה המקצועית לפורום
והשתתפותה הפעילה בבחירת הנושאים והתכנים.
כמו כן ,אנו רוצים להביע את הערכתנו הרבה לצוות המקצועי של
הפורום שמורכב מבוגרים מצטיינים של התכנית בחשבונאות נתנאל
חכמי-לוי ,עמית הראל ,מאיה ברנבוים ,מיכל ילין.
תודה מיוחדת למאיה ברנבוים אשר סייעה בעריכת חוברת זו.
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מיועדות :רציונל והשלכות
תקציביות ואקטואריות

תאריך המפגש 1 :בנובמבר 2021
נושא המפגש :הרפורמה המוצעת באג״ח מיועדות :רציונל והשלכות תקציביות ואקטואריות
קישור לחומר הרקע למפגש:

לחץ כאן

קישור לרשימת המשתתפים:

לחץ כאן

צוות מקצועי :נתנאל חכמי לוי ,עמית הראל ,מיכל ילין ,מאיה ברנבוים
שלומי שוב
בוקר טוב ,אנחנו מתחילים הבוקר את השנה האקדמית ה11 -
לפעילות של פורום שווי הוגן ועוסקים בנושא של הרפורמה
המוצעת באג"ח מיועדות .זה נושא משמעותי ביותר ,לאור ההיקפים
ההולכים וגדולים שלהם ,בין היתר לאור חוק פנסיה חובה ,ההיקף
שלהם הגיע בסוף  2020ל 272-מיליארד שקל שזה יותר מרבע
מסך החוב הממשלתי .היקף דרמטי.
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לדעתי חשוב שנתחיל את הדיון באמת בלהבין את הרציונל של
הרפורמה .בראיה כלכלית יש רציונל לנסות להשיג תשואות גבוהות
יותר בשוק ההון (פרמיית סיכון) וגם יחסוך את פרמיית הנזילות
ברגע שהגיוס של המדינה יהפוך לסחיר ,אבל יש כאן משהו שהוא
הרבה מעבר לזה .אני רואה חשיבות גדולה בכך שקודם כל יש כאן
יתרון גדול מבחינתי שסוף סוף נקרא "לילד בשמו" .אני מדבר על
היחס שבין הוצאות הריבית לבין החוב הפיננסי של המדינה שעד
כה היה מעוות מאד כלפי מעלה בגלל האגח המיועדות וזה הכביד

FVF

פורום שווי הוגן

FAIR VALUE FORUM

הרפורמה המוצעת באג״ח מיועדות:
רציונל והשלכות תקציביות ואקטואריות

על איך שהמדינה נראית בפני חברות הדירוג .גם אם אנחנו יוצאים
מנקודת הנחה שהחוב הפיננסי יישאר פחות אותו יותר באותו גודל
ותכף גם את זה נפתח לדיון  -שהרי אגח מדינה סחירות יחליפו את
המיועדות וכן תיווצר התחייבות בגין רשת הביטחון  -הרי שהוצאות
הריבית ירדו בצורה משמעותית .הרפורמה תצמצם את הוצאות
ריבית שהחביאו עד כה את הסבסוד עליהן והן יהיו קטנות יותר
ביחס לתקציב אלו דברים שיכולים בטווח הארוך לעזור להעלאת
הדירוג של המדינה .כאן לדעתי "הכלב קבור" -זה אמנם יותר בצד
הדיווחי כלומר בצד של הנראות אבל זה קריטי .לא נראה לי הגיוני
שסבסוד של הפנסיה צריך להיות חבוי בהוצאות הריבית ,אני תמיד
מעדיף לקרוא לילד בשמו – זאת הוצאה תקציבית – סוג של הוצאה
סוציאלית של המשרדים החברתיים .רק כשקוראים לילד בשמו
אפשר לנהל דיון אמיתי האם הדבר נכון וכו' .למעשה הדיון הציבורי
האמיתי בסוגיה כבר החל ובהחלט יתכן שצריך לשקול מחדש את
הסבסוד הגורף הזה.
השאלה היא עד כמה יש כאן גם יתרון מבחינת אגף התקציבים
בראיה של תקציב המדינה .כיום אנחנו מדברים על בערך 10
מיליארד שקל בשנה מתוך  40מיליארד שקל הוצאות ריבית של
המדינה וזה רק הולך ומחמיר עם השנים .יש כאן שאלה כיצד
תימדד ההוצאה התקציבית החדשה בגין הבטחת התשואה וככל
שהיא לא תהיה מלאה זה יקטין את הגירעון בתקציב יש מאין.
להבדיל מקרן מס רכוש שבה לא רושמים הכנסה בתקציב כאן
כעקרון צריכה להיות הוצאה תקציבית אבל על כמה היא תירשם?
לשם המחשה ,כאשר המדינה במשבר הקורונה העניקה ערבויות
להלוואות – היא יצרה הוצאה תקציבית להלוואות בערבות המדינה
רק לפי התוחלת שהיא כמובן מזערית יחסית .אני שומע שמדברים
על הערכות תשואה שישיגו המוסדיים על בסיס ניסיון העבר של 3%
(לפי בנק ישראל) עד ( 3.5%לפי האוצר) שהמשמעות של זה היא
שמתכננים שההפרשה תעמוד על  1.5עד  2אחוז (בין אם יתבצעו
הפקדות בקרן מיוחדת ובין אם לאו  -לא יודע אם זה כבר נקבע).
כלומר ,זה פחות מחצי מהוצאות הריבית של המיועדות כיום .אבל
אני חושב שזאת הערכת חסר כי היא לא מנטרלת את אלמנט
הסיכון בכלל .כלומר ,בראיה מימונית טהורה ותקן אותי אמיר אם
אני טועה ,בהינתן שה Rf-הוא כיום אפס ,יש צורך לעשות הפרשה

מלאה כך שלא נוצר בכלל חסכון תקציבי ביחס למצב כיום .אם
ניקח את הקונספט החשבונאי להיוון התחייבויות פנסיוניות של
אגח קונצרני באיכות גבוהה ( AAומעלה) אזי מדובר כיום רק ב-
 1.5אחוז לערך והמשמעות שהיא שההפרשה צריכה להיות כפולה
ממה שמדברים .אני חושב שבקונספט של ההפרשה התקציבית
צריך להתעלם מהסיכון או לפחות להגביל אותו כאמור.
מעבר ליתרונות החשבונאיים/דיווחיים יתרון משמעותי נוסף
שהמהלך צפוי להעניק לחשב הכללי גמישות רבה יותר בניהול
התזרים באמצעות הנפקה שוטפת של אגח סחירות לפי הצורך.
בשורה התחתונה ,יש כאן בתכלס בעיקר יתרונות מבחינת המדינה
כאשר בתווך נמצאים הגופים המוסדיים ומבחינתם זה אולי פחות
כדאי .המהלך הזה שנעשה דרך המוסדיים ישים עליהם עכשיו את
הזרקור ואת האחריות להשיג תשואות ושנית – ועל זה לא ראיתי
שממש מדברים זה לדעתי פוגע בהם עסקית במובן מסויים .הרי
עד עכשיו הם היו זכאים לדמי הניהול בגין האגח המיועדות מבלי
לעשות כלום וכעת יצרכו באותם דמי ניהול לנהל גם את המרכיב
הזה .בשיווי משקל כלכלי ,ניתן לומר כי דמי הניהול שמשולמים כיום
גילמו את האפקט הזה .לכן ,אם כעת התיק המנוהל גדל מ70%-
ל ,100%-מה שיצריך תשומות נוספות ,אנליזה נוספת ותפעול נוסף
 והיות שהמדינה לא משלמת דמי ניהול ,לא בטוח שדמי הניהול שלהעמיתים בשיווי משקל כלכלי יעלו.
בואו נדבר על עניינים חשבונאיים נוספים .ראשית ,יש כאן שאלה
חשבונאית בסיסית איך ההבטחה של רשת הביטחון תופיע במאזן
של המדינה –בתכלס ,ניתן לומר שהמדינה חשופה למלוא העלייה
והירידה של שווי הנכסים הללו ולכן לכאורה היא צריכה להמשיך
לרשום את האגח המיועדות מצד אחד ואת הנכסים מהצד השני
– כאילו מבחינה כלכלית המדינה היתה משקיעה בעצמה באמצעו
המוסדיים שמנהלים זאת עבורה .אבל ככל שזאת התשובה אנחנו
נגיע למצב מטורף בו ההתחייבות הפיננסית בדוחות המדינה
תוכפל – כי ירשמו גם האגח המיועדות וגם האגח הסחירות שיונפקו
במקומם ולא נראה שמישהו רוצה להגיע לזה ..בהינתן שהנכסים
הללו הם חוץ מאזניים (למשל כיוון שהמדינה לא שולטת על הרכבם
וכו') ,הרי במונחים כלכליים ,בהשוואה לריבית חסרת סיכון מדובר
על מנגנון החלפה דומה ל CFD-שהוא עמוק "בתוך הכסף" ולכן
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יש למנגנון שווי שלילי (בראיית המדינה) גבוה מאוד בסדר גודל של
עשרות מיליארדים אם לא יותר בראייה עתידית ,שאמורה לגדול
בשעת משבר .האם מדובר על הבטחה "חוץ מאזנית" כמו הבטחות
תקציביות אחרות? ככל שאכן מדובר בחוק שיכול להיות משונה ולא
בחוזה – כמו למשל מתווה הגז – הרי שלכאורה לא תיווצר במאזן
המדינה התחייבות כזאת – והמדינה תידרש רק מידי שנה לעדכן
את ההפרשה על בסיס צבירה שזאת תוצאה לא כזו רחוקה מהמצב
כיום בו האגח המיועדות רשומות בדוחותיה לפי עלות מופחתת.
שאלה חשבונאית מעניינת נוספת נוגעת לטיפול החשבונאי
ברפורמה בדוחות הכספיים של קרנות הפנסיה .ראוי לציין כי קרנות
הפנסיה מכינות דוחות כספיים על בסיס הנחיות פרטניות של רשות
שוק ההון .זה ברור שהמטרה היא שלא לפגוע בחישוב האקטוארי
ובזכויות של העמיתים – אבל השאלה היא איך עושים את זה מהצד
הדיווחי .אגב ,הייצור הזה שנקרא אג"ח מיועדות הוא יצור מוזר בפני
עצמו ועד היום עוד לא באמת ברור כיצד צריך לטפל בו בהתאם
ל IFRS 9 -למשל – האם לפי עלות מופחתת או שווי הוגן? וגם כאן
הרפורמה עושה סדר.
אבל בואו נתמקד בחשבונאות פוסט רפורמה (שתיכנס בהדרגה רק
לגבי אגח חדשות) .קחו למשל את קרנות הפנסיה הוותיקות (ונמצא
כאן אפי מעמיתים שתכף ידבר) – הרי המדידה בדוחות שלהם,
מתבססת על שווי הוגן של האגח המיועדות ואפילו לצורך חישוב
הגירעון/עודף האקטוארי מתבצע רישום של השווי של הבטחת
ההנפקה בעתיד בניכוי מההתחייבויות .שזה גם מוזר בראיה
חשבונאית נקייה כשלעצמו .השאלה האם יהיה אפשר לרשום נכס
חשבונאי בגין רשת הביטחון של המדינה – זה לא טריוויאלי בכלל
בדיוק מהסיבה שאין כאן באמת חוזה ,אלא כאמור חוק שיכול
להשתנות ,והצד של המדינה כנראה לא ירשום התחייבות עתידית
– כנראה שיצטרכו לחשוב פה על פתרון יצירתי אחר .מניח שיבגני
עוד מעט יתייחס לכך.
גם בדוחות של הקרנות החדשות נוצרת סוגיה חשבונאית הרי
המדידה מתבצעת כיום לפי עלות מופחתת (צריך להבין שמדידה
לפי שווי הוגן היתה יוצרת רווח ביום הראשון אם נתעלם מהמגבלה
שיש על הכרה ברווח כזה לאג"ח לא סחירות – וכפי שראינו בחומר
הרקע לפי הדיווח של הקרנות מדובר בתוספת של  50%לערך
בממוצע) .הבעיה היא שהתשואה שתושג בפועל על ידי המוסדיים
לא בהכרח תעמוד בסטנדרט הזה – וגם כאן עולה השאלה של אופן
הרישום החשבונאי של הסובסידיה הזאת.
כאיש חשבונאות אני אומר לכם שיש כאן אתגר חשבונאי לא קטן
– כלומר ,כיצד הדוחות לא יפגעו פוסט רפורמה בנטו ,בהינתן שלא
משנים את ההתחייבויות האקטואריות ולו במילימטר .בכלל אני
חושב שהבסיס של הרפורמה נכון מאד אבל עולות כאן שאלות
חשובות שצריך לתת עליהן את הדעת ולכן הזמנו לכאן היום את כל
הגורמים הרלבנטיים .מבחינת הדיון הציבורי הער עד כה ,אני חושב
שזה שהוא מתרכז בעיקר במידת העוצמה של הבטחת המדינה
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וזה לדעתי לא העיקר .מדובר ברפורמה רבת משמעויות שיכולות
להיות לה השלכות רחבות לרבות על השיווי משקל בשוק ההון
ותמהיל התיקים בעקבות עליה בביקושים ועומק הסחירות בו ,תוך
התייחסות לכל מיני מגבלות השקעה שחלות על הגופים המוסדיים
שיהפכו עכשיו להיות עוד יותר אפקטיביות וליצור עיוותים בהקצאת
המשאבים .תחשבו על זה שיוזרמו לשוק ההון  30חלקי  70ממה
שמוזרם לו היום – זה כמעט חצי וזה מאד משמעותי! זה בהתחלה
יכול להגדיל תשואות אבל בטווח ארוך יותר להקטין אותן .כמו כן,
יכולות להיות כאן גם השפעות מאקרו שאין לזלזל בהם – לרבות
לעניין שער החליפין בהקשרים של יציאה של הכסף לחו״ל .לא נראה
לי שסביר שאין ניתוח תרחישים להזרמה כה גדולה לשוק ההון.
ענת לוין לא יכלה להגיע היום ,אבל העברנו לכם את הדברים שלה
שרצתה להגיד שלנו – היא קוראת לזה "בוסטר" ומתייחסת שם
לצורך בבניית כלי מעקב בנושא .מאד מעניין וחשוב .נשמח לשמוע
גם את עדי מבנק ישראל לגבי "שיווי המשקל" בשווקים פוסט
רפורמה.
אמיר ברנע
בוקר טוב לכולם .סתירה לכאורה  -מצד אחד באו הבוקר הרבה
אנשים לפורום ,מצד שני אני רואה כי אין כמעט עניין ציבורי
ברפורמה .מי שראה את עמוד ידיעות אחרונות בבוקר -שכלל את
האלמנטים החשובים בתקציב שהולך להיות מאושר בסוף השבוע,
הרפורמה לא מוזכרת בכלל! זה חשוב או לא חשוב?
האם זה באמת רפורמה מהותית כמו ששלומי אומר או שדרך משא
ומתן סמוי –רוקנו אותה מכל תוכן אמיתי .בכל זאת נשאל לשם מה
הרפורמה ומה בכוונתה להשיג?
שמענו מספר סיבות -חלקן מיד נופלות .הנושא של "ייעול" שמופיע
בדברי הרקע לרפורמה -הוא בדיחה כי אין פה ייעול ,להיפך ,נוצר
קושי בניהול הקרנות ,זיכוי וחיוב ,כניסה ויציאה של עמיתים ,מאזן
אקטוארי.
כמו שהזכיר שלומי את הקרנות החדשות שזה לא רק שם -אין שם
מאזן אקטוארי ,אלא רק לפורשים ,בקרנות החדשות ישנו מאזן
אקטוארי רק לפורשים -עם  60%גיבוי מיועדות .מה יהיה הגיבוי
להם? כל הסוגיות האלו -בוודאי לא מייעלות את ניהול הקרנות.
סיבה אחרת אשר שמענו עליה היא שליטה בהנפקות  -אפילו
אם נניח שהיקפן רבע 20%/מהיקף ההנפקות -הרי סעיף זה לא
מקנה שליטה אמיתית .במקום אגרות חוב מיועדות ,יהיו אגרות חוב
סחירות .אני לא חושב שזוהי סיבה המסבירה רפורמה.
אולי זו תחילת ההליך של הפחתת זכויות לעמיתים -הסנונית
הראשונה באיזשהו הליך להפחית זכויות -אבל גם זה לא! כי
אני רואה שאם מעגנים את הכל בחקיקה ויוצרים מחסומים על
אפשרות שהמדינה תיסוג מההתחייבויות שלוקחת בהסדר הזה .זה
לא נימוק.

FVF

פורום שווי הוגן

FAIR VALUE FORUM

הרפורמה המוצעת באג״ח מיועדות:
רציונל והשלכות תקציביות ואקטואריות

מה נשאר? חיסכון תקציבי .ולכן שאלת המפתח היא -האם שינוי
חשבונאי טכני (כי הלא אין פגיעה בזכויות העמיתים) יכול באמת
לייצר חיסכון כלכלי? כלומר ,כאילו יש מאין ,האם יש לנו פה
סיטואציה של אלכימיה? פתרון טכני חשבונאי מייצר חיסכון תקציבי
אמיתי?!
הרקע התיאורטי לחסכון התקציבי מפורט במאמר של כוכב
וספיבק ,אהיה ביקורתי כלפי המאמר .כוכב וספיבק מציעים אפילו
יותר מההסדר המוצע .בהסדר המוצע עודף בקרן מיועד לקיזוז
חסר .כוכב וספיבק מציעים ביטוח כלומר  -אם התשואה בחסר
תקבל פיצוי ,אם היא ביתר זה שלך .ויותר מזה ,הם אפילו אומרים
במאמר ,שאפילו בסיטואציה של רק לתת -משפרים את זכויות
העמיתים ב 14%וחוסכים בתקציב .16%-17%
ממש מדהים! אני לא מבין איך לא חשבו על זה קודם .סיטואציה
שהיא לכאורה .win – win
במאמר הם מקנים אופציית  Putבחינם שמכסה אם התשואה היא
בחסר ,ועוד יוצרת חיסכון תקציבי .שמעתם על דבר כזה?
זה מזכיר לי -כאשר נשיא ארה"ב בוש כיהן -נאמר לו שיש גירעון
אקטוארי בביטוח הלאומי האמריקאי .הוא אמר -מה הבעיה? במקום
להשקיע באג"ח ממשלתיות -שבהן מושקעות יתרות הביטוח
הלאומי בארה"ב ,בוא נשקיע בבורסה! האם זה יוצר חיסכון? בעצם
אם תחשבו יש פה בעצם היגיון מקביל .נציע לחשב הכללי להנפיק
אגרות חוב סחירות ב 0%-תשואה ולהשקיע בבורסה בתשואה
ממוצעת של  8%ובכך ליצור חיסכון תקציבי .איך יהלי שנוכח כאן
לא חשב על פתרון כזה?
אם תחשבו זה השתקפות של מה שמוצע ברפורמה .זה בעצם מה
שהרפורמה עושה.
כי החשב הכללי ינפיק אגרות חוב סחירות ,כתחליף לאגרות חוב
מיועדות ,ולמעשה בעקיפין ,דרך המערכת הזו הוא משקיע בשוק
ההון .כמו ששלומי אמר -אפילו חשבונאית היה צריך לרשום את
הנכס המושקע כחלק מנכסי המדינה .אומרים לי כוכב וספיבק
שדחיית תשלום בפועל כפיצוי לתשואת חסר ,מפחית את הפיצוי.
כלומר יחסי תשואה – סיכון תלויים באופק ההשקעה.
קשה לעכל טענה זו כמי שלמד מימון -אומנם לפני הרבה שנים
אני מודה ,יכול להיות שהיום המימון הוא אחר לגמרי ,אבל בזמננו-

למדנו מסמואלסון (כלכלן בעבר)  -שאופק ההשקעה לא משפיע
על שיקולי תשואה סיכון ,הוא אומר -אתה יכול לנתח תשואה סיכון
באופק מידי ,והאופק לא מופיע בגרף שיש תשואה על הציר האנכי
וסיכון על הציר האופקי .תוצאה זו מתקבלת בשוק משוכלל משום
שהסיכון עולה לינארית עם הזמן.
אם למשל משולם הפיצוי במזומן כל  5שנים האם נרוויח יום
נדחה לכל  10שנים? האם העלות התקציבית יורדת אם מוארכת
התקופה של הסדר המזומנים?
התשובה המימונית ,לפי מיטב ידעתי ,אולי אני טועה ,היא שאין
הבדל כאשר הפיצוי נושא ריבית .חשבתי שאולי הפיצוי שקול
לאופציה מיוחדת .בספרות העכשווית מוצגת "אופציה סינית" שהיא
על הממוצע ולא על הערך הסופי .לצערי ,לא יצאתי מזה -אולי זו
בעיה שלי ,לא השתכנעתי מההסבר שהשינוי החשבונאי הזה יוצר
חיסכון אמיתי כלכלי בתקציב.
בעניין אחר ,שימו לב שעיקר הבעיה היא בקרנות החדשות .הקרנות
הוותיקות -יש להן מלאי של אגרות חוב מיועדות והן מתכווצות עקב
משיכות .לכן עיקר הבעיה מתמקדת בקרנות החדשות הצומחות-
שם הבעיה! האם ההסדר המוצע באמת אקוויוולנטי למצב הקיים?
תניחו קרן פנסיה בלי להגיד את שמה (אין כזו -אך נניח שהייתה
כזו) שמחזיקה נכסי נדל"ן בהסדר מיוחד עם יהלי (החשב הכללי
במשרד האוצר שנוכח בדיון) שמותר לה להחזיק נכסי נדלן במקום
אגרות חוב מיועדות.
בקרן הזאת -הדירקטוריון בא ואומר יש לנו עד דצמבר לקבל אגרות
חוב מיועדות לפי המתכונת הישנה (אנחנו לא כל כך מאמינים
להסדר הזה) ,בוא נמכור את כל הנדל"ן( -סתם תיאורטית אני
אומר) במיליארד וחצי שקל ונקנה אגרות חוב מיועדות זו לא הפגת
אמון מי יודע מה.
השאלה על הפרק היא האם מחיקת פרמיית סיכון ופרמיית נזילות
בין התשואה בשוק ההון לבין אגרות חוב ממשלתיות סחירות (שזה
התחליף) ,האם המחיקה הזו בחישוב התרומה לתקציב מוצדקת
מבחינה כלכלית? האם היא יוצרת חיסכון אמיתי? אני ממש סקרן
לשמוע את יהלי איך הוא מתייחס לדבר הזה.
ההשלכות של הרפורמה על שוק ההון אינן דרמטיות כי בסך הכל
האוצר יזדקק לכסף .זה לא שהכסף יוצא ,הוא מחליף צורה ,במקום
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אגרות חוב מיועדות יהיו אגרות חוב סחירות ,אבל יש רק נקודה
אחת חשובה שבה אסכם -הנושא של הסיכון ,פרמיית הסיכון.
שימו לב מתי האוצר יצטרך לשלם סכומים גדולים כפיצוי לחוסכים?
מתי? במשבר כגון משבר .2008
זו התקופה שאין לו הכנסות אחרות ,זה התקופה שהלחץ התקציבי
אצלו הוא הגדול ביותר.
אין לו הכנסות ממיסים ומאקזיטים כאלו ואחרים .זהו אלמנט שיטתי
סיסטמתי שהוא מרכיב עיקרי בסיכון.
הרי הצורך בתשלום לחוסכים לפנסיה גדל דווקא בתקופה שהמשק
מתכווץ ובתקופה שיש לחץ תקציבי האם לא נדרשת פרמיית סיכון?
נכון שמדובר על הפרשה תקציבית -אך היא טכנית.
למעשה מהאספקט התזרימי  -האם ציבורית יעבור מצב שבו
ישלמו סכומים גדולים לחוסכים בקרנות הפנסיה ויצמצמו סכומים
נצרכים אחרים? האם זה יעבור מבחינה ציבורית?
דבר אחרון -בין הקרנות -שימו לב מה הולך לקרות כאן ,הרי יש
תשואה דיפרנציאלית בין הקרנות .אפילו בתוך בית השקעות אחד.
מה יקרה? קרן שמרוויחה מעל לסף תזרים את הכסף לקופה הזאת
ובאופן עקיף תסבסד קרן של כשל .קרן כושלת תמשוך מקרן
שמרוויחה? גם פה צפויה בעיה ציבורית לא פשוטה.
בסיכומו של דבר אני אומר תראו -מציעים לנו רפורמה ,אך אין
סימוכין לכך שהרפורמה תורמת משהו.
דווקא מהאדישות אני לומד שאין פה כלום -אולי אני טועה .אולי
אביה ספיבק צודק (ונשמע אותו בהמשך) ברקע התיאורטי שמקנה
ביסוס לחיסכון התקציבי הזה .אני לא מקבל את זה אך נשמע אותו
(את אביה) הוא מלומד שיכול להציג את הקייס שלו בצורה ברורה
וחדה.
קראתי את פרטי הרפורמה ובאתי מוכן לפגישה הזו ,ואני אומר
לכם לצערי אינני יכול לתת גיבוי לטענה של שלומי על חשיבות
הרפורמה בעיתוי הנוכחי והשינוי החד שהיא הולכת לתרום לכלכלת
המדינה .....הלוואי ואני טועה.
יהלי רוטנברג
בוקר טוב ,אני שמח להיות כאן .אני רוצה להציג את האנשים
שנמצאים איתי כאן .פה לידי גיל כהן מנהל חטיבת המימון בחשב
הכללי .בנוסף נמצאת כאן איתנו רות מארק שהיא החשבונאית
הראשית היום והיא תצטרך להתמודד עם רישום המכשיר החדש
בספרי המדינה .נמצא כאן גם שלומי כהן מנהל מחלקת ניהול
סיכונים ביחידה החוב שמכיר את המספרים יותר טוב מכולם.
מראש אני אומר לכם -אני לא מתחייב לזה שיהיו פה תשובות לכל
השאלות ,אבל אנחנו בהחלט נרשום את הדברים.
מראש אני אומר -אין רפורמה מושלמת ,אני בטוח שברפורמה
הזאת יש כל מיני חורים ,אף אחד שעשה שינוי ,ואני מסכים שזה
שינוי משמעותי בשוק ההון ,לא עשה הכל באופן מושלם ,יש
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דינמיקה של תהליך עם הרבה מאוד שחקנים שיוצא מתוך נקודת
מוצא לנקודת יעד.
עוד דבר שאני רוצה להגיד לפני שאני נכנס למצגת ,זה שבסופו
של דבר אנחנו עדיין נמצאים בתהליך מסוים .התהליך הזה קורה,
יש כתיבה של תקנות שצריכות לקרות ואנחנו קשובים .גם כל
התהליך שהיה -היו הרבה מאוד דיונים ,אולי פחות בעיתונים ופחות
ממה שאולי מישהו ציפה בשיח הציבורי ,אך מאחורי הקלעים
היה המון דיונים מקצועיים מאוד ,גם עם מנהלי השקעות בגופים
השונים .כמובן בתוך השחקנים במשרד האוצר ,אגף שוק ההון,
החשב הכללי ,אגף התקציבים ,עם חברי הכנסת ,עם נמרוד ספיר
והקבוצה שלו (אשר נמצא בדיון) ,ואנחנו שמענו כמובן הכל .לא כל
דבר יכלנו להסכים ולא קיבלנו כל דבר כי יש לנו מטרה מסוימת
ובסוף המטרה הזאת -אפשר להסכים איתה ואפשר שלא להסכים
איתה -אני אטען ,ואני מאוד שמח על דברי הביקורת הכמעט בוטים,
אני אטען שבסופו של דבר אנחנו אולי יותר בכיוון של שלומי -שמים
את הדברים איפה שהם צריכים להיות -אולי לא באופן מושלם.
אני אתחיל את המצגת.
השקף הראשון  -שתבינו שמבחינת נכסי קרנות הפנסיה אנחנו
רואים שאנחנו כבר בטריליון שקל נכסים .זה לא משהו שחדש
לפורום שיושב פה אבל אנחנו מדברים פה על קצבי צמיחה מאוד
משמעותיים ותכף תראו מה זה עושה ולמה היינו חייבים לעשות את
הרפורמה ויפה שעת אחת קודם.
דובר פה ובצדק שאחת ההשפעות המשמעותיות זה על קרנות
הפנסיה החדשות.
בשקף השני אנחנו רואים את קצב הצמיחה הממוצע של 20%
בקרנות אילו .תחשבו שאנחנו באים ואנחנו כמדינה על הדבר הזה
 30%כל שנה מנפיקים אג"ח מיועדות .לא אתעכב על שקף המסביר
על האגח המיועדות ,עד עכשיו עם  4.86%צמוד מדד .לאורך השנים
משנות ה 50-האם המכשיר הזה נועד להיות מכשיר שהוא מכשיר
מסבסד? האם הוא נועד להוות רשת ביטחון? או האם המטרה
המקורית משנות ה 50-ועד היום ,בעצם כאשר לא היה שוק הון
מספיק פעיל ועמוק במדינת ישראל ,הייתה להיות מכשיר גיוס נוסף
של האוצר שמשקיע את הכסף באוצר בתשואות שהן היו באותה
תקופה תשואות שוק -זה מה שאני טוען.
לאורך השנים בוצעו אותן התאמות הן לתשואה והן לשיעור
ההנפקה של האג"ח המיועדות ואפשר לראות במצגת את ההפחתה
הזאת ,כלומר האלטרנטיבה לשינוי הנוכחי הייתה בעצם לבטל את
זה או להוריד את זה מ 30%-ל 10%-ולהתאים את שיעור התשואה
לשיעור תשואה ריאלי רגיל של גיוס חוב סחיר כפי שנעשה לאורך
השנים בכל ההתאמות האלה והאחרות .תהליך שלוקח הרבה
מאוד זמן ,משא ומתן מאוד קשה והאם המדינה צריכה לתת פה
פתרון שהוא בעצם פרו מחזורי כמו באג"ח המיועדות מול החוב
הממשלתי.
כעת אני אתייחס לבעיה -רואים בעיה גם מצד המדידה וניהול
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החוב ,גם בשוק ההון מבחינת ההקצאה שלו זה של אותם  ,30%וגם
כלפי העמיתים.
כאשר מסתכלים על הביצועים לאורך זמן וכמובן שכולנו אנשי
מימון ,חשבונאות ,ומבינים שזה לא אומר שמה שהיה הוא שיהיה,
עדיין רואים שבסופו של דבר התשואה הריאלית ארוכת הטווח
בנכספים החופשיים הייתה יותר מ 4.86%והגיעה לכ.6.3% -
מעבר לזה שזה הגיע לתשואה של  6.3%אנחנו רואים בשקף באופן
ברור את תיק ההשקעות בנכסים החופשיים של קרנות הפנסיה
מבחינת ההקצאה שלו ,רואים כמה מוקצה לאג"ח ממשלתי סחיר.
ניתן לראות במצגת את ה Breakdownשל הדבר הזה -מה הולך
לעולם המניות לאורך השנים .עולם המניות הולך וגדל עם השנים,
וכמובן ההשפעה על כל היתר ,או מה שנקרא -הנכסים החופשיים.
מעבר לזה ,כל ה 30% -זה אג"ח שהוא לא סחיר .רואים את קצבי
הגידול המאוד משמעותיים בתיק הנכסים שמשפיעים על אותם
נכסים לא סחירים.
האם ההקצאה הפנימית של ה 70%-היא נכונה? האם אותם אג"ח
מיועדות לא מעוותות את החלטות ההשקעה של הגופים המוסדיים
ליתר התיק בגלל הרובד של אג"ח מיועדות? ועל זה יש כמובן את
הנושא של הפגיעה בחוב הממשלתי.
אנחנו רואים לאורך השנים החל משנת  2012דחיקה דרמטית
של החוב הסחיר .זה לא דבר שהוא מובן מאליו בניהול חוב של
מדינה ואני חושב שיש לי קצת ניסיון בנושא הזה .במקביל לזה,
הדבר המשמעותי הוא הגידול במלאי של החשיפה המדינתית
לחוב הצמוד -בסוף הדבר משתרשר לכל המשק וליכולת של
החשב הכללי לתמוך בעקומים הצמוד והשקלי .אנחנו רואים -כמו
שאמרתי דחיקה של החוב ,תכף אסביר לכם את זה ,וכמובן דיברנו
על הנושא של פער הסבסוד.
בנושא הריבית – האם ההקצאה של מקורות של המדינה לרובד
השני הפנסיוני בסבסוד של כ 10 -מיליארד שקלים ,היא יעילה?
מישהו התכוון לזה? אני ממש לא בטוח...
בשקף זה אנחנו רואים את הפגיעה בניהול החוב הממשלתי ,את
אותם  30%חוב מקומי שהוא לא סחיר מול החוב החיצוני והחוב
הסחיר ,ובעצם אי יכולת אפקטיבית או ממש דחיקה של החוב
המקומי הסחיר .יש להבין שהדחיקה הזו עולה כסף גם באופן עקיף

ופוגעת בהמון המון רבדים בניהול החוב ובגמישות ניהול החוב.
דרך אגב מה קרה במהלך שנת  2020במשבר הקורונה? בחודשים
הקשים ובכל מהלך שנת  2020המכשיר הוא פרו מחזורי ,ז"א
כאשר השוק יורד והתשואות יורדות באופן דרמטי בקרנות -מה
עושה המדינה? היא לא מנפיקה .זה מה שקרה בשנת  .2020בשנת
 2020לאורך כל השנה הנפקנו כ 20 -מיליארד  ₪אג"ח מיועדות.
כמה אנחנו הולכים להנפיק בשנת  2021כאשר השווקים עולים
בטירוף? כ 37 -מיליארד .₪
וזה בדיוק הפרו מחזוריות של המכשיר הזה וזה ביחס לאיפה
שמדינה צריכה להיות שזה למעשה לתת רשת ביטחון .יכול להיות
שאם זה היה תלוי רק בי ,גם את זה לא הייתי עושה .אבל אם כבר
המדינה מחליטה להתערב היא צריכה להיות מעורבת כאשר יש
זעזוע אקסוגני משמעותי לאורך זמן .אני רוצה גם להשאיר מקום
להתייחסויות ולשיח ,אבל אם יש שוק אקסוגני משמעותי לאורך זמן,
יש גם עניין של התאוששות מזעזועים כאלה ,אנחנו רואים גם באיזה
קצב התאוששנו מהקורונה מבחינת המשק ,אז אולי זה המקום של
המדינה להשתתף ובעצם להיות כערבות או כרשת ביטחון.
בשקף זה ניתן לראות את התנודתיות של ההנפקות ,וככה זה גם
פוגע בשוק ובהנפקות החוב הסחיר שבעצם מגיעות לאותו שוק!
במקום להגיד אני מנפיק לך כך וכך חוב סחיר ולתת וודאות ,אנחנו
לא יודעים כמה אג"ח ננפיק בחודש הזה לאג"ח מיועדות – אף אחד
לא באמת יודע לתת לנו את הוודאות הזאת ,למרות הרבה מאוד
עבודה מול הקרנות וניסיון לייצר תחזיות ותמונת המראה זה החוב
הסחיר .ברור לכל שאנחנו חשופים פה דרך אג"ח מיועדות לתיק
השוק של הגופים המוסדיים בכך שהיה חודש טוב -תנו לנו יותר
אג"ח מיועדות .ניתן לראות את השונות לאורך השנים .נגיע ליותר
מ 35-מיליארד  ,₪וגם ניתן לראות את העלייה הדרמטית משנת
 ,2012כתוצאה מהשינוי בשוק הפנסיה.
ניתן לראות בשקף זה גם את היקף הסבסוד שהולך וגדל בתוך
הוצאות הריבית של המדינה.
זה בסדר שהממשלה מחליטה לסבסד .אני לא חושב שזה היה
הדיון מלכתחילה ,זה דיון של בדיעבד.
המכשיר הפך למכשיר מסבסד בדיעבד ,ולכן המדינה מסבסדת
את אותה הוצאה תקציבית שהיא לא יעילה .כרבע מתשלומי
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הריבית -אנחנו משלמים כ 40-מיליארד  ₪ריבית בשנה -תחשבו
על המספר הפנומנלי הזה ,ואנחנו עוד נעלה בתשלומי הריבית שלנו
בגלל שהחוב הממשלתי במהלך הקורונה גדל בצורה משמעותית,
גם החוב עצמו עומד על יותר מטריליון שקלים .כרבע מזה אנחנו
משלמים בצורה שהיא מבחינתנו לא יעילה.
המודל החדש מנסה למצוא שווי משקל שהוא יותר טוב מהשווי
המשקל הקודם .כאשר מצד אחד עדיין נותנים את אותה רשת
ביטחון ל 30%-מהנכסים ,שומרים על הוודאות ,ופה נכנסה לחקיקה
אותה פסקת יציבות שאומרת : 5+5+5 -אינטרוולים של חמישיות -כי
ככה מוגדר המכשיר ,שזה בעצם וודאות ל 15-שנה שאין את זה באף
חקיקה.
דרך אגב -מכוח מה בכלל מונפקות האג"ח המיועדות כיום? אפילו
לא בחקיקה ראשית אלא בתקנות -זה הכל בתקנות.
כפי שאמרתי הנושא של שעת משבר-זה אותו ביטוח שנותנים,
אפשר לקרוא לזה ביטוח אפשר לקרוא לזה אופציית  ,Putאו רשת
בטחון זה בעצם אותו מנגנון .זה כמובן יביא לייעול הוצאת תקציב
וגם פה בחקיקה נקבע אחרי הרבה מאוד חשיבה ודיונים ,ווקטור
הוצאה תקציבית באחוזים  -אני לא מכיר כמעט אף חוק שההוצאה
התקציבית נקבעה בחקיקה כמו בחוק הזה .כל זה אחרי הרבה
מאוד שיח עם בנק ישראל ,כולל עם הנגיד ,על מה צריכה להיות
ההוצאה התקציבית ומה החשיפה לקרן .עשינו מספר רב של
תרחישים ומודלים והגענו לתרחיש שגם לדעת בנק ישראל הוא
מספיק טוב בשביל לצאת עם הרפורמה הזו לדרך .וכמובן יש את
הישימות התפעולית ,פה אני חולק על מה שנאמר שזה מסבך ,מי
שמתפעל את זה-זה אנחנו ,זה גיל כהן (סגן החשב הכללי) ,ואני
חושב שהפתרון התפעולי שנמצא הוא לא יותר מורכב מהפתרון
התפעולי של הנפקת אג"ח מיועדות ואנחנו כמובן עוד נבחן את זה
לאורך זמן .זה מסכם את כל הנושא של התחייבות הפרשים .יש לציין
גם שבתוך התהליך רמת הרשת עלתה (אגב אני לא בהכרח מסכים
עם זה) ל .5.15%-למה אני לא מסכים עם זה? רק בגלל החשיפה.
כמובן שלהביס את ה ,4.86%-ה 5.15%-הוא משמעותית תשואה
ריאלית ארוכת טווח הרבה יותר גבוהה ,וזה דבר שמגדיל את הסיכון
למדינה מבחינתי.
לסיכום המנגנון :הכסף עובר לשוק ההון היכן שהוא בעצם צריך
להיות ואנחנו בעצם משלימים את התשואה /את ההפרש.
בתוך המנגנון איך אנחנו מתמודדים עם ה ?Moral Hazard-אחרי
הרבה מאוד חשיבה ,אנחנו מצמידים את זה כמו קרן מחקה למסלול
הגדול ביותר של קרן הפנסיה.
אנחנו ערב אישור התקציב זה באמת עיתוי מושלם מבחינת
הרפורמה .זה יצא מושלם-השבוע בעזרת השם התקציב יעלה
לקריאה שנייה ושלישית .זו גם בשורה לדעתי אחרי למעלה מ3-
שנים.
לסיכום מוצגת טבלת השוואה בין המכשירים השונים.
פה אני מסיים את המצגת הקצרה-הבטחתי שזה לא יהיה ארוך.
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אני חושב שמה שאמרתי ,נתן קונטקסט לאיך אנחנו רואים את
הדברים .בסופו של דבר -התוצאה של הדבר הזה מבחינת המדינה
זה לשים את הדברים יותר איפה שהם צריכים להיות .שוק ההון
עובד כשוק ההון .כל הנכסים מושקעים בשוק ההון ,המדינה איפה
שהיא צריכה להיות -זה כאשר יש באמת מצב שהוא מצב שוק
כמעט חריג לחלוטין שיש בו משבר משמעותי ואז במודל הזה של
ההתחשבנות כל  5שנים בוחנים היכן אנחנו כמדינה רוצים להיות
ונתערב באמצעות אותה קרן.
שאלו מה יהיה הפער בן הווקטור התקציבי לבין תוחלת הסיכון כפי
שהיא תחושב? אנחנו כמיטב המסורת ביחידה החוב -יש לנו המון
מודלים .אנחנו כמובן צריכים לבחון את הדבר הזה לאורך זמן ,אבל
אני אומר לכם שבצורה מאוד שמרנית ובצורה הטובה ביותר .זה מה
שיש לנו להגיד במועד הזה על האירוע הזה -שזה כמובן אירוע חדש
לכולם .אני מניח מראש שגם יהיו פה דברים שנצטרך לתקן ולשפר.
אני אגיד עוד שני דברים ואז נפתח את זה לשיח .עלו פה כל מיני
דיונים אגב -הרפורמה הזו שהם מאוד מאוד חשובים ורלוונטיים,
אבל אם עכשיו מדברים על הכל הכל – אי אפשר לקדם שום דבר.
וזה בכל תהליך של הובלת שינוי במשק ובכלל בארגונים.
שני הדברים יכול שמאוד רלוונטיים .1 .נושא של מגבלות ההשקעה
הקיימות בגופים -מאוד רלוונטי בגלל הזרם שהולך להיכנס לתוך
השוק -זה דבר שצריך לטפל בו האם אני מחבר אותו כרגע? לא ,יש
רגולטור יש רשות שוק ההון יש את הגורמים הרלוונטיים .האם אני
אתמוך בלבחון את הנושא הזה? חד משמעית.
שלומי שוב
אתה לא חושב שבזה צריך לטפל עכשיו? לפני שאתה מעביר דבר
כזה?
יהלי רוטנברג
אני חושב שהשוק מוצא את דרכו לטפל בכל החסמים כדי להישאר
ביעילות המקסימלית בכל רגע .צריך לטפל אבל אי אפשר לטפל
בכל דבר בכל רגע נתון.
אותו דבר בנושא של דמי הניהול .אני לא מכיר אף גוף מוסדי שהוא
חושב שהוא לא יעיל וצריך להתייעל בדמי הניהול .אני בטח שכולם
ואני גם חושב שצריך להביא את המנהלים הטובים ביותר שעולים
הרבה כסף וזה בסדר גמור .יהיה מי שיטען -עד עכשיו נהניתם
מ 30%-דמי ניהול בלי לנהל ,ויהיה מי שיטען כנגד שזה רק עניין
של מדידה ,זה אפקטיבית הוריד את דמי הניהול האחרים .זה יכול
להיות דיון רלוונטי ומעניין שיכול להיות שצריך לטפל בו אבל זה לא
אומר שאנחנו צריכים לעצור דבר שאנחנו מובילים .ואגב הדבר הזה
יעלו ויצופו כל מיני בעיות ,שבאותם בעיות צריך לטפל כדי לאזן את
המערכת לאורך זמן .באותה מידה שרצו להעביר רפורמות אחרות
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הרפורמה המוצעת באג״ח מיועדות:
רציונל והשלכות תקציביות ואקטואריות

כמו למשל המודל החכם הצ'יליאני ,יושב פה עודד שריג אני הייתי
סגן בכיר לחשבת הכללית כאשר הוא הוביל את הרפורמה הזאת
בתפקידו.
ידענו מראש שהרפורמה הזאת יוצרת לנו בעיות במקומות אחרים,
אבל צריך להסתכל לאורך זמן על השוק ועל האיזונים ארוכי הטווח
שלו ,ולכן כאשר אנחנו עושים את השינוי הזה אין לי שום ספק
שלאורך זמן יצטרכו להיות כל מיני התאמות אך חשוב כרגע לשים
את הדברים איפה שהם צריכים להיות.
ענת לוין (לא נכחה פיזית בדיון ,אך תגובתה התווספה לסיכום הדיון)
שינוי מאוד חשוב בניהול החוב – אין בכך ספק .אתייחס לנושא מ3-
נקודות מבט:
 .1הבוסטר
 .2מידע (?)
 .3השפעות מאקרו אפשריות
נקודה ראשונה :הבוסטר
הצמיחה בהיקף הנכסים המנוהלים על ידי משקיעים מוסדיים
והתחזית לגבי הצמיחה הזו קדימה ,מקבלת "בוסטר" בדמות תזרים
נוסף שישתחרר במהלך העשור הקרוב .על כן את כל המגמות על
שווקי ההון והרכב התיקים צריך לנתח בהיבט של מגמות ארוכות
טווח בניהול כסף מוסדי בישראל (ובעולם) .כל הנושאים הטכניים
של תקנות השקעה קשורים לשאלה מה התקנות שמתאימות
למגרש מאוזן בעולם הפיננסי הישראלי שהוא בצמיחה חזקה .זו
שאלה מבנית לא פשוטה עם משמעויות של ריכוזיות וניהולה.
לנושא שוק ההון ומגמות ארוכות הטווח :ברור שעולם בריבית אפס
יהיה שונה מאלוקציה בעולם עתידי עם ריבית גבוהה יותר .רמת
התחכום ,הסיכון שעולה תימשך .מדינה בהגדרה תגייס פחות
(למשל פחות פער הסובסידיה בהפרשי הריבית) וזול יותר .גם
לזה יש השפעה על אלוקציה ועל הצורך להניב תשואה המתאימה
לחיסכון לפנסיה .אין סיבה שמוסדי יקנה אג"ח בחצי אחוז כאשר
הוא יכול להשקיע בפרויקט תשתית מגובה מדינה בהרבה יותר.
אך הכל נכון היה גם קודם לכן – מה שקורה עם השינוי בהנפקת
המיועדות הוא הבוסטר של מגמות אלו.

נקודה שניה :משמעויות על ניהול הכסף /שקיפות ללקוח – וניוד
ברור ,אני מקווה לכולם שניהול תיק שבו ל 30% -יש השקעה פיסית
באג"ח בעלת תזרים ידוע ו 70% -מושקע בשוק ההון שונה מהותית
ומימונית מניהול תיק ש 100% -מנוהל בשוק ההון ויש לו אופציית
הפרשים של  5.15%על  30%מתשואה עתידית .ניהול תיק ב3 -
מימדים הולך ונעשה מורכב :מה הנכס (מניה/אג"ח/נדל"ן/הלוואה)
מה המח"מ שלו ומה המטבע שבו זה נעשה .עכשיו מכניסים
לתמהיל את נושא האופציה ,יש לה שווי כלכלי .כי למרות שניתנה
בחינם השווי שלה הוא לא אפס.
האם לדוגמא זה ישפיע על מינוף תיקי ההשקעות? כבר כיום תיקי
ההשקעות ממונפים מעל  100%חשיפה ,בעיקר בגין גדורי מט"ח.
אך יש גם מינופים שנובעים משותפויות שונות כמו נדל"ן ועסקאות
אלטרנטיביות .המידע שלקוח/בעל פוליסה מקבל בעת החלטה על
מעבר בין מנהלים מתבסס על מידע חסר .תשואות עבר לא יעידו
כלום על חשיפות קיימות ,ובטח לא על גמישות התיק והתנהגות
שלו בתרחישים שונים.
נקודה שניה היא כי שינוי כזה דרמטי בהיבט המימונים של תיקי
השקעות מחייב עליית מדרגה ושינוי פרדיגמה בשקיפות על
הנכסים (לא בדיעבד לאחר רבעון) ועל תרחישים מאקרו כלכליים
שונים .לדוגמא :איך יתנהג תיק נתון בעליה של  1%באינפלציה ,או
בעליה של  1%בריבית .המידע הזה לא צריך להיות רק נחלתן של
ועדות השקעה אלא הוא מחויב ברמת הלקוח או לפחות היועץ שלו.
זה היה נכון תמיד ,אך זה מתחדד מאוד בגין ה"בוסטר" והמעבר
לתיק השקעה שיש בו רכיב הפרשים .התעצמות התהליך של ניהול
תיק שהוא מעל  100%במונחי חשיפה מחייבת לעלות כיתה במידע
ובאופן הניתוח שלו עבור העמיתים ויועציהם.
נקודה שלישית :השפעה מאקרו כלכלית.
לשינוי המוצע יש מספר השפעות מאקרו מעבר לגיוון והגמשת
ניהול החוב הממשלתי .ובוודאי אפשר לחשוב על רתימתו ב -Win
לכלכלה המקומית .אני בטוחה שעוד יידון בכך הרבה .הזרקור שאני
מבקשת להפנות הוא לנושא ההשפעה העקיפה האפשרית על
שער החליפין.
לאלו שפחות מצויים אתן רקע :מאחר ותשואות נמדדות בשקלים,
ומאחר ותיקי ההשקעות גדלים בקצב מהיר יותר מצמיחת הכלכלה
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המקומית – הרי שרכיב ההשקעות בחו"ל הולך וגדל ,מ15%-20% -
לפני עשור לקרוב ל 40% -כיום .זה נכון בניהול סיכונים ,זה נכון
בהזדמנויות השקעה וזה נכון בפיזור סיכון סיסטמי לחוסך שרוב
עולמו תלוי בכלכלה המקומית .אבל ההשפעה הנגזרת היא כי
המוסדיים נאלצים לגדר חלקים הולכים וגדלים לשקל .המעבר
לניהול  100%תיק יכלול את ההשפעה הזו ויש סיכוי כי יעצים אותה
(בוודאי בסכום  $כולל ואולי גם בחשיפה) .כל זה נעשה על רקע
מאקרו כלכלי בו היבוא במדינת ישראל יורד אל מול צמיחת היצוא.
גם בגין שימושי אנרגיה ,אבל גם בגין ירידה ביבוא השקעות בסקטור
הפרטי.
ההשפעה על מאזן התשלומים ברורה כמו גם התחזקות השקל
בגינו .הגידור המוסדי ההולך וגדל משפיע על סיכון הבסיס ותמחורו
ומכאן מהווה גורם בעל השפעה גוברת בהתנהלות שוק המט"ח
לצד הירידה ביבוא .ברור כי מתחייב לארגן מיידית צוות חשיבה של
בנק ישראל – אוצר  -רשות שוק ההון בנושא .הגיע הזמן שייבנו כלים
למוסדיים להתמודד עם הגידור הזה בצורה יותר יעילה ,ברמה
לאומית .את הפרמיה העודפת משלמים העמיתים (ובעקיפין תשלם
אותה כעת רשת הביטחון) .מספיק לזכור את  2020בה נחשפנו לכך
כי בעתות שונות הפרמיה הזו יכולה להיות גבוהה מאוד.
אפי סנדרוב
שלום לכולם ,אני המנהל של קרנות הפנסיה הוותיקות ,חלק
מהמצגות שלי ושל יהלי הן די חופפות אז אני אעבור בצורה מהירה
על הנתונים .המטרה שלי היא בעיקר להשיג נתונים מספריים ביחס
לקרנות הוותיקות ,כולל המעורבות הממשלתית והסיוע הממשלתי
לקרנות .הרבה מאוד דברים אגב החקיקה החדשה ביחס לעמידה
של הממשלה מאחורי ההסדרים והחיסכון הפנסיוני הזה גם נתייחס
לכך .עמיתים הקרנות הוותיקות מנהלות כיום התחייבות של כמעט
 470מיליארד  ,₪מיליון עתידים ,ו 240 -אלף פנסיונרים .כמה מילים
על ההסדרים להבטחת תשואה ,גם זה נאמר קודם ולא נעבור על
כולם אבל למעשה מאז אמצע שנות ה 90-ראינו מגמה שהממשלה
מפחיתה את המעורבות שלה בנושא הגיבוי להשקעות של
החיסכון הפנסיוני ראינו את זה בשנת  1995ברפורמה הראשונה
בקרנות הפנסיה -הפחיתו את שיעור המיועדות לקרנות החדשות
ב 70%והורידו את התשואה מ 5.57%-ל .5.05%-ב 2003-המגמה
הזו נמשכה ,הפעם הורידו את שיעור ההשקעה מ 93%-בוותיקות
ל 70%-בחדשות ו 30%-לכל קרנות הפנסיה ,ובמקביל גם הפחיתו
את התשואה ל .4.86%-במקביל ניתן סיוע ממשלתי לאיזון גם של
הקרנות הוותיקות שהסדר וגם הסדרים מיוחדים לקרנות הוותיקות
שהיו מאוזנות דאז ,לרבות כרית ביטחון שאני אתייחס אליה בהמשך.
בהסדרה הנוכחית ב 2021-אנחנו רואים שינוי ,לא חל שינוי בשיעור
ההשקעה במיועדות או בהבטחת תשואה ,זה נותר  ,30%ומאידך
שיעור התשואה עלה ל 5.15%-שהפעם מדובר בהסדר שהוא
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בחקיקה ,קודם היו אולי תקנות שקבעו איך מנפיקים אג"ח מסוג
ערד ,אך לא הייתה שום התחייבות של המדינה כמה להנפיק ומתי.
עכשיו הדברים האלה מוסדרים בחקיקה ,כך שלהבנתנו יש דווקא
יתרונות בהסדר החדש ובעיקר תשואה יותר גבוהה ועיגון בחקיקה
בהשוואה למה שהיה קודם.
מה עוד נדרש? זה עלה כאן בדיון וצריך להמשיך לדון בזה,
חקיקה רחוקה מהשלמה ,תקנות ההשקעה עדיין לא נחקקו,
הסדרי השיערוך בנושא שיערוך נכסים עדיין לא תוקנו ומעבר לזה
נדרשים עוד דברים .לדוגמא בקרנות הוותיקות החקיקה החדשה
מחייבת אותנו לשכפל את התיק החופשי ולהשקיע את הכספים
שמשתחררים מאג"ח מיועדות לאותו אופק רק שתקנות ההשקעה
לא מאפשרות לנו את זה ,כלומר יש לנו כאן חקיקה סותרת שלא
מאפשרת ליישם את ההוראות החדשות.
צריך לעשות עדכון בתקנות ההשקעה ,ורק אולי נזכיר בכמה
מילים  -ב 2002-אני עבדתי במשרד האוצר ,וגיא (גיא קריגר מנכ"ל
מנורה מבטחים כיום) יחד איתי .נכתבו אז תקנות ההשקעה לגופים
המוסדיים ,הקרנות הוותיקות ניהלו  100מיליארד ש"ח ,הקרנות
החדשות ניהלו  20מיליארד ש"ח נכון לאז .כיום החדשות כבר
ב 550-מיליארד ש"ח ,והוותיקות ,ראיתם את המספרים קודם -
השוק גדל מאוד.
קצב הגידול בנכסים הפנסיונים עלה משמעותית על קצב הגידול
בתוצר ,מה שהיה נכון לאז לא בהכרח נכון להיום .תאמינו לי
נדרשת חקיקה בשינוי בכל נושא תקנות ההשקעה כדי שיאפשר
לגופים לגוון את תיק ההשקעות ולהשקיע בצורה מושכלת על מנת
למקסם תשואה  -אף אחד לא רוצה להנות מהבטחת התשואה,
כולם כמובן רוצים להשיג תשואה יותר גבוהה.
זה מתחבר לעוד נושא  -בתיקון שנעשה ביום הדיונים האחרון
בוועדת הכספים ,אנחנו הצענו שהכספים העודפים מעל ה5%-
יחזרו לציבור ,ותקנה  34ה באמת תוקנה ,ונקבע שכל כסף מעל
תשואה של  5%עובר לקרן המיוחדת ,אבל משם הוא יכול לחזור
רק לקרנות הפנסיה הוא לא יכול לחזור למדינה ,זה תיקון ששולב
בוועדת הכספים בהתאם לבקשה שלנו ושל בקשה של גורמים
אחרים בדיונים.
עדיין לא נקבעו מנגנונים איך הכספים חוזרים לקרנות ,אני חושב
שפה צריך לקבוע את המנגנונים הנכונים שיעודדו את מנהלי
ההשקעות להשיג תשואות יותר גבוהות .צריך לקבוע את המנגנונים
הנכונים להבטיח תשואה עודפת חוזרת ,ואיך מתגמלים מנהלים
יותר טובים על פני מנהלים פחות טובים.
כמה מילים על היקפי הרכישה לטובת מי שלא מכיר ואנחנו מדברים
על רפורמה ובוא גם נראה את המספרים .הקרנות הוותיקות רכשו
 60מיליארד  ₪אג"ח מיועדות מאז  ,2011בעקבות ההסדר של 2003
הפסיקו את רכישת המיועדות עד שתיק המיועדות ירד ל30%-
מסך הנכסים .הרכישה חודשה בשנת  ,2011אפשר לראות את
המספרים בין מיליארדים בודדים לכמעט  12שקל בשנה הנפקה
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של מיועדות רק לקרנות הוותיקות סה"כ  60מיליארד ש"ח עד היום.
אפשר לראות זאת גם בחלוקה לשלבים ,ניתן בנוסף לראות גם את
התחזית העתידית שלנו ל 15-שנים הבאות ,למעשה בחלק מהשנים
תידרש בשנה בודדת הנפקה או התחייבות להשלמת תשואה של
כמעט  15מיליארד ש"ח רק לוותיקות ,והקרנות החדשות כאמור
כבר יותר גדולות מהקרנות הוותיקות בהיקף הנכסים שלהם ,כך
שגם שם ידרשו סכומים משמעותיים .במקרה שלנו שוב ,הונפקו 60
מיליארד ,אנחנו צפויים לקבל עוד  60מיליארד כהבטחת תשואה
ל 15-שנים הבאות בהתאם להסדר הזה.
לסיום כמה מילים על הסיוע הישיר  -עלו הרבה הערות שהמדינה לא
מיישמת הסכמים ,או חשש מאי יישום הסכמים .הקרנות הוותיקות
קיבלו מהמדינה מאז יישום ההסדר כ 61-מיליארד ש"ח ,הבוקר
קיבלנו עוד כרבע מיליארד ש"ח ,כך שהמדינה מיישמת בצורה
מאוד דבקנית את ההסדר הזה .היא משלמת את ההתחייבויות.
מעניין גם להסתכל על שנת  2020שנת קורונה משבר כלכלי ודווקא
בשנה זו כמעט שיא העברה 5 :מיליארד שקלים ,ז"א לא דילגו על
השנה הזו.
להערכתנו יש עדיין כמו שאמרתי צורך להשלים חקיקה ,מצד שני,
יש ממשלה ועד היום במבחן התוצאה אתם רואים עמידה בכל
הסדרה של החיסכון הפנסיוני ב 25-השנים האחרונות.
שלומי שוב
בשורה התחתונה אתם בעד הרפורמה?
אפי סנדרוב
בשורה התחתונה אני חושב שברפורמה הזאת יש הרבה היגיון ,היא
תבחן כמובן במבחן התוצאה .בהחלט יכול גם לשמור על הזכויות
של הציבור בחיסכון הפנסיוני ,וגם יכול ליצור אפסייד במצבים
מסויימים לחוסכים בכפוף לניהול השקעות נכון ובכפוף גם לעדכון
המגבלות כך שיהיה אפשר לנהל את ההשקעות בצורה טובה.

אביה ספיבק
העבודה של יאיר כוכב ושלי עומדת להתפרסם ברבעון לכלכלה,
אז הבסיס התיאורטי למהלך הזה קיים כמו שאמיר אמר .באחת
ההזדמנויות הקודמות ,כשאני הבעתי את הרעיון שכשלוקחים
תשואות לאורך זמן זה נהיה פחות מסוכן מאשר כשלוקחים
אותן שנה שנה ,אמיר אמר לי "אביה תזהר" והפנה אותי למאמר
מסוים ואני באמת נזהרתי ובדקתי את זה ,גם עם אנשים שמאוד
מתמצאים בתורת ההסתברות .דבר ראשון זה נכון וזה לא רק
אני חושב ככה אלא כל מי שנמצא בשוק ההון יודע את זה באופן
אינטואיטיבי ,ההסבר הוא שהדבר שמבלבל את כל אנשי התאוריה,
כולל אותי ,הוא שכשלוקחים את כל המשתנים המקרים הבלתי
תלויים ( )IIDומחברים אותם על פני זמן ,מקבלים משתנה מקרי עם
סטיית תקן יותר גדולה וזה מה שמבלבל .אך סטיית הבקן הזאת
לא גדלה פי מספר התקופות ,כי המשתנים הם בלתי תלויים ,היא
גדלה פי השורש של מספר התקופות .לעומת זאת ,התוחלת גדלה
פי מספר התקופות כפול התוחלת .זאת אומרת ,מספר אחד גדל
פי  Nומספר אחד גדל פי שורש  Nולכן היחס בניהם הולך ויורד
וזאת הסיבה למה שקורה .מי שיקרא את המאמר שלנו יבין שיש
חלק תיאורטי ,סימולציות וזה באמת עובד .בחישובים שלנו הייתה
לנו אפשרות לעשות את התשלום (לא חשבנו על  5שנים ,אלא
על שנה ועל  30שנים ובאמת אחרי שנה התשלום של הממשלה
על הביטוח הוא הרבה יותר יקר מאשר  30שנה בסימולציות וגם
בתיאוריה) .הסימולציות הן כמקובל הן סימולציות מונטה-קרלו
והתשואות הן לפי התיק של מבטחים (התיק הכי גדול) .קשה מאוד
להתווכח עם זה .כמה דברים על השאלה של פסטר או אריסטו,
האם אפשר לעשות יש מאין? במימון תמיד עושים יש מאין .זאת
אומרת כשאתה לוקח את הסיכון של המכונית שלך ואתה מחלק
אותו בין  1000אנשים אז הסיכון יורד .יש פטנט כזה ,פטנט פיננסי-
הסיכון לא נעלם אלא מתחלק.
במקרה שלנו אנחנו הצענו הצעה אחרת ובאמת אמיר רמז להצעה
זו .ההצעה שלנו ,אחרי הרבה התחבטויות ודיונים עם אגף שוק הון,
שבהתחלה רצה מאיתנו משהו אחר  -החלפה של אג"ח מיועדות
לא יהיה דרך תקציב אלא דרך מכשיר פיננסי ,משמע להחליף
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מכשיר פיננסי אחד במכשיר פיננסי אחר .למדינת ישראל יש
שם טוב שהיא לא נוגעת במכשירים פיננסים או מכבדת אותם
וכן הלאה ,לעומת זאת בעניינים תקציביים כמו מול ביטוח לאומי,
היא מנצלת את הפררוגטיבה שלה לשנות את התקציב .במאמר
שלנו יש שתי אופציות :ביטוח ותקציב .אנחנו חשבנו שהאופציה
של הביטוח היא לתת סוג של אופציה שנותנת ביטוח הגנה על
הריבית – אם זה מעל  4.86%לא צריך לעשות כלום ,ואם זה מתחת
יש לשלם את הפרש הריביות .יש כאן  ,upsidesאנחנו אמרנו שלא
נורא אם הוא ילך לחוסכים מכיוון שגם המדינה חוסכת אז יש פה
כמעט  .WIN-WINלא לגמרי כי במקרה כמו משבר  2008המדינה
משלמת יותר מאשר אג"ח מיועדות .השורה התחתונה היא שאגרות
החוב המיועדות היו משקולת על התשואה שלנו .באותן תקופות
שהתיק של קרן הפנסיה עשה מעל  4.86%זה הוריד את הממוצע
ולכן עדיף להפסיק עם זה .לכן יש פה מעין לעשות משהו מכלום
ובאמת אפשר לעשות זאת .מה שהמדינה עשתה ,כמובן ,תמים מי
שיחשוב שהאוצר ייתן למישהו לקחת את ה' ,upsideאם הוא קיים
אז אנחנו ניקח אותו'.
אז אתם יכולים לחשוב על זה בתור שתי אופציות – מלמעלה
ומלמטה .השאלה החשבונאית ,כיוון שאנחנו הצענו פה אופציות,
אפשר לתרגם את כל המהלך הממשלתי הזה בתור אופציה
מלמעלה ואופציה מלמטה ולהתייחס לזה באופן חשבונאי בצורה
כזאת וזה מאוד יקל על זה לחשוב על זה בצורה כזאת.
שלומי שוב
שמה? שאנחנו מחזיקים את כל הנכס למעשה? מלמעלה ועד
למטה?
אביה ספיבק
לא שלומי ,זו אופציה על ריבית וצריך לשלם רק ריביות .זה לא נכס.
יורם עדן
קשה לי מאוד עם האמירה שהתשואה של  4.86%היא משקולת על
הקופות .קודם כל קשה לי גם כשאני יושב ראש וועדת ההשקעות
של קופת הפנסיה של עובדי חברת החשמל.
אנו מנהלים  40מיליארד  ₪ולנו אין אג"ח מיועדות .אנחנו מוכנים
לקבל את המשקולת הזאת ולהחליף את האגרות חוב הרגילות
שלהן יש תשואה של  .1%מעבר לזה ,כולם מסכימים שהמרקט
ריסק שלנו הוא בין  6-7אחוז ,ושנכסים חסרי סיכון נותנים תשואה
יותר נמוכה .אז להגיד שהנכסים חסרי הסיכון הם משקולת על
החוסך כי בדיעבד אם היה משקיע רק בנכסים מסוכנים היה משיג
תשואה יותר גבוה זה נשמע לי לא נכון .צריך להבין שהאגרות החוב
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המיועדות ,מעבר לתשואה המובטחת הן נכס חסר סיכון .אז אני,
כמנהל קרן פנסיה ,כשאני קובע את התמהיל שלי בין נכסים חסרי
סיכון לנכסים מסוכנים ,אז יש לי נכס חסר סיכון עם תשואה גבוהה.
זה לא אומר שהוא משקולת.
אביה ספיבק
אתה מחליף אותו בביטוח אחר ,יחסית לביטוח האחר הוא משקולת.
יורם עדן
נניח שעכשיו אני בוחן את ההסדר של המדינה ,ביטלו את המיועדות,
יש להניח שאשאר פחות או יותר באותה פרופורציה של השקעות
בנסכים חסרי סיכון .אחליף את האג"ח המיועדות באג"ח רגילות,
עכשיו צריך לכסות לי את כל ההפרש בתשואה .למה חושבים שזה
יעלה פחות?
יואב ערמוני
אני מנכ"ל של קרן פנסיה ותיקה ומאוזנת שההסדרים שלה הן
טיפה שונים ,אני כמובן מצטרף ,בגדול ,בהסתכלות ככלכלן וכאזרח
במדינת ישראל ,וחושב שהרפורמה הזאת נכונה ואני רוצה להתייחס
לכמה היבטים מאוד פרקטיים שחייבים להסדיר אותם כי או שלא
שמו לב אליהם או מסיבה אחרת ואנחנו עלולים מאוד להיפגע
מהם .דבר ראשון ,אלו נושאים שיש להם השפעה תקציבית .אנחנו
כקרנות פנסיה ותיקות מאוזנות ,אין לנו את ההסדר בחקיקה שיש
לקרנות "עמיתים" .יש לנו את ההסדר שהוציא הממונה על שוק
ההון בשנת  2003שבא ואומר שעל  70%החופשי אנחנו מקבלים
השלמת תשואה של  1.57%ועל ערד אנחנו מקבלים 0.71%
(השלמה ל .)5.57%-אני בוועדת הכספים העליתי את השאלה של
מה קורה עם הסדרי עבר וניתנה הבטחה שלא ישתנה שום דבר.
שלחתי מכתב בשבוע שעבר לסגן ממונה על תקציבים ,הממונה על
שוק ההון והיועץ המשפטי של משרד האוצר ,תשובה עדיין לא זכיתי
לקבל .את העניין הזה חייבים להסדיר לפני דצמבר  , 2021לפני
סגירת הספרים לדוח האקטוארי והדוחות הכספיים של  .2021רק
לסבר את האוזן בעולם המספרים ,הסיוע הממשלתי הזה לגלעד
שווה  120-130מיליון  ₪לשנה וזה רק לגלעד .אם ניקח את גלעד,
העל ועתודות שאלו שלוש הקרנות המאוזנות והגדולות בערך באותו
סדר גודל ונוסיף את הקטנות יותר ,אנחנו מגיעים לחצי מיליארד ₪
בשנה של סיוע ממשלתי ישיר שצריך להסדיר אותו .יושב פה החשב
הכללי אני מאוד מקווה שזה יצוף גם למעלה .דבר שני שצריך לתת
עליו את הדעת ,אך הוא לא בוער ולא לוחץ ,אבל כן ,שאלה של
פרשנות ,האם רואים את השלמת התשואה הזאת כסוג של סיוע
ממשלתי שעלול להתפרש כ"סיוע אחר" שעלול להביא למחיקת
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חלק מהסיוע הממשלתי המובטח בחוק כרית הביטחון? כלומר נתנו
לנו את כרית הביטחון ,ועכשיו יבואו ויגידו הנה אנחנו נותנים לכם את
זה אז נוריד לכם את זה .אז בואו תסדירו את העניין הזה ,לא בוער
ולא לוחץ אבל צריך להסדיר את העניין הזה כי יש פה סתירה בין
שני חוקים .זה בעניין נושאים שיש להם השפעה תקציבית .בנושאים
שלהם יש השפעות רגולטוריות ,והדברים מכוונים גם ובעיקר לסגן
הממונה על שוק ההון שיושב כאן ,יבגני .העניין הראשון ,ופה יש
משהו צריך לשים אליו לב .אג"ח מיועדות שניתנו עד עכשיו ניתנו
על פי תקנות ,אקטואר התייחס אליהם כאילו זה יהיה הסדר לנצח
ואף אחד לא אמר משהו אחר .החוק הזה שהוא בסדר מצד עצמו
אבל סעיף 34ד שלו קוצב תקופות ,הוא אומר שמדובר בתקופה של
 ,5ואח"כ שתי תקופות של  5שזה אומר שפרשנות מאוד מסוימת
ודווקנית ,אם מישהו ירצה לפרש ואף אחד לא יבהיר אחרת ,ההסדר
הזה נגמר בעוד  15שנה .אומר לי האקטואר שלנו ,אדוני אני עוד
 15שנה מחשב לך את התשואה כתשואת השוק ,לא יהיה .5.15%
איפה כתוב לך בחוק שזה יימשך? וזה רק שאלה של מכתב הוראות
הממונה על האקטואר איך להתייחס לזה.
אמיר ברנע
אני רק רוצה להוסיף יואב ,שמה שהוא מתכוון להגיד זה שבעוד
שאגרות החוב במלאי מופיעות בצד של הנכסים בערך מהוון
בשווי הוגן .ההשלמה הזאת ,החידוש ,מופיע בערך מלא בטור ניכוי
מההתחייבויות הפנסיוניות .כלומר למעשה אם אנחנו לוקחים אג"ח
ממשלתית מיועדת ,ההיוון מוסיף לה  50%בערך ותוסיפו עוד 30%
שסמוי בניכוי מול ההתחייבויות הפנסיוניות .ההשלמה הזאת היא
ההתחייבות להנפיק בתנאים כאלו עד אינסוף.

אנחנו נצטרך הגדלה של הנכסים האלו והדבר האחרון זה הוראות
הממונה לגבי אופן השערוך של נכס ההתחייבות הזה.
שלומי שוב
יבגני אתה רוצה להתייחס לנושא החשבונאי?
יבגני אוסטרובסקי
לגבי השאלה של שלומי ,הטיפול בדוחות הכספיים  -אנחנו עכשיו
כבר התחלנו בטיפול המפורט בסוגיה ונעדכן את ההוראות שצריך
לעדכן ונוציא את ההוראות שצריך להוציא .זה ברור שמהזווית
של קרנות הפנסיה ,ואם לרגע נתעלם מפערי הריבית המובטחת,
התוצאה אמורה להיות דומה למצב הקיים .כמובן שיש דרך ואפשר
להגיע לתוצאה דומה עד כדי זהה עם הפרשים זניחים .ההנחיות
באמת כנראה יהיו שונות או מותאמות בין הקרנות הוותיקות
לחדשות ,כפי שהמצב כיום .מה שיואב ערמוני ספציפית הזכיר
לפני כן ,לגבי הסוגיה של אותן שלוש תקופות מחויבות של הבטחת
תשואה ,למיטב הבנתי המנגנון לא נועד להחליש את תקופת ההסדר
אלא דווקא לספק וודאות למשכה ,ומשכך זה לא אמור לייצר גבול
להנחה האקטוארית .כמובן ,שבשביל הוודאות הרגולטורית אנחנו
כן נתייחס לסוגיות מהסוג הזה ונוציא חוזרים וכו' .חשוב לי להדגיש
שאני לא רואה פה איזשהו "שוק" ,לא אמור להיות משהו שיזעזע את
הדוחות הכספיים.
שלומי שוב
ירשם נכס? עלתה פה שאלה האם ירשם נכס בדוחות של הקרנות?

יואב ערמוני
יבגני אוסטרובסקי
איך האקטואר מתייחס לזה? זה לא עולה כסף ,זו רק שאלה של
מכתב של הממונה .אם אין כוונה לתת את ההשלמה ,זה יעלה
כסף ,אבל אוקיי בואו תגידו את זה מעכשיו .שתי מילים אחרונות,
תקנות ההשקעה כרגע העלו לפני חצי שנה ל 35%-על פני זמן

קודם כל שלומי צריך לומר שקרנות הפנסיה לא מפרסמות דוחות
לפי ה .IFRS-זה דוחות לפי ההנחיות של רשות שוק ההון .אבל ,גם
אם מסתכלים על זה לפי  IFRSטהור כנראה שיש פתרונות .למשל,
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יש בישראל קרנות מו"פ במתכונת של קרנות נאמנות סחירות
שקיבלו ערבות ממשלתית מהחשב הכללי .אמנם שם זה רק ערבות
רק ל ,downside-אבל קיבלו הבטחה שלא יפסידו לצורך העניין
או השתתפות מסוימת לכיסוי הפסדים .הפרשנות החשבונאית היא
שמכיוון שמדובר לא בחוזה פיננסי אלא על תמיכה ממשלתית,
הדברים האלו מטופלים על הפרשים מצטברים ולא בשווי הוגן.
כלומר ,נרשם נכס על הפרשי תשואה מהעבר ולא על השווי ההוגן
של הערבות לנקודת הזמן .במקרה שלנו ,זה כנראה יהיה דומה אם
זה נניח נגיד על חוזה ( CFDהפרשים) עם החלפה בנכס חסר סיכון.
דרך אגב בדומה לדוגמה שלנו יש למנגנון שווי .הנכס ,לשאלתך
שלומי ,שנרשם הוא רק על ההתחשבנות ההיסטורית ,על הפרשי
התשואות שהיו .בנטו סך הנכסים ,אותם  30%מגובים לצורך העניין,
יחד עם אותם חייבים וזכאים על ההיסטוריה ,יתנהג בנטו בדומה
להתנהגות של אגרת חוב מיועדת.
שלומי שוב
בוותיקות מה תעשה?
יבגני אוסטרובסקי
בוותיקות תראה ,יש לנו את ה 15-שנה המובטחים וזה דומה לאגח
מיועדת גם כאן .באופן כללי כפי שאמרתי ,אנחנו נחליט כמובן
ונעשה על זה דיון ,אבל זה לא אמור להביא לדרמה בדוח.
שלומי שוב
אני רוצה ברשותכם לצרף גם את בנק ישראל ,כי למעשה יש לנו
הזדמנות כי יש כאן גם את החשב הכללי ,גם את שוק ההון וגם את
בנק ישראל לגבי שיווי המשקל העתידי בשוק ההון .האם כניסה של
כל כך הרבה כסף לטווח ארוך תוריד את התשואות? מה זה יגרום?
מגבלות השקעה שפתאום יכולות ליצור עיוותים מאוד גדולים?
האם יש לכם בבנק ישראל איזשהם תרחישים של היום שאחרי?

גישה אחת שניקח את כל הכסף הזה ,נקנה אג"ח סחירות והתרגיל
שיש פה שהממשלה מנפיקה אגרות חוב והולכת לשוק הון ,יביא
לזה שהיא תקבל בחזרה את אגרות חוב שלה .אופציה אחרת יכולה
להיות ההבנה שיש כאן נכס חסר סיכון עדיין ,ואנחנו עדיין מאמינים
בו ,והוא  30%מהתיק ,אז נלך עכשיו עם התיק בדיוק לאותו הרכב
וזה יתפזר כמו התיק הקודם .כל וריאציה אחרת לפי כל board
 of directorsאו ועדת השקעות שיושבים שם ויחליטו לאן הם
הולכים היא אפשרית .לכן יש כאן באמת מגוון מאוד גדול .אני חושב
שבסוף ,על בסיס סימולציות שונות שעשינו על וריאנטים שונים,
(נדב שטיינברג שיושב פה היה גם הוא שותף לעבודה הזאת) ,זה
לא נראה מאוד מהותי .כשהקרנות יוצאות לחו"ל ,נושא אחד שעניין
אותנו זה שע"ח ,בד"כ הקרנות ממילא יוצאות מגודרות .לא רק זה,
גיל גם מכיר את זה טוב ,יש בד"כ אנומליה כזאת שהם מגדרים יותר
ממה שהם מוציאים ,אז זה בכלל יכול להיות לחץ לייסוף .לא שזו
התחזית שיש לנו ,אבל אני רק אומר שיש מגוון גדול של אפשרויות
שקשה להגיד לאיזה כיוון ילכו ,האם ילכו יותר להשקיע במניות ,אולי
תגדל הסחירות של אג"ח ממשלתיות ומה המשמעות של זה ,האם
בכלל יש פה משהו מהותי? אני יכול להכביר עוד ועוד מילים ועוד
ועוד דוגמאות אבל התשובה היא שבאמת אי אפשר לדעת.
מכיוון שעסקנו ברפורמה בתוך תהליך החקיקה בכמה אספקטים,
אני רוצה להתייחס לנושא של הסיכון .1 .הסיכון מנקודת ראות
של החוסכים ו .2-של הממשלה .לגבי החוסכים ,אני חושב שכמו
שהרפורמה הגיעה בהתחלה היו בה אלמנטים מטרידים וכבר
הזכירו פה את האלגוריה לביטוח לאומי ,שמבחינת חברי הכנסת
וגם מבחינתו הייתה ממש מטרידה ,ומבחינת היועץ המשפטי של
משרד האוצר קצת פחות ,כי הוא האמין שחוק זה הדבר הכי חזק
שיש ואנחנו חשבנו אחרת .אני חושב שבתוך התהליך נוסחו שני
אלמנטים שאמורים להפחית מאוד את החשש שהממשלה  -בדיוק
בגלל אותן בעיות שהועלו כאן "למה לתת דווקא לחוסכים בקרנות
הפנסיה ,או למשל רק לאלה שיש להם מעל  ₪ 10,000פנסיה ,ולא
למסכנים שמקבלים הבטחת הכנסה שיקצצו להם את הקצבה?"
אז ההארכה ל 15-שנה משנה את המאזן ,אבל הדבר היותר חשוב
הוא באמת שבסוף עוברים על ההתחשבנות הפרטנית ועל זה כן
דובר בוועדה.

עדי ברנדר
אמיר ברנע
קודם כל תפקידנו היה קצת שונה מזה שהצגת שלומי ,עסקנו בכמה
אספקטים אחרים ואני אגיד על זה אחרי התשובה לשאלתך מילה
או שתיים .לגבי הסימולציות ,אני חושב שהמשפטים והקלישאות
הידועות כמובן ,שתחזיות לגבי העתיד הן דבר מסובך מאוד ,תופסות
כאן .ברור ,כמו שעלה פה ,שיכול להיות מצב אחד שבו מנהלי
הקרנות  -מכיוון שההנחיה שלהם היא להשקיע כמו את ה70%-
האחרים של התיק ,לא כמו שהיה יום לפני הרפורמה אלא כמו שיהיה
יום אחרי הרפורמה  -זישנו את ההרכב של התיק .אז שמענו פה
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אתה חושב שהמעבר ל 15-שנה מחליש ,מדוע?
עדי ברנדר
הוא מחליש את הסיכון מכיוון שההתחייבות כבר מתגלגלת באופן
ספציפי וזה קשור לדבר השני שאגיד .הדבר השני הוא וגם זה נאמר
בוועדה הוא איך שהתקנות ייושמו ,בסוף מדובר על משהו שאינו

FVF

פורום שווי הוגן

FAIR VALUE FORUM

הרפורמה המוצעת באג״ח מיועדות:
רציונל והשלכות תקציביות ואקטואריות

איגרת חוב אבל הוא כן פרטני לכל קרן פנסיה :ביום זה וזה סכום
זה וזה זכאי להבטחת תשואה עכשיו ל 5-כפול  3שנים .הממשלה
לא עושה  defaultsגם על חוזים לא רק על חוזים פיננסיים או
על אגרות חוב ולכן ברגע שמבינים שזה התהליך זה הופך להיות
התחייבות.

יקרה בד"כ עם משבר אחר בשוק וביחד עם עוד דבר שכדאי
לקחת בחשבון ,זה לא רק מה שישלמו במזומן ,אלא השערוך של
ההתחייבות קדימה ישתנה בזמן משבר ומי שיסתכל על המשק
יראה את זה .אלו שלושת הדברים שחשוב מאוד שיהיה להם מענה
מספק...

אמיר ברנע

אמיר ברנע

אז מה ההבדל בין זה לבין הנפקה? אני לא מבין את נושא הגלגול
הזה?

והפרשה התקציבית שוטפת? זה המענה המספק?
עדי ברנדר

שלומי שוב
התחייבות כזו זו צרה צרורה חשבונאית עבור המדינה ,רק שתדע.
אמיר ברנע
נגיד הנפקה ,מה ההבדל בין הנפקה להתחייבות שנושאת 5%
ריבית?

ההפרשה היא חסרת משמעות אבל לא לגמרי ,היא פותרת בעיה
טכנית כי יש בעיה של לאשר תקציבית אבל הכסף שישמר בסוף
בקרן המזומן שנותנת מענה הוא מה שחשוב ,ופה יהלי אמר ואני
מקבל את דבריו שהוא ינהל את זה בצורה אחראית ,כן חשוב
שתהיה שקיפות בניהול הסיכון הזה ושגודל הסכומים יהיה מתאים
לסיכון.
יהלי רוטנברג

שלומי שוב
התחייבות שנושאת  5%ריבית לאין סוף.

שאלתי את הנגיד איך הוא מנהל את יתרות המט״ח והוא ענה לי את
אותה תשובה.

עדי ברנדר

שלומי שוב

לא במקרה פעמיים בסיבובים ההיסטוריים שהרפורמה נידונה
הדבר הזה לא התממש ,זה נושא ש עלה בוועדה וכן היה חשוב
לחברי הכנסת .דבר שני זה הסיכון של המדינה שחשוב לדבר
עליו .יהלי דיבר על זה ,ואני כן רוצה לחזק במידה מסוימת את מה
שאמר .הסיכון שעכשיו יש פה ,שכל חמש שנים ,חמישית מהמלאי
הזה מתחדשת עם סיכון .נעשו פה תרחישי סיכון ,שוב שלומי ונדב
עבדו על הדברים האלה ביחד .זה לא הסיכונים הרגילים ולא אותם
סדרי גודל שהיו בסיכונים בתקציב עד היום ,ביחד עם זה שהזעזוע

יהלי ,לגבי מה שהתייחסתי מקודם להפרשה התקציבית ,לגבי
ההתחייבות אני מאמין שהיא תהיה חוץ מאזנית אבל לגבי ההפרשה
התקציבית כל שנה ,זה יהיה לקרן? אתה תפריש  5%לקרן או פחות?
יהלי רוטנברג
הקרן הזו תהיה שקופה באופן מלא ,לא רק בדוחות הכספיים של
המדינה אלא גם לפי החוק בדיווח לוועדת הכספים וזה חלק שעוגן
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בחוק ,שכל שנה צריך לבוא ולהסביר לוועדת הכספים ,דהיינו
לציבור ,לפרלמנט איך אנחנו מנהלים את הקרן ,לרבות הפרטים
הרלבנטיים .שוב ,אנחנו נעשה את זה בצורה שמרנית ,אחראית
ושקופה.
אמיר ברנע
אני מציע שנשמע מירום כמה הוא מאמין בהסדר המוצע ,בבקשה
ירום.
ירום אריאב
אתה מדבר על ההסדר של קרנות הפנסיה של הסוכנות ,מי שלא
הבין את הרמזים של אמיר ,אני יושב ראש קרן הפנסיה של הסוכנות
ואכן יש שם הסדר מיוחד שבגלל שהועברו בזמנו נכסים מהסוכנות
כנדל"ן יש הסדר מיוחד שהנדל"ן נרשם כאג"ח מיועד .ואכן גם כדי
להשלים דרישה רגולטורית לרדת בנדל"ן וגם בגלל האופק של
השינוי העדפנו למכור עסקה גדולה שכולם שמעו עליה.

החינוך ,מקבלים יותר מדי  ,ולפיכך יש להביא לסבסוד של אנשים
שיוצאים לפנסיה? אין איזשהו ניתוח שאומר שיש כאן בעיה אמיתית.
עכשיו נכון ,יש בעיה אחרת :כשמסתכלים על קרנות הפנסיה
החדשות לעומת הוותיקות ולעומת הפנסיות התקציביות ,החדשות
באמת מקופחות יחסית .זה לא אומר שכשקבוצה באופן אבסולוטי,
התקציב של המדינה צריך ללכת לכיוון של פנסיונרים .אגב יש
הסדרים כמעט ייחודיים בישראל כמו שעודד אומר ,כמו ייבוא של
עובדים זרים במיוחד לקשישים ,הדברים האלו מאוד מטיבים עם
פנסיונרים .אני עשיתי תרגיל מאוד פשוט ,מכיוון שבכל זאת רוצים
לסייע לפנסיונרים ,אז בואו נעשה תחשיב של  2%בשנה סבסוד
על  3%תשואה ,אנחנו מגיעים בערך ל ₪ 100,000-לפנסיונר.
למה לא להגדיל את קצבאות הזקנה בסכום הזה ואז זה יהיה
שוויוני בלי להפריע לשוק ההון? יש שיגידו שלא רוצים לסייע לאלו
שלא עובדים ,אז אולי נגדיל את הוותק המכיסמלי בביטוח לאומי
שאפשר להגדיל את הקצבה מ 20-ל 30-שנה? בואו נגדיל את זיכויי
מס מ 25%-ל 28%-ואתם יודעים מה ,שהזיכוי ילך גם למי שלא
מגיע לרף המס .כלומר כל האפשרויות לסייע לפנסיונרים ,בהנחה
שזה מה שרוצים לעשות ,הן יותר פשוטות .אני מבין שזה אולי קשה
פוליטית ,אבל זאת הדרך.

אמיר ברנע
שלומי שוב
אתם לא מאמינים להסדר הזה? למה רצתם אצתם לרכוש אג"ח
מיועדות לפני דצמבר?

אבל יכול להיות שזה יגיע .אלי אתה רוצה להתייחס?

ירום אריאב

אלי שוורץ

טוב תראו ,אני חושב שבגדול יש רציונל טוב לרפורמה הזו ואני
חושב שהיא משיגה פה הרבה מאוד דברים .הדברים עלו ,באתי
בעיקר כדי להקשיב וגם כדי להתנצל שאני בדיוק צריך לצאת.
רק כדי שאמיר לא יישאר עם כתב החידות שלו ,פתרתי לכם אותו.

כן .שיתפנו פעולה מטעם כל חברות הביטוח בצורה מאוד אפקטיבית
עם אגף התקציבים ואגף השיווק בשוק ההון כדי למצוא פתרון .חסר
פה תהליך שבו סוגרים מעגל ,נאמר פה שלגבי תקנות ההשקעה
הנושא יטופל ושזה תלוי בכנסת ,כולנו היינו פה בשנת  2002שניסינו
להעביר ,ראינו את התהליך והתהליך מאוד קשה .חסרים פה נציגים
מרשות המיסים ,שלא נמצאים פה ,שסוגרת אותנו מבחינת יכולת
ההשקעה שלנו בחו"ל בעיקר בסעיף  ,)2(9לא מדברים על זה אבל
בסופו של דבר לא נוכל להגיע לאותה תשואה שאנחנו רוצים להגיע
של .5.15%

אשר בלס
קודם כל צריכים לחזור על הדברים והחשב אמר את זה ,האגרות
המיועדות הן חיה ישראלית ייחודית ,כמעט ייחודית ליתר דיוק.
לכן המסר בהמשך קיומו הוא מסר לא טוב .לגבי הניהול של חוב,
מעבר למה שנאמר ,אם עושים סימולציות 10,15,20 ,שנה קדימה
אנחנו מגיעים למצב שהאגרות המיועדות הופכות להיות חלק גדול
מאוד של החוב עד שבסופו של דבר זה היה משליך גם על עמידה
במאסטריך ,ודרך העמידה ביעדי הגירעון  -כי יגידו למה לא לעשות
גרעון גדול? במילא יש לנו לקוחות שבויים .לכן עצם ה"הריגה" של
הייצור הזה יש לו השפעות חיוביות .אבל אני לא הבנתי דבר אחר
שלא כ"כ קשור לחשב ,האם יש בעיה במדינת ישראל שפנסיונרים
מקבלים יחסית מעט ונגיד צעירים לצורך העניין באמצעות תקציב
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שלומי שוב
אפילו לא הייתי מודע לבעיה ,אחרת הייתי מזמין אותם.
אלי שוורץ
הם לא נמצאים פה וזאת סוגיה שפשוט מדירה מהמוסדיים את
היכולת של ניהול ההשקעה .כנ"ל לגבי ההגדרה של אותם כספים
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מנוהלים ,אנחנו לא יודעים איך להשקיע אותם בחו"ל .איך אתה
מדווח אותם לשלטונות בחו"ל? תבינו את החשיפה של הגופים
המוסדיים .מה אתה מדווח? זה כסף של הגוף המוסדי? של
המדינה? כל הדבר הזה חייב להיות מעוגן בצורה מאוד מסודרת
מול מס הכנסה .בנוסף לזה ,גם חסרים פה מרשות ניירות ערך שיש
לה הגבלות נוספות לתקנות ההשקעה שאנחנו נמצאים בהן.
אמיר ברנע
אבל למה זה קשור לרפורמה לא הבנתי? בגלל ה 30%-תוספת?
לגבי ה 70%-הכל בסדר?
אלי שוורץ
ברור .על ה 30%-קודם כל נשאלת השאלה למי שייך הכסף ומה
אתה מדווח לשלטונות המס בישראל ומה אתה מדווח לשלטונות
המס בחו"ל? אמנם זה נשמע תיאורטי ,אבל אני יכול להגיד לך
שכולנו פה ,בכל הגופים שמסתכלים על קרנות ההשתלמות מנסים
למצוא פתרון איך לדווח ,איך לא ינכו לנו מיסים? כי מה שמנכים
בסופו של דבר בא מתוך התשואה לעמיתים .אז הנושא הזה ,אם
אתה לא מסדיר אותו ,הוא קשור מאוד ל.30%-

חייבים לדעת שאנחנו לא יוצאים לאיזושהי הרפתקה שנשמעת
נחמד מבחינה חשבונאית (ואני חשבונאי) .אבל פרקטית ,ואני אומר
לך בתור ניסיון של  8שנים בתור חשב השקעות ,זה יהיה אסון .אם
אנחנו לא סוגרים את כל התהליך הזה מראש עם כל האנשים,
וממנים בן אדם שמבחינת הממשלה סוגר את כל אותם גופים
שונים ,אנחנו נגיע לאסון מבחינת החשיפות של הגופים המוסדיים,
אני שם בצד דמי ניהול אפילו בתור מנהל כספים ,בואו קודם כל לא
ניצור חשיפות .מבחינת הרשות לני"ע יש מגבלות שלא מאפשרות
לנו להיכנס להשקעות בארץ ולכן גם בתוך התהליך עצמו חייבים
להסדיר ,יש היום מגבלות שלדעתי לא מתאימים להיקפים של
קצב הגדילה של הקרנות החדשות ,שאם לא נסדר אותן כל הכסף
ייצא מחוץ לארץ ולא השגנו את מה שרצינו .לכן אני חושב שבתוך
התהליך עצמו מצגות זה הדבר הכי נחמד ,אבל צריך בסוף מישהו
שירכז את זה ,אני אומר לכם שסעיף  )2(9כל הנושא שהממשלה
באה וכתבה שתשתיות זה אסטרטגיה של הממשלה ,קרנות
הפנסיה לא יכולות לא להשקיע.
אמיר ברנע
זה נכון ,אבל מה זה קשור לסיפור שלפנינו?
שלומי שוב

אמיר ברנע
אתה מגדיל את התיק .זה יחדד את העיוותים של מגבלות ההשקעה.
זאת אומרת הביטחון הזה מעביר את הבעלות למדינה? הבעיה היא
שהמדינה לכאורה היא הבעלים? אם זו הייתה מסגרת של אופציה
זה היה פותר את הבעיה הזו.
אלי שוורץ
מה שצריך לעשות זה לשבת עם רשות המיסים ולהגדיר מי הישות,
מה הישות הזאת .ניסינו לעשות את זה במתווה של לייצר ,SPC
שאותו נגדיר ספציפית ,אני לא יודע איפה זה עומד .אני מסתכל
על שלומי אבל שלומי מכיר את הסוגיה הזו .בנושא הזה אנחנו

אלי שוורץ
אתה משקיע עוד כספים והממשלה רוצה מאיתנו להגיע לתשואה
של  5.15%והיא לא נותנת את הכלים .אני חושב שבסופו של דבר
הממשלה לא מסתכלת על שני הצדדים ,היא פוגעת בעצמה .איך
אני יכול להשיג תשואה בתור גוף פנסיוני של  5.15%כשאסור לי
להשקיע בתשתיות? זה מטורף.
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אלן פפרמן

שלומי שוב

I believe that the approach taken by actuaries, for
the preparation of the actuarial balance sheets
of pension plans, is that a governmental promise
anchored by statute or regulation, is given complete
credibility: there is no recognition of risk that the
.promise might not be fulfilled

. בכל נושא המגבלותreconsider יצטרכו לעשות

אמיר ברנע
 אני מדבר באיזה שער ריבית אתה. הבעיה זה ההיוון,עדיין לא הבנתי
מהוון את מה שאתה קורא לו התחייבות ממשלתית? אתה אומר
 התחייבות ממשלתית כזו לעומת אג"ח,שבעינך זה אקוויוולנטי
?מיועדת מבחינת ההיוון במאזן האקטוארי
אלן פפרמן
The actuarial balance sheet, is essentially, a
summary of a long-term cash flow projection, that
includes amounts that are expected to be paid out
of the pension fund in the future (pension benefits,
expenses, etc.), and amounts that are expected to be
paid in to the pension fund in the future (employee
and employer contributions, investment returns,
government subsidies, etc.). Such a cash flow
 אגרות חובprojection includes interest payments on
that are expected to be received in the future. מיועדות
After the proposed change in legislation is enacted,
the cash flow projection will also include payments
 (“התחייבותfor the 5.15% interest rate guarantee
that would be expected to be received )”להפרשים
from government in the future. In the cash flow
projection, pension fund investments that are not
are assumed to earn risk-free rates ,אגרות חוב מיועדות
of return in the future, and all future cash flows are
discounted to the present day using risk-free rates
of return. Risk-free rates of return are used, because
this is a “solvency” valuation (for the purpose of
.)pension funding
גיא קריגר
 של ניהול השקעות בהיקפים של עשרותoutsourcing יש כאן

אלן פפרמן
In the discussion so far, there have been various
references to the recognition of assets in the actuarial
balance sheets of Israeli pension plans. It might be
useful to point out that the actuarial balance sheets
of Israeli pension plans are designed for the purpose
of pension funding; that is, to indicate whether the
current level of funding is adequate, or if changes
in pension benefits are indicated so as to avoid the
accumulation of large deficits or large surpluses.
In other countries that I am familiar with, such as
Canada and the United States, there are separate
actuarial balance sheets for reporting in general
purpose financial statements, and separate actuarial
balance sheets for the purpose of funding pension
benefits, and there are differences between the two
types of balance sheets in the actuarial assumptions
and in the asset valuation methods that are used. So
too in Israel – the actuarial balance sheets published
by pension plans, use actuarial assumptions and
methods that are suitable for the purpose of pension
.funding
- And if I already have your attention
רק להוסיף על הדברים של יואב ערמוני לגבי הסיוע הישיר הנוסף
 מכוח2004  שבתוקף מאז,"עבור קרנות פנסיה ותיקות "מאוזנות
 אני יכול להגיד לכם שלגבי קרן,יד משרד האוצר-נוהל שפורסם על
,המשך הסיוע הישיר הנוסף האמור- אי,"הפנסיה הוותיקה "עתודות
. מסה"כ נכסי קרן הפנסיה15% -יגרום לגירעון אקטוארי נוסף של כ
. מדובר בסיוע מאוד משמעותי,זאת אומרת
אמיר ברנע
 מהאספקט שיש, כאקטואר אתה רואה בעיה ברפורמה הזאת,אלן
 כלומר המבנה האקטוארי,לה מטרה לא לפגוע בזכויות העמיתים
 מה שנדרש ממך,צריך לשרת את המטרה הזאת? במילים אחרות
כאקטואר זה להכיר בהתחייבויות הממשלתיות שניתנות בחקיקה
15 כאילו הן אקוויוולנטיות לאג"ח מיועדות שמתחדשות בכול
 מבחינת המאזן, האם יש בזה בעיה אקטוארית. עד אינסוף,שנים
?האקטוארי של הקרנות
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מיליארדים .הוא יבוצע ללא כוונה לתת בגינו תמורה ,ואני לא חושב
שתהיה תמורה בגינו ,ולכן לא נפתח דיון בנושא .נושא הסבסוד
שגלום באג"ח המיועדות עורר סימני שאלה אצל חלק מהדוברים
כאן ,ואני חושב שהאמירה שאף אחד לא התכוון לסבסד את החסכון
הפנסיוני באמצעות המיועדות היא אמירה שאינה עולה בקנה אחד
עם אופן הצגת המיועדות לאורך השנים .תמיד הוצג כמכשיר פיננסי
שמכיל שני רכיבים .הראשון עוגן תשואתי ,השני סבסוד תשואה.
שמענו כמה מהדוברים כאן ואני חושב שאין ספק לגבי המהותיות
של סבסוד התשואה הנ"ל .יחד עם זאת ,ברור שההחלטה של האם
וכמה לסבסד את החיסכון הפנסיוני של הציבור היא פררוגטיבה
ממשלתית.

האג"ח המיועדות מתנהלות אחרת מאג"ח קונצרני ומשוערכות
באופן שונה ,ובצדק.

אמיר ברנע

אמיר ברנע

מה זאת אומרת סבסוד? שלפני שנים כשהנפיקו את אג"ח המיועדות
חלק מהקרנות החליטו להשקיע בשוק ההון כי התשואה הייתה
יותר גבוהה מ 5%-ואפילו ויתרו על הזכות לקבל מיועדות בעתיד.

בסך הכל אני אומר מה היקף הסבסוד? ב 20השנים האחרונות
הריבית הממוצעת לא הייתה  ,0%הייתה נניח  .2.5% ,2%התחילה
ב 5% ,4%-ב 2003-וירדה ל 0%-עכשיו .הממוצע שלה נגיד ,2%
 .2.5%והנפיקו אגרות חוב מיועדות לאורך כל התקופה בריבית של
 5%וכשהריבית הייתה  4%הסובסידיה הייתה הרבה יותר קטנה או
בכלל.

גיא קריגר
אני זוכר אפילו עתירה לבג"ץ שנדחתה בהקשר הזה .ההשקעה
במיועדות תמיד היתה חובה ולא רשות.
אמיר ברנע
אם הונפקה אג"ח ארוכת מועד לפני  15שנה בריבית גבוהה ,ואגרת
החוב נסחרת כיום בפרמיה כי הריבית ירדה .האם חל סבסוד?
גיא קריגר
לא את שוק ההון סבסדת ,אמיר ,את העמיתים סבסדת .אני לא
מדבר על שוק ההון.

אמיר ברנע
תחשוב למשל על פירמה מסחרית ,לא ממשלה .הפירמה הנפיקה
לפני  15שנה בריבית שהייתה אז אג"ח לאינסוף (קונסול) וכעת
האגח הזאת נסחרת בפרמיה ,כי הריבית ירדה במשק .אז במה יש
בה אלמנט של סבסוד?
גיא קריגר

גיא קריגר
בתקופות מסוימות ניתן היה לטעון שזו הייתה משקולת ,אבל ספק
זו טענה ואלידית ,לגבי כל תקופה.
אציין משהו מההיבט הסוציאלי של הפנסיה ,טיפה יותר רחב .אין
פה מקופחים ,כי זו פררוגטיבה ממשלתית ובסופו של דבר אחריות
של ממשלה זה לנהל את התקציב ואת כל המשאבים של המשק
ולהפנות אותם למקומות הנכונים .צריך לזכור שהחוסכים בקרנות
הפנסיה החדשות למעשה חוסכים לא רק עבור עצמם אלא שהם
מממנים שלוש מערכות פנסיה .הם מממנים את מערכת הפנסיה
של עצמם וראינו בשקפים איך לאט הם יותר ויותר נושאים בנטל
ופחות נשענים על תמיכה חיצונית .מה שמעלה שאלה שכשנשב
כאן ביחד בעוד כמה שנים ותוצג האבולוציה הזאת של התמיכה
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הממשלתית בחיסכון הפנסיוני האם המהלך שנעשה עכשיו
יוצג כשיפור בסבסוד הממשלתי .אני לא בטוח .עמיתי הקרנות
החדשות מממנים עוד שתי מערכות פנסיוניות .את המערכת של
פנסיה תקציבית ואת המערכת של הקרנות הוותיקות .אפי הראה
את העשרות מיליארדים שזורמים לתוך המערכת של הקרנות
הוותיקות ואם תסתכלו על התזרים והפריסה של התזרים אז
תראו שהמסה של האנשים שאמורים להיות הפנסיונרים בקרנות
הפנסיה החדשות מממנים את הסבסוד לקרנות הפנסיה הוותיקות
בשיא תקופת העבודה שלהם ,וזאת מעבר לסבסוד שגלום באגרות
החוב המיועדות .אותם אנשים מממנים גם את המערכת של
הפנסיה התקציבית שברובה מערכת ציבורית והיא ממומנת מכספי
המיסים שכולנו משלמים .ולכן ,בהקשר הזה כשבאים לשאול האם
נכון לתת פה סבסוד  -כדאי לזכור את הנטל המוטל על החוסכים
בקרנות הפנסיה החדשות .אני אגיד עוד מילה אחת אחרונה בסוגיה
התפעולית ,יותר מסובך לנהל את ההסדר החדש מאשר לנהל
רכישת מיועדות פעם בחודש .לטעמי אין מקום לטעון משהו אחר.
זה היה הרבה יותר מסובך תפעולית בנוסח המקורי של החקיקה
ואין ספק שהיה הרבה מאוד קשב בהליך החקיקה בהקשר הזה
ונעשו הרבה מאוד צעדים בחקיקה הזאת ואני מניח שהם יבואו לידי
ביטוי בחקיקת המשנה שבדרך כדי לייצר כאן משהו שניתן לעיכול
במבחינה תפעולית .צריך לומר החלוקה כאן היא לא מתן הבטחה
ממשלתית לחמישית מהנכסים הרלבנטיים כל שנה ,החלוקה כאן
היא  1/60כל חודש .אפשר לומר שזה מאוד דומה לאגרת חוב
מיועדת שגם אותה אנחנו קונים אחת לחודש (במהלך מאוד טכני
ופשוט ליישום) אבל אני חושב שיש כאן עניין מהותי והוא למעשה
מה שעומד ביסוד הרפורמה .אנחנו ראינו שהוצגו כאן תשואות
קרנות הפנסיה לאורך שני העשורים האחרונים .ראינו  Vחזק מאוד
ב 2008-וב ,2009-ה V-הזה לא היה רק תנועה למעלה ולמטה אלא
הוא היה מאוד צפוף .ה recoveryהיה מאוד מהיר ביחס למשברים
היסטוריים .לא ראינו בשקפים למיטב זכרוני את  .2021כשנסתכל
על  2021אנחנו נראה תופעה דומה ,אפילו נראה אותה כפחות
חריפה כי מרבית ה recovery-או חלק ניכר מה recovery-הגיע
כבר בתוך שנת  .2020זאת אומרת שמה שאנחנו לומדים בעשורים
האחרונים זה המשברים בשוק ההון הם ,תנועת  V shapeשלהם
של ה recovery-היא מאוד מאוד קצרה וברגע שההתחשבנות היא
רק על  1/60מהנכסים הרלבנטיים כל חודש וה recovery-הוא
מהלך של חודשים ספורים למעשה ,אני מניח שכאן טמון החיסכון
בתקציב הממשלתי שעליו דובר לאורך כל הדיון.
שלומי שוב
אני רוצה לשאול את צבי וינר ,איך אתה רואה את הדיון בתור משקיף
מהצד?
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צבי וינר
בשנת  2000הצענו רעיון מאוד דומה למשרד האוצר ,לקח לזה רק
 21שנים להתבשל .אני מאחל הצלחה .משרד האוצר יצטרך לבנות
כרית ספיגה מאוד משמעותית וכל הרגולטורים יצטרכו להתיישר
עם המציאות החדשה.
נמרוד ספיר
אני אגיב בקצרה בשם איגוד בתי ההשקעות.
בשנים האחרונות בתי ההשקעות נכנסו  -במסגרת רפורמת
קרנות הפנסיה הנבחרות  -לתחום החסכון הפנסיוני  ,והביאו
להגברת התחרות ולהוזלת דמי הניהול שמשלם הציבור –.מכוח
זה היה האיגוד מעורב בדיאלוג עם האוצר על הרפורמה .הדיאלוג
נוהל ברמה מקצועית מאוד גבוהה והביא לשיפור גדול של המודל
והמנגנון המקצועי ,לאחר שהמודל התפעולי הראשון שהוצג לנו
לפני שלושה חודשים ,היה בלתי ישים תפעולית.
את הערותינו לרפורמה העברנו מתוך דאגה לעמיתים ולשמירה
על הפנסיה שלהם .וכמי שהיה באוצר אני משוכנע שיש למהלך
הצדקות כלכליות מעבר לעצם השמירה על כספי העמיתים .עם
זאת ,העבודה הקשה מתחילה עכשיו ובתי ההשקעות מצפים
מהאוצר להמשיך ולנהל הליך מקצועי בהובלת רשות שוק ההון וכל
אגפי האוצר על מנת לגבש כללים ישימים שיאפשרו להוציא את
המהלך מהכוח אל הפועל בהצלחה .בסוף ,ההצלחה של המהלך
הזה עבור המדינה טמונה בזה שהמדינה תבין שאנחנו שותפים
שלה ,הגופים המוסדיים שותפים שלה ולכן הכרחי לקבוע כללים
שיאפשרו את הצלחת המהלך וכמובן ,השגת תשואות אשר יאפשרו
את החיסכון שהציג האוצר ,בתקציב המדינה.
גדעון ירדני
ההצלחה שנמדדת איך?
נמרוד ספיר
אני מדבר ברמה המאקרו כלכלית .ברמה של חיסכון לתקציב
מדינה .תהליך קביעת הכללים הוא מאוד מאוד קצר בשל לוחות
הזמנים שנקבעו בחוק .מדובר פה בתהליך שצריך להיות מקצועי
והכללים התפעוליים של ניהול המנגנון החדש שהוקם לחלוטין לא
מסוכמים .המסגרת שעברה בכנסת נחקקה במסגרת התהליך
הקצר של תקציב מדינה וחוק ההסדרים .אבל כרגע מתחילה
עבודת השתי וערב של לתפור את המהלך התפעולי שהוא לחלוטין
לא תפור פה ,בזמן מאוד קצר שהכתיב משרד האוצר (מכוח לוחות
הזמנים שנקבעו בחוק) וזה בסדר ,אבל המדינה צריכה להבין
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הרפורמה המוצעת באג״ח מיועדות:
רציונל והשלכות תקציביות ואקטואריות

שאנחנו שותפים שלה ולכן חשוב שיקבעו הוראות שניתן לבצע
ובאופן שמפנים שהצלחת המהלך עבור המדינה תלויה ביישום
המוצלח של המוסדיים.

העתידי יכלול עודפים מהיום והלאה כתוצאה מהרפורמה לטובת
כולנו.
שלומי שוב

שלומי שוב
אנחנו רוצים לסכם .למען האמת ,הדבר היחיד שאני יכול להגיד זה
שבאתי לפה עם הרבה שאלות ולא קיבלתי תשובות .הדבר היחיד
ששמעתי שיהלי אמר בכנות ,זה שהם עשו את זה ככה זריז ולא
פתרו את כל העניינים או התעמקו כדי להעביר את זה ורק אחר כך
להסתכל .אבל לפחות הצפנו את הבעיות.
אמיר ברנע

לסיום אני רק אוסיף שבאמת אני מקווה שגם בעקבות הדיון כל
הרגולטורים הרלוונטיים יחד עם בנק ישראל ורשות ניירות ערך
יעשו איזושהי בדיקה ואיזשהו מעקב אחרי מה הולך לקרות .בזירה
החשבונאית אני מאמין שהדברים יסתדרו לטובת המדינה .ככה זה
שהמדינה היא הרגולטור של עצמה בתחום החשבונאות .זה אמנם
בעייתי ברמה הציבורית והאתית אבל זה כנראה מה שיהיה .אני לא
רואה בזה משהו שאפשר להתעלם ממנו ,וזה כן משהו חשוב ,שיהיה
שיח רגולטורי יחד עם בנק ישראל כדי לראות שאנחנו משפרים את
שיווי המשקל ואת עומק המסחר בשוק ההון ולא פוגעים בו.

לי יש בעיה להאמין שפתרון חשבונאי – טכני יוצר נכס ריאלי.
מכלום אמנם קיימות דוגמאות סותרות .למשל כשפיתחו את מודל
האופציות בשנת  ,1973בסה"כ הייתה תרומה אקדמית לשוק
ההון ,זה שינה את שוק ההון בהרבה מובנים .כלומר הייתה לזה
השפעה ריאלית ,כי לפני כן לא ידעו לתמחר אופציות ועכשיו כן
יודעים לתמחר אופציות התפתח שוק רחב לאופציות ,וזה נקרא
ליצור משהו חדש .האם זה קורה כאן? הרפורמה הזאת שיש לה
עלות לא פשוטה ,אתם הזכרתם עלות מנהלית ,עלות שקשורה איך
להסביר את החשבונות ,איך ליצור את הקרן הזו ,איך להקטין אותה,
להגדיל אותה .יש כאן עלות ,האם יהיה כאן איזשהו רווח? והרווח
כפי שאמרתם זה החיסכון בתקציב המדינה .תאמינו לי ,ישבתי פה
בקשב רב ולא השתכנעתי שיש הסבר מדוע יווצר חסכון בתקציב
המדינה .האם החשב הכללי צריך לבוא ולהגיד "אני מנהל תיקי
השקעות הנה אני יכול להנפיק ב 0-ואני יכול לקבל על כך 7-8%
תוחלת כי אותי לא מעניינת פרמיית הסיכון או פרמיית הנזילות
של אגרות החוב שלי"? אתם קונים את זה? אני לפחות מתוך הדיון
כאן ,מצטער ,אבל לא השתכנעתי שהרפורמה הזאת תשנה משהו.
קשרתי את האדישות לרפורמה הזאת להסדרים להם הסכים
האוצר שהבטיחו שהמצב יישאר כמו המצב הקודם ,לכן אינני יודע
אם יצרנו משהו חדש .אני מקווה מאוד שאתבדה ותקציב המדינה
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FAIR VALUE FORUM

״המלצות ועדת חודק –
חשיבה מחדש במלאת
עשור ליישומן״

תאריך המפגש 27 :בדצמבר 2021
נושא המפגש :״המלצות ועדת חודק – חשיבה מחדש במלאת עשור ליישומן״
לחומר הרקע למפגש:

לחץ כאן

לרשימת המשתתפים:

לחץ כאן

צוות מקצועי :עמית הראל ,נתנאל חכמי-לוי ,מיכל ילין ומאיה ברנבוים
שלומי שוב
בוקר טוב ,אנחנו עוסקים הבוקר בנושא של בחינה מחודשת של
המלצות חודק לאחר עשור ליישומם .ההמלצות הגיעו לאחר המשבר
של  2008וככל הנראה גם אווירת המשבר השפיעה עליהן ובכלל
לאחר פרק זמן כל כך משמעותי מאז היישום נכון לעשות בדיקה
מחודשת בראיה רחבה יותר .אם אני זוכר נכון גם בהמלצות הועדה
עצמה בזמנו דיברו על כך.
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ברקע הדברים פורסם המחקר של איתי קדמי וגיא לקן בנושא
שמצביע על הסטת השקעות של המוסדיים מהאפיק הסחיר ללא
סחיר .צירפנו את המחקר לחומר הרקע ועוד מעט גם נשמע גם את
החוקרים – אבל אני חייב לומר שלמרות שמדובר אכן בתופעה ברורה
שהגיעה לאחר חודק הרי שאני לא לגמרי לא השתכנעתי שזאת
הסיבה העיקרית .יש כאן כל כך הרבה אפשרויות להסבר התופעה.
החל מהסברים מימוניים גרידא – כמו הצמצום הדרמטי בפרמיית אי
הסחירות – מה שגם צויין לאחרונה בוועדת יפה ,וכן כפי שציינו בחומר
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״המלצות ועדת חודק – חשיבה מחדש במלאת
עשור ליישומן״

הרקע הגופים מוסדיים מפחיתים סיכון באמצעות התאמות מח״מ –
כך שהם פחות זקוקים לסחיר .צריך לזכור גם שבהלוואות הפרטיות
יש בדרך כלל בטחונות וזה גם מקזז את פרמיית אי הסחירות כאשר
משווים מרווחים .ובכלל בזמנים מסוימים  -במיוחד בזמנים של
זרימת כסף לקרנות הנאמנות  -היה אפשר לקבל פרמיית העדר
סחירות.
אבל זה לא נגמר בהסברים המימוניים הרשמיים  -יש כאן גם הרבה
סיבות שהם לא לגמרי "פוליטקלי קורקט" אולי .כך למשל לגבי זה
שהשקעות בחוב הפרטי פחות חשופות מבחינה ציבורית וזה נוח
למוסדיים – ואנחנו רואים את זה גם בדברים אחרים – כמו הרצון
להתחמק להחזיק באגחים בהסדרי חוב ולמכור לפני .גם הגילוי
בפרטי הרבה יותר חלש וזה אולי גם מתקשר באופן עקיף לועדת כבל
שחקרה את נושא מתן האשראי ,גם של גופים מוסדיים לטייקונים .אז
אולי הפתרון היסודי צריך להיות טמון בכלל בשיפור איכות המידע על
הלוואות הפרטיות.
עוד נושא שהוא לא לגמרי פוליטקלי קורקרט הוא למשל היתרון שיש
להלוואות והשקעות פרטיות בהקשר של מדידת השווי ההוגן – אין מה
לעשות  -שיקול דעת (זה אמנם יותר חזק במניות אבל גם בהלוואות
זה יכול לקרות) עשוי לצמצמם תנודתיות ביחס להתבססות על נתוני
שוק בלבד .אגב ,זה נושא בכלל לדיון נפרד.
אני חושב דווקא ששני המקרים הבולטים ממשבר הקורונה  -של
קבוצת דלק ושל פתאל דווקא מחזקים את חשיבות חודק .במקרה
של קבוצת דלק היא מימשה נכסים במיליארדי שקלים בכדי לא
להיכנס להפרת קובננטים אל מול בעלי האגח .ובכלל יש מצב שזה
סייע להם להימנע מלהגיע לחדלות פירעון .במקרה של פתאל היא
הגיעה מראש להסכמות עם בעלי האגח על התאמת הקובננטים
מבעוד מועד בעקבות המשבר .זה מעיד על האפקטיביות וההצלחה
של חודק .אני לא מכיר אף חברה שנכנסה לחדלות פירעון על הפרה
של קובננט – כך שיש כאן גם בשלות של השוק ובסך הכל שיוויי
משקל טוב.
בואו גם לא נשלה את עצמנו  -אם ניקח את חברות הליסינג כענף
לדוגמה ,אזי אנחנו נראה שבהלוואות פרטיות יש רשימה ארוכה של
קובנטטים וכמובן גם  LTVבעוד באגח הציבורי יש רק את ה.LTV-
מבחינתי בכלל זה הגיוני שבהלוואות/חוב ללא בטחונות יהיו

קובננטים וכל מצב אחר נראה לי חסר אחריות .בגדול אני רואה את
עיקר המלצות חודק כסוג של "חגורת ביטחון" – בדיוק כמו שבעבר
נכנסה החובה לחגור חגורת בטחון לתמונה וזה היה משמעותי
וכיום אנחנו אפילו נכנסים לאוטו ושמים אותה בלי להניד עפעף ובלי
להרגיש .כלומר ,באנלוגיה לדיון שלנו יכול להיות גם שיש הבדל בין
דיון בחודק ברגע שהוא כבר קיים לבין הדיון הראשוני בו .שאלה
תיאורטית מעניינת שעולה היא האם היינו מסירים כעת את חודק
האם היו מבוטלים הקובננטים – כלומר ,עד כמה הלחץ האדיר של
הכסף יוביל לכך שהשוק יתאים עצמו כלפי מטה.
אני כעקרון חושב שעיקרי קביעות חודק חיוניים ,אך צריף במקביל
לשיפור הגילוי על ההשקעות האחרות .כמו כן ,אני בעד לקבוע את
דרישות המינימום אחידה – שהיא סוג של סטנדרט מקובל היום -
באופן גורף לכל ההשקעות כדי ליצור בסיס אחיד .כיום הרי יש כל מיני
א-נומאליות – כמו שאין דרישות מינימום דומות לגבי החוב הפרטי
ולגבי ההשקעות האלטרנטיביות וגם בעצם זה שהמלצות חודק לא
חלות על השקעות באגח קונצרני בחול (מתוך התפיסה בזמנו של
הועדה שאי אפשר להשפיע עליהן).
נמצא איתנו היום משה ברקת וכן יושבים איתנו היום חלק ניכר מחברי
הועדה דאז בראשות דוד חודק ונשמח לשמוע את דעתם.
אמיר ברנע
נשמעה ביקורת על ועדת חודק שהתרכזה באג"ח קונצרניות בשוק
הישראלי בלבד ,וזנחה לכאורה את שוק האשראי הפרטי והשקעות
אלטרנטיביות .נשמעה גם טענה שהסטת השקעות המוסדיים לשוק
הפרטי -חלקם באג"ח סחירות ירד ב ,90%-פגעה בנזילות השוק
והפחיתה את הנזילות של אג"ח סחירות .אני בתור סנגור של הועדה,
רוצה לטעון  3דברים :ראשית הועדה הגישה דוח מקצועי ממצה
ויסודי ועל כך מגיעה לה תודה .שנית -הועדה עוסקת בשוק האשראי
הפרטי -זה לא שהיא לא עוסקת בו -כל פרק  3.7בדוח הועדה -עוסק
בשוק האשראי הפרטי -מאספקט של אינפורמציה ,העברתה ושיתוף
בה .דבר שלישי ,אם בכלל קיימת פה השפעה -זה לא אשמת הועדה
אלא כותב כתב המינוי שמראש הנחה את הועדה לא לדון בהלוואות
לחברות עסקיות .בנפרד אינני מקבל את הקשר הסיבתי שנטען בין
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המלצות הועדה להסטת ההשקעות מסחירות לפרטיות בנימוקים
שיפורטו להלן.
עבר עשור מאז הוועדה -מאז עברו חקיקות ושינויים .מוצגות לפנינו 3
שאלות מפתח שנדון בהן בפורום הזה שמתייחסות לעתיד המגבלות
וההתניות שהועדה הזאת הציגה.
שאלה ראשונה -האם ראוי להרחיב את התניות הועדה גם לחוב לא
סחיר? או להיפך להסתמך על ועדות השקעה במוסדיים שהן חשופות
משפטית לתביעות על ניהול רשלני של כספי עמיתים ולהימנע
מהתניות חיצוניות .זאת משום שקיים ניטור הלוואות פרטיות על ידי
גופים מוסדיים שנובע מריכוז השקעתם ללא דיווח שמנוצל על ידי
טרמפיסטים.
שאלה שנייה -האם דוח הועדה שהתמקד באגרות חוב סחירות,
הביא באמת להפחתה ברמת הנזילות בשוק אג"ח שמשתקף בעיקר
בהקטנת הפער בתשואות בין אגרות חוב לא סחירות ,או שהסיבות
לצמצום הפער הן אחרות.
שאלה שלישית -האם מעבר המוסדיים להלוואות פרטיות ולהשקעות
אלטרנטיביות נובע מתנודתיות המחירים בשוק אג"ח בעיקר עקב
משבר  2008ומה שקרה אחריו .נרחיב על השאלה השלישית -מי
שחושב כמוני ,שמחירי השוק משקפים בזמן אמיתי מציאות כלכלית
אמיתית ,ודאי מוטרד מתמחור הלוואות והשקעות אלטרנטיביות על ידי
המוסדיים .האם קיימת השוואה רוחבית לתשואות שמתקבלות בשוק
אגרות החוב הסחיר והשקעות פרטיות או השקעות אלטרנטיביות
של משקיעים מוסדיים שאינן כפופות למחיר השוק? אם מחיר השוק
משקף מציאות כלכלית – נוצר כאן כמובן עיוות שקשור לכניסה
וליציאה של עמיתים כאשר שווי הנכסים מעוות .הסחירים מוצגים
במחירי שוק והלא סחירים במחירים שאינם משקפים את תנודת
השוק .יש מי שחושב אחרת .חושב שהתנודתיות בשוק אג"ח היא
מופרזת ,מלווה בסחירות נמוכה ,מפאניקה של הציבור בעת משבר,
הוא יעריך שלהשקעות לא סחירות יש יתרון של ייצוב התשואה
בגופים המוסדיים האלה .נשמע את דעתכם.
הנושא של אי האיזון הרוחבי בתמחור ההשקעות הוא מאוד מטריד.
המרכיב הסחיר מוערך אחרת מאשר המרכיב הלא סחיר.
הספרות המקצועית האמפירית מכירה בקיומה של תמורה לנזילות
כלומר צפוי שהתשואה ,של אג"ח סחירה תהיה נמוכה יותר או
המחיר גבוה יותר מתשואה של אג"ח לא סחירה שוות סיכון .אמנם
קיימת הפחתה בפער ,הגרף שמציג את הקשר בין התשואה לבין
רמת הסחירות מתיישר -גם בעולם לא רק אצלנו .נתייחס לטענה
האם ועדת חודק אשמה בצמצום הזה -עקב עלויות הניטור או שזו
בעצם תופעה כללית .משקיעים מוסדיים -במיוחד קרנות פנסיה,
השתלמות ואחרים -מנהלים סיכונים באופן אחר -הם לא מתייחסים
לסיכון נזילות -אלא יותר להתאמת מח"מ .כאשר מדובר על התאמת
מח"מ בנכסים ובהתחייבויות נעקף נושא הנזילות .לפני שנים
כשלמדתי וקראתי ספרות מקצועית נושא הנזילות לא היה קיים.
היחס בין תשואה וסיכון לא נמדד במונחי נזילות .המהפכה חלה רק
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אחרי משבר  .2008משבר  2008היה מהפך בכל בספרות המקצועית
האקדמית שפתאום העבירה את הדגש מנושא של סיכון שנמדד
בטווח הארוך על פי תנודתיות מחירי ניירות ערך ,לטווח הקצר -האם
באמת השוק מתקיים במצבי משבר קיצוני .אם השוק ממילא לא
קיים -האם השמירה על הנזילות היא נושא נפרד ,שהוא מתומחר
והוא חלק ממערכת הניהול הנכסים וההתחייבויות של מוסד.
קודם כל נקבע שיש מרווח .כלומר קיים פיצוי על נזילות בעולם ,אמנם
קטן יותר .בעקבות משבר  2008הטילו מגבלות על בנק מסחריים
אמריקאים לפעול בשוק ההון .והעובדה שהבנקים המסחריים
האמריקאים לא פועלים בשוק ההון הקטינה את הנזילות של אג"ח
סחירות והיא בעצמה תרמה להפחתת הפער בתשואות בין אג"ח
סחירות לבין הלוואות פרטיות ולא סחירות .מוצג בוועדת חודק נושא
הביטחונות -לכאורה -ושלומי גם דיבר על זה -שנושא הביטחונות הוא
חשוב וההתייחסות לביטחונות באשראיים חשובה מבחינת היכולת
של המלווה לממש את האשראי שהוא נתן גם בתקופות משבר .אבל
זה לא מדויק -כולנו חזינו מה קרה שיש משבר .אני לא מדבר על מצב
רגיל -אני לא מדבר על מצב שלווה אחד נכנס לקשיים שכל היתר
בשוק בסדר .אני מדבר על משבר שהוא משבר מאקרו .במצבי משבר
מאקרו לא בהכרח אשראי מובטח הוא אשראי עדיף .למדנו כולנו איך
שבנקים למשל – שהיה להם אשראי מובטח לפירמות -היו צריכים
לפצות נושים לא מובטחים -כדי שלא יכניסו את החברה להסדר חוב-
ואז הבנק עצמו יפסיד אולי יותר .במצב משברי שקרה ב 2008ויכול
לקרות בעתיד .במצב מסוג זה נושא הביטחונות איננו קריטי משום
שההשפעה היא השפעה מאקרו כלכלית רחבה והיכולת לממש
נכסים נפגמת בצורה משמעותית -ולא ברור מי מצבו של מי עדיף
בתיק האשראי של פירמה -האם בנק מובטח או נושה לא מובטח-
שחייבים לו מעט אולי – אבל יש לו יכולת להכניס את הפירמה להסדר
חוב.
שאלת המפתח שנרצה לדון בה -מה עושים עכשיו בתום עשור
לוועדת חודק? האם אנחנו מפעילים את הכללים של וועדת חודק גם
לגבי אשראי פרטי? האם אנחנו להיפך -מקלים ואומרים אין התערבות
חיצונית או התניות חיצוניות ,וועדות האשראי של משקיעים מוסדיים
פועלות ממילא תחת איום משפטי והן פועלות בסדר ולמדו בתום
עשור איך מפעילים קובננט ,איך מתייחסים לביטחונות ומבחינת
הרוטינה להבא יפעילו קריטריונים של איכות על אשראי סחיר כמו
שמפעילים על אשראי לא סחיר שוועדת חודק חשבה שממילא יש
עליהם ניתוח ומעקב .אני מקווה שנושאים אלה ידונו כאן היום.
דוד חודק
ראשית ,תודה לכנס ולמארגניו -בהחלט שווה לנתח את הדברים .אני
באופן אישי לא חובב רגולציה ,עם זאת ההתייחסות שלי לרגולציה
היא עניינית .היום אני אטען דווקא להגנתה .אמיר ברנע שואל אותי
מה צריך לעשות קדימה? זו החלטה של משה .ניתן לקבוע שכללי
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״המלצות ועדת חודק – חשיבה מחדש במלאת
עשור ליישומן״

ועדת חודק -פוקעים עוד כמה זמן -כאשר חידושם יותנה בהחלטה
פוזיטיבית של רשות שוק ההון .זאת אומרת שלא נתקע עם זה לעד.
אולי בעוד זמן ,הכללים יתגבשו כפרקטיקה או כתרבות חדשה ואז
אולי לא יהיה צריך את זה .צריך פחות כללים ויותר חופש היכן שזה
אפשרי .מה היה הרקע להקמת הוועדה  -אני אעבור מהר כי כבר
דיברו על זה:
 .1הייתה עלייה משמעותית בהשקעה של המוסדיים באג"ח קונצרני
– בשנת  2003זה היה  12%מהתיק שלהם ובשנת  2009זה עלה
ל 22%-ואז זה הפך לנושא עיקרי.
 .2היה שוק של מוכרים אני עסקתי בזה רבות והיה צריך לאזן את זה.
הפגמים העיקרים שסברנו אז הם :איכות המוצר שנקרא אגח הייתה
פגומה במובן של היעדר קובננטים ,היעדר התניות חוזיות ,שטרי הון
בעייתיים (ישנים ומצומצמים מאוד) שלא כיסו מצבים דרושים .בנוסף
לא היה יחס הולם בין הסיכון לריבית .אני זוכר מתי נפל לי האסימון,
שאנחנו מוכרים סיכון מנייתי עם תשואה אג"חית שאינה מתאימה
לסיכון ושזה לא בסדר.
היו הנפקות פקס הנשלחות בפקס והיו צריכים לענות מיד ,ללא
זמן לבדוק -זו היתה שערורייה .את זה היה צריך להפסיק .לאחר
המשבר העולמי ב , 2008-התחיל גל של הסדרי חוב בישראל והייתה
אי בהירות האם מותר או אסור למוסדיים לשבת יחד ,וכוחם התפזר
כתוצאה מכך.
כמו שאמיר ציין הוועדה הוגבלה מלעסוק באג"ח ממשלתי ובהלוואות
טיילור מייד .אני חושב שהיה לזה היגיון בשעתו ,תכף נדבר על מה
עתיד לבוא.
אני רוצה כאן להודות לדוקטור יובל שטייניץ שהיה שר האוצר בזמנו
ונתן לכך חסות מינסטריאלית ואיציק כהן שהיה סגן שר האוצר ונתן
לכך חסות הלכה למעשה ,לידין אנתבי וצוותו שהיה המפקח על
שוק ההון הביטוח והחיסכון בעת הקמת הוועדה וגיבוש המלצותיה,
לפרופסור שריג שהיה המפקח לאחר מכן ,בעת יישום ההמלצות.
לאחר מעשה נודע לי שיש המון המלצות של ועדות שצוברות אבק
על מדפי המזמינים ולא מיישמים אותן .אני מודה כמובן לכל חברי
הוועדה על עבודתם ועמידתם מול ההתנגדויות.
בוועדה הושג .1 :הנושא של שבעה ימי עסקים לבדיקת המוסדיים
לצורכי קריאה ,שאלות וניתוח .זהו הישג גדול שלא היה קיים בתקופת

הנפקות הפקס ויש לשמרו גם במחיר רגולציה .2 .אנליזה כתובה
לפני השקעה .זה עצבן את המוסדיים מכיוון שצריך לשים על הכתב
את המחשבות שלך והן ניתנות לבדיקה בדיעבד וזה עולה כסף.
דיברתי עם גוף השקעות מאוד מקצועי והם אמרו לי שהלכה למעשה
הם עושים  2עמודים תקצור של מה מתכוונים לעשות ואז שולחים
למפעל לייצור אנליזות שייגבו בדיעבד .3 .שילוב קובננטים והתניות
חוזיות ,מדובר בהישג חלקי ,בעיקר ההגבלות על חוב נוסף ,דיבידנדים
ושינוי שליטה ודירוג .זה לא אומר שכל מה שביקשנו נתפס אלא מה
שהשוק החליט שחשוב יותר .4 .שיפור החקיקה ביחס לנאמן ,שיפר
את המצב וכן שופרו שטרי הנאמנות .נציגות אפקטיבית של בעלי
האגח בהסדרים  -פנינו לממונה על התחרות דאז וביקשנו שיתירו
כינוס של המוסדיים ואכן התירו .לאחרונה ,נתנו למוסדיים הטבות
יתרות להתאגד ולהפעיל את כוחם במרוכז ולדעתי עשרה מוסדיים
מנהלים את שוק ההון הישראלי ולכן אני התנגדתי ומתנגד להרחבת
יכולת שיתוף הפעולה בין המוסדיים ,יתר על המידה .5 .ביטחונות -
הישג חלקי ביותר ,הבנקים בזמנו התנגדו שהמוסדיים ייקחו חלק
בביטחונות .הועדה רצתה להילחם בזה באמצעות שיעבוד שלילי.
הבנקים לא אהבו את זה וזה לא עובד טוב .6 .שיפור היחס בין רמת
הסיכון לריבית  -אני חושב שזה השתפר וצריך לבחון איך זה היום.7 .
החלה על המוסדיים  -על כל המוסדיים החילו ,אך על קרנות נאמנות
משום מה לא החילו .רשות ניירות ערך החליטה שהכללים לא יחולו
עליהם .אני מקווה שרשות ניירות ערך תתקן את זה אחרי עשור ,כי
מגיע למשקי הבית הגנה כמו שמגיע למוסדיים המתוחכמים מהם.
 .8נוצרה ברירת מחדל בשוק שכן נוצר פתרון למוסדיים .9 .צמצום
התופעה של סיכון מנייתי ותשואה אג"חית  -השוק נשאר שוק של
מוכרים שכן המוסדיים בעלי הרבה כסף והם לא יודעים מה לעשות
איתו .10 .שינוי תרבותי חלקי וגם וועדת השקעות הפכה להיות דבר
רציני  -כל התהליך הפך להיות יותר שיטתי ואני חושב שכללי הוועדה
נכונים.
ומכאן אני רוצה להתייחס למאמר של שני החברים מבנק ישראל
ורשות שוק ההון -בשאלה האם יש להרחיב את עיקרי ועדת חודק
לחוב הפרטי ,אני לא חושב שיש להרחיבה .אני חושב שההמלצות
התאימו לאגרות חוב סחירות ולא סחירות אם הם בסדרה -אבל הם
לא כל כך מתאימים להלוואת פרטיות .להן מתאימות פרקטיקות של
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הבנקים .זה תהליך ארוך יותר לרוב .אני יודע שיש הלוואות כמו של
פרנקל שבא והיה צריך לקנות במהירות והיה צריך להגיב במהירות.
הנכסים שנתנו את הביטחונות היו נכסים ידועים ,אז זה לא היה כל כך
מורכב .צריך לבדוק לגבי מתן הלוואות מה צריך לעשות ,כדי להשוות
את פעולות המוסדיים לעומת פרקטיקות בנקאיות .אם יש כשל צריך
לתקן ולטפל בזה .שאלתם האם כדאי לצמצם את כללי וועדת חודק
כדי שזה יהיה סימטרי .אני בכלל לא מבין מה שייך פה לסימטריה אבל
פרופסור ברנע הוא מורי ורבי .סימטריה בעיני זה ביופי ,באדריכלות
מה זה שייך בכלל לדברים האלו .כל דבר צריך להיבחן לגופו אני
לא חושב שצריך לצמצם כדי שזה יהיה דומה להלוואות הפרטיות.
צריך לצמצם אם לא צריך את זה יותר .אני מציע לקבוע גלולת רעל
לדבר הזה .שאלה שניה האם מוצדקת מסקנת החוקרים כי מסקנות
וועדת חודק הן הגורם לצמצום מרווח הסחירות או קיימות סיבות
נוספות? אני משיב על זה כן ,זה השפיע ,אבל במידה זערורית .כל
השאר זה לא .למה המוסדיים בכל זאת רצים להלוואות פרטיות?
חיפשו תשואות יתר ובדרך כלל כמו שפרופסור ברנע אמר ההלוואות
הפרטיות נותנות תשואת יתר בהשוואה לאג"ח שקופות וסחירות.
אמיר ברנע

בזה .הם לא עושים את זה בגלל הסבסוד או האי סבסוד הם עושים
את זה כי יש להם חובת נאמנות לכספי החוסכים ולחוסכים .אם לא
צריך אז לא צריך בלי קשר לסבסוד ,הסבסוד גורם שולי לחלוטין
שאפילו לא הייתי מעלה אותו כנושא .לכותבי המחקר ,שהם מאוד
צנועים ,הייתי אומר כשעושים בדיקה הייתי בודק גם מה התועלת ואז
הדיון הוא מאוזן כי לבוא ולהסביר שיש עלות סבסוד צריך להשוות
את זה לתועלת.
לאחרונה מדרוג הוציאה איזה שהוא דוח מעניין שבדק שיעור כשל
בהנפקות החוב בין השנים  2005-2020ואז הגיעו למסקנה שסך החוב
שכשל בממוצע הוא לשנה  1.7מיליארד  .₪שיעור השיקום הממוצע
של חוב הוא  ,45%זאת אומרת בכל שנה נוצר למחזיקי אג"ח הפסד
של כ 750-מיליון .בוא נניח שלא כולם הם מוסדיים ,הגענו ל600 -
מיליון ,עכשיו אני אומר נניח שהמלצת הוועדה שיפרו את המצב רק
ב 10%-ויש לזה בסיס בדוח עצמו .גם אם זה ב 10-אחוז אז נוצרו כאן
 60מיליון  ₪חיסכון .לדעתי זה  2/3מתקציב רשות שוק ההון הביטוח
והחיסכון זה הרבה כסף אז אפשר לכסות עם זה גדודי אנליסטים.
דהיינו ,יש מקורות .עכשיו אני אומר דבר אחרון ,במדינה שהחלטורה
הפכה בה לקולטורה ונראית כמדינה מודבקת ברוק (הברקה של
אמנון אברמוביץ ,אחרי כישלון הבריחה מכלא גלבוע) .ראוי למסד
קצת תהליכים ואני לא כזה אדם ממוסד אבל אני מבין את החשיבות.

זה היה גם קודם זה לא קשור לעיתוי של 2010
אמיר ברנע
דוד חודק
אבל קודם הנושא של הלוואות פרטיות היה מאוד קטן בתוך התיק
שלהם הן לא היו גדולות ,אחר כך זה התפתח .א .הם חיפשו תשואות
יתר זאת סיבה מאוד רצינית .ב .מיסוד של התפתחות של אפיק
שהיה כבר בתקופת הוועדה .הרי מנעו מאיתנו לעסוק בזה ,כי הבינו
שזה קיים .הכללים הם לא אותם כללים ,שם אין הנפקות פקס שם
התהליכים יותר ארוכים .ג .הרצון של המוסדיים לצמצם עלויות
פיקוח וסרבול .כל אחד רוצה לפעול בשקט ובלי עלויות נוספות אז
אני חושב שכאן יש את "משל המים" .המוסדיים הם כמו מים ,מנסים
לחפש מוצא זול והם מגיעים לכל מקום שיש בו פתח .אבל צריך
לזכור שעל המים עובדת הגרביטציה .ניוטון חישב את זה בנוסחאות
שלו ,כשהם מתפשטים הם גם יורדים למקומות הנמוכים וצריך
להקפיד כמה נמוך אנחנו רוצים שהמוסדיים ירדו ,יש איזה שהוא
גבול .ד .אפיק החוב הפרטי ,דיברו על זה ,הוא לא משוקף במחירי
שוק זה דבר שהוא טוב למוסדיים כי לא רואים כל כך את הביזיונות
וחוץ מזה אם יש ביזיונות הם נמהלים בזרם האדיר של הכספים
שמגיעים כל חודש ואפשר לתקן את זה ולישר את זה והכל סבבה.
שאלה שלישית שואלים האם לאור יישום המלצות הוועדה ובפרט
עריכת אנליזת חודק ככתובה התגבשה מציאות עסקית לפיה הגופים
המוסדיים מסבסדים משקיעים אחרים? כי אף אחד אחר כמעט לא
עושה אנליזות .אני אומר כן מסבסדים  SO WHATמה כל כך נורא
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המערכת המשפטית לא פותרת את הבעיה .אין הרבה תביעות
ייצוגיות
דוד חודק
אני לא ראיתי שתבעו את וועדות ההשקעה .אמיר שאל אותי מה
הלאה – מה הם אתגרי העתיד בשוק המוסדי?  .1צריך להתחיל
לעבור לבחינת איכות תיק ההשקעות ואת רמת הכשל שלו ולא איזה
המלצות הוא יישם ,מה איכות שלו כלפי העתיד דהיינו כמה התיק
מוכן להיערכות לאינפלציה ,יעילות בנטילת סיכונים ,צריך לקבוע
קריטריונים .2 .המוסדיים נמצאים היום בכל הפוזיציות האפשריות
מול החברות הם באקוויטי ,בהלוואות לזמן קצר וארוך .עכשיו בתוך
הפוזיציות בינן לבין עצמן יש ניגודי אינטרסים .אנחנו זוכרים את
זה מהסדרים של אגרות חוב .מישהו צריך לטפל בזה .אני מקווה
שאנשים מודעים לכך שיש אחריות נושים .בארה"ב ,יש פסקי דין על
אחריות נושים צריך לפתח כללים לזה .3 .השוואת תשואות הפנסיה
לעולם ,אני לא יודע להשוות את זה אבל אני רוצה לדעת אם מנהלים
לי את זה יותר טוב מבארצות הברית או במקומות אחרים .בטח
אמיר ושלומי יודעים על זה יותר ממני .4 .צריך לבטל את הארביטרז'
הרגולטורי מול קרנות הנאמנות ולא מול החוב הפרטי .החוב הפרטי
זה דבר שצריך לדעת לטפל בו וזה לא וועדת חודק ,זה יותר כללים
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בנקאיים ויש לזה פרקטיקות ידועות .ועדת בלניקוב ,ועדה חשובה
לדעתי ואני מקווה שהיא תעשה סדר ברגולציה הפיננסית .אני חושב
שצריך לחזק את ידם ולבקש לאפשר קיום של רגולטורים הפועלים
על פי קריטריונים ברורים ומפורטים ללא משוא פנים וללא הערכות
או העדפות אישיות של הרגולטור .אני לא מדבר על רשות שוק ההון
בארץ כיום שכן כל מיני רשויות שיש להן טיפול אישי בדברים .האזרח
צריך לדעת לפני מה הוא עומד ושתהיה החלטה לגבי א' כמו לגבי ג'.
הדבר האחרון לפני שאסיים .כשגרתי בארה"ב שנתיים ,התרשמתי
בתור ישראלי מהמתודולוגיה האמריקאית ,הם מאוד מתודולוגים
ומאוד ממושמעים לפרוצדורות שהמתודה קבעה להם .זה דבר מאוד
מרשים הם מעצמת על ולמרות זאת הם דבקים בכך .הישראלים
ומתודה זה לא מתחבר .בכלל ,בעניין הזה כמו שהאדמירל היפני
יממוטו ,זה שתכנן וביצע את ההתקפה על פרל הארבור ,דבר הראשון
שאמר אחרי שההתקפה הצליחה ,הערנו ענק מאוד גדול וזה לא יגמר
לנו בשלום וכך היה .זה מה שאני אומר על האמריקאים .הם לעיתים
מגושמים ,אבל יש להם את יתרונותיהם .אם אי פעם ישראל תשלח
אדם לחלל הוא יגיע .הבעיה היא שלא יצליחו להחזיר אותו ,כי דברים
לא יעבדו .מישהו ישכח להבריג את הבורג .תודה רבה.
גיא לקן
קודם כל תודה רבה לעורך דין חודק ,אנחנו נתחיל מהמלצות הוועדה
אבל לא נעמיק בזה יותר מידי .אני אציג גם את המחקר המשותף של
רשות שוק ההון ובנק ישראל ,מחקר שכתבתי ביחד עם איתי קדמי.
לפני שאתחיל חשוב לי להודות לפרופסור דן עמירם ,לפרופסור יוג'ין
קנדל ולפרופסור ישי יפה על ההערות המועילות .בעצם המחקר
עוסק בהשפעות יישום המלצות ועדת חודק על העדפות ההשקעה
של הגופיים המוסדיים בכל הקשור לחוב קונצרני .נתחיל בקצרה
על עיקרי המלצות הועדה .חודק נגע בהכל ,אני ארוץ על זה.
ההמלצות נכנסו לתוקפן בספטמבר  2010הן עסקו אך ורק באגרות
חוב קונצרניות סחירות ולא סחירות ולא חלו על הלוואות פרטיות.
הן התמקדו ב 3-תחומים עיקריים  .1מיסוד הליך פורמלי לצורך
השקעה באג"ח אותה מדיניות חודק או נוהל חודק שאנחנו מכירים
אצל הגופים המוסדיים  .2סוג המידע שעל המוסדיים לקבל ,ביטול

של הנפקות הפקס וכך הלאה .3 .שיפור איכות המוצר  -הם דיברו
שם באמת על דרישה להכללת קובננטים פיננסים ,הגבלות בנוגע
להורדת דירוג וחלוקת דיבידנדים דרישה לשיעבודים ובטחונות,
והתניות חוזיות כדוגמא התניות בדבר שינוי שליטה ,מיזוגים וכדומה.
אז נדבר מעט כיצד ההמלצות השפיעו על שוק האגח הקונצרני
הסחיר ,כל מה שאתם רואים פה נוגע אך ורק אג"ח קונצרני סחיר,
בגרף שלפניכם אפשר לראות בעמודות הכחולות את אחוז הסדרות
שכוללות הגבלות על גיוס חוב נוסף בעמודות בצבע טורקיז אפשר
לראות את אחוז הסדרות שפועלות הגבלות על חלוקת דיבידנד
והעמודות האפורות מייצגות סדרות שכוללות את אותם קובבנטים
פיננסים ובאמת אפשר לראות את אותו גידול מאוד דרמתי במעבר
מ 2009-ל 2010-גם ממשיך ממש עד  2012וזאת הפכה להיות ממש
פרקטיקה נהוגה ,נכון לסוף  2015רוב סדרות האגח הקונצרניות
הסחירות הכוללות את אותן הגבלות וקובננטים פיננסים .לגבי מנגנון
פיצוי ריבית  -אנחנו מסתכלים על מנגנוני פיצוי בגין הפרה של
קובננטים פיננסים ,זה הקו השחור ,ומנגנון פיצוי בגין הורדת דירוג
אז גם שם אנחנו רואים שב 2007-ו 2008-כמעט אף סדרת אג"ח
קונצרני סחירה לא כללה את המנגנונים האלה .חלה עלייה עקבית
עד למצב שבו ב 2015-בין  50-70%מהסדרות כוללות את אותו מנגנון
פיצוי ,תלוי על איזה מנגנון פיצוי אנחנו מדברים .כשבוחנים את מספר
ההתניות החוזיות שכללות בשטרי הנאמנות אפשר לראות מגמה
דומה ,אנחנו מסתכלים פה על מספר ההתניות אז גם כאן אפשר
לראות במעבר מ 2009-ל 2010-גידול במספר ההתניות עד שאנחנו
מתייצבים בשנת  2013על מצב שבו כ 70%-מהסדרות כוללות ארבע
התניות ויתר הסדרות כמעט כולן כוללות שלוש התניות חוזיות .לגבי
שיעבודים שליליים שעורך דין חודק ציין לפני ושעבודים קבועים
וצפים ,אז גם כאן אנחנו רואים מגמה דומה בעיקר את אותו שעבוד
שלילי מפורסם שמופיע באמת בהמלצות הועדה .רגע לפני שאני
אעבור לדבר על הגופים המוסדיים שתחת פיקוחנו קרנות הפנסיה
קופות הגמל וביטוחי החיים חשוב לי לציין שנכתב עוד מחקר בבנק
ישראל ע"י ד"ר אנה ברודסקי מחטיבת המחקר שבדקה ספציפית
את מידת האכיפה של אותם קובננטים .נכון שיש קובננטים באותם
שטרי נאמנות אבל השאלה עד כמה הקובננטים הפיננסים באמת
אוכפים .היא בדקה עד כמה הם רחוקים מהמצב בפועל של החברה
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ליום גיוס החוב .והיא מצאה שהפערים מאוד גדולים מה שיכול
לגרום למצב שהפרת קובננטים תתרחש בהסתברות מאוד מאוד
נמוכה .בחלק השני של המחקר שלה היא בדקה האם הקובננטים
האלה מתומחרים ,האם הם מצפים שקובננטים במובן מסוים יורידו
את הסיכון של סדרות האג"ח ואולי נצפה למצוא מרווחי תשואה
נמוכים יותר והיא מצאה שאין אפקט על מרווחי התשואה .נעבור
לדבר עכשיו על הגופיים המוסדיים שתחת פיקוחנו .בגרף שלפניכם
אפשר לראות בעמודות הכחולות ברקע את סך ההשקעות בחוב ,כל
סוגי החוב על פני זמן כאחוז מסך הנכסים המנוהלים .הקו הכחול
מייצג את ההשקעות באג"ח קונצרניות והקו הוורוד מיצג את היקף
ההלוואות הפרטיות שהועמדו ע"י הגופים המוסדיים וזה איזה שהוא
גרף שנותן לנו מוטיבציה לעריכת המחקר ,סימנו על גבי הגרף את
מועד יישום המלצות ועדת חודק .כשבוחנים את השקעות הגופים
המוסדיים בנכסים לא סחירים בישראל על פני זמן מגלים גם תופעה
מעניינת ,אפשר לראות פה בגרף את השקעות הגופים המוסדיים
בקרנות פרייבט אקוויטי על שלל סוגיהן גם  VCוקרנות חוב .באדום
את היקף ההשקעות בהלוואות פרטיות ,כל המספרים הם אחוז מסך
הנכסים המנוהלים יש פה גם נדל"ן להשקעה מניב ויזמי ,מניות לא
סחירות ואיגרות חוב לא סחירות .גם כאן אפשר לראות את מגמת
הגידול המאוד משמעותית באותו אפיק ההלוואות ביחס לשאר
האפיקים הלא סחירים ואת הצמצום המאוד משמעותי באגרות החוב
הלא סחירות ,בחלק האמפירי אנחנו נתמקד באגרות החוב הסחירות
בגלל העומק של השוק ומספר ההנפקות המשמעותי .רצינו להבליט
את אותה הטענה שכן יש איזה שהיא נהירה לנכסים לא סחירים זה
לא באותו סדרי גודל ,הגידול בהלוואות קשה להסביר אותו ע"י אותו
גידול בנכסים לא סחירים על פני זמן .הייתי מצפה שאם הסיפור הוא
ירידת הריבית נצפה למצוא גם גידול בסדרי גודל דומים גם בשאר
האפיקים הלא סחירים .זה גרף שנלקח מפרק ד' של דוח בנק ישראל
לשנת  2018בוחנים פה את שיעור ההלוואות הפרטיות שהועמדו על
ידי חברות הביטוח וקרנות הפנסיה כאחוז מהתוצר ,מסתכלים פה על
ישראל ועוד מדינות נבחרות וגם כאן אפשר לראות שמדובר בסיפור
מאוד ישראלי ,אותו גידול באפיק ההלוואות הפרטיות .נדבר עכשיו
ספציפית על שוק האג"ח הקונצרניות הסחירות ,בעמודות הוורודות
אפשר לראות את סך שווי השוק על פני זמן .הקו המלא הוא נתח
השוק של הגופים המוסדיים אז אפשר לראות באמת את אותה ירידה
בנתחי השוק ,הקו המקווקו אלה שאר השחקנים המשמעותיים בשוק
בעיקר הציבור כולל שחקני הנוסטרו הקטנים וקרנות הנאמנות,
אפשר לראות את הירידה המאוד משמעותית ,שגם היא בעצמה יכולה
לעלות תהיות שהנכסים של הגופיים המוסדיים באותה תקופה גדלו
בממוצע ב 10%-בשנה ,זה לא רק שההיקף האבסולוטי של ההלוואות
עלה הוא עלה גם ביחס להחזקות אגרות החוב הקונצרניות וגם ביחס
לנתחי השוק של הגופים המוסדיים בשוק הזה .עוד ממצא מעניין
שאנחנו משתמשים בו אחר כך גם לצורך העמידה האמפירית ,שלא
אספיק להתמקד בזה עכשיו אבל כן חשוב לציין את זה ,אפשר לראות
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את סך ההנפקות של סדרות חדשות מתוך סך הנפקות הסדרה .זאת
אומרת במונה יש את מספר הסדרות החדשות ובמכנה יש את מספר
הסדרות החדשות ועוד הרחבות הסדרה ,אפשר לראות את הנפילה
המאוד משמעותית לאחר יישום המלצות הועדה .זאת אומרת חלק
גדול מהמנפיקים עברו להרחבות סדרה במקום הנפקות חדשות.
חשוב לציין שהמלצות הועדה לא חלו על הרחבות סדרה .לא הייתי
מייחס לתופעה הזאת אך ורק לאיזה שהוא אינסנטיב של המנפיקים
כי בסוף הגופים המוסדיים היוו בתקופה הזאתי  50%מהשוק הסחיר.
ז"א יש שני צדדים למטבע ,גם המנפיקים הלכו לכיוון של הרחבות
וגם הגופים המוסדיים משיקולי העדפה נגלת ,אפשר להסיק את זה,
שהם הלכו לאותן הרחבות סדרה במקום הנפקות חדשות .השערת
המחקר :יישום המלצת וועדת חודק גרמו לגופים המוסדיים להשקיע
משאבים מאוד משמעותיים לצורך עמידה בהוראות הרגולציה
בין אם אותה אנליזה ,בין אם מדיניות חודק ,ניטור שוטף של החוב,
בקרה על איכות הקובננטים על פני זמן וצריך לזכור ששוק האגח
הקונצרני הסחיר בישראל הוא שוק מבוזר מאוד הוא כולל הרבה
שחקנים שלא כפופים לאותה רגולציה .ז"א הגופים המוסדיים
שתחת פיקוחנו נושאים בעלויות ,אולי הם משפרים את איכות המוצר
אבל הם משפרים אותו עבור כלל השוק לכן הם לא יכולים להנות
ממלוא התועלות שבהורדת הסיכון של שיפור איכות המוצר ,ז"א יש
עוד שחקנים שמהווים " "free ridersבשוק הזה מה שגרם לגופים
המוסדיים לחפש אפיק עם תשואות יותר טובות או מרווחים יותר
טובים .אנחנו קוראים לזה אפיק שבו הגוף המוסדי יכול לנהל את
המשא ומתן מול הלווה ,אחד על אחד ,או לעיתים כחלק מקונסורציום
מאוד מצומצם ובאמת שם אנחנו רואים קובננטים מאוד משמעותיים
ושעבודים גם בלי שבאה רגולציה והכריחה את המשקיעים לכלול את
אותם קובננטים ואנחנו טוענים שזה בגלל רמת הריכוזיות של החוק,
ז"א הגוף המוסדי כן ישקיע את אותם מאמצים ואת אותן עלויות אבל
הוא יכול להנות בשוק הזה ממלוא ההטבות שנעוצות בעלויות .אנחנו
מודדים את פערי המרווחים בתשואות של איגרות החוב הקונצרניות
ביחס להלוואות .הטענה שלנו היא שחל גידול בביקוש להלוואות
פרטיות ,פעם אחת נראה אותו ע"י גידול בכמות ונצפה לראות איזה
שהוא שינוי במרווחי התשואות .עלייה בכמות ,עלייה במחיר שהיא
בעצם ירידה במרווחי התשואות.
אמיר ברנע
אני שואל לגבי ההתאמה הרוחבית של מחירי שוק בין אגרות חוב
סחירות להלוואות פרטיות .האם כלולות השקעות פרטיות במאזנים
של קופות גמל ,קרנות פנסיה ואחרות? האם ההשפעה המאזנית
שיש אגרות חוב סחירות ע"פ מחירי שוק לעומת אגרות חוב פרטיות
או אלטרנטיביות שבהן הקביעה של המחיר השוטף היא בידי המוסד
ובידי הגוף המנפיק?

FVF

פורום שווי הוגן

FAIR VALUE FORUM

״המלצות ועדת חודק – חשיבה מחדש במלאת
עשור ליישומן״

גיא לקן
זה לא לגמרי כך .ההלוואות הפרטיות הן משוערכות ע"י ממרווח הוגן
ולא ע"י הגוף המוסדי .
אמיר הסל
כל החוב הלא סחיר משוערך לפי שווי הוגן ,מודל מדויק לפי המרווח
בשוק אין שום פער בשערוך בין חוב סחיר לחוב לא סחיר.
אמיר ברנע
אתה רוצה להגיד לי שגוף מוסדי שמשקיע בהשקעה אלטרנטיבית
משערך אותה לאורך זמן על בסיס מחירי שוק של ני"ע סחירים?
אמיר הסל
בחוב לא סחיר זה נכון ,חד משמעית .יש מודל מדויק שמודד
את המרווחים בשוק הסחיר ומשליך אותם על החוב הלא סחיר.
בהתקשרות עם חברת שערי ריבית ,זה יהיה לפי דירוג ,ועכשיו עברו
למודל שני של לפי מרווח בהעמדת החוב מעל ממשלתי .השווי
נותר אחד לאחד .להפך ,יש טענות במקרים מסוימים זה מוגזם .חד
משמעית אין שום הבדל בחוב.

הלווה או המנפיק ,דירוג ,ענף ,היקף החוב ,ההצמדה המח"מ ,הטווח
לפידיון ,תאריך העמדת החוב והעלות של החוב ,הריבית הממוצעת
שאותה אנחנו מתרגמים למרווחי תשואה.
הגרף נותן אינטואיציה לתרגיל האמפירי שאנחנו עושים ,אומדים את
מרווחי התשואות שבהם הונפקו אגרות החוב הסחירות בקו הכחול,
והקו הורוד הוא מרווחי התשואות שבהם הועמדו הלוואות הפרטיות.
אפשר לראות שלפני יישום המלצות הועדה ,הלוואות הפרטיות עמדו
במרווחים גבוהים יותר ,הודות לאותה פרמיית אי סחירות .לאחר יישום
ההמלצות הועדה אנחנו רואים איזושהי הצטמצמות בפערי מרווחי
התשואות ,ומשם חזרה לאותה מגמה מקבילה .זאת אומרת שחלה
ירידה במרווחי התשואות שבהם הועמדו ההלוואות הפרטיות ביחס
לאותן אגרות חוב קונצרניות סחירות שהונפקו בתקופה המקבילה.
אני לא אדבר יותר מידי על התוצאות האמפיריות ,רק אציין שאנחנו
אומדים את השפעת יישום המלצות ועדת חודק ,זאת אומרת כיצד
הרבעון האחרון של  2010השפיע על תמחור ההלוואות הפרטיות
בניכוי קבוצת הביקורת שלנו שהיא אגרות החוב הקונצרניות.
אמיר ברנע
הפער ירד מ 1.5%-ל 3/4%-או  .1/2%אני רוצה להאיר את תשומת
ליבכם שבספרות המקצועית ,מדובר על פערים בגין אי נזילות הרבה
יותר גבוהים .גם במחקרים ,גם אחרי ההתאמה ,מדובר על  ,3%בין
 2%ל 3%-פער בין אגרות חוב סחירות ללא סחירות .רמת הסחירות
משפיעה ב .3%,2%בתשואה אצלך הפער הוא .3/4%

גיא לקן
גיא לקן
בכל מקרה לצורך האמידה האמפירית ובמחקר לא עשינו שום שימוש
בשווי הוגן אנחנו מסתכלים רק על הריביות ליום הנפקת הסדרה או
ליום העמדת ההלוואה ,אין פה שיקולים של שערוכים ,הכל קורה
ליום העמדת ההלוואה .אתקדם לבסיס הנתונים אז אספנו נתוני
מיקרו של ההלוואות שהועמדו ע"י הגופים המוסדיים בתקופה 2008-
 2013אנחנו מכסים כ 90%-מההלוואות האלה ואת כלל אגרות החוב
הקונצרניות הסחירות החדשות שהונפקו והרחבות הסדרה לאותה
תקופה לגבי כל תצפית כל סדרה או כל הלוואה יש לנו את מאפייני

לא היום ,ב 2013-הירידה היא בסוף  .2010זה בכמה הפערים ירדו.
אמיר ברנע
זאת אומרת מ 1.5%-ל 3/4%-או  .1/2%היום באמת השפעת
הסחירות כל כך נמוכה? האם רמת הסיכון באמת שווה? אולי המשקיע
המוסדי תופס אג"ח פרטיות כבטוחות יותר? אולי חששו מהסדרי חוב
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שפוגעים במוניטין קטנים יותר באג"ח פרטיות?

אסף חמדני

גיא לקן

אני הייתי יועץ של ועדת חודק לא הייתי חבר ,ואגיד גם שהייתי יועץ של
פסגות במשבר  2008-2009כשנבנה המערך לטיפול בהסדרי החוב.
קודם כל אתייחס למחקר שהוא מאלף ואני שמח לראות את הגרסה
המעודכנת שלו .אבל יש לי הערה מהפרספקטיבה האקדמית :קשה
לקבוע שוועדת חודק היא זו שיצרה שינוי בביקוש המוסדיים לאג"ח.
באותה תקופה התרחשו הרבה מאוד דברים שהשפיעו על מוסדיים
שמשקיעים באג"ח סחירות .בין השאר ,הוציאו חוזר שחייב גופים
מוסדיים לשבת בנציגויות של מחזיקים כי היו כאלה שחשבו שאין
להם חובה .היו הרבה שינוים נוספים באותה תקופה שהשפיעו על
העלות של התמודדות עם חוב לרבות חוב בקשיים .בגלל שהכול
היה באותו זמן ,קשה לבודד את ההשפעה של ועדת חודק אל מול
התרחשויות אחרות .מעבר לזה מנקודת מבט של גופי פנסיה שוק
האג"ח הסחירות בישראל שונה מהותית משוק האג"ח הסחירות
בארה"ב ,למשל .מחקרים מראים שקרנות פנסיה אמריקאיות לא
נוטלות חלק פעיל בהסדרי חוב .אני מזמין אתכם לחפש את קלפרס
נוטלת חלק בנציגות או משהו כזה -זה לא קיים .השוק שם הוא כל כך
נזיל שבדרך כלל ,לפני שהחוב מגיע לקשיים ,הוא כבר נמכר לקרנות
גידור או קרנות שמתמחות בחוב בקשיים .בישראל זה שונה ולכן ,לא
נכון להתייחס לשוק החוב הסחיר בישראל כאילו הוא מעניק יתרונות
משמעותיים לגוף מוסדי .לבסוף ,אני רוצה להגיב למה שדוד אמר
לגבי הבעיות שראתה ועדת חודק .ראשית ,בעיה נוספת שייחודית
לישראל היא מבנה החוב הסחיר :מנפיקים כאן חוב של חברת
אחזקות "מלמעלה" ,כך שהחוב הסחיר מצוי בנחיתות מובנית ביחס
לנושים אחרים .שנית ,בעיה נוספת שהייתה קיימת באותה תקופה
היא הריכוזיות .דוד לא סיפר איך כל מי שהגיע להופיע בפני הוועדה
היה בעצם באותו צד .גורם משמעותי שמנע פיתוח של שוק החוב
בישראל באותה תקופה היה העדר הבחנה ברורה בין הצד של הלווים
לצד של המלווים .כיום ,לאחר חוק הריכוזיות ושינוי מבנה השוק צריך
לבחון האם אין מקום להקל בחלק מהרגולציות .שלישית ,נתמקד
בנושא הקובננטים .מה שהועדה ראתה לנגד עיניה ,זה שאין שונות
בקובננטים בין אג"ח של חברות שונות וזה היה מנוגד למצב בעולם.
אנחנו הסתכלנו על הנעשה בעולם (מופיע בנספחים) ,ואין כזה מצב
ש 100%מהחברות שמנפיקות אג"ח יש להן שיעבוד שלילי ,למשל.
אבל יש שונות בשוק בשכיחות התניות באג"ח והשונות היא בדרך
כלל בקורלציה לסיכון של החוב .ככל שהחוב הוא יותר מסוכן יהיו בו
יותר קובננטים ולהפך .המצב בישראל היה של אחידות לרעה במובן
הזה ,שכל החברות כמעט ללא יוצא מן הכלל היו ללא קובננטים .כל
אירוע  IDBפיתוח לדוגמא ,נבע מהעובדה שהחברה הייתה בקשיים
ולמחזיקים לא הייתה שום עילה לדרוש פירעון מיידי .מה שהועדה
ניסתה לעשות ,ופה אני חייב לציין שהייתה תקלה במעבר בין המלצות
הועדה ליישום על ידי האגף אז והרשות היום ,היא ליצור מצב שבו גופים
מוסדיים ידרשו קובננטים באג"ח מסוימות ולא באחרות .באיזה שהוא

אנחנו מסתכלים שם רק על אגרת חוב סחירות ביחס להלוואות.
אבי לוי
יש סטטיסטיקה כמה חברות לא עמדו בקובננטים? לגבי אג"ח .אני לא
חושב שיש הרבה כאלה.
גיא לקן
אנחנו לא מסתכלים על זה בעבודה שלנו אני בטוח שאפשר .התוצאה
אינטואיטיבית לאור העובדה שהקובננטים לא מופרים ,קשה מאוד
להפר אותם.
אבי לוי
כי יש פערים גדולים .זה נחמד שיש קובננטים אבל זה לא אפקטיבי.
היה אותו דבר גם אם לא היו.
אריק פרץ
זה לא מדויק .קח דוגמה מלפני חודשיים  -מיטב דש .אסיפת בעלי
אג"ח ,לגבי תביעת השבת דמי הניהול בסך של  300מיליון  .₪היה
להם קובננט שנכנס לכסף .אמנם זה אירוע מז'ורי אבל בדיוק בגלל
זה צריך את הקובננטים ,לא כדי לנהל ברמה השוטפת את החברה,
שכל שקל וחצי עכשיו שהחברה מפסידה צריך אסיפה.
גיא לקן
אני אסכם בכך שאנחנו טוענים שיישום המלצות הועדה הטילו עלויות
משמעותיות ,בין אם אותן עלויות ניטור לאורך ההחזקה באג"ח ובין
אם אותם משאבים של הגוף המוסדי להשקיע לפני שהוא רוכש את
אגרות החוב הללו .אנחנו מוצאים הסטת כספים משמעותית מאפיק
האג"ח הקונצרני הסחיר לאפיק ההלוואות הפרטיות ומוצאים ירידה
מובהקת בפערי מרווחי התשואה בין שני האפיקים הללו .הפרשנות
שלנו להשפעות והמסקנה העיקרית שלנו ,היא שהעובדה שלקחו
שחקן בודד בשוק חוב כל כך מבוזר והטילו עליו אותן עלויות ,גרמה לו
לעזוב את השוק ולחפש אפיק השקעה מרוכז יותר שבו יוכל להנות
ממלוא התועלות שבעבודת המוניטורים בעלויות שהוא משקיע.
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שלב במעבר מהמלצות הוועדה לחוזר של אגף שוק ההון זה הפך
להיות כמעט חובה ביחס לכל הנפקה .לדעתי ,זה מחדד את השאלה
בנוגע למקום של הרגולציה בתחום הזה .ברגע שאנחנו לוקחים
דבר שאמור להתפתח דרך השוק ,התאמה של מבנה הקובננטים
למוצר  -ומטמיעים אותו ברגולציה אז בסוף זה הופך ל”check the
 .”boxיש כיום מקום לחשוב האם השוק התפתח ויש מקום לשינוי
הגישה .חלק מהדברים היום הם פשוט בדיחה .לדוגמא ,השיעבוד
השלילי ,אז יש לכולם שיעבוד שלילי אבל קובעים את התניה הזאת
רק על שיעבוד צף כך שזו תניה חסרת ערך .בדיוק כמו שהיינו מצפים
מהתניות שנובעות מרגולציה ולא ממפגש אמיתי של ביקוש והיצע.
מלכתחילה ,רשות שוק ההון לא צריכה להיות בביזנס של הסדרה
של איכות המוצר .ועדת חודק הייתה תוצר של צוק העיתים ולאור
העובדה שהשוק היה לא מפותח .אני בהחלט חושב שיש מקום לבחון
האם באמת להסדרה הזאת היום ,לאור ההתפתחות והשכלול של
השוק .לבסוף ,אזכיר דבר אחד ,כבר אז באותה התקופה היו נתונים
על התשואות של שוק הפנסיה ,ושוק הפנסיה בישראל למרות כל
הנפילות וכן הלאה ,לא הפסיד בממוצע יותר משווקי פנסיה אחרים
במשבר העולמי וזה לא מנע משבר רגולטורי ,ולא מנע מזה שבא
המחוקק והציע רשת ביטחון לפנסיה.
אמיר ברנע
כי אין להם  30%אגרות חוב מיועדות.
אסף חמדני
לכן ,טועה מי שחושב שיש לנו כוחות שוק בפנסיה והשוק עובד .אם
יהיה משבר עולמי תהיה שוב התערבות של המחוקק לחלץ את
קרנות הפנסיה וכן הלאה ,רק שהמחיר היום יהיה הרבה יותר גבוה.
דוד חודק
הערה קצרה  -אולי הגיע הזמן להפטר מכל הפנסיה וליצור קרן
לאומית? אם קצב הצמיחה של הכלכלה הישראלית עולה על

התשואה או קרוב לתשואה שיש לקרנות הפנסיה ,אולי לא צריך
את כל המהומה הזאת .לבטל את הקרנות ולסמוך על המאזן של
הממשלה ועל ההתנהלות הכלכלית .ניתן לגבות זאת בקרן לאומית
שתיועד לכך ותצבור נכסים.
אמיר הסל
באותן שנים ניהלתי את ההשקעות בהראל ואני יכול להגיד שהראל
הובילה חלק ניכר מהמהלך של מעבר מאגרות חוב סחירות
להלוואות .אנחנו היינו בערך  1/3מהשוק הלא סחיר ולכן אני יכול
להתייחס למה עשינו ולמה .המחקר הזה מציין  2עובדות :המלצות
ועדת חודק נכנסו ב 2010-והמוסדיים הגדילו באופן עקבי ומשמעותי
בכל העשור האחרון את ההשקעות שלהם בלא סחיר .שני הדברים
הם נכונים ,רק לא קשורים .בשוק ההון יש  2סוגים של שחקנים:
המוסדיים (הפנסיה ,גמל ,ביטוח ,השתלמות) ויש את קרנות נאמנות
וניהול תיקים .קרנות הנאמנות הן קודם כל פועלות רק בשוק הסחיר
ושיקול הדעת של מנהלי ההשקעות הוא מאוד חלקי .יש לקרן מדיניות
שהיא משקיעה באיגרות חוב ומקבלת יצירות ואז היא צריכה לרוץ
ולקנות ,בעוד שלמנהלי ההשקעות המוסדיים יש חופש מסוים .לכן
המשתנה העיקרי בעיני לעשור האחרון ,זה שהייתה תקופה של עליות
שערים בגדול ,ירידת ריבית ,ויצירות מתמשכות בקרנות הנאמנות
שחייבו אותן להתכסות והתוצאה היא שאנחנו בעשור של ירידת
מרווחים ,מעבר לירידת הריבית .ירידת המרווחים היתה מאוד גדולה.
ובתוך התהליך הזה במידה רבה המוסדיים  crowding outכי
מנהלי קרנות הנאמנות היו הרבה יותר אגרסיביים בקניית אגרות חוב,
בשעה שבשוק הלא סחיר התחרות יותר נמוכה ואפשר היה לקבל
תשואות יפות .אנחנו בהראל היה לנו כלל| :כל עסקה לא סחירה
שהגיעה לוועדות ,היה צריך להראות את הסדרות הדומות הסחירות
ולא התבצעה עסקה לא סחירה בלי שיש לה או תשואה יותר גבוהה
או בטחונות יותר טובים או שניהם .לכן הסיבה העיקרית ,בעיניי,
למהלך של המוסדיים החוצה מהשוק הסחיר ,זו העובדה שהיה להם
שוק אחר לשחק בו בשעה שבשוק הסחיר היתה תופעה מתמשכת
של שחיקת מרווחים ,קובננטים וכל מידי תופעות אחרות .אתם תראו
כשיבוא המשבר הבא ,איך העסק הזה מתהפך וקרנות הנאמנות
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בציבור ימכרו את אגרות החוב והמוסדיים יקנו ,כי למוסדיים אין בעיית
נזילות יחסית .לכן זאת הסיבה העיקרית והמרכזית למה שקרה פה,
במקביל לזה ,השוק הזה של החוב הלא סחיר התפתח.
אמיר ברנע
האם אתה אומר שלמוסדיים אין בעיית נזילות וזאת בדיוק הנקודה
פה בהבחנה מקרנות נאמנות ,האם אתה אומר שאתם מנהלים יותר
על בסיס מח"מ?
אמיר הסל

הפריעו לקנות אג"חים סחירות ובהחלט זאת לא הסיבה.
אמיר ברנע
מבחינת מעקב בין חוב סחיר לחוב לא סחיר ,פרטי .מעקב -פה יש
לך דיווחים רבעוניים וכו' ,אתה יודע את מחיר השוק של המניות ואתה
יכול לחשב מינוף פיננסי .מה אתה עושה בחוב פרטי?
אמיר הסל
יש פרוצדורות מסודרות ,אתה מקבל דוחות כספיים ,יש מתודות
ומגבלות של חוב סחיר ,אני גם היום בקרן חוב שמתעסקת בחוב לא
סחיר .יש דרכים לעקוב באופן שוטף ,דוח ניהולי ,דוח חודשי ,משקיף
בדירקטוריון ,יש שורה ארוכה של כללים ברור שהם דורשים יותר
מאשר חוב סחיר.

אנחנו מנהלים על בסיס יחס סיכון-תשואה ואפשר לקבל פרמיה
ראויה לחוסר הסחירות ומקבלים אותה .כאשר חלק מהיתרון שלך
הוא הנזילות הגבוהה .אם אתה קרן פנסיה שמקבלת סכומים
משמעותיים של כסף ואתה יודע שהכסף הוא לטווח ארוך ,אתה יכול
לקחת את פרמיית אי הסחירות.

דוד חודק

אמיר ברנע

איך אתם (הראל) לעומת הפרקטיקות הבנקאיות בהלוואות פרטיות?

הניוד לא מפריע פה?

אמיר הסל

אמיר הסל

אני חושב שהמערכת המוסדית קלטה הרבה מאוד יוצאי המערכת
הבנקאית ,יישמה מתודות מאוד דומות .היתה גם ועדת גולדשמיט בה
הייתי חבר ונציג המוסדיים ,שבדקה לעומק את פעילות האשראי הלא
סחיר של המוסדיים ,המליצה המלצות אבל בסופו של דבר ,דעת
הועדה הייתה שהעסק מתנהל בצורה מקצועית וטובה .לאגף שוק
ההון יש את הנתונים ,תעשו בדיקה מה כמות ה ,defult-כמה הפסדי
אשראי יש באג"ח הסחיר מול ההלוואות הלא סחירות ותראו .מזיכרון
מדובר על  95%הפסדי אשראי באג"ח הסחירות ו 5%-בחוב הלא
סחיר .החוב הלא סחיר הוא בליגה אחרת ,לאו דווקא רק בתשואות
אלא בעיקר מבחינת בטחונות קוהרנטיים מכל הבחינות .הוא
דומה לחוב בנקאי ,שוב תלוי באופי של הגופים ,יש גופים שהולכים
לפרמטרים אחרים.

הניוד מגביל את זה אבל תלוי במוצרים ולכן זאת אין דינה של קרן
פנסיה כדין קרן השתלמות או קופת גמל .ברור שכל גוף מוסדי צריך
לשמור על הנזילות שלו ולקחת בחשבון כמה הוא צריך לשמור
רזרבות ולשחק עם זה ,אבל בתוך המשחק הזה כמובן שקרן פנסיה
היא הרבה יותר נזילה .דבר שני ,הופיע פה גם במאמר וגם נאמר פה
שהשיקול של המוסדיים היה שחודק הטילה עליהם עול כבד וכמה קל
לתת אשראי לא סחיר ולכן הם הסבו את רכישת האג"חים הסחירים
לחוב לא סחיר .זה לחלוטין לא נכון ,לי היה מדד ,כמנהל השקעות
ראשי ,כמה משאבים אתה משקיע פר שקל מנוהל באפיקים השונים,
או כמה אנשים .אני יכול להגיד שחוב לא סחיר דורש בערך פי 3
אנשים מאשר קניית אג"ח קונצרני .לא יעזור ,בשוק הסחיר אתה נותן
הוראה ,גם אם אתה עושה אנליזה וכו' וקנית .כל חוב לא סחיר עובר
ועדת אשראי ,ועדת השקעות ,עובר הרבה שלבים ,וזה הרבה יותר
עבודה .לכן לטעון שהעומס שהטילה ועדת חודק הוא סיבה שבגללה
המוסדיים נטשו את אגרות חוב הקונצרניות זה לא נכון .מעבר לזה
כמי שגם לא מת על רגולציה אני חייב לציין שוועדת חודק באמת
עלתה על נקודה משמעותית ששטרות הנאמנות לא היו מספיק
חזקים וגם הקובננטים באג"ח הסחירות .הנקודה הזאת תוקנה ,קודם
לא היה עובר גם עורך דין באנליזה ברכישה של אג"ח סחירות ולאחר
מכן צירפנו עורך דין .בסה"כ אני חושב שהועדה הזאת ומסקנותיה לא
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אמיר ברנע
כל זה נכון גם לפני  .2010אני לא מבין מה פה התפנית ,כל מה שאתה
אומר על החוב הפרטי שהוא חסין מהסדרי חוב זה יופי ,אבל זה היה
נכון גם קודם .מדוע השינוי החד הזה מהמעבר מחוב סחיר ללא
סחיר?
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אמיר הסל

שלומי שוב

אני עשיתי עסקאות לא סחירות מ 2003-והעסק הזה צמח והתפתח
יחד עם גידול ההיקפי של הגופים המוסדיים .סיבה נוספת היא
העובדה שכל קופות הגמל נקנו מהבנקים .בזמן שקופות הגמל היו
של הבנקים לא הייתה מוטיבציה להתחרות בחוב הבנקאי בקופות
הגמל .זאת התפתחות שהיא טבעית.

יכול להיות שזה גם וגם.

אבל זה השחקן העיקרי ,וכשהם נותנים גז אז המרווחים יורדים.

עדי סקופ

משה ברקת

אני חושב שהפרקטיקות שהתגבשו בעקבות המלצות ועדת חודק
היטיבו ויטיבו מאוד עם החוסכים והעמיתים .אבל להגיד שמכאן
ועדת חודק השפיעה על המרווח בין הסחיר ללא סחיר ,המרחק
הוא גדול מאוד .כשבוחנים את צמצום המרווחים כדאי להתבונן מה
קרה בשחקן הכי גדול בישראל ,וזה תיק האשראי הבנקאי או יותר
נכון החטיבות העסקיות בבנקים .מה שקרה שם ,זה שמהמשבר
של  2008הבנקים נאלצו להגדיל מהותית את יעד הלימות ההון
שלהם ,בעקבות באזל  ,2באזל  3והנדבך השלישי לבאזל  ,3לאט
לאט ובעקביות נאלצו הבנקים להגדיל את כריות ההון שלהם ,ולכן
היה להם פחות כסף לאשראי .המקום שבו הפחיתו את האשראי
הכי הרבה היה בחטיבות העסקיות ,כי שם המרווחים היו הנמוכים
ביותר לעומת החטיבות האחרות .בשנתיים האחרונות הבנקים כבר
עברו את יעדי הלימות הון דו ספרתית ,עם כל התוספות והגדלת
ההפרשות לחובות מסופקים וכל השלייקס ,וחזרו לחלק דיבידנדים
בשיעור מלא ולכן יכלו להגדיל בצורה אגרסיבית את החשיפה שלהם
לאשראי העסקי .וזאת הסיבה העיקרית לצמצום במרווחים .אבל
זה תהליך שהתגבש לאט לאט מ .2008-לפני שנתיים הם העבירו
הילוך והיום הם בפול גז ,וזאת הסיבה העיקרית למרווחים הנמוכים.
תיקי האשראי בבנקים הם השחקן העיקרי שמשפיע על המרווחים
באשראי הלא סחיר ,ולא רק קרנות נאמנות מול קופות גמל והפנסיה.
החטיבות העסקיות -שם נמצאת התשובה.

הערה מחקרית – גם מה שאמיר אמר וגם מה שעדי ,אתם לא יכולים
להתעלם מזה שיש יכולת הסבר למודל וברגע שיש יכולת הסבר
סטטיסטית למודל ,אז המשתנים הקיימים מסבירים משהו .הבעיה
הייתה קיימת אם היה מצב של ,correlated omitted variable
זאת אומרת שמשתנה מסביר שלא נמצא במודל ,אבל הוא מתואם
עם משתנים אחרים .אבל אני מסכים שהיו הרבה אלמנטים אחרים
בתקופת המדידה שעשויים להשפיע :בעולם האג"ח הסחיר ,החל
מ 2011התחילו להיכנס שחקני נוסטרו ,שלא היו בעבר וגילחו
תשואה לשחקנים המוסדיים בחוב הסחיר .היה עוד אלמנט שנכנס
–  ,solvencyבו בעצם קרנות פנסיה מקבלות הטבה ענקית מכיוון
שחברות ביטוח ובנקים צריכות לרתק הון וקרנות פנסיה לא צריכות
לרתק הון .אבל עדיין כל זה במסגרת הcorrelated omitted-
 .variableאם יש  correlated omitted variableאז באמת
המודל פגום .אבל אז צריך להבין למה עדיין יש קורלציה בין המשתנים
החסרים לבין המשתנה המסביר שהוא חודק.

עדי סקופ

אמיר ברנע
כן אבל אומרים לך עדי ואמיר שקרו עוד דברים בשוק ההון כולל מה
שקרה בעולם הבנקאות שבמקרה חופפים את לו"ז ועדת חודק.
משה ברקת
סטטיסטית זה לא מספק .אתה צריך להראות את הקורלציה.
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איתי קדמי
אני רק אציין משהו בקשר לאשראי הבנקאי .בדקנו את שיעורי השינוי
בכל שנה ,ובאמת היה צמצום באשראי ,אך רק לקראת סוף 2012
שנמשך לשנת  .2013לכן יש לנו ספציפיקציה במודל ,לא עד סוף
 ,2013אלא עד סוף  2012והאומד נשאר מובהק .כלומר ,גם אם
היה איזשהו משהו שאתה מתאר בהיבט הזה של צמצום האשראי
הבנקאי אז אנחנו שולטים על זה באמידה האמפירית והתוצאות של
המחקר נשארות בעינן.
דן אבנון
גם חושב שגם אם יש קורלציה בין מסקנות ועדת חודק לבין שינוי
המגמה אצל המוסדיים עדיין הגורם הוא לא ועדת חודק אלא גורמים
אחרים ,הגורמים שאמיר הסל אמר  -ושאני מסכים איתם  -הם
נכונים ולא רק להראל אני יודע שהם נכונים גם בכלל ,גם במגדל.
אלה תהליכים שקרו במקביל ולוא דווקא ועדת חודק והמסקנות
שלה ,לדעתי ,הן אלה שהביאו לממצאים שאתם מראים בצורה דיי
מובהקת במחקר שלכם.
אני מסתכל על העתיד ,ראשית לגבי ההלוואות הפרטיות אני
מחזיק בדעה שאם משהו לא מקולקל אין צורך לתקן אותו אני לא
חושב שההלוואות הפרטיות שניתנות על ידי הגופים המוסדיים הן
"מקולקלות" .אין בהן את אותם כשלים שהצביעו בוועדה על החוב
הסחיר ואני חושב שזה נכון היה אז ונכון היום לא לגעת בהן כי זה
מתפקד למיטב הבנתי ומתפקד היטב .אני רואה את זה בהבדלים
בין חוב שניתן באחד על אחד ומידי פעם נזקקים לשירותי נאמן
לבין החוב הסחיר .מרב עופר ואני חווינו תקופה ממש לא פשוטה
בתחילת הקורונה ,אנחנו קצת שוכחים את זה אבל לפני שנתיים
היה סגר .מרב עופר ואני יושבים במשרד ומסתכלים על כל החברות
שיש לנו בפורטפוליו ,שואלים עצמנו מה אנחנו עושים כאן -יש כאן
חברות שבכלל סגרו את השערים שלהן ,חברות קמעונאיות נסגרו
ויש אפס הכנסות ,חברות בעלות מטוסים והמטוסים מקורקעים,
ואני יכול להמשיך לעבור אתכם תחום תחום .מה אנחנו עושים?
איפה כל הקובננטים? איפה כל היחסים הפיננסים? מה יהיה עוד
 3חודשים? מצד אחד אנחנו יודעים שהרשות ניירות ערך דורשת
מהנאמן "תרים דגל כמה שיותר מהר" .מצד שני אנחנו מבינים את
האחריות שלנו מבינים את הנזק שאנחנו יכולים לעשות ,ואז אנחנו
מתחילים לעבור חברה-חברה ולראות שהנושאים מטופלים .אנחנו
מדברים עם מנהלי הכספים שאומרים אנחנו בכלל יושבים בבית
המשרדים סגורים (למזלנו הנאמן קיבל פטור ולנו היה מותר להגיע
למשרדים) .אבל הצורך לתת פתרון לבעיות עתידיות הוא צורך שגם
עלה בוועדה והוא לא טופל עד הסוף ודוד יודע את זה .אתם תראו
שיש שם איזה פרק עלום שנקרא "נאמן על" זה לא עבד וזה לא יעבוד.
גם רשות ניירות ערך שחקקה את תיקונים  50,51לחוק ניירות ערך,
שטיפלה בסמכויות הנאמנים השאירה שם ואקום .הואקום הזה נקרא
36

"הנציגות של מחזיקי אגרות חוב"  -היא לא קיימת באף דבר חקיקה,
היא קיימת בהסדרה בכללים של רשות שוק ההון .כן יש הנחייה של
המוסדיים להשתתף בנציגות אבל מה הסמכויות שלה? מה מותר?
מה אסור? אנחנו צריכים את הכלי הזה כדי שנוכל לתת מענה לבעיות
אדהוקיות .שלומי שוב הזכיר את פתאל  -חברה שידעה להגיע בזמן
ולהציף בעיה; חברים עוד כמה חודשים יהיה קובננט שאנחנו לא
נעמוד בו ,בואו תנו לנו פתרון לא כשאנחנו נכנסים להפרה אלא 3
חודשים לפני שאנחנו נכנסים להפרה .בדרך כלל אם יש תקופת
ריפוי והקובננט מופר כאשר יש אי עמידה בקובננט במשך  2רבעונים
רצופים .והיתה לנו את הדוגמה של דלק .אם יש משהו נוסף שצריך
להסדיר לטעמי ,זה להסדיר סמכויות של נציגות שהיא תדע לתת
פתרונות מהירים לבעיות שיכולות להיפתר .יש בעיות של חדלות
פרעון שאין מה לעשות ודינה של חברה ללכת לחוק חדלות פירעון
ולראות מה המחוקק נותן שם ,אבל יש דברים שאפשר לפתור וזה
כלי שאנחנו צריכים.
ארנון שגב
אני מסכים עם קודמיי ביחס לכך שקודם כל מדובר במחקר מעלף
עם הרבה מאוד נתונים סופר חשובים ,רק שאני לא בטוח שיש בסיס
להנחות המוצא ביחס לקשר הנטען בין הצמצום במרווחים לבין יישום
המלצות חודק .אנחנו מלווים חלק מהגופים המוסדיים בפעילות
שלהם ביישום המלצות חודק .אני חושב שבעצם הדבר הגדול
ביותר שקרה מאז חודק זה יישום של העיקרון הנודע של סוף מעשה
במחשבת תחילה .כלומר שהגופים המוסדיים מתמחרים את אגרות
החוב מתוך ראיה של מה יקרה באירועי כשל .במונחים כלכליים
אנחנו מזהים מעבר מהסתמכות בלעדית על דרוג אגרות החוב
המוכר כ PD (probability of default)-למודל של תמחור אגרת
החוב במקרה של ארוע כשל ,המוכר כ.LGD (loss given default(-
יישום עקרונות תמחור המבוססים  gk LGDמחייב שקלול של הרבה
מאוד פרמטרים .לצד הפרמטרים הכלכליים אנחנו צריכים לשקלל
פרמטרים משפטיים ,לבחון את הנחות המוצא של הדרוג ויישומן
בשטר ,לבחון את איכות הבטוחות  ,מבנה תאגידי סגור מבחינת
נטילת חוב ,ערבויות נוספות .כל אלה בעצם נכנסים לתוך תהליך
סדור של דיוק בתמחור .לא ניתן לקיים את את ההליך הסדור הזה
באפס זמן ; החלטות השקעה שמתבססות על דרוג השקעה בלבד
מובילות ל"הנפקות פקס" שכן ניתן לקבל החלטה בלחיצת כפתור
על בסיס דירוג .לא ניתן לקיים את זה כאשר אתה רוצה גם לתמחר
את האירוע כשל לפי מודל  .LGDאתה חייב לעבור את התהליך
הסדור .אני יכול לומר לכם שה break-הזה שהכניסה ועדת חודק,
של ה 7ימים יצר משא ומתן דינמי ,חי ובועט .זה לא יאומן עד כמה חל
שיפור באיכות השטרות כאשר לוקחים את דוח הדירוג כנקודת הנחה
ובוחנים את הנחות המוצא ,רואים בעצם איך משפרים קובננטים .ניתן
לראות היטב את הליך השיפור באיכות השטרות .תראו את היציאה
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לדרך אל מול סוף הדרך ,אי אפשר להשוות בין הדברים .אנחנו רואים
שיפור משום שהגופים המוסדיים רוצים לתמחר בצורה הולמת יותר
את הסיכון וזה בעצם היתרון הגדול של המלצות הועדה .איפה יש
אירועי כשל? איפה "פחות סופרים" את המוסדיים? בסדרות הקטנות.
בסדרות הקטנות יש שחקנים אחרים יש את הקרנות נאמנות יש את
הנוסטרו ,ובעצם אפשר להסתדר בלעדי המוסדיים ולכן אומרים
להם "תודה רבה ,תתקדמו אנחנו נסגור את הסדרה הזאת עם הכסף
האחר" .הארביטראז' הרגולטורי הזה הוא בעצם המשמעות שדווקא
בסדרות הקטנת ,דווקא בחברות הקטנות יותר ,יש ויאמרו המסוכנות
יותר ,דווקא שם בעצם ישנה השפעה קטנה יותר ואולי סיכון מוגבר
בקרות אירוע כשל .האם יש שם תופעת  ?free ridersקודם כל אני
אתחבר שוב לדברים של עו"ד דוד חודק .גם אם זה לא סותר את
חובת הנאמנות של כסף של חיסכון ארוך טווח .דבר שני אני סבור
שאין פה  .free ridersהגופים המוסדיים נהיו סופר מתוחכמים,
עקומת הלמידה שלהם צמחה בעשור האחרון בצורה יוצאת מגדר
הרגיל .כאשר יש לנו אירועי כשל ,לדוגמא היה אירוע כשל של חברת
נדל"ן אמריקאית אנחנו ראינו שזרקו סחורה לשוק ודווקא הגופים
המוסדיים במידה רבה של תחכום התחילו לתמחר ולהעריך סיכונים
ביחס ליכולת המימוש של בטוחות בארה"ב בהבדלים בין סדרות
שונות .אם וככל שתבוטלנה ההמלצות או תצומצמנה ,להערכתי
מה שיקרה אנחנו נראה נסיגה מאוד מהירה לאחור .השוק הזה הוא
אגרסיבי ,יש פה מערכת לחצים אדירה אנחנו רואים דרך אגב ושוב
זה בר הוכחה ישנן חברות שהן כפי שמצופה בשוק ההון הם שחקנים
חוזרים הם מתחילים בסדרה אחת וכאשר הם חוזרים לשוק הם לא
מתחילים מן המקום שהוסכם ביחס לסדרה הקודמת אלא מרדדים
לאחור חלק מן הקובננטים .אנחנו רואים שאין פה מצב שהתחלת ,עם
סדרה סגרת אותה עם התניות ואמות מידה ואתה רץ עם זה על פני כל
הסדרות המשך .נכון שלאבכל סדרה עושים " "push backלגופים
המוסדיים .יחד עם זאת אני מעריך שככל שההנחיות הללו תבוטלנה
להערכתי ,זה עניין של זמן קצר עד שאנחנו נחזה את הכוחות
שמשיגים את איכות השטרות לאחור .לא בהכרח נראה את התופעה
ביום הראשון שכן זו תהיה תופעה מתמדת של שחיקה ונראה את
תוצאות הפגיעה בארועי הכשל; צריך לומר פה עוד דבר אחד וזה אולי
יפתיע חלק מהנוכחים ,אבל זה סוד ידוע בקרב הגופים המוסדיים

ש"הבאפר" של חודק ,משמש את הגופים המוסדיים להדוף לחצים
של מתווכחים פיננסיים ומונע לחצים וחשש מפני ניגודי ענייניים. .
בעצם מנהלי השקעות יכולים הרבה פעמים להתכסות ולהגיד זה לא
אישי ,זה פשוט אין ברירה הועדה לא מאשרת או שהנייר לא עונה על
חודק .ההנחיות לא מאשרות ולכן זה מקטין את הלחצים והטלפונים.
אין כאן עניין של  ,check the boxגם ביחס להתניות והקובננטים,
שהם כביכול סטנדרט יש כל כך הרבה התחכמויות .לא נעים לי לומר
לכם ,שבסוף זה עבודה שצריך עין של עורך דין ,כי יש התחכמויות
ומילים ודברים שעם כל הכבוד לעולם החשבונאי ,לא תמיד מודעים
לזה ולא תמיד רואים את הדברים.
אריק פרץ
כמה הערות קצרות:
לפני הכנס הזה עשיתי שיעורי בית עם כמה מנהלי השקעות באשראי
הסחיר והלא סחיר כיהנתי כנושא משרה ב 3גופים מוסדיים ופניתי
לחברים שלי מגופים אלו כדי לראות מה הם חושבים על הועדה
והאם יש קשר כמו שהמחקר מציין בין המלצות הוועדה לבין
התנהגות שוק האשראי הלא סחיר 6 .אנשי השקעות בעד להשאיר
את המלצות הועדה בפרט אלו הפרוצדורליים .אין קשר לדעתם בין
צמצום המרווחים באשראי הלא סחיר לבין המלצות ועדת חודק .אני
מזכיר כפי שמשה ציין קודם שיש רגולציה בנקאית שמאוד משפיעה
בסופו של דבר על המוסדיים וכו' ועל התחרות באשראי הלא
סחיר .יש גם דבר שלא צוין פה קודם וזאת העובדה שבשוק הסחיר
למוסדיים יש להם רגולציה ,לפיה הם לא יכולים להחזיק יותר מ20%-
של סדרה עכשיו קחו סדרה של  600/500מיליון שקלים סדרה לא
קטנה ומוסדי יכול להחזיק בה  100/120מיליון שקלים .אם הוא
רוצה עכשיו לממן איזה עסקה גדולה לאיזו מטרה שתהיה ,הוא לא
יכול לבצע זאת בשוק הסחיר ולכן בהגדרה יש סוג עסקאות מסוים
שלא נמצא בשוק הסחיר ולכן הוא עולה בשוק הלא סחיר ושם הוא
מתפתח ושם יש לו עודף תשואה וכו' .עוד נקודה חשובה שאמיר ציין
קודם ,כל הלא הסחיר של המוסדיים משוערך כולו על בסיס שווי
הוגן .חברה שנבחרה ע"י משרד האוצר .כאחד שמכיר את הנושא וגם
את המכרז הראשון שהכנתי אותו וגם כמנהל כספים בכמה גופים
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מוסדיים ברוב המקרים שיש עיוותים הם עיוותים למטה המחיר
לצורך העניין ,המחיר של ההלוואה הוא נמוך מידי מאשר מה שהגוף
המוסדי חושב .אז במובן הזה כל האמירות על שווי הוגן שלכאורה הוא
מטעה ומוטעה אני חושב שהן לא במקומן.
דרך אגב אני גם אומר בצורה הכי ברורה :שוק האג"ח הסחיר היה שוק
של מוכרים ונשאר שוק של מוכרים .ואת זה אני אומר כמי שמגייס
בשוק הסחיר .זאת ,בניגוד מוחלט לשוק האשראי הלא סחיר שהוא
לגמרי לא שוק של מוכרים ולכן את כל אותן הגנות וכל אותן מגבלות
שהוועדה המליצה לגבי השוק הסחיר הן לא רלוונטיות לשוק הלא
סחיר.

מיכל ארלוזורוב
כן ,בהחלט .זה בין היתר השיקולים.
שלומי שוב
הבנקים מוותרים על קובננטים?
מיכל ארלוזורוב
כן,ישנן הסכמות אחרות.

מיכל ארלוזורוב
שלומי שוב
מתנצלת על זה שאני עונה בזום מסכימה שזה לא ראוי .אך בשל
מצב בריאותי נבצר ממני מלהגיע שלומי ביקש שאני אביא איזו זווית
ראיה אחרת .לצערי לא שמעתי את כל הדיון אני רוצה להציג בפניכם
ב 2-3דקות זווית ראייה מעט אחרת של חברה .אני סמנכלית ויועצת
משפטית בחברת אדמה מזה כ15-שנים אני מנהלת גם בחברה
ציבורית בסין ששולטת באדמת פתרונות לחקלאות הישראלית ,דבר
שנותן לי זווית ראייה של חברה ישראלית שהיא תאגיד מדווח שנשלטת
ע"י חברה ציבורית ואני חשה שיש הרבה מאוד דברים ברגולציה
שהיה נכון אולי לשקול ולחשוב עליהם בחלוף הזמן .מבחינתי הדבר
הראשון שמטריד אותי זה שאין משמעות לזמן ,בחברה שהיא תאגיד
מדווח ,כאשר היא עומדת ברגולציה באופן מוכח לאורך שנים .אני
סבורה שצריך לייצר מדרגות באכיפת הרגולציה על חברות בפרט
חברות גדולות שיש להן הון עצמי מעל שווי מסוים לאורך זמן ,כיוון
שהרגולציה מאוד מכבידה ,מאוד מרתיעה .כך למשל אדמה שיש
לה אגרות חוב שמועד הפירעון הסופי שלהן הוא  2036שנרשמו
למסחר ב ,2007אז תחשבו כמה שנים אדמה נמצאת בתהליך
מתוכן כמה שנים בהן אדמה עוד היתה חברה ציבורית הרגולציה
המכבידה דוחפת אותנו לגייס במחוזות אחרים כפי שאנשים אמרו
פה ואכן אדמה מגייסת כספים במקומות אלטרנטיביים .אני חושבת
גם המוסדיים וגם הרשות חייבים לתת פרספקטיבה של התנהגות
אחראית בשוק ,חברה שמתנהגת באופן אחראי תאגידי ,בעלי שליטה
שמתנהגים בצורה אחראית באיזה שלב אחרי  5-6-7שנים בשיתוף
פעולה בין הנאמן לרשות יש לקבוע הקלות ברגולציה ,ובפרט פעולות
מטרידות חסרות ערך לטעמי.

הסטנדרטים כל כך נוקשים של המוסדיים הישראלים?
מיכל ארלוזורוב
הם נוקשים ,שאלה של זווית ראיה אבל מבחינת החברה זה נוקשה.
אמיר ברנע
מה שמצדיק את מה שנאמר פה .הקובננטים בנויים על חשבונאות
כלומר על ערכים חשבונאים .עד כמה הם משקפים את שווי החברות
השוטף? אם ערכי שוק הם פי  2ואולי  3מההון העצמי המאזני עד
כמה ניתן להסתמך על קובננטים שמראש בנויים על אינפורמציה
שלא משקפת את התפתחות החברה ואת הסיכון האמיתי שלה?
שלומי שוב
שלמות אף פעם לא תהיה אבל קובננטים אנחנו יודעים משמשים...
אמיר ברנע
לפעמים אי עמידה בקובננטים לא משקפת את מצב החברה ,אז יש
התדיינות של הגופים האלה האם קובננטים מחליפים בטחונות?
רקפת שני

שלומי שוב
מיכל אני מבין שיש הרבה בעיה עם הרגולציות אבל אם אנחנו
מתרכזים בחודק שזה למעשה הדיון שלנו היום אז אמרת
שהקובננטים הם מרתיעים אתכם ,מונעים מכם גישה לאג"ח הסחיר
פה בארץ?
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מוצג כאן בידול בין טווח קצר וטווח ארוך ,הסוגיות שצויינו מתייחסות
לאג"ח ארוכות.

FVF

פורום שווי הוגן

FAIR VALUE FORUM

״המלצות ועדת חודק – חשיבה מחדש במלאת
עשור ליישומן״

דוד חודק

גיא לקן

אבל זה לא נורא שתגייס במקומות אחרים ותעביר את הסיכון לארצות
אחרות ,מה קרה?

אני חושב שזה סיפור של תמריצים הרי בסוף גוף מוסדי מחזיק
אחוזים בודדים מהיקף הסדרה בהלוואה זה אחד על אחד הוא מחזיק
ב 100%-אז כן יש לו תמריצים לעשות את המוניטור.

גל עמית
אמיר ברנע
רק הערה קטנה מהשטח בפועל במציאות קרנות הנאמנות בהחלט
מעירות הערות ושולחות דרישות לשטר הנאמנות וכו' ז"א זה לא
שהקרנות יושבות בסתלבט .אני אומר שבמציאות הן משתתפות
במשחק של ההערות ושל הדרישות לשנות את הקובננטים ולשפר
את הקובננטים כמו שהגופים המוסדיים עושים.

מה שאבי אומר שישנו פער בסיכון האשראי בהלוואות פרטיות לבין
אגח סחירה .אז אם יש פער בסיכון איך הוא משפיע? אולי הצמצום
בפער התשואה נובע מפער שהתרחב בסיכון כלומר השוואת תשואת
אג"ח סחירה ולא סחירה איננו מבודד פער בסיכון לכן אינו משקף
נזילות בלבד.

אמיר ברנע
גיא לקן
אני מוטרד ממה שאמיר הסל אמר שניסיון הראל בפשיטות רגל הוא
דווקא באגרות חוב סחירות ולא בהלוואות פרטיות .משהו לא בסדר
פה .האם הדיווח לא בסדר? האם התשקיפים לא מלאים? האם
המעקב לא מלא? איך זה יכול להיות שבאגרות חוב סחירות כשיש
נתוני שוק במתכונת דיווח של הרשות לניירות ערך .האם משהו
פגום בהצגת האיכות של אגרת החוב בתשקיפים? מה פגום שם?
למה התוצאה הזאת שהלוואות פרטיות בטוחות יותר ואינן כפופות
לפשיטות רגל? אגב אני יודע כמה הבנקים מוחקים הלוואות פרטיות
של חברות ,אז אתה אומר לי שהמוסדיים אין להן בעיה בהלוואות
פרטיות? שכמעט אין בעיה בהסדרי חוב?
אבי לוי
אני אגיד לך למה כי המוסדיים בדרך כלל כשהם לוקחים אשראי הם
לוקחים גם ביטחון קשיח ,ואילו הבנקים לפעמים גם נותנים אשראי
פתוח המוסדיים כמעט תמיד לוקחים בטחונות קשיחים ובשוק ההון
הרבה פעמים עושים הנפקות ללא בטחונות (אז אולי הפער בתמחור
נובע מהפרשים בסיכון).

אבל במודל האמפירי אנחנו שולטים על הסיכון וזה מה שחשוב אנחנו
יודעים על כל ההיבטים של הסיכון וההיבטים של ההנפקה מעבר לזה
יש לנו בעבודה ספציפיקציה שאנחנו לוקחים חברות ציבוריות שיש
להן גם הלוואות וגם חוב סחיר ואנחנו מאפיינים מבחינת הסיכון את
החברה.
אמיר ברנע
לא דברנו על הרייטינג .באגרות חוב סחירות קיים רייטינג שבנוי על
אנליזה .האם משהו פגום באנליזה של הרייטינג שמחייב אנליזה
עצמית? הרי הרייטינג נדרש כדי לחסוך עלויות לכל גוף שמשקיע
באגרת חוב סחירה .יש לי רייטינג – זאת בעצם הפעולה שחוסכת
עלויות עסקה.
האם קובעים רייטינג בלי קשר לקובננטים בלי קשר לביטחונות? אם
כן זה מגוחך מלכתחילה כי אז אינו קובע את איכות אגרת החוב.
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שרית לויתן ( לא נכחה פיזית בדיון אך ,תגובתה התווספה לדיון)
מנקודת מבטם של המנפיקים (אני מכהנת כנושאת משרה בקבוצת
רבוע כחול) ,הירידה שהוצגה בהיקפי הנפקות האג"ח הסחיר ,לעומת
העליה בהיקפי גיוסי חוב לא סחיר /חוב במכשירים אלטרנטיביים ,
החל מ –  2010ועד ( 2015אני מציינת שלא הוצגו נתונים מהמחקר
לאחר  2015וזה מידע מאד חשוב ורלבנטי) ,נובעת מעוד מספר
טעמים שלא הוצגו על ידי הדוברים ,והם:
 .1הצורך והרצון לגוון מקורות אשראי .תאגידים עיסקיים שפעילותם
מבוססת על גיוסי חוב ,והם בוחנים כל הזמן אופציות למימון מחדש,
ירצו תמיד לגוון את מקורות האשראי ,וייטו להשתמש במכשירים
השונים שהשוק מאפשר .כך ,כמעט תמיד יהיה נכון לצד אשראי
בנקאי ליטול חוב מהציבור במכשיר האג"ח הסחיר ,וגם לקבל אשראי
פרטי וכו' .עם התפתחות שוק האשראי החוץ בנקאי הלא סחיר ,גדל
הביקוש למוצרים אלו ובאופן טבעי ירד השימוש בחוב הסחיר .לדעתי,
השינוי לא נובע בעיקרו  ,אם בכלל ,בשל דרישות ועדת חודק.
 .2הגמישות במהלך חיי החוב בשיח עם הגורם המממן .בעוד שבשוק
החוב הלא סחיר ,ביומיום ,כאשר יש חולשה מימונית מוסברת
ומטופלת ,ניתן לקבל מהמלווה (בנק /מוסדי /מלווה פרטי אחר),
בדיאלוג פשוט יחסית  ,מהיר ולא פומבי  waiver ,על אי עמידה
בתניה פיננסית לפרק זמן קצר ,או הוספת מנגנון ריפוי  ,או כל פתרון
עיסקי מימוני יצירתי שניתן להגיע אליו בהסכמה עם הגורם המממן.
הדיאלוג הוא בד"כ מול גוף אחד (גם כאשר יש קונסורציום) ויש נטייה
להגיע להסכמות סבירות ,ללא ארוע  .defaultבעוד שבאג"ח הסחיר,
משא ומתן כזה אינו אפשרי .אין גורם אחד שניתן לסגור איתו פתרון
מוסכם ,אלא ע"י הקמת נציגות /אסיפות מחזיקים ,כניסה להסדר וכו',
תהליך ארוך ,מייגע בעל השלכות רוחב רבות ומורכבות.
לסיכום ,הכללים של ועדת חודק באג"ח סחיר לא מהווים ,לעניות
דעתי ,מכשול בשימוש באפיק גיוס חוב זה .הבחירה בין הנתיבים
לגיוס חוב  ,על ידי החברות הלוות ,מורכבת ממכלול גדול מאד של
שיקולים ,שהעיקריים הם מסחריים – מח"מ ,תשואה  ,ריבית וכו'.
איתי קדמי (לא נכח פיזית בדיון אך ,תגובתו התווספה לדיון)
אנחנו מודים לכל הדוברים על ההערות וההתייחסויות המעניינות
למאמר .ממצאי המחקר מתעדים תופעה ייחודית בקנה מידה עולמי
של מעבר משוק חוב סחיר לשוק חוב פרטי .המחקר מספק עדות
אמפירית ונתמך בספרות תאורטית רחבה ,אשר לפיה לא קיים
תמריץ למשקיע בודד להקצות משאבים ולבצע פעולות של ניטור
במכשיר שהוא מבוזר משקיעים .הועדה בראשותו של עו"ד דוד
חודק למעשה גרמה למשקיע המוסדי להקצאת משאבים ועלויות
בהשקעה במכשיר חוב מבוזר משקיעים .הועלו מספר טענות בדיון
שאינן מייחסות בהכרח את התופעה להמלצות הועדה ,מרביתן
שמענו בעבר ונשקלו בכובד ראש וגם נבחנו אמפירית על-ידנו ,אך
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נשללו (כגון :השפעה של "רעש ציבורי" ,צבירה מהירה בקרנות
נאמנות ,אלמנט השערוך בהלוואות לעומת שווי שוק באג"ח ,מחנק
אשראי בבנקים ,ירידת הריביות בעולם ,חיפוש אחר תשואה גבוהה
יותר באפיקים אחרים ועוד) .עדות נוספת שמחזקת את המסקנה
שלנו היא הגידול בריכוזיות הגופים המוסדיים בהנפקת סדרות אג"ח
לאחר יישום המלצות הועדה ,מה שמעיד כי הalignment of-
 interestsמתקיים מצד המוסדיים גם בהשקעותיהם באג"ח סחיר.
לסיום ,נציין שכחוקרים וכעובדים מן המניין בגופים מפקחים (רשות
שוק ההון ובנק ישראל) אין ביקורת על בסיס ההחלטה להקים ועדה
ציבורית שתדון ביכולת התמחור של משקיעים במכשירים שונים,
אלא אנחנו מראים שבעקבות המלצות הועדה נוצרו unintended
.consequences
יאיר לפידות (לא נכח פיזית בדיון אך ,תגובתו התווספה לדיון)
לפני  13שנים ,בשנת  ,2008רעדה המערכת הפיננסית הגלובלית.
מינוף מוגזם ,תאוות בצע ,ניתוח סיכונים ומערכות דירוג גלובליות
כושלים ,בשילוב עם רכישות ספקולטיביות של דירות למגורים
בארה"ב ,היו הכוחות המניעים של המשבר הקשה .בתקופה ההיא
שלפני המשבר ,נכתבה מחדש תורת האלכימיה ויצירת "יש מאין".
תיקי המשכנתאות העצומים ,שנוצרו מגל רכישות הדירות ,הוכנסו
"לבלנדרים" ,נחתכו לחתיכות ,הורכבו מחדש בשכבות סיכון שונות
והפכו למכשירים "חדשניים" כמו ה ,CDO-באופן ששווים הכלכלי
ביציאה ,עלה באורח פלא על שווים בכניסה .הבנקים בארה"ב
ובאירופה ,שלקחו פוזיציות גדולות בשוק הנדל"ן הממונף מאוד,
החלו להתמוטט בזה אחר זה ,כשהרגולטורים והשלטונות ההמומים
מההתפתחויות ,ישבו בחוסר מעש וזאת עד שהלהבות אחזו גם בבנק
הגדול ביותר ,סיטיבנק ,ובחברת הביטוח הגדולה  .AIGאז הבינו
הממשלות והבנקים המרכזיים ,שאם לא יתערבו בעוצמה במשבר
בשווקים ובמערכת הפיננסית ,יחול מהר מאוד "אפקט דומינו"
שימוטט את המערכת הפיננסית לבלי שוב .באותם ימים סוערים,
שררה היסטריה מתגברת בשווקים והציבור בכל העולם וגם בישראל
מכר ,בכל מחיר ,מניות ואג"ח קונצרני .מדדי המניות ירדו גם אצלנו
בכ 50% -ועד ( 75%היתר) ומדדי אג"ח קונצרני ירדו ב –  20%ויותר.
בעיית יסוד בישראל ,מעבר לחוסר בחינוך פיננסי ,הינה כללי הרישום
של שערוך כספי הציבור המושקעים בניירות ערך נסחרים בבורסה,
תמיד אך ורק בשווי שוק (בעוד שעולם הגמל והפנסיה – ההשקעות
שאינם סחירות נרשמות עפ"י הערכות שווי בלבד – עניין שהוא חלק
ניכר מהמוטיבציה של גופים פנסיוניים להשקיע בנכסים לא סחירים).
כתוצאה כאמור מהיסטריית הציבור ב ,2008-לנוכח המשבר,
ופדיונות כספים רבים על ידו שגרמו לגל מכירות מניות ואגח קונצרני,
הראו חסכונות הציבור ב ,2008-גם בישראל ,הפסדים כבדים .ראוי
לציין ,שהגופים המוסדיים בישראל ,לא השקיעו באותם הימים כמעט
בכלל במכשירים הפיננסים "החדשניים" והרעילים מארה"ב הנ״ל
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ודווקא בנקים גדולים בישראל ובראשם פועלים היו אלה שרכשו את
המכשירים הנ"ל.
למרות זאת ,התקשורת הכלכלית ופוליטיקאים שונים ,מיהרו לנוכח
הפסדים אלה לטעון ,כי הם תולדה של רשלנות הגופים המוסדיים
בהשקעות נמהרות באג"ח קונצרני ודרשו הסקת מסקנות וצעדים
אל מול הגופים המוסדיים .הגדיל לעשות מנכ"ל בנק שצוטט אז
בתקשורת בכותרת" :המוסדיים זימברו את עם ישראל" .את הדברים
הללו אמר המנכ"ל בחוסר הבנה בסיסי ובעזות מצח ,בעוד מניות
הבנק שלו עצמו נסחרות בבורסה ב –  30%מההון העצמי בלבד!
לנוכח הסיטואציה הנ"ל ,הוקמה ועדת חודק המכובדת ובהמשך
פרסמה המלצותיה ,שבחלקן אף הועילו בהחלט לשוק האג"ח (למשל
בסוגיית שיפור שטרי הנאמנות לאג"ח).
עם זאת חשוב להדגיש ,כי מרות שלל הסדרי החוב שחלו ,בשנים
שלאחר  ,2008התייצבות הכלכלה והשווקים הפיננסים בהדרגה,
לאחר מכן ,הציבה בראי הזמן מראה טובה יותר ,למדידת ביצועי
המוסדיים בשוק האג"ח הקונצרני.
וראה זה פלא – אם נמדוד את ביצועי שוק האג"ח הקונצרני לאורך
שנים ,עוד מלפני פרוץ המשבר ב , 2008-ניווכח כי תיקי האגח
הקונצרנים ,היכו בממוצע (בלפחות  1%לשנה) את מדדי האגחי"ם
הממשלתיים למחמ"ים דומים! וזאת למרות שלל הסדרי החוב שקרו
בהמשך  ,בדיוק מה שהייתי מצפה מתיק קונצרני להניב ,כאשר הוא
מנוהל באופן מקצועי!
המסקנה הברורה מהדיון לעיל הינה ,כי בגדול תיקי האג"ח הקונצרני
והניהול המוסדי בנושא ,התנהלו בצורה סבירה ,גם לפני המשבר ב
–  2008וכי התערבות רגולטורית מוגזמת בניהול ההשקעות (ראה
גם אפשרות יצירת הוראות בעתיד בנושאים כמו  ESGוכו') ,השיפוט
הלא מקצועי מספיק בטווחים הקצרים (בעיקר בזמני משבר) ע"י
פוליטיקאים והתקשורת ולחצים המופעלים על ידם על רגולטורים,
להתערב יותר ויותר ,יביאו אך רק לביצועים פחותים לאורך זמן
ומעבר לניהול פסיבי יותר ויותר ,ללא הקדשת מאמצי מחקר ראויים
ונדרשים.

משה ברקת
קודם כל אני כמובן שמח על דיונים מהסוג הזה ובכלל על מחקר
משותף שנעשה עם בנק ישראל .התהליך הזה שאנחנו מבססים
החלטות רגולציה קודם כל על מחקרים רציניים ואז על דיון ציבורי
– תשמעו ,אין לנו את הלוקסוס הזה הרבה פעמים ,ואריק מכיר את
זה .אז אני שמח מאוד בכלל שיש תהליכים מהסוג הזה ומקווה מאוד
שהתהליכים האלו יהיו יותר ויותר.
היום יש לנו  4מחקרים ברשות חלקם עם גורמים אחרים ,לא היה
מחקר כזה ברשות שוק ההון ואני חושב שזה הכרחי .לגבי המחקר
הספציפי הזה כמובן שאם המחקר היה לוקח פרמטרים מתוך
חודק ומנסה להסביר דרכם שינוים בשוק אז כנראה שזה היה יותר
חזק .קודם אמרתי אמירה סטטיסטית לגבי מה שאמיר ועדי אמרו,
אבל ברור שמה שהם ואסף אמרו נכון  -שיש השפעת התפתחויות
נוספות שהן לא רק חודק .אבל אני חושב שאם אנחנו לוקחים לא
רק את כללי ועדת חודק אלא כל האירועים שקרו בהקשר הזה של
המשבר הפיננסי ,ואז גם כשהייתי ברשות ניירות ערך עשינו את מודל
קציני האשראי בשעתו  -הנציגויות וכו ,אז התמונה יותר שלמה .אני
חושב שהסיבה שקרנות הנאמנות ,אני לא הייתי כמובן מנהל מחלקת
ההשקעות ברשות ,אבל קרנות הנאמנות בחרו שלא לאמץ כנראה
גם בגלל שוועדת חודק נכנסה לתוך נושא הנאמנים בשעה שרשות
ניירות ערך הסדירה את שטרי הנאמנות והנאמנים וכו .כנראה שגם
הייתה איזה שהיא בעיה פוליטית .אבל אני חייב לומר לדוד שאני גם
שונא רגולציה ואתה יודע את זה כי אני חושב שהרבה פעמים הדברים
הולכים למקומות לא נכונים .זה כמו פיטר לינץ' שאמר אני משקיע
בחברה שכל אידיוט יכול לנהל כי פעם יבוא אידיוט לנהל אותה .אז גם
ברגולציה ,מה לעשות ,מידי פעם באים כל מיני .והאידיוט יכול להיות
גם אני כי לא כל מה שאני עושה הוא נכון .אני יכול להיות אידיוט בדבר
אחד אבל רגולטור טוב בדבר אחר ,וזה בדיוק היופי של הדבר  -יש פה
תחרות בין רגולטורים .ואני חושב שהמבנה הקיים שהוכיח את עצמו
בזמנים האחרונים מבחינת זה שיש רגולטורים מומחים בתחומים
מסוימים .אני לא חושב שהשוק מתבלבל איזה רגולטור אחראי למה.
אני הייתי קצת בשוק ,ולא ממש התבלבלתי הגשתי תשקיף לפיקוח
על הבנקים או לרשות שוק ההון ,ולהיפך שבא גוף מוסדי והלך לרשות
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ניירות ערך במקום לרשות שוק ההון.
יש בעיות אחרות ,יש את כל הפעילויות של הפיננסים המוסדרים וכו'
שאי אפשר לצפות שב 4.5-מיליון שקל שנתנו אפשר להסדיר את כל
העולם הזה ,כאשר להשוואה מערך נתוני האשראי בבנק ישראל שזה
בסה"כ מערכת מידע עם ממשק גישה מקבלת  90מיליון תקציב .זה
לא סביר .אני לא אלאה אתכם בכל הבעיות שלי וזה לא קשור לעניין,
אבל באמת צריך להסתכל על הדברים האלה ברמה העסקית ואני
אומר שאני שונא רגולציה מכיוון שהרגולציה צריכה לבוא ולפתור
קשיים ,לא בצורה טכנית .ולפעמים כאשר היא באה ומתלהבת יתר
על המידה ,כמו באיכות מוצר למשל ,אז עשויה להיות בעיה של
התערבות יתר ,לפחות בטווח הארוך .עכשיו השאלה היא לא על אם
חודק טוב או לא טוב .קודם כל חודק היה טוב לשעתו .חודק עדיין טוב,
הכללים כמובן ,אבל נראה שיש כבר אבולוציה והכללים שהיו בעבר
בסיס לא מספקים היום למשל בחינת יכולת החזר וכו' .אז הציפייה
היום היא בכלל ברמה אחרת .אז אפשר לכאורה להשאיר את זה
ואם זה לא מפריע זה לא מפריע ,איפה בכל זאת הבעיה? לפעמים
יש בעצם הפרעות .כמו ועדת השקעות למשל ,זה היה נכון וטוב
מאוד לשעתו ,אבל ברגע שהיא מתחילה להיכנס לתוך האלוקציה
של הנכסים וניהול השקעות במקום פיקוח  -מי אני רוצה שיקבע
אלוקציה של הנכסים? מי שאני רוצה שבפועל ינהל לי את התיק.
כשאני הולך למנהל השקעות לטווח ארוך כלקוח ממוצע אני לא
אתחיל להגיד לו אני רוצה שתשקיע לי  20%באג"ח  30%מניות חול
 40%מניות ישראל .הגענו למקום שאנחנו בעצם נכנסים למקומות
שזה כבר מפריע לתהליך ההשקעה ואז אנחנו אומרים בוא נראה
איפה זה מפריע לתהליך ההשקעה .אם זה לא היה מפריע לתהליך
ההשקעה אז בתחילת הקורונה לא היינו אומרים לגופים המוסדיים
תעצרו עם החודק ,שימו בהשעיה ,תעשו מה אתם יודעים אנליזה
וכו' .אז הם יכלו לקלוט אגרות חוב שנזרקו ע"י קרנות הנאמנות בגלל
אפקט העדר המאפיין אותן .אותם דברים שמפריעים ,אנחנו צריכים
לשים בצד .אפילו בעצמך אמרת ,דוד (חודק) ,בוא נשים את זה
בצד לתקופה .זה עשה את העבודה שלו התקדמנו קדימה .במקום
שנישאר עם הדבר הזה שהיה נכון לשעתו לכל החיים .איפה שלא
צריך להתערב ,בואו נעזוב .אפשר לשחרר לפעמים.
ברשות ניירות ערך בשנת  2010באתי לזוהר גושן ואמרתי לו בוא
נדרוש תמצית של דוחות כספיים כדי שבסופו של דבר השוק יסתכל
על התמצית הזאת ולא על כל הברנעים שנכתבים על ידי עורכי הדין.
ואז הוא שאל גם אחרים ברשות .אמרתי לו זוהר מה אתה שואל בכלל
ברגע שאנשים חושבים כמו רגולטורים ,רגולטור זה כמו סנדלר כל
בעיה אצלו זה מסמר הרגולטור הפתרון שלו זה עוד רגולציה .אז
באמת אני חושב שאנחנו כרגולטורים צריכים לפעמים לדעת לשחרר
לתת לשוק לעבוד וכאשר יש בעיות לבוא ולהיכנס אנחנו יודעים איך
הוצאות ישירות איך נקבע  0.25%אני אומר לכם כמי שהיה בחברות
ביטוח ,כדי שנהיה כמה שיותר רחוקים מהמגבלה אותו דבר עם
הקובננטים .הם נקבעים כדי שלא נהיה שם אז מידי פעם זה קורה
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שכן ,בסדר אני חושב שהייתה תרומה אדירה לוועדת חודק ,כמובן
שהרכב הוועדה היה כזה שהוא סופר מקצועי אנחנו רואים .אין פה
שאלה שיש פה אנשים שיודעים את עבודתם אבל עברנו תקופה
ודוד בעצמו אומר זה היה טוב וזה נכון היום זה ממילא נעשה זה לא
שזה לא רלוונטי אבל תנו לשוק לעבוד ואם תהיה בעיה אנחנו יכולים
להחזיר את הכללים מחדש ולכן אני חושב שבמקום הזה אנחנו
נמצאים ואני חושב שזה נכון גם לדברים אחרים לא כל שינוי שנעשה
זה ביקורת על הרגולטור הקודם או על האנשים הקודמים שקבעו
אותם זה פשוט אבולוציה טבעית של דברים והכוונה שלנו היא לבוא
לשפר.
שלומי שוב
רק לסכם משה  -אתה במגמה של להקל את הקביעות של חודק?
משה ברקת
כן אנחנו רוצים לבחון איפה יש דברים שמפריעים לשוק ולשחרר
ולתת לשוק לעבוד.
שלומי שוב
אנחנו רוצים לסכם את הדיון .הייתה לנו כאן תמימות דעים שהקביעה
של הקשר החד ערכי בין חודק לבין התוצאות של השינוי במרווחים
ובמעבר מהסחיר ללא סחיר זאת לא בהכרח הייתה המציאות וזאת
נקודה שגם צריך לשקול אותה.
אמיר ברנע
הדיון הפתיע בשני דברים :הופתעתי ממה שאמיר הסל לגבי נושא
פשיטות הרגל שממוקם באג"ח סחירות .ודבר שני ממה שאמר אריק
פרץ לגבי הערכות שווי .ראיתי את הדוחות והשיערוכים של השקעות
סחירות ,לבוא ולהגיד שהערכת השווי השוטפת של נכסים לא סחירים
היא כמו ערכי שוק לפחות והיא משווה לערכי שוק ? את זה תסלח לי
אריק קשה לי לקבל .אני ראיתי איך מעריכים השקעות אלטרנטיביות
ומה הפתק ששולחים לך כל חודש המנהלים על השווי של ההשקעות
האלה .לא יספרו לי שהמידתיות שמקבלת נאמר קופת פנסיה או
הקרן להשתלמות או משהו כזה שהתנודתיות בשווי נכסי קופת גמל,
פנסיה או השתלמות איננה מושפעת מאחוז ההשקעה הלא סחירה.
אני חושב שהתנודתיות מושפעת מהשקעות לא סחירות וחלק
מהנהירה להשקעות לא סחירות נבע מהעובדה ששווין פחות תלוי
בשוק .אחרי ניסיון  2008שהשוק באמת חתך באחוזים מאוד גדולים
את תשואת ניירות הערך הסחירים והקרנות הראו תשואות בעיתיות.
אז החליטו לעבור להשקעות שאינן סחירות אשר לכאורה מייצבות
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את התשואות .לכן אני חושב שהצורך באיזון רוחבי בהערכות שווי של
השקעות סחירות ולא סחירות הוא על סדר היום והוא חלק מהתמונה
שמקבל עמית ,שהוא פורש או נכנס לאחת מההשקעות המוסדיות.
שלומי שוב
כמו שאמרנו יכול להיות שזה באמת מצדיק דיון בפני עצמו .תודה
רבה לכולם!
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לקראת אימוץ המלצות
ועדת יפה:
האם המלצה על מעבר
למסלול לניהול השקעות
פאסיבי ולמודל דמי ניהול
בשיטת "הכל כלול" ייטיבו
עם הציבור?

תאריך המפגש 7 :בפברואר 2022
נושא המפגש :לקראת אימוץ המלצות ועדת יפה :האם המלצה על מעבר למסלול לניהול השקעות פאסיבי ולמודל דמי ניהול
בשיטת "הכל כלול" ייטיבו עם הציבור?
חומר רקע למפגש :לחץ כאן
רשימת הנוכחים בדיון המקוון :לחץ כאן
צוות מקצועי :נתנאל חכמי לוי ,עמית הראל ,מיכל ילין ,מאיה ברנבוים
שלומי שוב
בוקר טוב ,אנחנו עוסקים הבוקר בנושא קריטי לחסכון ארוך הטווח
של הציבור והוא מסקנות ועת יפה שבחנה את מבנה ההוצאות
הישירות שמוטלות על עמיתים במוצרים הפנסיונים השונים
(ביטוחי חיים ,גמל ופנסיה) .זה כאמור נושא קריטי לציבור הרחב,
כאשר בכל נקודה ונקודה של הדיון שלנו מרחפת שאלת העל על
תפקיד הרגולציה בשוק המוסדי הישראלי ומידת המעורבות שלה
בתחרות ובכוחות השוק .חשוב להגיד מראש שמדובר בוועדה
רצינית הגישה דוח מאד איכותי שקראנו אותו והוא נמצא לפנינו.
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אני מבין שהסטטוס בימים אלה הוא לקראת הכרעה סופית – ממה
שאני מבין באפריל מסתיימת הוראת השעה לאחר הארכה שניתנה
על ידי ועדת הכספים ואמורות לכאורה להיכנס ההוראות החדשות,
והפעם ,לראשונה מזה הרבה מאד שנים ,הכוונה היא לעגן הסדר
קבע ,ולא להמשיך לפעול מתוקפן של הוראות שעה כפי שהיה נהוג
בעשור האחרון.
ככלל הנושא של הוצאות ישירות הוא נושא שמעורר דעות שונות
ומגוונות מזה הרבה שנים ,ומספיק לראות את שתי הדעות המנוגדות
ביותר  -מצד אחד ,עלתה טענה שלמעשה מדובר במעין "כפל דמי
ניהול" ,ואין לאפשר זאת .מצד שני ,קיימת גישה שאומרת תנו לגופים

FVF

פורום שווי הוגן

FAIR VALUE FORUM

לקראת אימוץ המלצות ועדת יפה :האם
המלצה על מעבר למסלול לניהול השקעות
פאסיבי ולמודל דמי ניהול בשיטת "הכל כלול"
ייטיבו עם הציבור?

המוסדיים להשית הוצאות ישירות ללא כל מגבלה .אז איפה צריך
למתוח את קו הגבול  -כיום אנחנו "מתגלגלים" למעשה כבר מזה
הרבה שנים עם מגבלת ה ,0.25%-שכפי הנראה מהווה מעין פשרה.
שתי ההמלצות שאותן מצאנו כדרמטיות ביותר לצורך הדיון הם
בנושא שינוי מודל דמי הניהול הקיים וחיוב הקמת מסלולים פסיביים.
אנחנו כמובן נראה תכף את הדינמיקה של הדיון בין שלל ההמלצות
של הועדה .בהתייחס לעניין הראשון ,המודל המועדף על ידי הועדה
הוא קביעת דמי ניהול כשיעור קבוע מהצבירה בשיטת "הכל
כלול" – יש לזה יתרונות לכאורה מבחינת השוואתיות והתחרות אך
גלומים כאן גם חסרונות ועלולות להיות מניפולציות .הוועדה אגב
גם התייחסה לקשיים השונים שעשויים להיות ,הן משפטיים והן
תפעוליים .אני בכלל חושב שהעניין המרכזי הוא אופן היישום בפועל
של ההמלצות – למשל עד כמה שיטת "הכל כלול" תוביל להורדת
דמי הניהול בסופו של דבר .בסוף הכל שאלה של אופן היישום דה
פקטו.
ההמלצה השניה שציינתי שלדעתי היא מרתקת ביותר היא
ההמלצה לעודד השקעות חיסכון ארוך טווח במכשירים פיננסים
מחקים תוך הוזלה של דמי הניהול .אמנם העמית יוכל לבחור בין
פאסיבי ואקטיבי ,כולל אקטיבי עם דמי ניהול תלויי ביצוע ,אך
זה נראה מהדוח שהועדה על בסיס המחקר האמפירי שביצעה
תומכת במסלול הפאסיבי .הוועדה כמובן לא קוראת להעביר את
כל החוסכים למסלולים פסיביים ,אלא לאפשר לכל חוסך שחפץ
בכך – אבל כאמור הכל שאלה של אופן היישום ,לרבות בהקשר של
ערוצי ההפצה ,כי בקונסטולציות מסוימות במיוחד אם מחברים את
זה לשיטת "הכל כלול" ,מתן החלופה יכול להיות "דחיפה".
השאלה של פאסיבי מול אקטיבי ,על רקע מגמת המעבר בעשור
האחרון לנתיב הלא סחיר והתפתחות ההשקעות האלטרנטיביות,
היא דרמטית לדעתי – ואני חושב שהיא הדילמה המימונית בבסיס
הדיון שלנו היום .אין ספק שהדוח הסופי של הוועדה ערוך וכתוב
בצורה מקצועית ואיכותית אך הוא מעלה לטעמי שאלה בסיסית
ביותר – זה ברור שבממוצע קרנות ה PE -לא משיגות תשואה
עודפת מעבר לפרמיה הנדרשת בגין אי נזילות .אבל תמיד יהיו
קרנות שמשיגות תשואה עודפת משמעותית (ודי לציין למשל את
קרן  AMIהישראלית של אייפקס בניהול זהבית כהן יוסף או את

קרנות פימי של ישי דוידי) .כלומר ,מנקדות המבט הפרטנית של
וועדת השקעות מסוימת ,הרי שלא ניתן להתעלם מכך שהשקעה
סלקטיבית בקרנות  PEתורמת תשואה עודפת משמעותית ,מול
כל מדד רלוונטי .צריך לזכור שכמו שצוין בדוח ,השנים האחרונות
התאפיינו בעליות חדות במדד ה S&P-ויכול להיות שכשהשוק
"יירגע" – יתחדדו יותר היתרונות של ההשקעות בקרנות הטובות.
לוועדה יש עוד המלצות חשובות ולגבי חלקן לא נראה לי שיש
מחלוקת – כמו לגבי הגברת שקיפות המידע על ההשקעות הלא
סחירות .זה נושא חשוב ביותר שלדעתי אין עליו מחלוקת .הבוקר
גם היתה לכך התייחסות בעיתונות .בראיה שלי ,הנושא הדיווחי
מתקשר גם לנושא של הניודים והאריביטרז' שיכול להיווצר לאור
השימוש בהערכות שווי בהשקעות לא סחירות שיכולות להקהות את
התנודות בשווי ביחס לשימוש במחיר שוק לגבי השקעות סחירות.
צריך למצוא לכך פתרון חכם .צריך לדעתי שפר את הפיקוח על
מדידת השווי ההוגן הלא סחיר והיה לאחרונה דיון על הסוגייה הזאת
עם יאיר לפידות בפאנל מסוים שבו השתתפתי .אפרופו מדדים –
שווה לחשוב גם על מגנונים של בחינה מעמיקה יותר של השווי
בעקבות סטייה מהמדד הרלבנטי ,לרבות הצמדות מסוימות .חשוב
להדגיש כי ועדת יפה לא עסקה בנושא בעיית הארביטרז המדידתי
בהקשר של הניודים שיוצר לכאורה העדפת השקעה בלא סחיר.
נמצא איתנו היום משה ברקת ונציגי רשות שוק ההון וכן נציגים של
הסקטור הפיננסי וכן אנשי אקדמיה ונשמח לשמוע את מגוון הדעות
בנושא קריטי ובזמן קריטי .מעניין יהיה לשמוע עד כמה בעקבות
ההמלצות צפויות להוביל את החלק הארי של החסכונות הפנסיוניים
להפוך להיות מנוהלים באופן פסיבי ,או שמא רק ינגישו עוד אפשרות
שתהיה "בשוליים" .וגם אשמח לשמוע התייחסות גם להשלכות
המאקרו ,כמו למשל שעידוד מדיניות השקעות פסיבית יכולה לטווח
ארוך לפגוע ביעילות שוק ההון ,כמו שמתריע בנק ישראל לאור
הגברת התנודתיות המשותפת של תשואות המניות .השפעה מאקרו
נוספת היא שזה לכאורה עומד בניגוד למגמת האקטיביזם המוסדי
של הרגולציה בשנים האחרונות.
מיד אחרי דברי אמיר בארי כספי ,סגן ראש הרשות יציג בקצרה את
המלצות הועדה .לאחר מכן פרופ' בני לאוטרבך שכתב חוות דעת
לאיגוד חברות הביטוח יציג את דעתו.
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אמיר ברנע
בוקר טוב ,כבר בפתיחה אעיר על ההימנעות יו"ר הוועדה פרופסור
יפה ,לבוא ולהופיע בפניכם ,אומנם יש קורונה ואומנם היה דיון ציבורי
מקוון בדוח הועדה ,אבל נדמה לי שהצגת מסקנות להגנתן בפורום
מקצועי הוא חלק ממחויבות יושב ראש שלוקח על עצמו תפקיד
להיות יושב ראש ועדה אני מתפלא שפרופ' יפה לא מוכן להציג,
זאת למרות שביקשנו ממנו וזה לדעתי תפקידו.
אני מסכים שהוועדה הכינה דוח מקיף ומקצועי ,אבל הדו"ח דורש
הגנה ומסקנותיו דורשים הערות וביקורת.נשמע את בני לאוטרבך
אחר כך ,לי יש מספר הערות קצרות על נושא דוח הועדה.
הערה ראשונה -הערה כללית -האם תפקיד ועדה ציבורית כזו
שמוקמת עבור הממונה על שוק ההון הוא לתת ייעוץ למשקיעים
במה להשקיע? לבוא ולהגיד לנו תשקיעו בהשקעה פאסיבית או
אקטיבית .האם לוועדה תפקיד של ייעוץ? אין ויכוח לגבי נושא הגילוי,
אין ויכוח שהיא צריכה לטפל בנושא ניגוד עניינים ,על כך אין ויכוח.
אבל להציג את המשקיעים בתור אנשים לא מתוחכמים שצריכים
סיוע ועזרה להגיד שאין תחרות בשוק הזה ,זו יכולה להיות בעיה.
הערה שנייה -אם נכנסים לייעוץ -פה מדובר על חיסכון פנסיוני,
אני שואל אתכם -איך נלקח בחשבון אלמנט הסיכון? יש משוואה
בדוח הוועדה שמציגה כמשתנה תלוי את התשואות של הקרנות
שמוסברות על ידי ארבעה או חמישה מדדי שוק .האם מנוטרל
הסיכון? נניח שהתשואה מאפשרת התייחסות לתשואה עודפת.
אבל האם זו תשואה מנוכת סיכון? אבל איך מכמתים סיכון בהשקעה
פנסיונית? מה הסיכון שאדם שחוסך לפנסיה רואה לפניו? אני חושב
(,אולי דעתכם שונה) ,שאדם חוסך לפנסיה הוא להבטיח את הסכום
הסופי שיהיה לו למועד שבו הוא יפרוש שממנו נגזר סכום הפנסיה
שיקבל .אדם בגיל  67פורש ,הקרנות בנויות כך שמגיל  67ואילך
סכום הפנסיה הוא פחות או יותר יציב ,על ידי הקצאה של המיועדות.
האם הסיכון אינו מתמצה בסכום בגיל  ?67נניח שעמית בן  57מתכנן
פרישה בעוד  10שנים .האם אג"ח שנפדית בעוד  10שנים היא נכס
מסוכן או לא מסוכן? לפי מדדי סיכון כמו שארפ זהו נכס מסוכן
שערכו משתנה עם הריבית.
אבל האם מנקודת ראות משקיע פנסיוני שרוצה להבטיח לו את
יציבות הפנסיה שלו ,פוסט פרישה ,האם מדדי סיכון כמו מדד שארפ
למשל הם רלוונטיים?
אני רוצה לומר ומדגיש שכל נושא כימות הסיכון בדוח הוועדה הוא
מאוד בעייתי .למעשה במשוואה שבנתה אין כימות אמיתי של הסיכון.
נושא הסיכון הוא חשוב ואין אליו בכלל התייחסות בדוח הוועדה,
לפחות לגבי חיסכון לטווח הארוך שמיועד לפנסיה שמהווה נכס
מרכזי של חלק גדול מהעמיתים.
הנושא השלישי -פאסיבי מול אקטיבי .תראו ,שמדובר על אקטיבי-
יש שני מדדים .מדד של סלקטיביות לבחור מניות ספציפיות או
לבחור אג"ח ספציפיות .מדד של עתוי טיימינג -מתי להיכנס לשוק
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המנייתי ,לשוק האג"חי ,לשוק בארץ ,לשוק בחו"ל .אלמנט של עתוי.
כשהועדה ממליצה על השקעה פאסיבית ,האם היא מדברת על
השקעה שהיא פאסיבית טהורה שבה מבנה התיק הוא קבוע,
וכתוצאה משינויים בשוק מתאמים את הרכב ההשקעות בתוך התיק
למבנה הפאסיבי הראשוני .או שמאפשרים למנהל לבחור ,אומנם
הוא לא בוחר מניות ספציפיות ,אלא מדדים מחקים ,אבל איזה
מדדים ומתי? מדד אג"ח? מדד מניות? מדד בארץ או מדד בחו"ל?
כלומר ,האם פסיבי כולל את נושא העיתוי? ואומר אמיר הסל,
החיסכון בהוצאות ניהול בתיק פאסיבי הוא זניח .וודאי שאם אתה
מגדיר תיק פאסיבי שהוא עוסק בטיימינג .לפי אמיר הסל עיקר
ההוצאות של הגוף המנהל הוא לא בתחום של ניהול ההשקעות
אלא בתחומים אחרים -כמו שיווק ,קליטת הפקדות ,דיווחים  -לכן
לא ברור עד כמה ניהול פסיבי יחסוך בדמי ניהול.
שאלה נוספת היא מה ההשלכות של ניהול פסיבי על שוק ההון.
מדובר על סכומים של שני טריליון שקל .מה המשמעות ששני
טריליון שקל ינוהל פאסיבי – מחירי ניירות ערך ,יעילות שוק ההון,
הקשר בין שווי כלכלי לעומת מחירי שוק .אם אין גוף שעושה את
עבודת הבחינה השוואה וכולי .זאת ההערה השלישית.
הערה רביעית -שיעור דמי ניהול "הכל כלול"  -הדבר הזה ברור
לגמרי .האם שיטה זו מתמרצת מנהלי קרנות לבצע השקעות
רק בדמי ניהול נמוכים .אם לא ניתן להעמיס על המשקיע את
ההוצאות הישירות שיש לך -כלומר בקרנות אלטרנטיביות .מה אתה
עושה? האם זה שיקול? האם אני אקטין את המשקל של השקעות
אלטרנטיביות "יקרות"? האם אחפש השקעות אלטרנטיביות שהן
זולות יחסית? ההשפעה הזאת של הכל כלול על התנהגות המנהלים
קיימת .מה עוד שיש היום הבחנה בין  3סוגי דמי ניהול.
דמי ניהול מהנכסים/מהצבירה ,דמי ניהול מהפקדות ,דמי ניהול
שקשורים להעמסה של הוצאות ישירות .השאלה אם אתה עובר ל,1
שיש לו יתרון השוואתי ,זה נראה יפה מאוד על פניו -השאלה שוב
אם זה לא מעוות את החלטת המנהל לבחור השקעות זה הנושא
הרביעי.
כהערה חמישית ציינתי קודם שוועדת יפה עשתה עבודה מקצועית,
אבל ישנה שאלה האם באמת אין תחרות בשוק? האם המעורבות
הרגולטורית נדרשת? האם היא צריכה להיות כל כך בפרטים? האם
עד כדי כך המשקיעים תמימים למרות שהם לא פועלים באופן
ישיר ,חלק ניכר מהמשקיעים פועלים דרך סוכנים ,דרך מתווכים,
דרך העסקים .לפעמים כל הסידור של הפנסיה של העובדים נעשה
בצורה מאורגנת ומסודרת .יש ייעוציים פנסיונים מפה ועד הודעה
חדשה .השאלה היא האם השוק באמת דורש את המעורבות
הרגולטורית המעמיקה שהוועדה ממליצה עליו.
נושא שישי ואחרון  -נושא הניוד  -אני אדבר על נושא הניוד מאספקט
אחר ,שהוועדה בכלל לא נגעה בו .האם מצב של ניוד מידי הוא רצוי?
כלומר האם הוא לא מחייב את הקרנות להחזיק רזרבה נזילה על
חשבון תשואה? יש פה אלמנט של הפסד תשואה ,והיא יכולה להיות
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משמעותית במיוחד במצבים משבריים .כחלופה אפשר לבוא ולומר
שבהשקעות ארוכות טווח יש טווח זמן -נניח חודש ,של הודעה
מראש .האם רצוי מצב שבחיסכון לטווח ארוך יהיה ניוד מידי? ומה
ההשלכות שלו לגבי התשואות? בשאלה זאת הוועדה לא עוסקת אני
מוסיף אותה פשוט לשולחן הדיונים .חבל על ההפסד של פרמיית
אי סחירות ,שבחיסכון לטווח ארוך יש אפשרות להרוויח את פרמיית
אי הסחירות .בגלל הניוד המלא -כל מנהל קרן צריך להכין לעצמו
רזרבה נזילה -כשיש משיכות בהיקף גדול -מה שנמכר זה לאו
דווקא הניירות ערך שהוא רוצה למכור ..ראינו את התופעה הזאת
בשוק ההון -שדווקא השקעות שהן השקעות קלות למימוש ,אבל
כדאיות להחזקה -הן אלה הראשונות בתור כאשר מדובר על הנזלה
של חלק מנכסי הקרן .אלו ההערות שלי.
בארי כספי
אני אציג בקצרה את המלצות הוועדה .אני רק אגיד תחילה
שהוועדה ,כמו שגם עולה מדבריו של שלומי ,נקטה בגישה מאוד
מקיפה ,קיבלה גם את ברכת הדרך של משה ברקת ,לבוא ובעצם
לא להסתכל על הנושא באופן צר .בסופו של יום קיימות  5המלצות
עיקריות שמשתקפות בדוח הוועדה הסופי .ההמלצה הראשונה
שהיא גם הליבתית והמרכזית ביותר בעצם כרוכה בשינוי במבנה
דמי הניהול .בהינתן שכיום קיימים דמי ניהול מהפקדה ,מצבירה
והוצאות ישירות ,ההמלצה מציעה לעבור למבנה לפיו יונהג מחיר
חד פרמטרי "טהור" -למעשה מחיר אחד שישקף את מכלול העלויות
מראייתו של החוסך.
עבור חוסכים קיימים  -הוועדה מודעת לכך שקיימים קשיים,
תפעוליים ומשפטיים ,מגוונים ורווים ,ולמעשה לאור כך שלא ניתן
לשנות את כללי המשחק במהלך המשחק ,עבור חוסכים קיימים
ההמלצה הינה לעבור כשלב ביניים למחיר חד פרמטרי "הצגתי".
קיימות עוד שתי המלצות משמעותית לגבי מניפת המסלולים
שתוצע לחוסכים.
ההמלצה השנייה שבאה ואומרת– לחוסכים תהיה גישה למסלול
פאסיבי ,כמובן -שאין הכרח שזו תהיה ברירית המחדל ,אבל לכל
חוסך תהיה אפשרות להשקיע במסלול פאסיבי.

אמיר ברנע
דרך ניוד אפשר להשיג את זה ,למה לחייב כל מנהל להציע מגוון
מסלולים שאחד מתחרה עם השני?
בארי כספי
הוועדה מדברת כאן על הנגשה של מסלול פאסיבי -תתאפשר
גמישות לחוסך שלא מעוניין להשקיע באפיקים מחוללי הוצאות
ישירות .אפשר לדבר על זה ביותר בהרחבה מהו מסלול פאסיבי?
האם הכוונה להשקעה במדד אחד ויחיד .הוועדה מכוונת בהמלצתה
למספר מדדים עוקבים גנריים ולגבי ההמלצה השלישית -לגבי דמי
ניהול מבוססי ביצועים -הוועדה ממליצה לאפשר לכל גוף שמעוניין
להציע דמי ניהול משתנים .שתי ההמלצות הנוספות המשלימות ,הן
יותר מסדר שני .דנות בשקיפות -גם בראיית הרשות הרגולטורית
וגם בראיית החוסך ,אופן קבלת ההחלטות בוועדות השקעה ,וקיימת
גם אמירה מפורשת – לשפר את המשאבים של רשות שוק ההון
לאחר נערכה השוואת משאבים ותשומות בהשוואה לרגולטורים
פיננסיים.
אמיר ברנע
אגב ,זה נכון שועדות השקעה בחברות ביטוח אינן עוסקות בניירות
סחירים גם אם נמכרת חבילת מניות משמעותית?
בארי כספי
אין לנו שום אמירה כזאת ברגולציה שלנו .אין אמירה שבאה ומייחדת
פעילות וועדת השקעות רק לניירות ערך סחירים או רק לניירות ערך
לא סחירים .יש מדרג סמכויות ,יש מדרג של מהותיות הסכום .אין
חובה.
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ארז מגדלי
יש גם בוועדות ההשקעה דיוני אלוקציה לגבי אפיקים ,אז לעניין זה
זה פחות רלוונטי האם הניהול הוא אקטיבי או באמצעות מדדים
פאסיביים .וכמובן גם דיונים על החלק הסחיר וגם על החלק הלא
סחיר.
בארי כספי
אלו למעשה עיקרי ההמלצה .נגעתם בהרבה נושאים במבוא ,אפשר
אולי להתחיל עם הנושא המרכזי.
משה ברקת
קודם כל ,אני מאוד מכבד את ישי .כמו שנאמר על בני לאוטרבך,
ישי זה לא מישהו שתגיד לו מה לכתוב ואיך ,וכך גם שאר חברי
הוועדה .וועדה סופר רצינית .עם ישי עבדתי ברשות לניירות ערך,
את מיכל עבאדי אני מכיר עוד מהתיכון ,אלון ברב היה קולגה שלי
באוניברסיטת דיוק ,אסף חמדני -היכרות של המון שנים .גם עם נדין
טרכטנברג ,אתי איינהורן ,הראל פרימק יש היכרות טובה והערכה
רבה .אני לא חייב להסכים עם כולם ,אבל נתתי להם חופש מוחלט.
צריך להבין  -זו הייתה וועדה בה ראיתי אנשים שהאינטרס הציבורי
הוא בעיניים שלהם .לא מחפשים משהו להטות לכאן או לשם,
וחשבתי שכך זה צריך להיות .אני ,אגב ,חושב שהרבה מאוד אנשים
שאף על פי שנמצאים בפוזיציה כזו או אחרת ,עדיין חושבים על
הציבור ,ככה שהם לא יחידי סגולה בעניין הזה .אבל באמת מדובר
בוועדה שנתתי לה מנדט רחב .אם הם חושבים שזה רלוונטי ,פתחתי
להם את השער להתייחס למה שהם רוצים .הם לא מדברים מגרונה
של רשות שוק ההון .אנחנו כמובן בוחנים את ההמלצות ,אבל מאוד
לא יהיה רציני אם אנשים באו ובחנו את הדברים ,ואני אגיד להם,
אוקי כתבתם ,עכשיו אנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים .זה לא עובד
ככה .הם כתבו ,הנחנו אותם לגבי הסוגיות ,אמרנו להם בואו תסתכלו
על הדברים האלה והאלה ,ואני חושב שהתוצאה היא כזאת שבסופו
של דבר מכלול ההמלצות הן המלצות שבהחלט יש בכוונתנו לאמץ.
לאו דווקא הכול כמקשה אחת.
יש כל מיני בעיות שהן יישומיות  -שאפילו הוועדה עצמה הצביעה
עליהן ,ובעיות אחרות שאמיר ציין .לכן ,זה המקום להתייחסות
ולהתאמות שלנו .אבל בסופו של דבר קמה פה וועדה ,כדי שאנחנו
נאמץ את המלצותיה .לא כדי שאנחנו נתייחס אליהן כמו עוד איזה
שהיא חוות דעת .כמובן שאנחנו מדברים עם השוק ,אנחנו מסתכלים
על ההיבטים הרחבים יותר ,ובסופו של דבר אין לנו את הפריבילגיה
של מי שיושב בכיסא המבקר .ביקורת זה דבר נהדר ,לבקר זה
נחמד ,אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים ליישם ,אנחנו לא יכולים
לבקר ,אנחנו צריכים ליישם.
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הנושא הזה של הניוד למשל .בהרצאה הראשונה שעשיתי בבורסה,
אמרתי שהניוד עשוי להגיע לנקודה מאתגרת ,ושאנחנו צריכים
לחשוב על כך ,האם הניוד בסופו של דבר יפגע לנו בתשואה ארוכת
הטווח .אחר כך הלכתי ועשיתי צעדים שעוד הרחיבו את הניוד.
מדוע? מכיוון שאנחנו נמצאים במתח תמידי של חתירה לטובת
החוסך .אותו דבר גם בנושא קרנות השקעה .מצד אחד אני מבין
את הנושא הזה של גיוון והנושא של מומחיות .מהצד השני יש את
העניין הזה שיש פיתוי אצל גורמים מסוימים להפנות עוד ניהול כסף
לאחרים .לא אומר ,יש פה שחקנים שהמוניטין חשוב להם ,ובכלל
מוניטין כמנהלים נכסים עבור הציבור .אני הלכתי ופתחתי את זה
עוד יותר ,כאשר בפעם הראשונה הגופים האלה מציעים בעצמם
גם קרנות השקעה לציבור ,ואני חושב שזה עוד יתרחב .המוניטין
שלהם כמנהלי השקעות אקטיביים הוא חשוב מאוד .מהצד השני
הם נאלצים ,מכיוון שיש פה יחס של עלות תועלת ,ויש פה מגוון
ויש פה מומחיות שהיא דבר נרכש ,נאלצים לגשת לכל המנהלים
החיצוניים .אני בטח לא ארצה ,וכולנו כאן כאזרחים וחוסכים ,לא
נרצה שאנחנו ניתן את הכסף שלנו לאיזשהו מנהל שיגזור קופון
ויעביר אותו למנהלים אחרים .זה לא בדיוק הדבר הרצוי לנו ,ולכן
אנחנו צריכים להעמיד רף מסוים .ואז היה את הרף שהועמד בעבר,
על ה .0.25-אחד הדברים שהוועדה אומרת בצורה ברורה והעמדה
שלה היא אותה עמדה של השוק ,אותה עמדה שלנו ,ה 0.25-הזה
הוא שרירותי ,אין לו בסיס כלכלי שאנחנו יכולים לבוא ולומר האם
יש להמשיך עם  0.25או  0.3או  ,0.2אנחנו מדברים בעולם שרירותי.
יכול להיות שזו הייתה הדרך שהייתה מחויבת המציאות בעבר ,כדי
להגיד אנחנו צריכים לטפל בנושא הזה .הדבר הזה לא היה יכול
להתגלגל לאורך זמן ,ולכן עצרנו את זה ואמרנו ,מישהו צריך לבחון
את הדברים בצורה מעמיקה .אני חושב שהעבודה של הוועדה היא
קודם כל מעמיקה ,הם עשו עבודה מאוד קשה.
לגבי המחקר ,צריך להפריד בין המחקר לבין ההמלצות .קודם
כל לגבי המחקר ,יש פה חוקרים מהשורה הראשונה .העבודה
האמפירית שלהם נבדקה ,ונעשתה גם רפליקציה של המחקר .הם
בחרו במתודולוגיה שהיא שקופה וברורה ,ואפשר לבקר אותה וזה
בסדר .אפשר לומר שהיה צריך להשוות למדד כזה ולא למדד אחר,
ואפשר לומר שההתייחסות סיכון היא לא מתאימה וכולי ...בסופו
של דבר הם שמו מחקר אחד מיני רבים .אנחנו מכירים הרבה מאוד
מחקרים לגבי תשואות ,ואנחנו גם מכירים מהשטח מה התשואות
של קרנות  VCו ,PE-וכך הלאה .נעשה מחקר והראו שיש קרנות
שמשיגות תשואה עודפת ויש קרנות שהורסות תשואה למשקיעים.
אנחנו רואים את הדברים האלו בשטח .אנחנו וודאי לא צריכים
לקחת את המחקר הזה ולגזור רק ממנו המלצות .זה מחקר שנעשה
בצורה אובייקטיבית ומקיפה ,אבל שאפשר לבוא ולהציג לצדו גם
מחקרים אחרים .בני ,אני מניח ,יתאר את הדברים ,ויש לו גם זווית
נוספת שהיא בהחלט רלוונטית .המחקר הוא חלק מהמידע שיש לנו
על השוק והמתנהלים בו .הדבר העיקרי שאני בסוף הדברים אתייחס
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אליו ,זה כאשר ההמלצות נתקלות בעולם המעשי -האם הן עוברות
את המבחן? וזו השאלה המרכזית .האם הן עוברות את המבחן קודם
כל מראייה של טובת החוסכים ,ושנית מבחינת הישימות של דברים
בשטח ,ברמה משפטית ,ברמה חוזית ,וכך הלאה.
בני לאוטרבך
תודה רבה שהזמנתם אותי .אני הולך לדבר ברוב המצגת על חוות
הדעת שהכנתי לבקשת איגוד חברות הביטוח אודות הממצאים
האמפיריים שהיו בטיוטת דו"ח וועדת יפה .החוות דעת נשלחה
לוועדה והיא קיבלה תשומת לב רצינית ממנה .כדי לבחון את
הממצאים האמפיריים של הוועדה ,שחזרתי בעצמי חלק מהנתונים,
מהמבחנים האמפיריים ,בדקתי גם רגישות ,ערכתי מבחנים נוספים.
מסקנות המחקר שלי -ביצועי העבר של קופות הגמל ,תוכניות ביטוחי
המנהלים ראויים לשבח .יש לנו פה שוק יפה ,הרבה בזכות המפקחים
לשעבר על שוק ההון .הניהול האקטיבי יצר ומייצר לעמיתים תשואה
עודפת .בנושא השני של קרנות השקעה פרטיות -לפי הניתוח שלי
קרנות השקעה פרטיות תורמות לפיזור הסיכון ,מעלות משמעותית
את התשואה המושגת ליחידת סיכון ,שזה מדד שארפ .מה שעשיתי
פה בטבלה הוא ניתוח של שלושה אפיקי השקעות :קרנות י' ישנות,
קרנות י' חדשות ,וקופות הגמל .בטור הראשון בכל קטגוריה רואים
מה דיווחו בדו"ח הועדה .לאחר מכן עשיתי עוד שני ניסויים ,ובטור
הרביעי והאחרון אני מציג את תוצאות השיטה הכי טובה להערכתי.
אני אקצר  -אפשר להסתכל בטבלה על ממוצע ארבע התקופות
שזה הכי משקף .אין הבדל כמעט בכלל בין הממצאים של הוועדה
לממצאים שלי .החישובים שלהם נכונים.
אמיר ברנע

עמדה שדווקא מסכימה עם דבריך מקודם .שימו לב ,כל המספרים
ירוקים גם לפי הוועדה וגם לפי החישובים שלי .המשמעות היא
שבברוטו המנהלים כאן טובים ובסך הכול החיסכון בידיים טובות.
עכשיו אנחנו צריכים לחשב את התשואה נטו .הורדתי את דמי הניהול
ההיסטוריים ,לפי נתוני הרשות ,לא הייתה אלטרנטיבה לחישוב דמי
הניהול ,וניתן לראות את התמונה .קופות הגמל נותנות תשואה נטו
של  0%די באופן עקבי .זה סימן טוב לפי התיאוריות האחרונות
במימון .לפיהן ,הסימן של שוק תחרותי זה "תשואה עודפת אפס"
וניתן לראות זאת במציאות בצורה נהדרת ,מה שמראה שהשוק
הישראלי של קופות הגמל תחרותי .קרנות י' ישנות יש להן בכל זאת
מעט תשואה עודפת חיובית .והמשמעות לפי התאוריה המודרנית
במימון היא שקיים מחסור בהן .קרנות י' החדשות הן מעט שליליות.
אמיר ברנע
מדוע תשואה עודפת אפס זוהי אינדיקציה לשוק תחרותי? הרי יש
דמי ניהול כאשר יש דמי ניהול .יתכן כי דמי הניהול מגלמים את
ההפרש?
בני לאוטרבך
אני אסביר לך אחר-כך אודות התאוריה החדשה .אם נסתכל על כל
מכשירי החיסכון האלו ,ונחשב את התשואה ברוטו שהשיגו בניכוי
דמי הניהול העכשוויים ,נקבל בכול אפיקי החיסכון תשואה עודפת
חיובית נטו .נוכל לראות ירוק בעיניים (צג בשקף) .המשמעות היא
שאם הביצועים ברוטו ישמרו ,בניכוי דמי הניהול העכשוויים (לפי
נתוני שנת  )2020נקבל מצג לפיו כול האפיקים הנ"ל עושים ממש
טוב למשקיע..

בני אתה טוען שמדד שארפ הוא מדד רלוונטי?

טל מופקדי

בני לאוטרבך

זה מובהק סטטיסטית?

לא טענתי את זה ,אבל מקובל לחשב את המדד הזה .בסוף דברי אציג
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בני לאוטרבך
זוהי שאלה שאיני יודע לתת עליה תשובה ,איני זוכר.
לגבי התשואה ברוטו – אין מחלוקת עם הועדה ,ישנם אנשים
שיודעים לעבוד ועושים את העבודה שלהם נאמנה ומגיעים
לתשואה עודפת יפה .לגבי המסלול הפסיבי ההערה שלי היא
שמעצם ההגדרה מסלול פסיבי יעשה תשואה עודפת ברוטו של
אפס .עכשיו אם תוריד מזה את כל ההוצאות שיש בניהול השקעות
שזה כל העמלות וגם כל הסיפור הזה שאתה צריך לנהל את
התיקים של העמיתים ואתה צריך לתת שירות לקוחות וכולי  ,אז
הוצאות כאלה כולל רגולציה יסתכמו לפי גורמים מקצועיים שונים
ששוחחתי עימם לפחות ב 0.03% -לחודש .המשמעות של זה היא
שאם יש לך בקרנות פסיביות תשואה ברוטו של  0והוצאות של ,0.03
תגיע לתשואה עודפת נטו של  0.03%-שזה כמו קרנות י' חדשות
ופחות מקופות הגמל ופחות מקרנות י' ישנות .ופה יש לי עוד הערה
אחת – כמו שאמרתי קודם בהנחה שהמוסדיים ידעו בעתיד לשמור
על התשואות העודפות שלהם ברוטו ,ובהינתן דמי הניהול הנמוכים
יותר כיום ,בממוצע כל מסלולי החיסכון לטווח ארוך מציעים היום
תשואה עודפת נטו .ואם אני צריך לסכם ,מסתמן שהעמית זוכה כיום
בתשואה עודפת נטו חיובית ,עודף תשואה לסיכון שהוא לקח ,ועל
הדרך הוא מקבל את כל שירותי ההשקעה ,את כל שירותי הניהול
וכל השירותים שמהווים "כאב ראש" עבורו בחינם .עסקה פנטסטית.
כל מה שאני רוצה להגיד פה ,וכבר אמרו שיש לי דעה עצמאית ,אז
הדעה העצמאית שלי אומרת שהמצב טוב מאוד .עכשיו לגבי קרנות
השקעה פרטיות ,תראו אני לא קיבלתי את הנתונים מהועדה בנושא
הזה ,ולא ניכנס לשיקולים שלהם .אז הלכתי והסתכלתי על מה
קורה עם ממוצע תשואה מול סיכון .העמית רוצה ממוצע תשואה
גבוה וסיכון נמוך .ציירתי את אפשרויות ההשקעה בארץ .לקחתי
שישה מדדים שמשקפים את המניות בעולם ,מניות בארץ ,אג"ח
בחו"ל ,אג"ח קונצרני בארץ ,אג"ח ממשלתי צמוד ,ואג"ח ממשלתי
לא צמוד בארץ .אפשרויות ההשקעה הכי טובות כמו שלמדתם
בשיעורי מימון זה ההיפרבולה הזאת ובמקרה ואתה לוקח אך ורק
את אפיקי ההשקעה הסחירים האלה אתה מגיע לפרבולה הכחולה.
בשלב השני הוספתי למדדים סחירים אלה מדד של קרנות השקעה
פרטיות שלקחתי מ" ."cambridge associatesזה מדד שמבוסס
על בין  1,400ל 1,900-קרנות השקעה פרטיות בעולם שהם עוקבים
אחריהם ואמרתי בוא נוסיף אותו .ברגע שהוספתי אותו אתם רואים
את ההיפרבולה הכתומה – נפתח העולם ,כלומר יש אפשרויות
להשיג יותר תשואה עם אותו הסיכון או פחות סיכון עם אותה
התשואה .כל החומר מגויר ונתונים רבעוניים כיוון והדיווחים רבעונים
באתר של " ."cambridge associatesאז רואים שהמצב הוא
ממש טוב .אתה יכול להשיג מדד שארפ (תמורה לסיכון) בערך 1/3
יותר עם השקעה בקרנות השקעה פרטיות .חבל לוותר .לסיכום ,פה,
כמו בשאר העולם ,השקעה בקרנות השקעה פרטיות יכולה לתרום
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משמעותית לתמורה לסיכון שמציעים מסלולי החיסכון לטווח ארוך.
עכשיו זה כמובן לא אומר שאם אתם קוראים את המחקרים בעולם
אתם לא רואים שיש פיזור ענק בנושא הזה .לא רוצה להגיד שיש
גם מתחזים אבל יש פה הרבה אופורטוניסטים .אוקי כך אני מפרש
את זה ,ולכן ,חובת הזהירות קיימת ומאוד חשובה .כעת למסקנות
והמלצות שלי .זה השקף האחרון ,זוהי לא העמדה של איגוד חברות
הביטוח .אחרי שקראתי את המצע לדיון היום חשבתי מה אני יכול
לתרום לדיון היום .אז ,א .מבחינה אמפירית שוק החיסכון לטווח
ארוך בארץ מתפקד היטב – ברכה לעמית .תודה רבה לכל מי שהיה
בראשו כל התקופה הזאת וכל מי ששירת אותו .תודה רבה .עכשיו,
קרנות פסיביות וקרנות עם דמי ניהול תלויי ביצועים אפשר להתיר
כתוספת לקיים .כתבתי שאין זה עקרוני וזוהי לא העדיפות כי המצב
טוב מאוד .אבל ,יכול להיות שאתה רוצה להפוך את המצב הטוב
מאוד למצב מצוין .אז כתבתי שזה " ."nice to haveלפי דעתי
צריך לחזור להתמקד בבעיה העקרונית ,המורחבת של איך מדווחים
על נכסים לא סחירים ועל ביצועים שלהם ,וכל הנושאים האלה של
השקיפות .אני בנושא הזה מציע הצעה מאוד חזקה אחת – שלכל
השקעה לא סחירה ייקבע " "benchmarkוזהו .תצטרכו להודיע
אם עמדתם בו– לא לגבי כל השקעה בנפרד ,אלא נגיד האם בתיק
שלכם עמדתם ב" "benchmarkהזה .גם כמובן שלטובת שקיפות
יש להצהיר מראש את רמת ההוצאות הישירות הצפויה שהכל יהיה
ידוע – שקיפות זה מאוד מאוד חשוב ובאחריות הרגולטור .עכשיו יש
לי עוד הצעה אחת ספקולטיבית .חשבתי עליה רק במהלך הכנת
השקף הזה :מוסדי שההשקעה שלו לא עמדה ב""benchmark
הזה יחזיר את ההוצאות הישירות שגבו בגין אותה ההשקעה.
טל מופקדי
מאיפה?
בני לאוטרבך
אמרתי שזו הצעה ספקולטיבית .אבל אני אסביר את הרעיון .מדובר
בכלי התרעתי מפני השקעה פזיזה .עכשיו ,באיזה סגנון הכלי הזה?
זה מה שנקרא " ."skin in the gameאם בחרת קרן השקעות
פרטית כושלת ,אתה ,מנהל החסכון לטווח ארוך ,תשתתף בהפסד
העמיתים על ידי החזר ההוצאות הישירות .הנקודה האחרונה זה
תמיכה במה שאמיר אמר קודם– כתבתי שיתכן ושיטה עדיפה
לניתוח תועלת השקעות לא סחירות וקרנות השקעה פרטיות
לחיסכון העמית – כולל כל המגבלות – השיטה הכי טובה היא
סימולציה של ערך הצבירה של העמית בגיל הפרישה לגמלאות.
באמצעות סימולציות כאלה אני מקבל מושג גם על התוחלת ,כמה
יהיה לעמית בתוחלת בגיל הפרישה ,וזאת הרי המטרה של העמית,
וגם מושג על הסיכון של סכום הצבירה שיהיה לו בפרישה .הרגולטור

FVF

פורום שווי הוגן

FAIR VALUE FORUM

לקראת אימוץ המלצות ועדת יפה :האם
המלצה על מעבר למסלול לניהול השקעות
פאסיבי ולמודל דמי ניהול בשיטת "הכל כלול"
ייטיבו עם הציבור?

מסכים עם הגדרת המטרה כתוחלת ושונות סכום הצבירה בפרישה,
הרי הוא קידם את כל המסלולים תלויי הגיל – כדי שבעתיד תהיה
לך יותר וודאות לגבי הערך שלך בפרישה  ,ולכן יש לדעתי להתמקד
בערך החיסכון בפרישה .ניתוח כזה טרם נעשה.
שלומי שוב
תודה רבה לך בני .אנחנו מודים לך מקרב לב ואנחנו רוצים לנהל את
הדיון ,בוא נתחיל לשמוע דעות כל אחת כמובן מהזווית של הדובר
שלה .אמיר הסל לך יש כמה זוויות מהעבר ומהווה אז בבקשה.
אמיר הסל
אני אתייחס במילה למטרה המקורית שלשם כך יצאה הועדה
לדרך  -מגבלת ה .0.25%-אני רוצה להגיד לזכותה של הועדה
שהיא הבינה – (היא קראה לזה השרירותיות) את הבעייתיות והעיוות
האדיר שיש במגבלה הזאת .אני רוצה לגעת בזה כי זה רלוונטי מאוד
לבעייתיות שבהמלצות הועדה .בעצם ,המגבלה של ה 0.25% -לא
חוסכת שום הוצאה ישירה לעמיתי הקופות .היא בסך הכול מעבירה
אותה ממתחת לפנס למקום האפל .למה אני מתכוון – אני אתן
דוגמא פשוטה ותראו שזה הולך לכל האורך – אם גוף מוסדי מחליט
להשקיע בקרן תשתיות בישראל יש לו אפשרות ראשונה להשקעה,
(סליחה שאני נוקב בשני שמות ספציפיים) יש לו שתי קרנות של
תשתיות ,קרן נוי וקרן תש"י ,שאלה הן קרנות תשתיות של private
 equityבהן הוא יכול להשקיע .יש לו אפשרות שנייה ,והיא ,לקנות
ריט תשתיות כגון ג'נריישן או קרן קיסטון ואפשרות שלישית ,לקנות
את אשטרום או חברת תשתיות אחרת .אם הוא משקיע בקרן תש"י
אז נרשמות לו הוצאות ישירות -דמי הניהול של הקרנות הן הוצאות
ישירות .אבל ,אם הוא מבצע את אותו היקף השקעה בג'נריישן או
קיסטון אין הוצאות ישירות .למה? כי בהן מסווגת ההוצאה כהוצאות
הנהלה וכלליות של החברה ולא כדמי ניהול .זוהי הבעיה – התקנה
מחפשת רק את המטבע שמתחת לפנס ,מסתכלים רק איפה
ששקוף ,קרנות מדווחות לגוף המוסדי על דמי הניהול שהן גובות
מהמשקיעים ,לעומתן חברות לא מדווחות על הוצאות הנהלה

וכלליות כהוצאה של המוסדי .לכן ,שינוי צורת ההתאגדות מעלים
את ההוצאות הישירות .המגבלה הזאת לא חסכה שום הוצאה ,לא
מדובר בכפל דמי ניהול זוהי רק הסתכלות מתחת לפנס .אם אנחנו
במקום בקרן משקיעים בחברות שעושות אותו דבר באותה עלות,
לכאורה אין יותר דמי ניהול .עכשיו לזכותה של הועדה היא הבינה את
זה וכתבה את זה בצורה מפורשת וחיפשה פתרונות אחרים לבעיה
הזאת .אבל הבעיה היא שהתוצאה יצאה הרבה יותר גרועה ביחס
לבעיה הזו .אך ,אגיע לכך בשלב מאוחר יותר.
אני חייב להתייחס לתוצאות של הועדה ביחס בחינת ביצועי הקרנות.
הועדה בחרה למעשה למדוד את התוצאות לפי מדד אחד – PME
 – ("Private market equivalent").באמצעות מדד זה אנחנו
משווים קרנות  private equityאשר אינן משקיעות ברצף כמו
למשל קרן נאמנות ,או קרן גידור אלא ,קוראות לכסף כשיש השקעה
ומחלקות כשאין .משמע ,ישנם הפרשי עיתוי בין הקרנות לשווקים.
ה PME -פותר את הבעיה הזאת עבור מקבילה של מדד סחיר מול
הקרן PME ,בעצם אומר כול פעם שיש הפקדה של כסף ,נקנה את
המדד ,וכל פעם שיש משיכה של כסף נמכור את המדד ,ופתרנו את
בעיית העיתוי .אבל ,תכף נגיע לבעייתיות שעולה מהבדיקה שאותה
ביצעה הועדה .בואו נראה קודם מה בדיוק אמרה הועדה .ראשית
מתוך דו"ח הביניים של הועדה ,ואני מצטט במדויק" :ממצאי הועדה
מצביעים על כך שהתשואה נטו ,כפי שהושגה בפועל בעשור האחרון,
ע"י משקיעים מוסדיים בהשקעותיהם בקרנות פרטיות ,היו בממוצע
נמוכות יחסית לאלטרנטיבות שהיה אפשר להשיג בשווקים סחירים
בחו"ל" .הועדה שמעה את הביקורות שהיו לאחר דו"ח הביניים,
והגיעו לבסוף לממצאים בדו"ח הועדה הסופי ,שאותם גם כן אצטט:
"הממצאים מצביעים על כך שהתשואות נטו שהושגו בעשור האחרון,
על ידי המשקיעים המוסדיים ,בהשקעותיהם בקרנות פרטיות ,לא
היו בממוצע טובות משמעותית ממה שהיה אפשר להשיג בשווקים
הסחירים".
מה קרה? איך התהפכה מסקנה חד משמעית ,לאמירה מעורפלת
ולא ברורה ? אני אגיד לכם מה קרה – הועדה גילתה ,אחרי שבחנה
את העובדות ,שכאשר משווים את התוצאות של מאות הקרנות
למדדים שונים ,מקבלים תוצאות הפוכות .כלומר ,הפעם ,הם עשו
השוואה לשישה מדדי מניות ,וקיבלו שביחס לארבעה מתוכם,

51

הקרנות עשו ביצועים עודפים – לפי מדד  PMEובשניים מתוכם
ביצועים נחותים.
מכאן ,נקלעו לוויכוח – איזה מדד יותר נכון לצורך השוואה .האם את
כל הקרנות נכון להשוות למדד  ,MSCI Worldלפיו הקרנות השיגו
תשואה עודפת משמעותית ,או למדד  S&Pאו למדד הנאסד"ק שם
התקבל שהקרנות עשו תשואת חסר .לדעתי ,הועדה צודקת בטענה
כי מדד  MSCIאינו נכון להשוואה אך ,אך גם גם מדד  S&Pאינו נכון
להשוואה – .אף מדד אינו השוואה נכונה לתיק הקרנות !
כדי שתהיה משמעות לשימוש במדד  ,PMEצריך להשוות בין שני
נכסי השקעה זהים .השימוש במדד הוא נכון ומתאים כאשר מבצעים
השוואה של תפוחים לתפוחים .כאשר משווים את קרן פימי למדד
ת"א  25למשל .גם במקרה זה יש לזכור כי פימי נמדדת דולרית
אך ,ישנו דמיון .אך ,כאשר מבצעים השוואה של מאות קרנות פרייבט
אקוויטי שלכל אחת מאפיינים שונים וייחודים ,למדד מניות מסוים הן
לא דומות ולא תואמות .הן אחרות ,הן אינן מתנהגות באותו האופן
ולכן ,התוצאה חסרת כל משמעות ואקראית .הבדיקה שביצעה
הועדה נתנה תוצאה מובהקת ,לכך שתוצאות ההשוואה שביצעה
הן אקראיות .בדקו שישה מדדים וקיבלו תוצאות הפוכות .בדו"ח
הביניים היו עיוותים גדולים הרבה יותר ,למשל ,סיווגו את קרנות
התשתיות ,הנדל"ן והחוב ,יחד ללא חלוקה והשוו זאת למול למדדי
המניות .בדו"ח הסופי הם ביצעו הפרדה אך עדיין הבדיקה חסרת
משמעות.
לדוגמה ,הם ביצעו השוואה של ביצועי קרנות החוב הישראליות
בהשוואה לשלושה מדדי אגח עולמיים .איזה משמעות יש להשוואה
של הלוואות שקליות ,לתשואה של מדדי אגרות חוב עולמיים
הנקובים בדולר ובאירו ? – אין שום קשר בין השניים .אגב ,לפי הועדה
קרנות החוב הישראליות מכות את ה ,Benchmark-אבל התוצאה
הזאת כמו האחרות אקראית וחסרת תקפות.
גם השוואה של קרנות חוב בחו"ל ,למדדי אג"ח חו"ל חסרת
משמעות– רוב מוחלט של קרנות החוב נותנות הלוואות בריבית
משתנה ,ואילו מדדי האג"ח הינם מדדים עם ריבית קבועה ומח"מ
של כ 4.5-שנים .אנחנו אחרי  10שנים של ירידת תשואות מתמשכת.
במילים אחרות ,התוצאה לא רק לא מובהקת אלא באמת ביצעו
השוואה של אבטיחים למול תפוחים .ישנן קרנות פרייבט אקוויטי
של אירופה ,קרנות של שווקים מתעוררים כיצד ביצעו השוואה
כזו למדדים אמריקאיים או מדדים עולמיים מוטי ארה"ב? זה חסר
משמעות.
אבל ,לדעתי ,כל מה שציינתי עד עכשיו זוהי הבעיה הקטנה .הבעיה
הגדולה ,הוזכרה כבר על-ידי פרופסור אמיר ברנע – והיא שהועדה
לא ביצעה שום בדיקה מהו הסיכון של תיק הקרנות ,ומהו המתאם
מול הנכסים האחרים .ילרשות הועדה עמד מאגר נתונים אדיר
שניתן היה לבצע עליו המון בדיקות של סיכון .מה הסיכון הגלום בתיק
הקרנות ? יש שורה של ממדדי סיכון ( ,VAR ,SDערך אבסולוטי של
הפסדים ,בחינת מתאם ,בחינת אלפא) אך ,בועדה לא ביצעו שום
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מדידה .למרות שלא ביצעו אף בדיקת סיכון הועדה קבעה בפסקנות
שקרנות  Privet equityיותר מסוכנות ממדי המניות.
איך נימקה הועדה את הקביעה החד משמעית הזו ,למרות
שנמנעה מלבצע את בדיקות הסיכון? ראשית טענו שהקרנות פחות
מפוזרותלמשל מדד המניות  Russell 2000הוא מפוזר .ישנם
 2,000שמות ,בקרן ישנם הרבה פחות ,ולכן הקרנות יותר מסוכנות
דבר שני ,ההשקעות בקרנות אינן סחירות ולכן נכס לא סחיר הוא
יותר מסוכן .לפי קביעת הועדה גם אג"ח מיועדות ,הן נכס יותר מסוכן
ממניות – הן נכס לא סחיר ולא מפוזר – זה הנימוק .בפועל הועדה לא
ביצעה שום בדיקה של סיכון לגבי קרנות ה Privet equity-בדיקה
שלדעתי היא בדיקה אלמנטרית כדי שתהיה יכולת משמעותית
להתייחס לביצועיהן.
אבל ,הועדה כן עשתה בדיקה כלשהי ,שחשפה בעקיפין את תוצאות
הבדיקות שהועדה היתה חייבת לבצע לגבי הקרנות ולא ביצעה:
הועדה בדקה אלפא של כל התיקים של המוסדיים .היא בדקה
את האלפא של משתתפות ברווחים ותיקות  ,משתתפות ברווחים
חדשות ,גמל ופנסיה .ומצאו ממצא מעניין ואני חייב לצטט במדויק:
"תיק ההשקעות של הפוליסות המשתתפות ברווחים הניב אלפא,
לפי דמי ניהול ,גבוהה ,משמעותית ,מובהקת ,ועקבית לאורך הזמן
ביחס לאלפא של קופת הגמל והפנסיה" – מסקנה  -בואו נחליף את
המנהלי ההשקעות של קופות הפנסיה והגמל במנהלי ההשקעות של
המשתתפות אופס ,קשה ,לדוגמה  ,אני הייתי גם מנהל ההשקעות של
המשתתפות וגם מנהל ההשקעות של הגמל והפנסיה ,אז ההבדל
במנהלים הוא לא הפתרון .הועדה המשיכה וחקרה הלאה על מנת
למצוא מה ההבדל בין המשתתפות לגמל והפנסיה .ומה היא מצאה ?
הפער הגדול הוא שהפוליסות המשתתפות ברווחים החזיקו בממוצע
 24%נכסים לא סחירים ,לעומת  7%בקופות הגמל והפנסיה .הועדה
ביצעה דבר נוסף ,היא בדקה ברגרסיה ,מה המשתנה שהסביר את
התשואה העודפת של המשתתפות ,והיא מצאה שיש קשר חיובי
ומובהק בין שיעור ההשקעה בנכסים לא סחירים לערך האלפא
הנמדד .זאת אומרת ,מסתתר בתוך דו"ח הועדה ממצאים הפוכים,
לממצאים הלא חד משמעיים שהופיעו בראש הדו"ח ,ושעל בסיסם
גיבשה הועדה את מסקנותיה ,והממצא המובהק הוא שנכסים לא
סחירים תורמים תרומה משמעותית ,מובהקת ועקבית לאלפא .דרך
אגב ,הועדה כן חיברה את זה לנקודה אחרת שאתה אמיר העלאת,
הם אמרו שהמשתתפות יכולות להחזיק יותר נכסים לא סחירים,
מכיוון שהניוד שם יותר נמוך .אבל המסקנה ברורה :יותר נכסים לא
סחירים  ,והתוצאה אלפא חיובי.
כעת אני אעבור להמלצות.
אמיר ברנע
את שיטת ה  PMEעצמה אתה מקבל? נניח שיש לך מדד נכון
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לקראת אימוץ המלצות ועדת יפה :האם
המלצה על מעבר למסלול לניהול השקעות
פאסיבי ולמודל דמי ניהול בשיטת "הכל כלול"
ייטיבו עם הציבור?

אמיר הסל
אם תיקח קרן ספציפית ,עם מדיניות ספציפית – ותשווה אותה למדד
מקביל ,מדד  PMEמנטרל את אי התאמה בזמנים ויכול לשמש
בעיני כאחד המדדים לבדיקה .אני עדיין חושב שכאני משקיע בקרן
של  privet equityאני מצפה שגם בתקופות של ירידה היא לא
תרד .זאת אומרת ,אני כן הייתי רוצה לבדוק גם את הפרמטרים
שהועדה קוטלת של  ,IRRשל מכפיל ,ושל סיכון.
אמיר ברנע
איך זה יתכן עבור מוסדי? הקרן צריכה להציג יתרות נזילות לגבי
השקעה עתידית
אמיר הסל
הקרן לא מחזיקה נזילות ,היא קוראת לכסף רק כשיש השקעה .זה
היתרון של  privet equityשהיא לא נדרשת להחזיק מזומן .כאשר
המוסדי משקיע הוא משקיע בכ 150-קרנות ,ויש לו עודף מזומנים
לצורך ההשקעה .לאנשים פרטיים יש בעיה עם  ,privet equityכי
יש לשמור על נזילות מסוימת .ככל שאתה נהיה גדול יותר ,גם תיק
הפרייבט אקוויטי הוא מאוד גדול ,ויש קיזוז פנימי לכן ,אין שום בעיה
להשקיע בתיק כזה.
כעת אעבור להמלצות .ההמלצה שהועדה קבעה כמודל המועדף
– קביעת דמי הניהול בשיעור קבוע מהצבירה .אני ברשותכם,
אחזור לדוגמא שעימה התחלתי – אנחנו כעת גוף מוסדי ,קיבלנו
החלטה להשקיע  300מיליון  ₪בתשתיות בישראל .נניח שאני מנהל
ההשקעות הראשי מגיע אלי הצוות וממליץ להשקיע בקרן נוי/קרן
תש"י- ,קרן ותיקה ומנוסה .אבל ,שימו לב – הקרן גובה  1.5%דמי
ניהול לשנה .כאשר יש לך עסקה הפסדית ארוכה ,לפי החשבונאות,
עליך לבצע הפרשה למשך כל שנות ההשקעה  -עשר שנים קדימה
בגין דמי הניהול .המשמעות של החלטה זו ,היא הפסד מידי של 45
מיליון  ₪שיאלץ לרשום הגוף המוסדי שיחליט להשקיע בקרנות
האלו .זאת בשעה שאם הוא יבחר להשקיע בג'נריישן או קי סטון

– ריט תשתיות המקביל לקרנות האלה ,לא יהיה צורך ברישום של
הפסד זה .לכן ,יש כאן עיוות בתהליכי קבלת ההחלטות .החלטה
שהיא נכונה לעמיתים שלא עולה להם יותר ,תביא להפסד גדול אצל
הגוף המנהל .זוהי המלצה מסוכנת ברמה קיצונית .יש לציין כי הועדה
ערה לבעיה הזאת ,וציינה שתי תרופות ,הראשונה היא להגדיל את
הפיקוח .אם המלצת הועדה הזו תתקבל מה שיקרה – הוא שמרבית
הקרנות ישנו את דרך ההתאגדות שלהן ,ימצאו את הכלי שיביא לכך
שלא תהיינה יותר הוצאות ישירות אלא רק הוצאות הנהלה וכלליות.
התרופה השנייה שהעלתה .הוועדה – רוב הקרנות שמשקיעים בהן
הן קרנות חו"ל ולכן ,לישראלים אין כוח מיקוח למולן במילים אחרות,
לא ישנו את המודל בשביל הקרנות הישראליות.
רבותיי המוסדיים הישראליים הם גוף גדול ומשמעותי שאך קרן
בעולם לא מתעלמת ממנו .מדובר בגופים משמעותיים ומקצועיים
בקני מידה בינלאומיים ולכן ,ימצאו את המענה ,למשל פידר פאנד
שיתאגדו כחברות .התוצאה תהיה ברורה  -הסתה טכנית של דרך
ההתאגדות ,עיוות תהליכי קבלת החלטות ותוצאות פחות טובות
לעמיתי הקרנות .אני חושב שאסור להתקרב לפתרון הזה.
המלצה לגבי הפסיבי – הפסיבי משקיע במדדים .אני קודם כל אציין
שיש היום בשוק את המוצר הזה ,ושמו "המסלולים הכשרים" .לרוב
הגופים בישראל יש מסלולים ששומרים על חוקי הכשרות איך עושים
את זה? מקבלים היתר מהרבנים ,ולא משקיעים בחברות שאינן
שומרות שבת וכו' מכיוון שלא יודעים כיצד לעשות זאת .במקום
להשקיע בחברות ,משקיעים בתעודות סל.
מה שמייחד את המסלולים האלה זה שעל מנת לעקוף את חובת
הכשרות ,הם קונים רק אג"ח מדינה ותעודות סל .כשאנשי השיווק
הביאו לי את המוצר של המוצרים הכשרים ,אמרתי שאם הוא
ייעשה תשואות עודפות על המסלולים הרגילים נסגור את חטיבת
ההשקעות ונשקיע רק כך .בפועל זה כמובן לא קרה .אתם מוזמנים
לבדוק את המסלולים הכשרים ולראות את התוצאות הנחותות שהם
משיגים .איני יכול לפסול השקעה פסיבית ,אבל בעיני היא מאוד לא
מתאימה לחיסכון פנסיוני ארוך טווח .יש הרבה בעייתיות בהשקעה
במדדים .דרך אגב ,במניות זה עובד לא רע ,כי יש את הברירה
הטבעית כאשר חברה מוצלחת שגדלה והיא גדלה בשווי ומשקלה
במדדים גדל ,וכך משקלן של חברות טובות גדל .אך ,באג"ח המצב
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שונה .באג"ח ,המדד נעשה לפי היקף הסדרה שהנפיקה החברה
ולכן ,אין את המשקל העודף לחברות טובות ,והתוצאה שקל מאוד
להכות את מדדי אגרות החוב להבדיל ממדדי המניות .עדיין אגרות
החוב מהוות רכיב לא קטן מהתיקים .אני אישית לא הייתי ממליץ
לאף אחד ללכת על השקעה במדדים באגרות חוב .יש את הסוגיה
השנייה שנגעת בה אמיר ,של כמה ניתן לחסוך במעבר לניהול
פסיבי .ההוצאה בפועל בגופים המוסדיים על ניהול ההשקעות נטו
היא רק רכיב קטן מההוצאות .סעיפים הרבה יותר משמעותיים הם
תפעול ,שיווק ומחשוב .לכן המעבר לניהול פאסיבי כמעט ולא חוסך
הוצאות למוסדיים IRA .שזה מוצר דומה .,לא סתם רוב הגופים לא
מציעים אותו ,,זה לא כדאי והם מפסידים עליו יכול להיות שיהיה
מישהו שירצה לעשות זאת כדי לתפוס נפח ,אבל לאורך זמן זה לא
יכול באמת לחסוך דמי ניהול בצורה משמעותית.
אמיר ברנע
הניהול הפסיבי מקיף השקעות סחירות בלבד ,כלומר יש כאן הפסד
של פרמיית הנזילות.
אמיר הסל
נכון ,זה מתאים יותר להשקעה קצרת טווח מארוכה בעיני .נושא
של דמי ניהול תלוי ביצועים שהוועדה ממליצה עליהם ,אני אישית
בעד ,אני חושב שלתמרץ מנהלים לעשות תוצאות טובות זה חיובי.
דרך אגב במשך ה 15-שנים האחרונות לדעתי ,גישת הפיקוח על
שוק ההון הייתה נגד .לא סתם ביטלו את המשתתפות .בייחוד אחרי
 2008אמרו שזה מוביל את המנהלים להרחיב את הסיכונים .מה
שמהווה בעיה בעיני זה המודל שהציעה הוועדה .היא הציעה מודל
שבעצם ניקח  benchmarkשל מדדי בורסה ,לפי הצהרת מדיניות
ההשקעות של החברה ,נגיד  20%לפי המדד האמריקאי ובהתאמה
את כל התיק .עכשיו נבדוק את התשואה של התיק מול הממוצע
של המדדים ,ונבדוק אם אנחנו מעל או מתחת .פרקטית השיטה
הזאת לא יכולה לעבוד ,אנחנו מדברים על שני טריליון שקלים,
שאמורים להיות מושווים למדדים .המדדים הם מאוד מורכבים ,כל
מדד כולל כללים שונים בהתאמה לדיבידנד ,ברוטו או נטו התאמה
למטבעות שונים ,כניסה ויציאה של חברות ,משקולות משתנים ,ועוד
המון מורכבויות .כל "פיפס" יכול לגרום לתנודה מטורפת במדידה.
כשעבדתי בהראל ,עשינו מערכת למדידת ביצועי מנהלי השקעות
שמבוססת על השיטה הזו ,והתוצאה שיש המון בעיות ביישום
הפרקטי .פרקטית הצעת הועדה לא יכולה לעבוד יש פה עוד אלמנט,
סיכון היציבות של החברות .תתארו לעצמכם שחברה שצברה פער
חיובי משמעותי ורשמה רווחים והדוחות טובים ופתאום מאיזושהי
סיבה יש למדד יש סטייה לכיוון הלא נכון ,וכל הרווחים שנרשמו מול
הבנצ'מרק נמחקים .זו יכולה להיות מחיקה דרמטית של ההון ,זה
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יכול למחוק חברה ,הסכומים הם אדירים .לכן אני אישית בעד מודל
משתתף בביצועים אבל הייתי הולך למודלים הישנים והטובים.
ענת לוין
אין הרבה מה להוסיף על אמיר במבט של מנהל השקעות מוסדי.
ברור דבר אחד ואני חושבת שאנחנו מדברים על זה בצורה פתוחה,
ברגע שיש הגבלה על הוצאה ,לא נוצרת אופטימיזציה שכן לא כל
הוצאה מגדילה את היעילות בניהול ההשקעות ויתרה מכך קשה
לעשות חלוקה בין סוגי ההוצאה .אני לא חושבת שמישהו פה אומר
משהו אחר .ישנן הערות לחידוד הדברים ,אחד הוא איך אנחנו
מתקדמים בניתוח המידע או כפי שמכנים זאת בעגה המקצועית:
 ?contribution Performanceאני חושבת שפלטפורמת ניתוח
התרומה לתשואה שיכולה לעשות טוב והיא הדבר הנכון כשלב הבא
בניתוח תיקי השקעה בארץ .מאחר והשאלה היא איך באמת נדע? כי
בסוף כולנו פה בסוף רוצים לעשות פיצול השקעות נכון תוך הקצאה
אופטימלית של הוצאות ,זאת המטרה בניהול כסף בנאמנות .לגבי
עצם הפיזור ,נושא חשוב ,כל הוספה מעלה את היעילות של התיק
ועל כן האמירה על יעילותן של השקעות אלטרנטיביות היא נכונה.
בקשר לשיטת הכל כלול ,זה שיטה יותר נדירה בעולם ,והיא פחות
השיטה המקובלת .בעולם לרוב אין מגבלה על היקף דמי ניהול.
אך שיטה זו כן קיימת בבריטניה ומתחילה לבעבע בעוד מקומות
אבל במקומות בהם היא מופעלת יש חלוקה אחרת של הכל כלול-
ברור כי החשיבות היא מה מה מוגדר כהוצאה? האם יש דמי ניהול
לתפעול? למשווקים? אנחנו בדיון כוללים כמעט הכל ולכן אולי
בשיטה זו צריך לבוא הפיקוח ולקבוע לדוגמא מינימום הכרחי לניהול
השקעות (פנימי וחיצוני) אך אז קיים העיוות שחוזרים לעצם המגבלה
רק בהגדרה אחרת .בעולם כל הוצאה מדווחת (Total expanse
 ,(ratioכולל כל ההוצאות כדי לא לנסות ולהסתיר את ההוצאות.
ואם מתמידים בחשיבה הזו אולי צריך לעשות חלוקה בין סחיר
ולא סחיר וככה מבדילים את ההשקעות השונות כדי שמשקיעים
ידעו לייצר לעצמם תמהיל אישי .בנושא יעילות הפסיבי ,אני רק
רוצה להדגיש שהגישה של פסיבי ואקטיבי כהפכים שיש לבחור
ביניהם ,היא גישה מיושנת .כשמסתכלים היום בעולם ,ואני מגיעה
מבית שעושה אקטיבי ,פסיבי וקרנות אלטרנטיביות כלומר כל הזמן
מתחרה בעצמו ,רואים את השילוב .היכולת של מנהלי השקעות
נובעת גם מהעובדה שיש חשיפות שיעיל לעשות בפסיבי ,יש
חשיפות שיעילות יותר באקטיבי ,יש תקופות בשוק שצריך להשתמש
יותר במוצרי השקעה אלטרנטיביים ,כמו עכשיו שאנחנו לא יודעים
כמה ומתי הריבית תעלה ואם האינפלציה תעלה .לכן השאלה היא
אם מאפשרים או יתאפשר הפיתוח של מסלול בו לא תהיה מגבלת
דמי ניהול ואז מנהל ההשקעות יוכל להסתכל על האסטרטגיה ועל
החלוקה האסטרטגית בה ייבחר כיצד לבצע חשיפה בצורה יעילה
יותר בין הפאסיבי לאקטיבי .בנוסף ,הגדרת המוצר הפסיבי עצמו
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לקראת אימוץ המלצות ועדת יפה :האם
המלצה על מעבר למסלול לניהול השקעות
פאסיבי ולמודל דמי ניהול בשיטת "הכל כלול"
ייטיבו עם הציבור?

מתפתחת ,קיימות אריזות פאסיביות מעודכנות  :יותר טמטיות,
חלקן עם רכיב אקטיבי ועוד .יש מוצרים חדשים ופסיבי זה כבר
לא רק הפסיבי (גיאוגרפי או סקטוריאלי) שאנחנו מכירים מהעבר.
נקודה אחרונה היא לגבי המדידה של  ,private equityאנחנו
בעולם של  AIולכן יש היום אפשרות טובה מאוד לבדוק תוצאות של
קרנות פרטיות ואני חושבת שההבחנה לא צריכה להיות מלאכותית.
אנחנו מסתכלים על תיק ,בסוף השאלה האם הקרנות הפרטיות
מוסיפות לסיכון או פותרות את הסיכון ואיך מודדים את התרומה
שלהן לפרוטפוליו ספציפי .איזה סיכון סיסטמי הן מכניסות בפנים?
האם זה משנה אם ההשקעות הן באמצעות בקרנות נדל"ן ,כדוגמא,
או במניה של חברת נדל"ן? מה שמשנה הוא הסיכון הסיסטמתי,
התרומה לתשואה ויעילות התיק הכולל – כל אלו חייבים להימדד
במשותף ,וכיום זה ניתן.
אמיר ברנע
האם דיווחי השווי של השקעות פרטיות הם אמנים? מה אומר
הניסיון שלך? אין פה איזה קיבוע של התשואה באופן מלאכותי דרך
הדיווחים שהפרטיות נותנות?
ענת לוין
אנחנו יודעים שהאתגר בניתוח תוצאות של בקרנות פרטיות והבעיה
לעיתים זה ה .end point-ה IRR-אחרי  15-16שנה לעיתים הוא
דבר אחר לגמרי מהמספר שרואים במהלך חיי הקרן .כיוון שאנחנו
יודעים שזה משתנה ,אתה העלית את זה בתור נקודה ראשונה,
אני חושבת שיש צורך להכניס מערכות שיודעות לשלב את העולם
הסחיר ולא סחיר מבחינת סיכונים כמו כל הקרנות הפנסיה
החשובות בעולם.
מני נאמן
מוצג פה באופן ציורי ואפילו כמו שהמפקח אמר "גוזרים קופון על
דמי ניהול" כלומר יש פה קרן שגוזרת קופון .בסדר גודל של הגופים

המוסדיים ,כמו שאמר אמיר ובצדק כמו שאנחנו רואים יום-יום,
הגופים המוסדיים בישראל ,בטח הגדולים ,הם כבר שחקנים בסדר
גודל בינלאומי ,יש להם נגישות באמת לכל מקום .יש מקצוע שהוא
מקצוע חדש שצריך רגע להבין אותו והוא הבחירה של המנהלים
שבהם אתה רוצה להשקיע .כלומר בהיקף הנכסים שבהם הגופים
המוסדיים כבר משקיעים היום ,כשאתה משקיע מאה מיליון ₪
אתה יכול לבחור נכסים ,כשאתה משקיע מאה מיליארד  ,₪אתה
מתחיל לבחור מנהלים שמנהלים לך את הנכסים וזה מקצוע בפני
עצמו .אי אפשר לזלזל בדבר הזה ,זה מקצוע שהולך ומשתכלל,
הולך ומתפתח .אני יכול להגיד לכם שהקרנות שהגופים המוסדיים
השקיעו בהן לפני  10שנים לא דומות לקרנות שאנחנו משקיעים
בהן היום ,גם מבחינת נגישות ,גם מבחינת היכולת לעשות סלקציה,
גם מבחינת היכולת למדוד את המנהלים ולכן צריך להבין שיש כאן
מקצוע שעולה כסף ועליו בעיקר יש לתת את הדעת היום ולבחור
את המנהלים .לבוא ולהגיד שמעבירים לקרן חיצונית זה לא נכון
בהיקף שהגופים המוסדיים מנהלים היום ,ולכן יש צורך להבין שיש
מקצוע שהוא בחירת מנהלים .הדבר השני שרציתי לדבר עליו ,אנחנו
מתנהלים בשוק מאוד תחרותי ואני לא נכנס למסלולים פסיביים
ואקטיביים אני חושב שצריך שתהיה היכולת לעשות הכל בשוק
ולתת לבחור .אם ניקח שוק מקביל שכמובן לא דומה ויש בו הרבה
מן השונה  -שוק קרנות הסל וקרנות הנאמנות ,יש מוצרים אקטיביים
ויש פסיביים וזה מתנהל על ידי בחירה של הלקוח .אף בית השקעות
לא מחוייב שיהיו בו גם מסלולים אקטיביים וגם פסיביים ,אני חושב
שהשוק עושה את שלו יש חלוקה טבעית ויש טרנדים כמו שאמרה
ענת ,יש תקופות כאלה וכאלה .אני חושב שלא צריך לחייב ולהתנות
אלא לתת לשוק שהוא גם ככה מאוד תחרותי ,שכל אחד יחליט
מה טוב לו .היום יש מוצרים פסיביים ,חלקם יותר מצליחים חלקם
פחות מצליחים ,וזה בסדר .הרגולטור לא צריך לחייב משהו ,השוק
מספיק תחרותי ומשוכלל .הדבר האחרון שרציתי לדבר עליו הוא
ההמלצה של הכל כלול שיש בה משהו שובה לב ,זה כמו חופשה
בטורקיה הכול כלול .אנחנו בשנים האחרונות יש מגמה שאני חושב
שבסה"כ היא מגמה נכונה ,לבוא ולהפריד כל הזמן בין הנוסטרו
לבין העמיתים ,לבוא ולצמצם ניגודי עניינים שהיו בתעשייה הרבה
מאוד שנים .לדוגמה ,עמלת סכן ,אמרו בוא ננתק את העמלה מגובה
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דמי הניהול שהגוף מקבל ,יש מגמה בשנים האחרונות של להפריד
ולמנוע ניגודי עניינים .אנחנו פה נכנסים לניגוד עניינים ,יומיומי-קבוע,
בין הנוסטרו לבין העמיתים .אני אומר לכם ,אם ההוצאות יהיו חלק
מדמי הניהול ,יתחילו להתייחס לזה כמו לרכש .בכל חברה יש יעד
להוצאות רכש ,וזה לא יתנהל אחרת .ברגע שאנחנו מערבבים בין
ניהול השקעות העמיתים לבין הנוסטרו ,יוצרים את הערבוב הזה,
כשאנחנו עושים הפוך בכל הדברים האחרים ,זה ניגוד עניינים קבוע.
אמיר ברנע
תראה ,כאילו הייתה פה הסכמה לגבי הגילוי ,שצריך לגלות למשל
את ההתקשרות בין הגוף המוסדי לבין הגוף הפרטי שמנהל לו את
ההשקעות .האם אין פה אלמנט מסחרי? האם זה מצב רצוי שאני
אבוא ואגיד אני סוגר איתם על רבע אחוז /חצי אחוז עמלה? מה זה
עושה לשוק הזה? מה זה עושה להתקשרות בין הגוף המוסדי לפרטי
כאשר ההסכם בניהם הופך להיות נחלת הציבור?
מני נאמן
אנחנו בוודאי בעד גילוי ושקיפות .אבל יש מקרים שהמידע הזה לא
מהותי ועלול לפגוע ויש מקרים שהוא מהותי ,כמו שאנחנו מכירים
בניירות ערך .גם בקרן רגילה ,אין גילוי מה דמי הניהול שכל אחד
משלם ,זה חלק מהסודות המסחריים של הקרן בראש ובראשונה.
אני גם לא חושב שיש במידע הפרטני הזה תועלת למישהו מלבד
לפגום בתחרות .אני בהחלט בעד גילוי אגרגטיבי שניתן לנתח אותו.
צביקה שכטר
אם יש משקיע שקיבל תנאים עדיפים חייבים לגלות את זה .גם אם
אתה מפלה ביודעין אתה מגלה את זה.
אמיר ברנע

שלנו ו ומה הערך שזה יכול לתת לתיק בין אם זה סחיר או לא סחור.
פה האלמנט של סיכון הוא מאוד מאוד חשוב .אני יכול לתת דוגמה
מקרנות חוב ,שבשוק הסחיר בשנים האחרונות הייתה התדרדרות
בארה"ב באיכות החיתום ( )covenant liteולעומת זאת בשוק
הפרטי באופן אקטיבי ,הלכנו באופן טבעי למקומות בהם יש שמירה
בחיתום על יחסים הפיננסים ,את הביטחונות האלה ואני חושב
שלהשוות את זה רק על תשואה זה לא מדויק וזה יכול להטעות.
אני חושב שה 0.25-על כל השרירותיות שלו הוא הביא איזושהי
אופטימיזציה שלנו בהסתכלות של מה הערך המוסף שכל השקעה
מביאה ואחרי שהמערכת התקדמה  ,שאני חושב שהיא לא דומה
לדעתי לאיפה שהייתה לפני כמה שנים ,השאלה אם היא עד כדי כך
לא תחרותית שלא יותר נכון להתחרות ולהסתכל על התשואות נטו,
בין הגופים .אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים בתחרות מאוד קשה על
התשואות ויכול להיות שהדבר הזה יחד עם שקיפות גדולה יותר על
ביצועי ההשקעות הלא סחירות יכול לספק .אני חושב שבהכללה
של מחיר אחיד זה יהפוך לפוקוס המרכזי בבחירת המנהלים כי זאת
תהיה האינרציה של החיים .הועדה מעלה שאלה האם המוסדיים
מגיעים באמת לקרנות הטובות בעולם ,ויש גם קרנות מצטיינות
שלוקחות דמי ניהול על הגישה שהן מביאות למנהלים טובים ,ואז
נשאלת השאלה מי יסכים לבוא ולהתפשר על דמי ניהול בשביל
המוסדיים הישראלים? ויכול להיות שלא נגיע לקרנות האופטימליות
שאנחנו כן רוצים להגיע אליהן.
נקודה נוספת חשוב לי רגע להתחבר לדברים שאמיר אמר לגבי
פרמיית הנזילות והניוד ,וברשותכם לא רק בקטע של קרנות
ההשקעה אלא זה מייצר פה איזשהו מתח מובנה בניהול השקעות
שהוא קצת יותר רחב – בין איסוף הפרמיה ארוכת הטווח הלא
סחירה לבין הניוד .אני חושב שאנחנו לא התמודדנו עדיין עם משבר
גדול בתקופה של ניוד והדבר הזה ,כשאני ניהלתי את העמיתים
והסתכלתי על התיק הזה בתקופת הקורונה ,הנושא של ניוד מסיבי
היווה חשש גדול בנוד .אני מתכוון לניוד בין תיק כללי לבין מסלול
אג"ח ולא דווקא העברה בין גופים .גם אנחנו מאפשרים היום
לחוסכים לנייד בצורה מיידית את רמת הסיכון שלהם .זה דבר טוב
ברמת הפרט אבל כמערכת זה מעלה שאלות כי נניח שאנחנו אחרי
ירידה של  30%ב S&P-במרץ  ,2020ופתאום  10%מהאוכלוסייה
מנהלת למסלול מק"ם שזה טוב לפרט וזכותו לנייד את הסיכון אך
זה יוצר מתח מול תיק שיש בו נכסים לא סחירים ,זה יכול ליצור
עיוותים ,גם עיוותי שערוך וגם כמערכת על היציבות שלה.

אתה מגלה רק את הממוצע לא? ומה הממוצע אומר בדיוק? אם אני
לא יודע כמה כל אחד השקיע .משה ,אני לא יודע מה ההתייחסות
שלך לנושא ,האם לגלות מה משקיעים אחרים קיבלו איזה הטבות
מהמנהל או בהשקעות פרטיות? מה ההסדר של המנהל עם הקרן
הפרטית? איזה עמלה משלם? האם לגלות את זה? פר קרן או
אחרת? ומה זה יעשה לגבי ההתקשרות המסחרית?

אמיר ברנע

ארז מגדלי

אז אתה בעד ליצור תקופת זמן להודעה מראש?

אני רוצה להתייחס למשהו בהקשר שענת דיברה ,אנחנו מסתכלים
על זה לא כסחיר או לא סחיר ,אלא כגורמי סיכון שנכנסים לתיקים

ארז מגדלי
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לקראת אימוץ המלצות ועדת יפה :האם
המלצה על מעבר למסלול לניהול השקעות
פאסיבי ולמודל דמי ניהול בשיטת "הכל כלול"
ייטיבו עם הציבור?

אני חושב שיכול להיות שצריך לפחות על חלק מהסכומים ליצר
איזשהו מנגנון יותר הדרגתי שגם אנחנו כגופים ,נוכל לתכנן יותר טוב
את איך אנחנו מנהלים את סיכון הנזילות בתרחישי סטרס .אני חושב
שב 2020-אם זה היה ממשיך עוד מספר חודשים של ירידות כל כך
חדות ,זה היה יכול ליצור פניקה של המונים וזה היה יכול ליצור אתגר
של ניוד בהיקפים גבוהים.
שלומי שוב

פסיביות מנקודת ראות של ממשל תאגידי אלא יהפכו להיות חלק
מקבוצת שליטה? האם זה רצוי שקרנות חיסכון לטווח ארוך יקבלו
פוזיציה שהן חלק מקבוצת הניהול?
ענת לוין
אבל אמיר זה משתנה .אצלנו למשל פיתחנו פלטפורמה תיפעולית
בקרנות הפסיביות המאפשרת ללקוח הסופי (המוסדי הפסיבי)
להצביע.

זה נשמע לא טוב שהמדינה תעצור את הניודים בתקופות משבר...
אמיר ברנע
ארז מגדלי
כן זאת בעיה שאני מבין אותה .ייתכן וצריך לחשוב על פתרונות של
ניוד חלקי או מדורג.

אז את אומרת שהמעורבות של הקרן היא רק באסיפות כלליות
וכאלה?
ענת לוין

אייל אליה
אני רוצה להוסיף משהו בנושא של עמלות סוכנים .עמלות סוכנים
במקרה הזה מאוד בעייתי בגלל שהעמלה היא עמלה קבועה ולא
משתנה .אם אתה רוצה להעביר לקוח למסלולים של תשואה
נמוכה ,אתה גם לא יכול להוריד להם דמי ניהול .גם הסוכן שאמור
להיות אובייקטיבי באותו רגע מול הלקוח נמצא בבעיה כי דמי
הניהול של הלקוח יישארו אותו דבר .גם אם רוצים לתכנן ללקוח
תיק של כספים לטווח קצר ,בינוני וארוך הסוכן לא יכול במסלולים
שונים לקבל עמלות שונות .אולי כדאי ללכת למקומות של מינימום
ומקסימום כדי ללכת לייעוץ שיהיה  100%אובייקטיבי ללקוח במקום
הזה.
אמיר ברנע
יש לי שאלה ,אנחנו דיברנו פה על השקעות סחירות בקופות גמל,
בקרנות שמנהלות קופות גמל ,פנסיה ,חיסכון לטווח ארוך .האם
אתם חושבים שזה מצב רצוי שהקרנות האלה הן לא משקיעות

בדיוק .היום בעולם הקרנות הפסיבי ,עוד פעם עדיין לא בישראל אבל
בעולם ,מאפשרים ללקוח המוסדי הגדול ,להיכנס לפי האחזקות
שלו בקרן ,ולהצביע.
שלומי שוב
לפי מה שאת אומרת יש מעין הרמת מסך בפסיבי.
רונן מרגוליס
אני אשמח להתייחס ,יש לי גישה קצת שונה מחלק ממה שהוצג
כאן .קודם כל בנושא החשוב של פסיבי מול אקטיבי ,היה מחקר
שעשתה הועדה ,גם מה שהציג פה פרופסור לאוטרבך אבל יש עוד
הרבה מחקרים מרחבי העולם .יש למשל את הדוחות של ,SPIVA
שמסתכלים על עשרות אלפי קרנות מנוהלות בארה"ב ,אירופה,
קנדה ,אוסטרליה .הן מנייתי והן השוואה נכונה של תפוחים מול
תפוחים ( small capמול  small capלמשל) ,הן בחלק האג"חי וכן
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הלאה .הנתונים שם הם מאוד ברורים ,יש גם בטווחים יחסית קצרית,
עד חמש שנים ,כ( 70%-אני מדבר רק על החלקים הסחירים)
מהקרנות מפגרות אחרי המדדים ,אחרי מדדי הייחוס שלהן וזה
עקבי לאורך עשורים .אם אנחנו לוקחים תקופות ארוכות יותר –
 10,15,20שנה ומתייחסים גם להטיית השרידות שזה אומר להכליל
את הקרנות שפתאום נעלמו להן (נסגרו או מוזגו לקרנות אחרות),
הנתונים מראים כבר  90ומשהו אחוזים מהקרנות שמפגרות אחרי
המדדים בצורה שהיא מאוד מובהקת סטטיסטית .הן לא מצליחות
לשמור על הובלה ,והנתונים מראים גם אפס קורלציה בין תשואות
העבר לתשואות העתיד .לפחות בהיבט הסחיר של התיק ,יש יתרון
מאוד ברור ללכת על מסלולים פסיביים גם בפלח המנייתי וגם בפלח
האג"חי כי בהקשר הזה הנתונים מאוד מאוד ברורים .אז איפה בנושא
הזה הרגולטור צריך להתערב לטעמי ,אפשר להציע מגוון רחב של
מסלולים חופשיים .אבל ,אם אנחנו מסתכלים על קרנות הפנסיה
וזה החיסכון המרכזי של העמיתים ,יש הגיון לקחת מסלול ברירת
מחדל שיהיה ברובו פסיבי ,גם בחלק המנייתי וגם בחלק הסולידי
עם איזשהן מדרגות של הפחתת החשיפה המנייתית .שם לדעתי זה
המקום המרכזי שהרגולטור כן צריך להתערב כי רוב הציבור לוקח
את הדוחות של הפנסיה וזורק לפח או אפילו לא מסתכל על זה.
אמיר ברנע
אבל אתה קיים לבוא ולהגיד להם ,אתה בא ומסביר להם .יש
מתווכים ,יש יועצים ,אז למה צריך את הרגולטור שיעשה את זה?
רונן מרגוליס
אז לצורך העניין אם אתה מסתכל נגיד על סוכנים פנסיונים ,אני
דיברתי עם עשרות והרוב המוחלט לא מבינים כמעט כלום בעולם
ההשקעות.
אמיר ברנע
אז רק אתה מבין בעולם הזה?
רונן מרגוליס

שלומי שוב
אי אפשר להתעלם מזה .יש הבדל בין מי שבא אקטיבית להשקיע
לבין פנסיה פסיבית  -באמת הבעיות של חינוך פיננסי הן לא פשוטות
כאן.
רונן מרגוליס
ויש עשרות מחקרים תומכים אז לטעמי ההסטה של ברירת המחדל
לפסיבי או לפחות ברובו שיהיה פסיבי זה יעשה רק טוב לחוסכים.
עכשיו אם אנחנו גם הולכים לכיוון הזה ,אז תהיה השוואה יותר
אמיתית בין הגופים .אני לא חושב שיש הבדל מהותי בין מנהלי
השקעות בישראל לעמיתים שלהם האמריקאים והאירופאים ,לאורך
זמן ,אם לוקחים גם בחשבון הטיית שרידות ואת כל הקרנות שלא
קיימות יותר ,לאורך זמן ,רוב הסיכויים לפגר אחרי תשואות המדדים.
גם אגב הסתכלות של עשור היא לא תמיד מספיקה .אז למה לא
ללכת עם מה שכבר מוכח אמפירית בצורה מובהקת? אחוז הקרנות
שמצליחות להכות את המדדים לאורך זמן הוא פשוט מזערי .אז
מבחינת ההיבט הזה אני חושב שזה רצוי מאוד וככה ההשוואה בין
הקרנות ,לא תהיה על תשואות העבר .בחירה בין גופים על בסיס
תשואות העבר זה כמעט כמו לבחור גוף מנהל על בסיס צבע הלוגו
שלו .התוצאות הן רנדומליות לחלוטין ,ההתפלגות מתשואות העבר
לתשואות העתיד .עדיף שההשוואה תהיה על דמי ניהול ,ששם הם
יתחרו על החוסכים ,דמי ניהול ואיכות השירות אלו הם המדדים
החשובים לחוסכים .לגבי השקעות לא סחירות ,אני לא אומר שאין
בהם צורך ,זה יכול לתרום לשיפור התשואות והקטנת הסיכון .יש
מחקרים שמראים שבעשור האחרון הייתה פגיעה בתשואות של
החוסכים בהשקעות לא סחירות ,אם הייתה איזושהי פרמיה היא
הצטמצמה ,אני לא אומר שצריך לוותר על זה ,אבל רוב מנהלי
ההשקעות יסכימו שהפלח הלא סחיר צריך להשתלב עם הפלח
הסחיר ,ובהקצאה לא גבוהה מדי לפלח הלא סחיר .אז אם עושים
שילוב כזה הפלח הסחיר יהיה פאסיבי והפלח הלא סחיר לבחירת
המנהל .בקרנות הלא סחירות אמנם יש קצת יותר עקביות ,זה לא
רנדומלי לחלוטין כמו בקרנות הפאסיביות על המוצרים הסחירים,
אבל עדיין גם מי שהיה ברבעון העליון ,הסיכוי שלו להישאר שם הוא
קצת יותר מרבע אבל הוא לא מאוד גבוה .ככה שבהיבט הזה אין
שינוי מהותי מקרנות מנוהלות על מוצרים סחירים.

זה לא שרק אני מבין בעולם הזה .יש נתונים מאוד ברורים.
אמיר ברנע
ענת לוין
בישראל יש בעיה של אוריינות פיננסית נקודה ואי אפשר להתעלם
מזה.
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אתה לא מוטרד מזה באמת שהשקעה פאסיבית ,דומיננטית נניח
בשוק ההון הישראלי ,שבה מה שיקבע את השווי של החברה היא
האם היא חלק מהמדד או לא? האם אתה לא מוטרד מהשאלה
הזו? מי יהיה זה שיקבע שערים כלכליים למניות של חברות כאשר
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לקראת אימוץ המלצות ועדת יפה :האם
המלצה על מעבר למסלול לניהול השקעות
פאסיבי ולמודל דמי ניהול בשיטת "הכל כלול"
ייטיבו עם הציבור?

ההשקעה היא אוטומטית פאסיבית? אני רוצה להעיר את תשומת
ליבך שיש טענה שאומרת שאפילו שער החליפין מושפע ממדיניות
כיסוי מטבעית של קרנות בחוץ לארץ? שער החליפין משתנה לא על
נתוני מאקרו של מדינת ישראל ,ואתה בא ואומר תן לי כסף שינוהל
פאסיבי והם יקנו מדדים בפרופורציות קבועות מבלי להסתכל ומבלי
לעשות אנליזה?
רונן מרגוליס
בדעה שלי זה לא צריך להסתכם רק בשוק המקומי ,ורצוי לעשות
כמה שיותר פיזור רחב ,אבל לא לקחת את כל השני טריליון שקלים
של הפנסיות ולשים על מדד תל אביב  .35עלתה גם שאלה איזה
מדד לקחת בחשבון ,בראייה שלי יש לקחת מדד גלובלי רחב ,אך
ניתן לתת חופש לגופים להציג את המדדים שלהם .גם פה יש
מחקרים שמראים שלפעמים השוק האמריקאי מוביל ולפעמים
מפגר .מחקר שבחן נתונים מאז שנות ה 70-הראה שאם לוקחים את
המדד הגלובלי אז התשואות זהות לשוק האמריקאי אך בתנודתיות
מופחתת.
אילן גילדין
אני רוצה לברך את רשות שוק ההון שיצאה לדרך הזו ואני חושב
שחלק מההערות אינן הוגנות .יש שלושה מדדים המקובלים
בספרות למדידת השקעות לא סחירות ,כאשר לכולם יש חסרונות
ויתרונות ,גם אם היו עורכים את המחקר מדד כזה או אחר היו
טענות לבעיות .מכאן שלא חושב שהעובדה שהחוקרים בחרו לעבוד
עפ"י מדד מסוים מורידה ממצאי המחקר .כמו כן לדעתי במידה
מסוימת רגולציה מכוונת לאמצע הספקטרום ופחות לקצוות.
אני חושב שרגולציה צריכה להסתכל על הממוצע ולא על גופים
שחלקם יכולים להיות טובים יותר אך חלקם טובים פחות .אני חושב
וגם רואה שקיפות מלאה ללקוח כערך ,וכן כמה שיותר מסלולים
פאסיבים מלאים בשוק הסחיר .כמו כן חשוב לציין כי המחקר נעשה
על שלושה עשורים אחרונים שפעלו בסביבת מאקרו מאוד מסוימת,
שבהחלט ייתכן ומשתנה כיום.

שלומי שוב
אתה לא מוטרד כרשות ניירות ערך ממעבר מפאסיבי בהיבט של
יעילות שוק ההון?
אילן גילדין
ראשית אנו מכירים בחשיבות השוק הפרטי ,יש  300מיליון חברות
בעולם ורק  30Kחברות נסחרות .בנוגע לפאסיבי מול אקטיבי ,אני כן
חושב שחלק מהכסף שהגיע לפאסיבי בהגדרה לא הגיע לארץ ,הוא
הגיע לשווקים הלא הישראליים .אנחנו מנסים כמה שיותר לעודד
סחירות בשוק הישראלי .השוק הישראלי כן השתפר בהיבטים
מסוימים ,כאשר עיקר השיפור היה בהיקף ולא בעומק ,למרות
שיש שיפור גם בעומק .אנחנו מנסים להוביל תוכניות שיוכלו להכיל
את הגידול של הגופים המוסדיים ,בהינתן זה שאנחנו מודעים לכך
שיותר מ 50%-מהצבירות נטו צפויות לצאת החוצה.
משה קאשי
אני אתחיל במשהו שאולי תאהבו לשמוע ,קרנות השקעה זה כלי
מצוין וההוא יכול לתרום לצבירה .השאלה היא האם אכן הגופים
הללו עושים שימוש נכון בכלי הזה? כשאנו מסתכלים על הנתונים
זה לא קורה בפועל .אנו רואים פיזור רב במספר רב של קרנות
שאין באמת בחירה של המנהלים הנכונים .אם נבדוק את המתאם
בין פיזור ששל קרנות ההשקעה לבין הפיזור ה-מנייתי אנו נראה
שגופים שיותר מפוזרים במנייתי ,יש להם אותו פיזור בקרנות הללו.
אני לוקח את הנתונים מדוח נכס בודק של הגופים המוסדיים .דבר
שני ,בוועדות ההשקעה אין מתודולוגיה סדורה להשקעה בקרנות
האלה ,ואין מתודולוגיה סדירה לבחינת הביצועים .הגופים המוסדיים
לא עושים שימוש מושכל בכלי הזה משתי סיבות :אחת ,אף אחד לא
רואה את העלות כי הוא מגלגל אותה על הצרכן ,והצרכן לא רואה
אותה כי היא לא שקופה .הפתרון הוא פשוט ,אנו יוצאים מנקודת
הנחה שהשוק הוא תחרותי וצריך להציג לצרכן שני מספרים :אחד
כמה הוא משלם ,שנית כמה הוא מקבל  -תשואה מול דמי ניהול.
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בשוק תחרותי לא יכול להיות שיעור ארביטראז ,גם מה שאמרו פה
שאם מעבירים את זה לקרן סחירה אז כביכול המחיר הזה נעלם,
אז המחיר הזה אמנם יורד מדני הניהול אבל לא נעלם – הוא מקבל
ביטוי בתשואה דרך הוצאות הנהלה וכלליות .כשאתה הולך לקנות
אוטו אתה בודק מה אתה מקבל ואתה בודק מה אתה משלם.
אמיר ברנע
סליחה אני לא מבין התשואה משקללת את העלות .אני מקבל
תשואה אחרי דמי ניהול.
משה קאשי
אבל אני רוצה לדעת כמה אני משלם ,מה הבעיה שיהיו שני מספרים?
נכון להיום ישנם שלושה מספרים.

הכסף חוזר השאלה כמה מעל חוזר? חלק חוזר יותר וחלק פחות.
זה מזכיר לי שרצו להשאיר את הגז באדמה .אחר כך באו ואמרו אז
מה לא בסדר? כל האנשים שיושבים פה בשולחן יש להם מניעים
טובים .אם מה שהגענו זה מה שנכון זה שקיפות ,אז בוא נעשה
שקיפות .אבל אנחנו הולכים לעשות פה שינוי מאוד מהותי שאנו
לא יודעים כיצד ישפיע וגם לא יודעים מה יבחר הלקוח? אנו צריכים
לדאוג שיגידו אנשים הוגנים מה שהם חושבים שנכון .אני לא יודע
מה יקרה מההתערבות הזו .אני בכלל לא זוכר למה ההתערבות
התחילה כי אני מקבל כסף ומחזיר אותו .יכול להיות שתהיה בסוף
הסטה ל P&S-כי אני פוחד .ולכן אני באמת חושש וחושב שכשאנו
לא יודעים מה הדבר שחייבים לעשות אז אולי לא חייבם לעשות.
אז אולי גם אנו צריכים להגיע למסקנה שבסיטואציה הזו לא מצאנו
הרה אשמים ,וסך הכל ניהלו את הכסף בצורה תקינה .ואולי צריך
לעשות שינוי של שקיפות ,אבל לא צריך להפוך את העולם כי אני לא
בטוח אם התוצאה תהיה טובה.

אמיר ברנע

משה ברקת

אני מנסה להבין את דבריך .האם משקיע במניית בנק לאומי בוחן את
הרווח או מה אחוז ההוצאה הכללית?

מדובר בדיון שלישי שאנו עושים בתקופה קצרה על נושאים
משולחנה של רשות שוק ההון .אני מאוד אוהב לבוא לכאן ולשמוע
כיוון שגם אם אנו שומעים את השוק כל הזמן ,עדיין יש בפורום הזה
דוברים שמחדדים נקודות מסוימות באופן מרענן.
הדבר הכי חשוב שלקחתי מפה בכלל לא קשור להוצאות הישירות.
זו נקודה שהיא כן קשורה לבעיה שהטרידה אותי בהתחלה .אנחנו
חווים את הבעיה של הניוד ביותר ממקום אחד ,וזה נושא שנצטרך
להידרש אליו .ממש בתחילת הדרך עשיתי זאת ואנחנו חייבים
לעשות כל הזמן צעדים להגברת התחרות בתחום הניוד ,אבל אנחנו
צריכים להבין את המשמעויות .כאשר התיק הלא סחיר גדל ,ישנן
משמעויות .אנחנו בסיטואציות מסוימות ראינו את ההשפעות של
הדברים האלו וזו סוגיה אף גדולה יותר מההוצאות הישירות .הסוגיה
של השקעה פאסיבית ואקטיבית ,גם אם כל התיק היה סחיר ,זה
בכלל לא עניין של הוצאות ישירות ,אלא זה כבר עניין של איך לנהל
השקעות .הוצאות ישירות זו סוגיה קיימת שצריך להתייחס אליה.
בסופו של דבר ,כמו שהצרפתים אומרים ,אין דבר שמחדד את
הראש יותר מהגיליוטינה .לטוב ולרע אנחנו לוקחים אחריות ואנחנו
נצטרך לעשות את ההחלטות הללו .אני אומר לטוב ולרע ,כי בדרך
כלל זוכרים לך את הרע פי כמה יותר מאשר הדברים הטובים .כשזה
בא למבחן היישומי ,אז צריך לראות מה עושים כאן ,ואהבתי מאוד את
השקף של פרופסור לאוטרבך ,משום שזה מסמן אצלי את ההליכה
מהתאוריות להתקרבות ולדיבור על מה שאנו הולכים לעשות פה .אז
קודם כל הפרגמטיות בנושא של הוצאות ישירות חייבת לשרור ,ואני
לוקח משהו גדול ממה שאמרת קודם .יש לנו באמת בסופו של דבר
תעשייה שהצביעה על כך שהיא יודעת לעבוד והיא אחראית .בואו
נודה בזה קודם כל .לא שזה אומר שהכול בסדר ומושלם ,אבל אנו

משה קאשי
ההצעה שאתה מעלה פה שנציג לצרכן רק תשואת עבר זה לא
הגיוני .בשביל שיהיה שוק שהצרכן יוכל לבחור איזה קרן הוא צריך
לדעת כמה הוא משלם ולבדוק גם את הביצועים .דבר שני ,לגבי
הארביטראז ,אם יהיו שני מספרים דמי ניהול ותשואה ,ברגע שישנו
את המבנה התאגידי מקרן השקעות לחברה סחירה ,זה אמנם ירד
מדמי ניהול ,אך אנו נראה את זה בתשואה.
גיא רוטקופף
אני רוצה להגיד קצת על התהליך ועל חלק מהדברים שקרו פה.
לפעמים אני קם בבוקר ואני מאוד עצבני ולא יודע למה .אני בודק
את עצמי כל היום ומגלה שאין לי באמת סיבה להיות עצבני ואז
אומר לעצמי שהיה לי יום טוב .משנו פה קם מאוד עצבני יום אחד,
ואמר שחברות הביטוח עושות משהו לא בסדר וגם המוסדיים כי הם
לוקחים דמי ניהול כפולים .לא מדובר בדמי ניהול כפולים כי אנו לא
לוקחים את זה לכיס ואנו לא נהנים מזה בעצמינו ,אלא עושים את
זה כדי למקסם תשואה לעמיתים .באים אלינו כי התשואות שלנו
טובות יותר ולא בגלל הלוגו .ואז אמרנו מי אשם? מה שלא בסדר
זה הקומבינה ,בגלל חוק שכר בכירים הם התחילו להוציא אנשים
החוצה וככה לדאוג לבכירים .ואז התברר שזה לא הסיבה .ואז אמרו
שאין תשואות עודפות ,ואז ראו שהתשואות הן כן עודפות .כלומר,
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פורום שווי הוגן

FAIR VALUE FORUM

לקראת אימוץ המלצות ועדת יפה :האם
המלצה על מעבר למסלול לניהול השקעות
פאסיבי ולמודל דמי ניהול בשיטת "הכל כלול"
ייטיבו עם הציבור?

יוצאים מנקודת מוצא שהיינו יכולים להיות במקום אחר לגמרי ,ואם
יש לנו בעיה עם ההוצאות הישירות ,אני חושב שזה צרות טובות בסך
הכול ,ואנחנו צריכים להתמודד עם זה.
הדבר השני ואני אומר את זה בכוונה משום שזה רלוונטי ליישום של
הוצאות ישירות ,אנו צריכים להיזהר מאוד לא לתקן משהו שהוא
לא מקולקל .זה משהו מאוד חשוב ,זה אמירה שאני חושב שגם
אם מסתכלים על דמי הניהול ואיפה המערכת נמצאת בהשוואה
עולמית ,צריך להיזהר שאנו לא שוברים את הדבר הטוב במסגרת
אימוץ הדברים .לכן כשאני מתייחס לאמירה שלהציע מסלולים שהם
פאסיביים ומבוססי ביצועים זה "נחמד שיש" ,אין לי בעיה .אני חושב
שאנו רוצים ללכת למקומות האלה .השאלה היא לא באמת פאסיבי
מול אקטיבי ,אלא השאלה היא עם הוצאות ישירות ובלי ,מעבר
לפאסיבי אקטיבי .אנו רוצים להגיד לציבור  -תשמעו יש מסלולים בלי
הוצאות ישירות .יכול להיות שיש לזה מחיר בתשואה ,אבל יש לכם
זכות בחירה .לכן נציע את הדברים והציבור יבחר ברגליים .אני חושב
שיש מרחק בין התפיסה שלי ,הלא פטרנליסטית ,לבין המציאות
בשטח .אני חושב שהציבור הישראלי הוא מתוחכם ,מצד שני אין
לו באמת זמן להסתכל בבורסה .לכן יש אנשי מקצוע שעושים את
העבודה הזו .אני חושב שההסתכלות על "הכל כלול" טומנת בחובה
סכנה כמו שאמיר ציין .אם אנו דרך הכל כלול מגיעים לתוצאה שבה
בעצם אחרי שהמחיר נסגר ,אין לך שום תמריץ להשקיע בהשקעות
האלה שמניבות תשואות עודפות רק בגלל שאתה משלם מכיסך,
אז יש בעיה וצריך להבין איך מביאים תמריצים שהאופטימיזציה היא
לא מינימיזציה של עלויות אלא מקסימיזציה של תשואה נטו .ברגע
שמסתכלים כך על המטרה ,זה הדבר שצריך להנחות אותנו.
גם לגבי דמי ניהול משתנים אני חושב שהגישה התאורטית היא
נכונה .אבל ,גישה זו חיה בעולם אחר של תחרות .וגם בהתייחס
למה שהוזכר לגבי תחרות ,בואו נבין איזו תחרות מתקיימת בעולם
המוסדי .זו תחרות על תשואה יחסית ולא אבסולוטית ,כלומר ,אני
מתחרה עם האחרים בשוק באופן יחסי .זה לא לטובת החוסך .לכן
אנו רוצים שבסופו של דבר ננתב את הדברים לתשואה אבסולוטית
ולא יחסית .זה מתקיים במודלים שיש בעולם שהם לא ביחס למדד
היחסי .התפיסה הכללית לגבי אימוץ ההמלצות היא כזו שאנו מנסים
לראות מה פרגמטי ומה לא :יש חוזים קיימים ,יש הסדרים קיימים.

אנו לא רוצים שאנשים יאבדו הנחות שכבר קיבלו ,אנו לא רוצים
להביא למצב שגילום של הוצאות ישירות יביא לכך שכל הרמה של
דמי הניהול פתאום תתקבע בשיווי משקל גבוה יותר ,והתוצאה של
הדברים מכיוון שאין תמריץ ,היא שנגיע לדמי ניהול גבוהים יותר עם
תוצאות טובות פחות .זה לא רצוי וזו לא הדרך שנאמץ .הסכנות
האלה קיימות ,אני חושב שהרבה מכם חידדו הרבה מאוד דברים
שחשובים לנו ,אנו נציג את הדברים גם לוועדת כספים והלאה ,נציג
את המתווה ,נקבל ביקורות ,וננסה להגיע לתוצאה הטובה ביותר
לחוסכים.
שלומי שוב
אני מבין ממך משה ,שזה לאו דווקא שההמלצות כמו שהם עכשיו
יגיעו.
משה ברקת
ברמה העקרונית ,אנחנו לגמרי חושבים שההמלצות של הוועדה
הן בכיוון הנכון .איפה שיש בעיות של יישומיות שם נצטרך לתת את
הדעת ,ולכוונן את המודל בהתאם.
שלומי שוב
שהיישום כמו שאמרנו הוא מאוד משמעותי פה ,הוא יכול לשנות את
התוצאה מקצה לקצה.
משה ברקת
לאו דווקא .הנושא של השקיפות הרבה פעמים פותר בעיות .גם
בשקף שהראה פרופסור בני לאוטרבך הייתה הצעה שיגידו מראש
מה הרמה הצפויה של הוצאות ישירות ,ואני חושב שזה פתרון שגם
מופיע בדוח הוועדה כפתרון אפשרי וזהו פתרון ישים.
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אמיר ברנע
משה כבר סיכם את הדברים ואין לי מה להוסיף .הוצגו שאלות
פתוחות .למשל האם נחוצה הרפורמה שמציעה הועדה? הרי אפשר
לטעון שהמצב הנוכחי הוא סביר ולמה לתקן או לשבור כלי שמתפקד.
בסך הכל הכלים הקיימים נובעים ממציאות מסוימת וזה לא שנקבעו
בצורה שרירותית .בסך הכל למדנו את דוח הוועדה שבאמת נעשה
בצורה מקצועית ,ואני מאוד מצטער שיושב ראש הוועדה לא ראה
לנכון לבוא ולהציג את הדוח .אני רואה בזה טעם לפגם שכאילו ברגע
שכתב את הדוח והגיש למשה הוא פטור מלהסביר את השיקולים
של הוועדה .אמנם היו פה הדים לשיקולים האלה אבל זה מתפקידו.
סך הכל היה דיון מעניין ,ואני מקווה משה שבהליך היישום שים לב,
הליך היישום תיקח בחשבון את ההערות שהוזכרו שאינן נובעות
בהכרח מפוזיציות אלא מטרתן לשכלל ולשפר את שוק החיסכון
לטווח ארוך לטובת העמיתים והמשק.
שלומי שוב
הסיכום שלי הוא שאני חושב שיש דברים שאנו כאן די בהסכמה
גורפת לגביהם וזה באמת הנושא של שיפור השקיפות שהיא תמיד
בסיס נכון ובריא לתחרות .גם אם עוברים מהמודל הנוכחי והשרירותי
של  ,0.25יתכן והפתרון נעוץ בלאפשר מספיק חלופות לעמית
מתוך תפיסה שבאמת הוא יודע מה הוא עושה ולתת לו חלופות
כאלה שמאפשרות לו גם על בסיס ביצועי העבר לבדוק במה רוצה
להשקיע .אני לא חושב שזה דבר רע ,יתכן והפתרון זה לקחת את
ההמלצות לכיוון של שקיפות ושל חלופות ולאו דווקא להוביל את זה
למצב של רק כיוון אחד שהוא המכנה המשותף הנמוך ביותר.
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FAIR VALUE FORUM

קריפטו בשוק ההון:
האם השקעה של חברות
ציבוריות ושל גופים מוסדיים
במטבעות קריפטוגרפיים
היא לגיטימית?

תאריך המפגש 4 :באפריל 2022
נושא המפגש :קריפטו בשוק ההון :האם השקעה של חברות ציבוריות ושל גופים מוסדיים במטבעות קריפטוגרפיים היא לגיטימית?
קישור לחומר רקע למפגש:

לחץ כאן

קישור לרשימת המשתתפים:

לחץ כאן

צוות מקצועי :נתנאל חכמי לוי ,עמית הראל ,מיכל ילין ,מאיה ברנבוים
שלומי שוב
בוקר טוב ,אנו עוסקים הבוקר בנושא הלגיטימיות של השקעות
כסף ציבורי בקריפטו וחייב להגיד ששמח שבחרנו את הנושא לאור
העניין הרב שמעורר הדיון שלנו ורואים את ההיענות .לפני  4.5שנים
עסקנו בפורום בנושא הביטקוין ,טכנולוגיית הבלוקצ'יין ושאלת
הטוקנים כנייר ערך כשהנושא היה יחסית טרי וחדש – לפחות לנו
 אבל היו הרבה התפתחויות מאז .עסקנו בשנה שעברה בהרחבהבנושא של ה CBDC -והיו כאן בכירי בנק ישראל – אבל אני חייב
להגיד שככל שהתעמקתי יותר בהשלכות של הנושא הבנתי שלא

כל כך מהר הבנקים המרכזיים ילכו על זה .זה שינוי טקטוני ולא טכני
ובכל מקרה ישראל בטוח לא תהיה בעניין הזה הראשונה .אגב ,ביידן
הוציא באחרונה צו נשיאותי בנושא ,שחלקים ממנו ודאי הושפעו
מהמלחמה באוקראינה ,אבל זה נראה כרגע עדיין א-מורפי.
התחום של הקריפטו לא מפסיק להתפתח וראינו שהמלחמה
באוקראינה חידדה את האלטרנטיבה שהקריפטו מאפשר כחלופה
להעברת כסף ,לרבות תחליף ל SWIFT -שהפך להיות מטבע לשון
פופולרי ושגרתי היום בתקשורת בעקבות הסנקציות על רוסיה .כמו
כן ,ראינו בשבוע האחרון את בנק לאומי יוצא שיווקית עם הנושא של
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השקעות בקריפטו שזה גם לא צעד טריוויאלי ובעצמו מייצר סוג
של לגיטימיות לתחום .בכל מקרה ,לא נראה לי שניתן להתעלם
משוק שכבר היום חצה את רף ה 2 -טריליון דולר בעולם ועף
בקצב מסחרר .אבל במקביל ,גם אם אי אפשר להתעלם מכך הרוב
המוחלט של השוק הזה ,לא מגיע מהמשקיעים המוסדיים למיניהם
ויש הרבה סקפטיות לנושא בקרב גורמים רשמיים .אגב ,אם אני
זוכר נכון פרופ' קרוגמן אפילו השווה את הקריפטו לסאב פריים של
 .2008ממה שאנחנו מבינים גם עמדת רשות שוק ההון בישראל
מאד סקפטית – אם אני זוכר נכון אלטשולר ביצעו לא מזמן השקעה
דרך תעודות הסל וקיבלו מיד מכתב נזיפה.
השאלה המרכזית ואנחנו פורום שווי הוגן נוגעת באמת לרציונל
השווי של המטבעות הללו ,שמתחדד עוד יותר לאור התנודתיות
הרבה .הרי בד"כ אין כאן תזרים או נכס בסיס שאנחנו יודעים ממש
להצביע עליו ואולי בכלל ,כפי שנראה היום בדיון ,כל ההסתכלות
הזאת לא נכונה ונובעת מקיבעון שלנו.
נהוג להתייחס לביטקוין כזהב דיגיטלי שהרי גם כאן ההיצע מוגבל
ונדרשת השקעה בכדי לכרות אותו וגם המחיר שלו נקבע לפי
ביקוש והיצע .אבל גם התייחסות זאת היא לא טריוויאלית לאור
הקורלציה שראינו בשני המשברים האחרונים  -הקורונה והמלחמה
באוקראינה – הביטקוין היה קרוב יותר לשוקי המניות ולאו דווקא
כעסקת הגנה כמו הזהב .אבל יכול להיות שזה נובע מחוסר בשלות
של השוק עדיין .אגב ,אילן גילדין מרשות ניירות ערך הפנה אותי
לנתון מעניין שגם התייחסנו אליו בחומר הרקע שהפצנו לקראת
הדיון לפיו נכון לתום  2021הקורלציה בין הביטקוין לS&P500 -
עמדה על  .0.75אנחנו מבינים שלא מדובר עדיין בהכרח בשוק בשל
ויש עדיין חשש ממניפולציות שזה גם אלמנט שאני מניח שיעלה
לפנינו היום.
שאלה חשובה נוספת שעומדת בבסיס הדיון היום ורלבנטית בעיקר
לביטקוין היא האם מדובר בכלל במטבע ולא כנכס השקעה .אנחנו
רואים יותר ויותר גופים שמוכנים לקבל תשלום בביטקוין ולא במניות
למשל .זה כבר משהו יותר חזק מהשקעה ,אבל השאלה היכן יגיע
השלב שבו זה כבר במהות מטבע – ובהקשר זה לא בהכרח נכון
לחכות להכרה רשמית של המדינות המובילות.
חשוב להגיד גם שאין בישראל ממש סנכרון בין כל הרגולטורים
– מצד אחד יש ציפייה לתשלום מס על כל מכירה או המרה של
קריפטו ומצד שני יש עדיין קושי להכניס את הכסף לבנק ואנחנו
יודעים שרשות המיסים גובה מס בשקלים...ואני מבין מאנשי רשות
המיסים שגם הם עובדים על הנושא .מעבר לדיון שלנו היום שמתרכז
בהשקעה הציבורית ,יש כאן שאלה חשובה ברמת הכלכלה מאקרו
של המדינה כמובילה טכנולוגית .לשאלה הבסיסית הזאת יש גם
הרבה נגזרות – כמו היכן עובר הגבול בין ההשקעה עצמה לבין
עצם יצירת הפלטפורמה – יושבים כאן היום המנכלים של סילבר
שזה בית השקעות לקריפטו ושל הורייזון שזאת חברת בת של
אלטשולר שחם שמייצגת פלטפורמת השקעה בקריפטו .מניח
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שהגופים האלה מחכים עדיין לרישיון של רשות שוק ההון .חברה
ציבורית נוספת שנמצאת כאן היא טקטונה (שאמיר קצת מכיר
את המנכל שלה) שגם עוסקת בתחום .השאלה גם מי הרגולטור
הרלבנטי  -לכאורה רשות ניע ואין כאן בדיוק משהו מסודר לגבי
חלוקת הסמכויות בין הרגולטורים.
בסופו של יום ,צריך להבין שהבלוקצ'ין מייצר ביזור באמצעות
פיקוח מתמטי שיש עליו קונצנזוס וזאת האמינות שלו .ולא נראה
לי שזה משהו שניתן להתעלם ממנו .גם אם יש כאן איום על
הבנקים המרכזיים ,כנראה שלא תהיה ברירה במוקדם או במאוחר
לרגולטורים להתאים את עצמם ללגיטימיות שלו .לכך מתווסף כל
עולם המימון המבוזר ( )DeFiשדווקא שם לאור קיום של הגיבוי
באמצעות ה  STABLE COINS -הבעיה המרכזית היא לכאורה
לא הערך הפנימי/נכס הבסיס ,למרות שגם שם עולה שאלה לגבי
נאותות הגיבוי הזה ,אלא חוסר היכולת לאכוף את כללי הלבנת
ההון למיניהם ,לאור בעיית הזיהוי .ובכלל עם כל הכבוד לדיון שלנו
כאן היום ,מעבר לשאלת הקריפטו כנכס השקעה או גידור ,צריך
להבין שהבלוקצ'יין הוא פלטפורמה מבוזרת של חוזים חכמים אשר
מייצרת את התשתית למטהוורס פתוח– העולם הווירטואלי העתידי
בדומה למהפכת האינטרנט .ולשימושי קצה אחרים – בהמשך
נשמע גם בהקשר זה את רוני שוקן.
ואני לא יכול לסיים את דברי הפתיחה שלי בלי להתייחס
לחשבונאות ולדעתי המצב בה דיי מייצג את היחס של הרגולציה
לתחום הקריפטו שהיא מאד בעייתית .זה נובע מכך שאין לנו אפילו
תקן חשבונאי שמסתכל על התמונה המלאה לגבי נכסי השקעה.
לגבי הביטקוין כל עוד הוא לא מוכר כמטבע נוצר מצב הזוי שבסיס
המדידה הראשי שלו הוא עלות .ובכלל הגישה החשבונאית מאד
שמרנית לגבי מטבעות הקריפטו .שימו לב לפרסום האחרון של
ה  SEC -מלפני מספר ימים –  SAB 121שרלבנטי לפלטפורמות
שמעניקות ללקוחות לבצע עסקאות בקריפטו ומחייב אותן לרשום
במאזן נכס והתחייבות בשווי הוגן.
זה ניפוח מאזני שהוא לא נכון לדעתי בכלל לפי התיאוריה
החשבונאית .למשל ,חברה כמו אי טורו תצטרך לנפח את המאזן
שלה ויכולות להיות לכך השלכות של הקצאת לסיכון כנגד
הקאסטודי וכיוצ"ב .יהיה מעניין לראות למשל כיצד Coinbase
שזאת הבורסה הגדולה בארה"ב לתחום יתמודדו עם הנושא הזה
בדוחות הכספיים הקרובים שלהם הרי הם גם בורסה גם מספקים
קאסטודי וגם כפופים ל .SEC -
אתם יודעים ,נתתי פעם את הנושא של הקאסטודי כשאלה במבחן
לסטודנטים שלי בקורס תיאוריה חשבונאית והתשובה הנכונה
והברורה – לפחות ככה המרצה חשב  -הייתה שלא צריך לרשום
כי זה נכס של הלקוח .הרי הנושים של החברות לא יכולים לגעת
בו וכל ההחלטות הן של הלקוח .זה כמו עורך דין שירשום במאזן
שלו את הנכסים בנאמנות שהוא מנהל רק בטענה שהוא יכול לגנוב
ולמעול .אין ספק שזה יקל על הרגולטורים להקשות..
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קריפטו בשוק ההון :האם השקעה של חברות
ציבוריות ושל גופים מוסדיים במטבעות
קריפטוגרפיים היא לגיטימית?

גם הבורסות שקיימות בארץ בתחום כמו  BIT2cשנציגיה יושבים
כאן יכולה להיות מושפעת ,אם כי ממה שאני מבין אתם מיישמים
תקינה ישראלית ,כך שיש יותר חופש לצאת מזה .אגב ,אם תרצו,
אני מוכן לתת לכם חוו"ד לפי  IFRSשזה לא נכון .אבל מניח שה-
 SECככל שתצטרכו לא יקבלו אותה.
נמצא איתנו כאן היום ד"ר משנה ברקת ,הממונה על שוק ההון וגם
נציגים בכירים של הרגולטורים הפיננסיים הרלבנטיים לסוגיה,
נמצאים כאן נציגים של תעשיית הקריפטו .היו קצת התפתחויות
בנושא הרגולציה בעיקר מצד הפיקוח על הבנקים ,אבל כמו שאני
מתאר לעצמי שנבין במהלך הדיון שהדרך ללגיטימיות עוד ארוכה.
לעיתים העיתונות נוטה לייחס להוראה כזאת או אחרת משמעות
רבה יותר מאשר קיימת באמת כאשר קוראים את על האותיות
הקטנות שכתובות בה .יש גם ועדה של רשות ני"ע בנושא נכסים
דיגיטליים שאילן גילדין שנמצא כאן עומד בראשה ,אבל הנקודה
המרכזית כפי שאמרתי היא הקוהרנטיות בין כל הרגולטורים ואנחנו
מבנים שמשרד האוצר מוביל היום את הנושא ואין ספק שזה קריטי
ואני שמח שנציגי מלשכת שר האוצר הגיעו הבוקר לשמוע את הדיון
שלנו.
אמיר ברנע
אני מבין ששאלת לגיטימיות ההשקעה בקריפטו למוסדיים היא
שאלת המפגש אך לשאלה זו כבר ניתנה תשובה .אין מנוס ממתן
לגיטימיות ,הרכבת יצאה מהתחנה .השאלה היא רק באילו תנאים
יתנו את הלגיטימיות הזו ואני מניח שמשה (ברקת) ינסח תנאים
לרכישה כולל אולי שילוב הבנקים .זהו אגב פרדוקס ,אותה מערכת
של קריפטו שבאה לעקוף את המערכת הבנקאית עוד מעט
תסתמך על המערכת הבנקאית .אני מניח שבגלל שהנושא שלנו
הוא הנושא המוסדי בהקשר לניהול כספי עמיתים ,אני קודם כל
אדבר עליו ולא על כל נושאי הקריפטו הקשורים לארנק הדיגיטלי
ולבטחון ההשקעה ברמת המשקיע הבודד .נניח ששלב ההיתר
מאחורינו ומותר לגוף שמנהל כספי עמיתים להשקיע בהשקעות
קריפטו במישרין או בעקיפין (דרך ני"ע צמודי קריפטו) .מתאר דיון
בועדת השקעות בגוף מוסדי .הנהלה של הגוף המוסדי פונה לוועדת

ההשקעות ומבקשת אישור להשקיע אחוז מסוים מכספי העמיתים
בנכסי קריפטו .אנחנו כוועדת ההשקעות אשר לא מורכבת רק
מצעירים אלא מדובר בועדה של אנשים ותיקים ולהם קיים איזשהו
קבעון איך בוחנים השקעה כדאית .לפי גישתם ישנן כיום שתי
סיבות להשקיע בנכס פיננסי .הראשונה היא כי הנכס הפיננסי
מגדר סיכונים .אם היו מוכיחים שמקדם המתאם בין השקעה
בקריפטו לבין השקעות בשווקי ההון הוא נמוך מאוד ואף שלילי כך
שהוא מגדר סיכונים .אבל כפי שאתה ציינת שלומי ,המקדם הוא
 ,0.75כלומר הקריפטו עולה כשהשוק העולה ויורד כשהשוק יורד.
במילים אחרות היכולות שלו לגדר סיכונים לפחות לפי נתוני השנה
האחרונה ,הם נמוכים מאוד .ישנם נכסים הרבה יותר מוצלחים
להגשים גידור .נשאר רק הנימוק השני מדוע להשקיע בקריפטו
וזה הערך .עכשיו הערך ,בוא נקנה בהזדמנות כשהערך שלו נמוך
מערך שלפי דעתנו יהיה לקריפטו בעוד חודשיים שלושה .עכשיו
פה יש לנו בעיה כי לאותם הוותיקים שיושבים בוועדת ההשקעות
יש את המושגים המיושנים לפיהם ערך נקבע על פי תזרים .יש
עדיין כאלה שחושבים שהערך הוא איזשהו היוון של תזרים .כנראה
גישה מיושנת שכבר לא רלוונטית כיום .היום הערך כנראה נקבע
מדברים אחרים ,מדברים שאיננו יודעים בדיוק מה הם ואז יש לנו
משימה איך להסביר לוועדת ההשקעות שהשקעה בקריפטו בעיתוי
נוכחי היא כדאית .עכשיו דורש משה (ברקת) ובצדק שכל ועדת
השקעות כזאת שמבצעת השקעה גם כשהיא באחוז שאינו גבוה,
תהיה מגובה בדוקומנטציה מתאימה .מה הדוקומנטציה המתאימה
שתראה כי כדאי להשקיע בקריפטו היום? איזו דוקומנטציה? איזה
דיון יהיה פה? אני רוצה למצוא איזושהי ניירת שמגבה את ההחלטה
של ועדת ההשקעות ,הרי מדובר בכספי עמיתים .זה לא נוסטרו
שכפוף להחלטות ההנהלה .פה מדובר בכספי עמיתים וזו בעיה
איך? זה מוזר האם זה כמו זהב? איך נעריך שווי? אפשר אולי לומר
ששווי של נכס קריפטו נקבע לפי ביקוש והיצע אבל לא מספיק
להגיד ביקוש והיצע ,אלא יש לפרט מה עומד מאחורי הביקוש? מה
עומד מאוחרי ההיצע? אמנם ההיצע של הקריפטו מוגבל אבל יש
כמה מטבעות .איך בוחרים בין סל המטבעות? מטבע א' או ב' או
ג' .אבל מה הביקוש? לפי מה הוא נקבע? מה קובע בעצם? חשבתי
שאנשים חושבים שאולי ערך הקריפטו יעלה במצבי משבר אבל
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היה מתקבל מקדם מתאם נמוך לשוק ההון ולא מקדם מתאם
גבוה .אולי הדיון כאן יבוא וייתן לנו איזשהו רקע כלכלי לוועדת
השקעות לבוא ולהגיד שהניתוח של הביקוש וההיצע שלנו הוא
כזה שההשקעה היא כדאית בעיתוי מסוים .ללא יכולת להסביר יש
בעיה .לצערי אין לי שום בסיס קונספטואלי מתודולוגי לבוא ולהגיד
איך להעריך שווי .לגוף מוסדי שמנוהל לפי ועדת השקעות כמו
שמשה (ברקת) דורש ממוסדים אשר מנהלים כספי עמיתים .לא
מספיק להגיד שאנחנו מרגישים שזה עיתוי טוב .מה זה מרגישים?
הרי לא מודדים את זה עם מדחום? אני לא מדבר פה על פיאט
דיגיטלי של הבנק המרכזי אתם הזכרתם את זה וזה לא רלוונטי
לדיון שלנו .הפיאט הדיגיטלי משיג את היתרון היחידי הכלכלי שעליו
מצביעים תומכי המטבעות האלה וזה ההוזלה של הסליקה .כלומר
הקריפטו עוקף את המערכת הבנקאית ,המערכת המתווכת יוצר
קשר ישיר בין הקונה והמוכר ואולי מוזיל את עלויות הסליקה ,את
עלויות הקניה והמכירה אבל אלמנט זה מוגשם בשקל הדיגיטלי
של הבנק המרכזי .אולי דרך ה Defi -של העסקה עצמה כאשר
תוקם מערכת אשראי .זה עולם משתנה .אולי גם ימצאו השימושים
שיהיה אפשר לכמת בהם ולבנות איזשהו מודל מסודר שמעריך
שווי .מקווה לשמוע מכם רעיונות איך להעריך שווי ,אני מצפה
לשמוע איזשהו ניתוח כלכלי שבעצם ינחה גוף מוסדי לגבי עיתוי
רכישת קריפטו .תשמעו סיפור :אתמול כשישבתי להכין את הדיון
אמרתי הפעם לפני שאני מכין את ההרצאה נראה היה איזה סרט
בנטפליקס שמתייחס בדיוק לשאלה הזו סרט מתח ואני מציע
לכל אחד ואחת שחוזר הביתה לפתוח את הנטפיטקס ולראות את
הסרט שמדבר על ההונאה בקריפטו שהייתה בקנדה בכמה מאות
מיליוני דולרים .אחרי שראיתי את הסרט הזה אני אומר לעצמי רגע
זו המערכת שמציעים לנו? אמנם גם במערכת שלנו יש סטיות אבל
במקרה הזה קיימת חשיפה מוגברת להאקרים והנושא של הקוד
שצריך לזכור בין  30ל 40-ספרות מפני שאם אתה שוכח ספרה
אחת אבד הכסף .הארנק שלי הצטמק אם שכחתי איזה מספר או
מה קורה אם מישהו נעלם או נפטר והקוד נמצא אצלו .רבותי אני
מהדור שלי מקווה לשמוע את הדור הצעיר שיבוא ויסביר לי מדוע
העולם של המטבעות ההחלפות או השימוש בכסף הקריפטו משנה
את העולם עם כל הדגשים האלה ,בוא נשמע איך.
משה ברקת
טוב אז קודם כול שלום לכולם .היות והנושא הזה חדש ולוהט ,כמו
כל נושא חדש וחדשני זה מאוד טבעי שיש הרבה אינפורמציה
והרבה דיסאינפורמציה ,ויש כל כך הרבה סוגיות רגולטוריות
והיבטים מגוונים ומורכבים לנושא הזה שצריך לדעת ממה להתחיל.
אני בתוך העולמות האלה ,של הבלוקצ'יין ,משנת , 2017כולל
הכרות עם  ICOונסיון להקמת בורסה בתחום של ייצוג דיגיטלי של
נדל"ן ,אז אני מעריך שאני מכיר טוב את העולם הזה .אני גם חושב
שתעשיית הבלוקצ'יין היא תעשייה שהולכת לצמוח בצורה פראית
66

ואני מאמין לקאת'י וודס שאומרת , ,שהיום התעשייה הזאת של
הבלוקצ'ין היא בסדר גודל של אחד וחצי טריליון דולר ,ושלהערכתה
בשנת אלפיים שלושים היא תהיה בסדר גודל של חמישים טריליון
דולר ,ואפילו לדעתי היא מעריכה זאת שמרנית .לשם השוואה ,היא
מעריכה שתחום האינטליגנציה המלאכותית ,שהיום סדר הגודל
שלו הוא כ 10-טריליון דולר ,ושיגיע למאה טריליון דולר תוך פרק
זמן דומה ,כלומר -הבלוקצ'יין צפוי לצמוח בקצבים גבוהים
משמעותית .לדעתי ,ה אית'ריום כפלטפורמה הוא אירוע משמעותי
מאד בשל היכולת לפתח עליו חוזים חכמים והיבטים פיננסים
מתקדמים נוספים .כמו כן ,תחום ה NFT-לדעתי לא ישאר בתחום
של האומנות בלבד ,זו תעשייה שהולכת להיות גדולה ותשנה עולם,
אבל השאלה איך הדברים האלה ישתנו .הישיבה זומנה היום בנושא
השקעות פנסיוניות בקריפטו .קודם כל הקריפטו בכלל הוא עולם
מגוון ,יש הרבה מאוד שמתבלבלים ורואים את הקריפטו כמקשה
אחת .כך לדוגמא ,אני שומע קולות שאומרים שצריך שיהיה מפקח
ייעודי על קריפטו .מה זה בעצם מפקח על קריפטו בנפרד ממפקח
פיננסי על הפעילויות שמתבצעות בו? זה כמו להגיד שצריך שיהיה
מפקח של " "Online Bankingושהוא לא המפקח על הבנקים
אלא מפקח נפרד .אלה דברים שמגיעים בעיני לרמות של אבסורד.
העולם הזה ,של הבלוקצ'יין ,הוא עולם שבסופו של דבר מקיים
הרבה פעילויות פיננסיות עם היבטים שונים ,ולכן באופן טבעי כמו
שהעולם הפיננסי המסורתי כיום מחולק לרגולטורים -ניירות ערך,
ביטוח ,בנקאות ,מיסוי ,סביר להניח שהעולם הזה גם כן יתחלק בין
הרגולטורים השונים .יש טענות שישראל נמצאת בפיגור בתחום,
אבל מסתבר שדווקא ישראל נמצאת במקום די טוב מבחינת
התיחסות הרגולציה לכל העולם של מטבעות וירטואלים .היא אחת
הראשונות בעולם שפרסמה חקיקה יעודית על קריפטו ,כבר בשנת
 ,2017ובהמשך הוציאה נוהל רישוי יעודי לנותני שרותים בנכסים
פיננסים מסוג מטבעות וירטואלים כבר ב .2019-אין הרבה מדינות
שכבר עשו פעולות כאלה או דומות להן .מה התוצאה של רגולציה
זו? זה נושא מאוד מעניין אבל זה לא ממש הנושא שלנו להיום.
בנוסף,בתוך העולם הזה שיש לו הרבה מאוד פוטנציאל יש גם
סוגיות לא פתורות מבחינה רגולטורית ,ואפילו סוגיות שחלק
מהרגולטורים בעולם הגדירו אותן כדבר שאי אפשר אפילו לפקח
עליו ,וגם יש שאלות רחבות נלוות -למשל ,האם כל דבר צריך
פיקוח ורגולציה? אם כבר מדברים על חוק שרותים פיננסים
מוסדרים ,זה החוק מ 2017-שמתיחס לנותני שרות במטבעות
וירטואלים ,במסגרת אותו חוק הכניסו בישראל לחובת רישוי הרבה
מאד צ'יינג'ים"" .להכניס אותם לתוך רגולציה פיננסית במסגרת
רישוי פיננסי מלא זה עודף רגולציה ,אבל זו סוגיה אחרת נשים
אותה בצד .בנוסף ,לא כל עולם צריך רגולציה .למשל ,בארה"ב יש
הרבה מאוד פעילויות חוץ בנקאיות שנעשות שם ,ולא הכול נמצא
שם תחת רגולציה .אבל נניח שאנחנו רוצים רגולציה ,זה טוב ,זה
בסדר ,אנחנו חושבים שרגולציה מסדרת הרבה דברים ובסה"כ יש

FVF

פורום שווי הוגן

FAIR VALUE FORUM

קריפטו בשוק ההון :האם השקעה של חברות
ציבוריות ושל גופים מוסדיים במטבעות
קריפטוגרפיים היא לגיטימית?

אלמנטים מאוד חיובים לרגולציה אבל לא בטוח שהכול צריך להיות
תחת רגולציה .אני גם חושב שרגולציה יכולה לקדם מהלכים ,ואז
השאלה שוב היא איך מסתדרים מול הרגולציה .בנושא של
הבלוקציין ,יש שאלה איך מפרידים בין עולמות של טכנולוגיה לבין
עולמות של הנכסים הפיננסים עצמם -המטבעות הוירטואלים ,וזה
גם ישר מעלה את השאלה האם זה נכס ,האם מטבע ,האם סחורה
 שואלים כל מיני שאלות כדי להבין איך להסתכל על זה .צריךלהבין שכאשר יש פעילויות מהסוג הזה שהן חדשניות וטכנולוגיות
יש להם עוד כל מיני מאפיינים אחרים .אז יש גם אלמנטים לא
לגיטימיים  -אני יכול לומר לכם שמתוך רוב בקשות הרישיון שהוגשו
לרשות שוק ההון בתחום הקריפטו ,אחוז מאוד ניכר מהבקשות
שקיבלנו היו מאת גורמים שזיהינו אותם כלא לגיטימיים ,לא מפתיע
שגם בתחום הקריפטו יש גורמים לא לגטימיים שמנסים לנצל את
התעשיה הזו כדי לעקוף את שומרי הסף של המערכת הפיננסית
המסורתית ,כדי לעשות עסקאות ופעילויות אסורות .זו בעיה ,בכלל
יש שאלות על רמת הציות בתוך העולם הזה ,בהיבטי הלבנת הון
ושמירה על נכסי הלקוחות והנושא של הפרטיות וסייבר הוא גם
חשוב ,ויש גם את סוגיית האנרגיה שצורכים בתוך העולם של כריית
ביטקוין .רק לאחרונה קראתי שמנסים עכשיו להשתמש בטכנולוגיות
חדשניות בכרייה של ביטקוין ,כדי להפחית זיהום .באמת זה דבר
שאתם חושבים שאפשר לאכוף ?,במיוחד כאשר יש תמריץ כלכלי
כל כך גבוה  -כולם ישתמשו באמת באנרגיות מתחדשות לכרייה?
הבעיה הזו גם קיימת .כאמור הנושא שלנו היום הוא אחר .אני חושב
שבהתייחס לעולם ההשקעות אמיר (ברנע) אמר פה את האמירה
הבסיסית -כשקונים נכס פיננסי בצורה לא ספקולטיבית ,צריך
להבין איך מעריכים אותו כדי לקבוע שווי פנימי לעומת שווי שוק.
לפני חצי שנה בערך ,באוגוסט  ,21בעקבות רכישת ביטקוין על ידי
גוף מוסדי לתיקי הפנסיה ,רשות שוק ההון פנתה למנהלי הפנסיה
במכתב בו ציינה כי נכסים ספקולטיבים אשר אין אפשרות
מתודולוגית לקבוע להם ערך פנימי אינם מתאימים לתיק פנסיה.
הרשות רואה בביטקוין נכס כזה ,אך לא בכלל תעשיית הקריפטו.
אמרנו רבותי השקעות ספקולטיביות בעיקר כאשר אני לא יכול
להצביע על הנימוקים זו לא השקעה שמתאימה לתיק השקעות
פנסיוניות ,בהבחנה מהשקעות בחברות וטכנולוגיות בלוקצ'יין.לאור

הדיון היום ,אני חושב שאם אמיר (ברנע) לא יודע להעריך את
הביטקוין ,אז אני לא יודע מי יודע להעריך אותו ...הפעילות של
הרשות דומה למה שקרה במרץ השנה בארה"ב  -רק לפני חודש
פרסם בארצות הברית ה "Department of Labor"-שמפקח על
תכניות הפנסיה ,מכתב לכל גופי הפנסיה ובעיקר לתוכניות ה401K-
אזהרה דומה למה שהרשות פרסמה לפני חצי שנה ,וקבע כי צריך
לבחון בזהירות מוגברת השקעה של נכסי פנסיה בקריפטו ,בשל
סוגיות תמחור וכן בשל היבטים של סיכונים תפעוליים .אני לא
חושב שמה שגורם לנכסים האלו לא להתאים זה בהכרח הסיכונים
התפעוליים ,כי כמו שאמיר (ברנע) אמר תמצא דרך לטפל בסיכונים
הללו .להערכתי ,לאור היבטי מערכות המידע ,ועד כמה שזה יכול
להישמע אבסורד ,ניכר שרואים פה תנועה מצד המערכת
הבנקאית ,כלומר ,דווקא המערכת הבנקאית היא זו שתיתן את
הלגיטימציה הכי גדולה לתחום .גם גופים מוסדיים יתנו בו שרותים
וכך הלאה .לסיכון התפעולי יימצא פתרון ,אבל אני לא בטוח שיש
פתרון לעניין הבסיסי של התמחור ,במיוחד שיש כאלו שמדברים
היום על הביטקוין כמשמר ערך .על מנת שאנחנו נבין אם ניתן
להשתמש בביטקוין לשימור ערך ,יש להבין איך אנחנו מודדים ערך
כדי לקבוע שאפשר לאגור ערך בדרך זו ,ואם ניתן להגן עליו מפני
אינפלציה .אני חושב גם שההכרות שלנו עם המכשיר הזה היא
קצרת מועד ,ואני לא יודע מה תהיה התנהגות הביטקוין במשבר
גדול ,הביטקוין במשבר גדול יכול באותה מידה או להתרסק או
לקפוץ ,אנחנו לא יודעים להגיד באמת .בכל מקרה ,כאשר אני
שמעתי את ביידן (נשיא ארה"ב) ואת ג'נט ילן (שרת האוצר
האמריקאית) בהצהרה שלהם בנושא מטבעות וירטואלים בחודש
שעבר ,אז מצד אחד הם נוקבים במושג Responsible
 Innovationומצד שני יש מונח שחוזר בטקסט של שניהם יותר
פעמים וזה  ,illicit financeוברגע שהממשל האמריקאי אומר
 illicit financeאני מעריך שהם הולכים לפעול בנושא הזה ,ואולי
גם לפעול לקידום  ,CBDCכדי להבטיח שהמטבע המדינתי יהיה
המטבע הרלוונטי .זה ייצר מצב שגם אם יש מהפכה בתצורת
המערכת והיא הופכת למבוזרת כולה או חלקה ,המטבע נשאר
מדינתי ,כדי לא לאבד יכולת שימוש בכלים המוניטריים.אני לא
מאמין שביטקוין יהיה המטבע המרכזי האוניברסלי ,אני מאמין
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שימצאו כל מיני פתרונות אחרים CBDC ,זה מה שלדעתי הולך
להיות ,ושוב אנחנו חוזרים לתוך המערכת שמובלת על ידי בנק
מרכזי .אני חושב שאחרת זה מתחיל להיות עולם שבו האנרכיה
מתחילה להשתולל תחת איזה שהיא חזות של לכאורה עולם
מוסדר ומפוקח .איפה אנחנו רואים את הדבר הזה? בDAO("-
 "(Decentralized autonomous organizationיש לנו כמה
דוגמאות של  DAOאחת המפורסמות היא הדוגמא הזו של
" "constitution DAOמדובר בקבוצה בה הלכו והקימו קבוצת
רכישה כדי לרכוש את החוקה של ארצות הברית .הציעו הצעה
והפסידו כי היא לא היתה מספיק גבוהה .מבחינה תהליכית ,הם
הצליחו בצורה בלתי רגילה כיוון שהם אספו הרבה מאוד כסף אבל
נכשלו במכרז .עכשיו מה קורה אחרי ההפסד?  DAOלכאורה זה
ארגון מבוזר שהכול עובד דרך אלגוריתם ודרך הקוד שמוכתב
מראש ,אבל מה שאנחנו יודעים זה שאנחנו חיים בעולם שהוא
 Incomplete informationו  incomplete contractsואין
אלגוריתם שיגדיר דרך פעולה צושכלת ואופטימלית (למעט ברירת
מחדל)לכל מצב טבע בעולם .בנוסף ,תמיד יש מישהו שעומד
מאחורי דברים והוא רוצה להמשיך להתקיים .בדוגמא שאני מדבר
עליה ,הם הצליחו לאסוף כל כך הרבה כסף אז לא הגיוני לשמוט
את ההצלחה הזו מידיך ,והם כנראה יחפשו את הדרך עכשיו להפיק
מזה ערך .לכאורה האלגוריתם היה צריך להחליט אם מחזירים
לאנשים את הכסף או לא מחזירים את הכסף ומשקיעים במשהו
מוגדר אחר ,אבל בפועל -יש סימן שאלה מה עושים הלאה .בפועל
ויש פעולות שנוקטים היזמים ולא פרקו את הדבר הזה באופן מידי.
כביכול ,הכול מבוזר כלומר אין שליטה ואין אחריות מנהלים ,אבל
בפועל מישהו מקבל החלטות ומנווט משאבים של משתתפי הדאו.
 DAOאחר מתיימר להיות מועדון הגולף הגדול ביותר בעולם .הוא
זוכה לפופולריות אדירה .אתם מסתכלים לתוך הפעולות של
ה DAO-הזה  DAO,מבוזר ,ועכשיו הם מינו לכאורה סוג של נציג.
איך זה עובד בדיוק לא ברור אבל בפועל הם צריכים לקנות מגרשי
גולף ,אז הם מינו בעצם אדם שיתעסק בכל ה  M&Aהוא בעצם
מהווה מעין ועד מנהל .הועד מנהל הזה הוא לא הנהלה תאגידית
רשמית ,הוא לא בעל שליטה אבל הוא מריץ את כל העסק ,אז
בפועל יש  ,Officerיש מבנה תאגידי שלם כמו מבנה תאגידי
שאנחנו מכירים ,אז מה הקשר בין זה ובין חברה מבוזרת ,ואיפה
הרשויות לניירות ערך? אנחנו רואים שחלקן של החברות מסוג
זה נמצאות בחקירה של הרשויות ,כי מה שמספרים לנו זה לא
בדיוק מה שקורה מאחור ,ובכלל עולה השאלה האם באמת אנחנו
יכולים לייצר מערכת כזאת מבוזרת כי אנחנו שואלים את עצמנו
איפה התמריצים הכלכליים ומה לגבי האדישות הרציונלית .אנחנו
חיים בעולם שבסופו של דבר יכול להיות שיהיו התאגדויות כאלה
מבוזרות אבל אנחנו צריכים לראות שאין כאן תמריץ כלכלי חבוי
שמניע את כל העסק הזה בצורה לא הוגנת ,אז בהחלט רשויות
לניירות ערך רלוונטיות לתוך העניין זה ,וכל העניין הזה של השקעות
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לא מפוקחות צריך להיות מטופל.
אמיר ברנע
אז אתה נוטה בעצם לגישה שקריפטו זהו נייר ערך ולא מטבע .זאת
אומרת אתה מסתכל על רשויות לניירות ערך כמפקחות משמע
אתה לא רואה את זה כמטבע.
משה ברקת
לא מדויק .התייחסתי ל DAO-ולהשקעות מסוג השקעות בניירות
ערך או השקעות משותפות בנאמנות ,אבל יש עולם שלם של
פעילויות ושימושים בנכסים הקריפטוגרפיים שלא קשור לעולם
ניירות הערך .גם כאשר אתה משתמש במטבע שמנפיק בנק
ישראל ובמטבע הזה עושים למשל המרה החלפה וכולי או העברות
וכולי ארנקים דיגיטליים אז רשות שוק ההון מפקחת על הפעילות
הזאת .שוב ,כשזה מטבע שהונפק על ידי בנק ישראל .לפי החוק,
יש גם ניירות ערך מסוימים שהרשות לניירות ערך מפקחת עליהם
בהיבט חוק ניירות ערך ,אבל הם נמצאים בתוך ההגדרה של
נכסים פיננסים שורשות שוק ההון מפקחת עליהם בצד השימושים
הפיננסיים האחרים .לגבי מטבעות וירטואלים ,חוק שרותים פיננסים
מוסדרים הגדיר מטבע וירטואלי כנכס פיננסי הכפוף לחוק הזה,
עליו אחראית רשות שוק ההון .בתוך הנכסים הפיננסים האלה ,לפי
החוק ,מוגדרים דברים שהם גם מטבעות וגם ניירות ערך וגם סוגים
אחרים של קריפטו .עכשיו האם חלק מהנכסים האלה הם גם ניירות
ערך? בהחלט צריכה לשבת וועדה ולהגדיר שאיפה שהמקרה נופל
בהגדרה של נייר ערך הרשות לניירות ערך מחויבת לפקח על כך.
אם אני חוזר אחורה שבע שנים ,אני מזכיר שלפנישבע שנים הייתה
אבחנה בין  Security tokenלבין  Utility tokenוכל האבחנה
הזו נעלמה ונמחקה בפועל מאז ,לכן הנושא בהחלט דינמי ומשתנה
באספקט הזה וצריך להזהר מהגדרות וקביעות שונות מהמקובל
בעולם .אני מתמקד עכשיו בהבחנה רלוונטית יותר :המטבעות
עצמם לעומת הפיקוח על הפעילויות במטבעות .יש הבדל בין
המטבעות לפעילויות במטבעות .הפעילויות מפוקחות על ידי רשות
שוק ההון ,כשלגביהמטבעות עצמם ,אם הםמשמשים להשקעה
יש שאלה אם זה נייר ערך שמפוקח על ידי רשות ניירות ערך ,ואם
לא ,האם זה מטבע שמשמש כשירות תשלום ואז יפקח עליו מי
שמפקח על אמצעי תשלום .עכשיו ,האוצר זיהה שהעניין הזה
חייב מיפוי משמעותי ואני חושב שטוב מאוד ונכון שייעשה הדיון
הזה ,ולכן אני לא הולך להקדים בכלל דיון מהסוג הזה כאן .כלולות
בו .גם שאלות מיסוי מאוד כבדות ,ואנחנו צריכים לראות איפה
אנחנו נמצאים בתוך כול זה .אני לא דן בכך ובואו נתמקד בדיון
היום בנושא של ההשקעות הפנסיוניות  -אז גם בנושא הזה עלינו
להפריד בין המטבעות הקריפטוגרפים עצמם לבין כל הפעילויות
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קריפטו בשוק ההון :האם השקעה של חברות
ציבוריות ושל גופים מוסדיים במטבעות
קריפטוגרפיים היא לגיטימית?

שבין היתר משתמשות בטכנולוגיות של חוזים חכמים .כל העולמות
האלה הם עולמות לגיטימיים ,ופעילויות עסקיות יבחנו ויצליחו
ויכשלו .זה סיפור אחר -אנחנו דיברנו במכתב שלנו ,וזה דומה למה
שהאמריקאים עשו  -על הבחינה האם זו השקעה לגיטימית .כאשר
לגוף מוסדי אין שום יכולת להצביע על אנליזה ולהראות איזושהי
מוטיבציה כלכלית למעט מוטיבציה ספקולטיבית להשקעה ,אז
העסק הזה לא מתאים לפנסיה .עכשיו תגידו שגם זהב הוא בסופו
של דבר עסק ספקולטיבי ,אז נכון גם זהב הוא נכס ספקולטיבי -אני
חושב שבתוך החוזר שלנו זהב נכנס ,זהב הוא גם נכס נחות בגלל
שאין לו שום הכנסה הוא לא מניב שום הכנסה ולכן מאוד דומה
בעניין הזה .אני הייתי מוטרד מאוד אם הייתי רואה שיש השקעות
פנסיה שבהן נניח  10%מהרכב התיק נמצא בזהב .יחד עם זה עדיין
הזהב נהנה מאיזשהו  .value intrinsicתאמרו כמובן שהפער
בין ה" "intrinsic valueוהשווי האמיתי הם רחוקים מאוד עדיין יש
 intrinsic valueלזהב שאני לא מוצא אותו בקריפטו ולכן עוד
איכשהו אפשר להצדיק את הדבר הזה .היום נחושת וניקל גם כן
משמשים הגנה מאינפלציה ,זה שימור ערך מטבעם כסחורות.
בדיוק משום כך בביטקוין אני לא רואה את שימור הערך .קחו למשל
את הדוג'קוין ( .)dogecoinגם שם לא מדובר בסחורה .רק על כך
שבעצם אני יכול לקחת את הכוס הזו שמונחת על השולחן ולהפוך
אותה לאיזשהו ייצוג ,לייצר לה ביקוש או היצע כאמצעי תשלום
מקובל פחות או יותר ,ואולי יום אחד יהיה לה שווי כמו ביטקוין ,או
שלא .זאת החשיבה שלנו לגבי איך אנחנו מסתכלים על העולם
הזה .אנחנו לא נגד התעשייה ,אני גם צופה בעתיד הלא רחוק
מהעין ,שחלק מהפעילויות הלגיטימיות שעונות על כללים של
שמירת נכסי לקוחות וכולי יקבלו גם רישויי,ם אבל הדיון פה הוא לא
על החלק הזה של פעילות רשות שוק ההון .התעשייה הזאת תצמח
וחלק גדול ממנה יהיה לגיטימי ומתאים גם לתיקי פנסיה ,אבל לא
ההשקעה בביטקוין עצמו -אני לא חושב שזה ראוי לפנסיה.
שלומי שוב
אז בואו באמת נשמע ,אמיר (ברנע) ומשה (ברקת) הציבו פה אתגר.
בן תרצה להתייחס בבקשה לשאלה והאתגר שהועלו פה.

בן סמוחה
שלום לכולם ,אתייחס לכמה נקודות ולשיח ,וניצור בסיס יותר נכון
לדיון להערכתי.
יש כבר לא מעט מודלים של תמחור של ביטקוין בפרט ומטבעות
דיגיטליים נוספים בכלל ,בין אם זה ככרייה כמחיר רצפה ,אנחנו
יודעים לומר עם היסטוריה של  13שנה שביטקוין כמעט ולא יורד
אם בכלל מתחת למחיר הרצפה של הכרייה שלו ,וזה מאוד הגיוני-
כי הכורים משקיעים הרבה מאוד אנרגיה כדי להביא את הביטקוין
לעולם והם מתומרצים מבחינת האנרגיה והחשמל שלהם למצוא
את האנרגיה הזולה ביותר והירוקה ביותר .היסטורית ממש אפשר
לראות את הגרף שביטקוין לא יורד מתחת למחיר הזה.
אמיר ברנע
זה לא הסבר כלכלי מה שאתה אומר .עלות הכרייה נגזרת מעלות
הביטקוין אבל לא יוצרת אותה.
בן סמוחה
עלות הכרייה נגזרת מהעלויות של כורי הביטקוין .העלויות של כורי
הביטקוין שהיום גם הם חברות האנרגיה הגדולות בעולם -נגזרות
מהעלות של האנרגיה שלהן.
בין אם הם מקימים תשתית של אנרגיה מחדשת ,בין אם הם
שורפים גז טבעי ,היום כורי הביטקוין בכל רחבי העולם מנצלים
אנרגיה עודפת ואנרגיה מתחדשת כדי להוביל את היוון ההוצאות
הזה לביטקוין .עובדתית זה מה שקורה היום -יש המון מקורות
המעידים על כך.
מעבר לזה ,יש מודלים שמתמקדים על צד ההיצע -כמו stock to
.flow
זהו מודל שבוחן את ההיצע המתחדש ביחס להיצע הקיים .הדרך
שבה מודדים את זה -כמה שנים יקח עד שנכפיל את ההיצע הקיים.
ה  stock to flow -של הביטקויין בעוד שנתיים הולך להיות גבוה
משל הזהב .שזה בעצם אומר שביטקוין הולך ונהיה נדיר יותר עם
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היצע מוגבל של  21מיליון מטבעות ש 90%מהם כבר נמצאים
אצל אנשים ,וככל שהוא נהיה נדיר יותר( ,יש גם את צד הביקוש
שנתייחס גם אליו) ,הוא נהיה יותר קשה להשגה .היום עובדתית וזה
נכון במיוחד לגופי השקעה מוסדיים -עם כל מיליונר אחד בעולם
ירצה לקנות ביטקוין שלם -אין לו .לפיכך המחיר יעלה בהתאם ,וזה
מוביל למודל נוסף -אפקט רשת.
אפקט רשת גורם לאנשים להשקיע בטכנולוגיה החדשה ,שבתמורה
מביאה יזמים שיבנו עסקים וכתוצאה משתמשים שימשיכו
להשתמש בטכנולוגיה הזו -וזה מחזק את עצמו.
קצב הגידול של האימוץ של מטבעות דיגיטליים היום גדול ביותר
מ 80%מקצב האימוץ של האינטרנט בשנותיו הראשונות .אנחנו
רואים היום שיש לנו כבר יותר מ 200מיליון משתמשי ביטקוין ברחבי
העולם .חלק עושים את זה בספקולציה ,חלק רואים את זה בתור
זהב דיגיטלי ,וחלק משתמשים בזה כאמצעי תשלום יום יומי כי
המטבע שלהם חלש מאוד ומאבד מערכו לפעמים גם 20%-50%
בחודש -עבורם מטבע תנודתי שאנו תופסים אותו כמאוד מסוכן,
הוא סירת הצלה לכל דבר ועניין ,וביטקוין כמערכת גלובלית שיש
להפריד אותה מיתר המטבעות לחלוטין ,כי המאפיינים שלו שונים
מקצה לקצה וכך גם משקיעים מוסדיים רבים כמו בלאקרוק
ומוסדיים נוספים גדולים בארצות הברית מציעים ללקוחות שלהם
קרנות פנסיה והחזקה של ביטקוין -רואים זאת כך גם כן.
בהחלט יש גם מטבעות דיגיטליים שמבוססים על הימור ,ומציעים
באמצעות החוזים החכמים שלהם כל מיני תשואות.
ביטקוין לא מנסה לעשות את זה .ביטקויין בא ליצור כסך טוב יותר
שהשימוש בו יהיה יחסי למקום הגיאוגרפי שלנו בעולם .בישראל
אנחנו נתפוס אותו יותר כהשקעה ,באל סלבדור -נראה אותו סירת
הצלה שמצילה יותר מ 2%מהתוצר של המדינה בשנה.
הדבר האחרון שחייב לעלות כאן למשוואה במיוחד בצל הרחשים
הגיאופוליטיים שמשתנים ברחבי העולם ואנחנו רואים זאת-
שממשלות בכל רחבי העולם מגדילות את החוב שלהן בקצב
אקפוננציאלי וחוצות את נקודת האל חזור -לפי המחקר המקיף
של מקזני -שאנחנו נמצאים בסיטואציה שבה החוב הממשלתי
חוצה את ה 130%מהתוצר ,זה בידיוק הסיטואציה שבה מטבעות
מתחילים לאבד מכוח הקנייה שלהם .במיוחד נגד נכסים נדירים
שנתפסים כאמצעי לשמירה על ערך.
אני מזמין אתכם לקרוא על המודל של גרג פוס ,שכל חייו עוסק
בהכנסה קבועה ,ובדיוק בקרנות פנסיה ומנהל את המוצרים האלו.
הוא עשה מודל מתמטי אקונומטרי שמראה את ביטקוין כתעודת
ביטוח לאגרות חוב ממשלתיות .על בסיס המודלים שלו -התמחור
הנמוך של ביטקוין יהיה יותר מאחד וחצי מיליון דולר .ובזמן שגופים
מוסדיים בכל רחבי העולם ,בזמן שיש קרנות סל בקנדה ,ותעודות
סל באירופה ואימוץ מאוד נרחב בכל מקום אחר ,אנחנו תקועים
עשרות שנים מאחורה מבחינת האימוץ של הטכנולוגיה המשבשת
הזו.
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מילה אחרונה -משה אמר שהוא לא מאמין שזה ישמש ככסף -אבל
המהות כאן היא האמון.
האמון בביטקוין הוא בקוד שניתן לאכוף אותו בצורה עצמאית מכל
מקום בעולם ובכל שעה ביום ,לכן האמון בו הולך ונהיה גדול יותר
בכל רחבי העולם ועל אחת כמה וכמה בקרב צעירים ,וכתוצאה
מכך אנו צריכים להתאים את עצמנו ולהסתכל דורות קדימה.
אילן גילדין
אני מסכים עם הרבה מאוד מהדברים שאמר הממונה .אני אקח את
זה לכיוון אחר.
אני חוקר את העולמות האלה כבר עשור בערך ,אני חושב שאפשר
לראות בצורה קונספטואלית הסטה מהמקסימליזם הביטוקיני
ששלט לפני עשור ,שהיווה כ 90%-מהסביבה של הקריפטו ,והיה
נכס קשה לתמחור ול'עיכול' על ידי רגולטורים ,לכיוון השימושיות.
ז"א גם חלק מחברי תעשיית הקריפטו הבינו שיש איזשהי תקרת
זכוכית לנכס שהוא כל כולו נועד ,בצורה יומרנית אולי ,להוות תחליף
לכסף פיאט ,ולעשות הסטה לנכסים ישוכלים בצורה מסוימת
להשתלב עם המערכת הקיימת.
פה נכנס האית'ריום לדוגמא ,ואם הביטקוין היה  90%מתעשיית
הביטקוין לפני עשור ,היום הוא בערך .40%
פרוטוקולים מתקדמים יותר הולכים ומשתלטים ,ואנחנו הולכים
ומכירים אותם .בפרוטוקולים האלה בולט רכיב שימושיות.
האת'ריום עצמו זו פלטפורמה שייצרה כ 10 -מיליארד דולר של
הכנסות ב .2021-יש בה כבר לדוגמא משחקים והימורים שנבנים
עליה .חוזים חכמים כבר מייצרים שימושים שנוגעים גם לפיננסים.
אמיר ברנע
מה הערך המוסף?
אילן גילדין
הערך המוסף הוא שימושיות מוגברת ונוחות .בנוסף זה שפת
תכנות .אתה מתכנת על רשת מסוימת ,הקוד שלך פתוח .זה הרבה
יותר נוח .האית'ריום כאמור כבר מייצר תזרים מזומנים.
אמיר ברנע
אם הבנק המרכזי יצא עם כסף וירטואלי -פיאט -זה יחליף את
המטבעות הקריפטוגרפים?
אילן גילדין
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קריפטו בשוק ההון :האם השקעה של חברות
ציבוריות ושל גופים מוסדיים במטבעות
קריפטוגרפיים היא לגיטימית?

יש פה כל מיני אלמנטים .יש קהילות של מטבעות מסוימים שיכולות
לתגמל את החברים בקהילה לדוגמא .להגיד שאין תזרים מאחורה-
זה היה נכון בעיקר לביטקוין אבל פחות נכון לפרוטוקולים החדשים,
ושם כבר יש לך ממש מודלים כלכליים ,שאני ככלכלן מסורתי יכול
להצדיק אותם.
במובן של האם זה לגיטימי לתת למנהלי השקעות או שחקנים
להשקיע בקריפטו -זה שאלה שהייתה נכונה יותר לפני חמש שנים.
עולם הקריפטו בעצמו מבין את הצורך בשימושיות ועל כן השאלה
מעט מתייתרת.
אני יכול להגיד לכם שבעולמות ה  defiאני רואה ניצנים שיכולים
להיות משמעותיים מאוד עבור שוק ההון המסורתי .מבנה ההון
המסורתי של חברות זה גיוס  IPOאו חוב .בעולמות הקריפטו
שאפשר לעשות טוקניזציה ,אפשר לתת לאנשים לדוגמא -זכויות
על הכנסות של מחלקה מתוך הפירמה ,ועוד הרבה מאוד דברים
שאי אפשר לעשות כיום בשוק ההון המסורתי .יכול מאוד להיות
שיש פה כלים שישמשו גם את שוק ההון המסורתי שלנו בעתיד .אי
אפשר לפסול את זה.
מה שאני רוצה להגיד  -שהיכולת שלנו כרגולטורים לשים איקס על
התחום  -זה משהו שהוא הולך ונהיה אבסורדי  -כי חלק גדול ממנו
הוא כבר לגיטימי ברמת השימושיות.
דבר נוסף שחשוב להגיד פה הוא הגנת הצרכן .אנחנו רגילים
לרמות הגנת הצרכן מאוד גבוהות בשוק ההון המסורתי או במערכת
הפיננסית המסורתית -בקריפטו זה לא ככה.
בספק אם הגנת הצרכן בקריפטו תגיע לאותה רמה כמו שאנחנו
מקבלים היום .ייתכן שזה יצטרך להיות טרייד אוף לאנשים שבוחרים
להיכנס לקצה עולמות הנכסים הדיגיטליים.
ברשות לניירות ערך אנחנו מסתכלים על התחום כבר כמה שנים,
ולפני שנתיים הוצאנו נייר בו הבענו את עמדתנו על נכסים דיגיטליים
שעומדים במבחני ני"ע.
אני חושב שאנחנו ,כמשק הישראלי -אין לנו את הפריווילגיה לוותר
על תעשייה שהכנסותיה לא קורלטיביות לשני אלמנטים שהם
מאוד מרכזיים לכלכלה הישראלית -שוק הנדל"ן המקומי -שאנחנו
יודעים כמה הוא חשוב לקטר הכלכלה המקומית ,והיא גם לא
קורלטיבית לתעשייה ההייטק המסורתית -שהיא חלק מהותי היצוא

שלנו .בראייתי ,כל תעשייה שהיא חוקית ואנו יכולים להכניס אותה
כאמור למסגרת הסדרתית מסוימת ,אשר יכולה לייצר ערך בדמות
מיסים ובדמות מקומות עבודה -אני לא חושב שמדינת ישראל יכולה
לדחות אותה .לצערי בשנים האחרונות הייתה אי וודאות רגולטורית
בחלק מהתחומים .חלק מהשחקנים לא רצו לעבוד עם תעשיית
הקריפטו בגלל סטיגמות ,ואני חושב שזה חבל כי הרבה מהשחקנים
המובילים יושבים פה סביב השולחן -גם צלזיוס תמיד מספרים את
הסיפור המפורסם שאם בנק ירושלים לא היה מקבל אותם לפני
שנים -חברה ששווה לאחר סיבוב אחרון כמעט  4מיליארד דולר-
לא הייתה יושבת היום בארץ.
אני כרגולטור מבין את הקושי  -יש פה גם  - NFTשהוא תחום
מדהים ,אך הוא גם תחום מדהים להלבנת הון .למרות שגם תעשיית
האומנות המסורתית היא דרך לא פחות טוב להלבנת הון.
אני יכול להבין את הקושי ,אבל עם הקושי הזה -אני לא חושב שזה
נכון להתמהמה -כי התעשייה הזו לא מתמהמהת.
שלומי שוב
איפה אתם עומדים מבחינת הוועדה שלכם?
אילן גילדין
אנחנו רצינו ללכת עקב לצד אגודל ביחד עם הוועדה שהקים משרד
האוצר.
הוועדה הזאת כן רצתה לאפשר בגבולות מסוימים חשיפה למשקיעי
ריטייל לעולמות הקריפטו דרך עולמות קרנות הנאמנות .רצינו
ללכת ביחד עם האוצר -עם הבחינה שעושה האוצר .אני יכול להגיד
שהבחינה הזאת נעשית במהירות .זה משהו שרץ יחסית מהר וזה
אמור להסתיים בקרוב .אני מאוד מקווה שבחודשים הקרובים ביחד
עם האוצר אנחנו נוכל להתקדם קדימה .אני יכול להגיד שאנחנו גם
עובדים עם רשות המיסים.
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אמיר ברנע
איך אתם הולכים להתייחס לזה? כנייר ערך? כמטבע?
אילן גילדין
מבחינת ההמלצות שלנו איך אנו חושבים שהאסדרה צריכה
להתגבש ,היא כאיזשהי מבחן שימושיות דיכוטומי -משהו אפילו
פשטני -האם זה אמצעי תשלום שמשמש לצורך תשלום או
כהחזקה לצורך השקעה פיננסית .ברור שיבואו חלק מהחברים
שיושבים סביב השולחן ויגידו -יש  16אלף מטבעות חלק לא מבוטל
מהם גם נועד כאמצעי תשלום ,גם נועד לצורך השקעה ,אבל
הקביעה תהיה לפי -המסה הקריטית של השימוש במטבע -האם
משמש לצורך אמצעי תשלום או לצורך השקעה.
הרוב הגדול משמשים לצרכי השקעה .גם אם זה יוגדר איפה שהוא
בין סחורה לבין נייר ערך -למטבע  -אנחנו נדע לפקח עליו.
דבר נוסף חשוב -ככל שאני מסתכל על המטבעות הקריפטוגרפים
בעשר שנים האחרונות ,בשונה אולי מנכסים פיננסים רגילים-
היכולת שלך להבין את התעשייה הזאת הולכת ויורדת.
ז"א הצורך בתיווך של מתווכים מקצועיים ומושרים נהיה הכרחי
מיום ליום.
להבין את הביטקוין לפני  10שנים זה היה אתגר מסוג אחד ,להבין
היום את תעשיית הקריפטו זה אתגר גדול יותר.
אמיר ברנע
זה אבסורד שמקימים תעשייה שבאה להקטין את התיווך והיא
מגדילה את התיווך.
אילן גילדין
אני חושב שזה עוד יותר חשוב שיהיו מתווכים אובייקטיבים,
מקצועיים שייעצו לציבור שרוצה להיכנס לזה ואני מאוד מאמין
באוריינות פיננסית.
התפיסה הרגולטורית שלנו היא מאוד שמרנית -אני לא מאמין
בלהגיד למשקיע מה ראוי ומה חכם להשקיע .אני מאמין בלתת לו
את הכלים להעריך לבד -וזה דורש הסדרה -חשוב להגיד את זה.
משה ברקת
רק הערה אחת ,לגבי ההתמהמהות.
צו הלבנת הון נכנס לתוקף רק בנובמבר  2021אחרי שרשות שוק
ההון יחד עם משרד המשפטים דחפה את העניין הזה .לתת לגופים
רישיון כאשר אין צו הלבנת הון ,וכאשר אנחנו יודעים שחלק מהגופים
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לכאורה משמשים לקוחות מלביני הון  ,זה דבר חסר אחריות .לכן אי
אפשר לדבר על להתמהמה כל עוד אין צו בתוקף וכל עוד התעשיה
לא הטמיעה אותו .אנחנו צריכים לעבוד בארץ עם צו הלבנת הון.
מרגע שיש צו הלבנת הון -כל הדברים השתנו בצורה דרמטית .עדיין
צריך לדאוג לכך שנושא של שמירת נכסי לקוחות ,והפרדת נכסי
לקוחות מהפעילות של הגוף עצמו .זה דבר סופר חשוב שעדיין
לא מוסדר בחלק מהגופים האלה ,ולכן ניתן רישוי ברגע שאנחנו
נוודא פעילות לפי סטנדרטים מקובלים של שמירת נכסי לקוחות.
אני לחלוטין לא מקבל את התזה שהועלתה כאן על ידי אילן גילדין
שאפשר להפקיר לקוחות ,ושלקוח שבחר את התחום הזה בעצם
לא ראוי להגנה על נכסיו שבמשמורת וזה על אחריותו .אנחנו
צריכים לעשות את הדברים ולקדם את הרישיונות בצורה אחראית.
אם מדברים על חדשנות אחראית -שתהיה חדשנות אחראית.
רוני שוקן
ברור שהרגולטורים מאוד מאוד יודעים ומאוד מעודכנים עם מה
שקורה .אני רוצה לציין שני נושאים שונים.
אחד זה בנושאי של  defi - defiזה בעיני נושא פחות בעייתי
להשקעה של גופים מוסדיים -כי פחות מתעוררת השאלה של
השווי האינטרינזי .ההכנסות הן מאוד ברורות .הכנסות של עמלות
או ריביות וכו ..שהן גם כיום יתר אטרקטיביות מהריביות והעמלות
שאפשר לקבל בעולם המסורתי.
זה בוודאי ישתנה לאורך זמן ,אבל יש פה שתי הערות.
הדבר המשמעותי בהמשך לדברים שאילן אמר על ההבנה בתוך
התעשייה ,ברור שיש כמיהה שעוד הון יזרום פנימה ועוד משקיעים-
גם מוסדיים שניסו לעקוף אותם.
לכן ,אחד הפיתוחים הכי משמעותיים שקורים עכשיו זה כל הנושא
של  KYCבתוך הסביבה של  defiלאפשר גישה להון להיכנס
בצורה מוסדרת -זה דבר שקורה בחלקים שונים של הקריפטו .כאן
זה דבר שפחות מתעוררות השאלות של השווי הפנימי.
אמיר ברנע
אתה אומר שעלות התיווך הפיננסי תרד במערכת הזאת .אבל חלק
גדול מעלות התיווך הפיננסי במערכת הבנקאית נובע מהרגולציה-
מיחסי הון ,הלימות הון .פה אתה אומר  -אם המערכת הזאת היא
משוחררת מרגולציה -ולכן תוכל להציע את זה יותר זול?
או שנטיל עליה רגולציה והעלות שלה תהיה דומה?
רוני שוקן
העלות שלה עדיין תהיה בסופו של דבר יותר נמוכה ,מאחר שבסופו
של דבר תצטרך לעשות כמובן התאמות לרגולציה ,אבל בסופו של
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קריפטו בשוק ההון :האם השקעה של חברות
ציבוריות ושל גופים מוסדיים במטבעות
קריפטוגרפיים היא לגיטימית?

דבר יהיו כללים ומערכת גלובלית ,והזרימה של ההון היא זולה יותר
וקלה יותר והסליקה עצמה היא פשוטה יותר -ולכן הניוד של ההון
יהיה זול יותר.
יש אלמנט נוסף -בחוזה בחכם הכסף כלוא ויש שקיפות מאוד גדול
על הבלוקצ'יין ,ואתה יודע מי מחזיק באיזה הון ,ולכן גם הפסדים או
סיכון צד שכנגד ,זה דבר שיורד משמעותית בעולמות האלה ,ולכן
עוד מקום שבו פחות תהיה זליגה של ערך ,וניהול סיכוני אשראי
יותר זול.
דבר אחרון שרציתי להגיד בנושא הזה ,זה שאני חושב שעדיין
מוקדם כרגע לנסות לעשות אדפטציה
מוחלטת של העולם הסטנדרטי לעולם הבלוקצ'יין.
אחד השימושים שאנחנו רואים שמתחילים להתחבר למשל
בתחום של ה defi-זה החיבור של גיימניג לתוך ה ,defi-הרעיון
הוא שמסתובבים אנשים שרוצים לשחק במשחק ,והם מוצאים
כסף במשחק הזה ,כי הם רוצים לקנות מוצרים שקשורים למשחק,
ונוצר עוד משהו שיכול להיות מופנה לתוך תשואה .אני נותן את זה
רק בתור דוגמא אחת קטנה לחיבוריות שהבלוקצ'יין מאפשר בין
תעשיות שעד עכשיו היו נפרדות ,ולכן לטעמי אנחנו נראה שימושים
הולכים וגוברים בדבר הזה שגם יאפשרו לייצר תזרים שמיועד
ל  defiשהוא יותר מהותי .זה בצד של ה.defi-
נקודה נוספת -בנושא של דברים שהם לא ביטקוין .מה שקרה
באית'ריום ,רואים שהביקוש לרשום עסקה על רשת הבלוקצ'יין
כרוכה בתשלום גאס (עמלה)  -זה העשרה מיליארד דולר שאילן
הזכיר .אם אני רוצה שהעסקה שלי תרשם ,ושינוי שנעשה בשנה
שעברה -קבע שחלק גדול מזה ילך ל  buy backושריפה של
מטבע .אז זה לא רק הכנסה אלא זה ממש תזרים שהוא לא הולך
לבעלי המניות בתור דיבידנד ,אלא הולך בצורה אחרת של back
 buyושריפה של המטבע .כמו אנטי דילול -ויש מודל שיכול לחשב
את הקצב של האינפלציה של את'ריום לעומת ה , buy back
מה שנראה  -זה ככל שהשימושים עולים ,האת'ריום זה הדוגמא
הקלאסית שבסוף מייצרת את ההכנסה בדמות האנטי דילול.
ברמת האפליקציה יראו את בתור תזרים.

שלומי שוב
בואו נשמע קצת את התעשייה.
אלי מזרוח
אני אתייחס לכמה דברים בקצרה .אמיר אתה שאלת על מודלים
לתמחור ואם יש ערך פנימי  -אני חושב שיש .לדעתי זו שיחה שהיא
קצת גדולה עלינו לכאן ,אבל כמו שלמדנו פעם איך עושים הערכות
שווי למניות ולאג"חים ,יש גם לעולם הזה ולכל סוג של מטבע יש לו
מודלים שונים .הרבה נובע מהשימושים העתידית .משה דיבר על
קת'י וודס שהביאה מודל של הערכה שלאן התעשייה הזו תלך .היא
נתנה ערך כללי לתעשייה בעוד כמה שנים של  50טריליון דולר.
בתוך זה הוא שכח להגיד שהיא גם נתנה הערכת ערך ושווי לביטקוין
בעוד  7שנים של מיליון דולר ,והיא ממש מסבירה את זה -מה הערך
הפנימי והמודל שהיא משתמשת בהם כדי לתת את הערכת שווי.
אני חושב שלהסתכל על זה רק כמשהו ספקולטיבי ,ולהגיד שמשהו
ספקולטיבי לא ניתן להחזיק ,זה כבר מכניס את זה לעולמות
שקשה מאוד להתווכח עם זה ,ובסופו של דבר קשה להתווכח עם
רגולטור שאומר את זה -לי קשה להבין איך אני כמוסדי יכול להחזיק
מטבעות דולריים ,ואפילו מטבע של אל סלבדור ,אבל אני לא יכול
להחזיק ביטקויין או קריפטו .לא מבין מה ההבדל כאן באמת.
דבר אחרון על הערך הפנימי  -יש היום רק בביטקוין בערך 180
מיליון ארנקים ,כמעט  300מיליון בסך הכל בקריפטו -יש כאן רשת
של מאות מיליוני אנשים שלהם יש ערך שהוא לא רק ספקולטיבי.
להם יש ערך ומושקעת הרבה מאוד אנרגיה ועבודה בלשמר את
הערך הזה ולפתח את הערך הזה עבורם.
אני פותח סוגריים על עניין האנרגיה -אני חושב שהרבה מתלבשים
על צריכת האנרגיה והחשמל של קריפטו בעולם .זה פשוט לא נכון
כי עולם הקריפטו הוא כנראה הכי יעיל ביכולת שלו להתאים את
איפה הוא צורך את האנרגיה לאיפה שיש עודפי אנרגיה ,בשונה
מכל תעשייה אחרת ובטח בשונה מהבנקים והמערכת הפיננסית
הקיימת.
אנחנו בסילבר קסטל עשינו סקר על הישראלים על קריפטו 20% -
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מהאוכלוסייה שענתה לנו בשלב מסוים בחייהם קנו והחזיקו קריפטו.
 15%פעילים היום -למעלה ממיליון איש .יש הערכה שבערך 350-
 400אלף ארנקים פעילים של סוחרים כאן בישראל מידי יום.
זה מביא אותי להסתכלות על הרגולציה .יש הרבה מאוד ביקוש בכל
השכבות של הגילאים וגם גיאוגרפית ,וכל שכבות הסוציואקונומית.
היעדר ההסדרה כאן דוחפת אנשים להשקעות בתחום של
הבלוקצ'יין והקריפטו להשקעות שהן לרובן מחוץ לישראל לא
מובנות להם היטב ,ובטח לא מפוקחות בשום דבר על ידי רגולציה
כאן וזה חבל .אנחנו אפילו רואים כאן בארץ גופים שמשווקים כל
מיני מוצרים של שחקנים מחול שלא ברור מה הסיכונים ולמה
אתה חשוף ואיך זה עובד .אני חושב שלצד הצורך של הרגולציה,
לבוא ולהגיד "תבואו תעבדו כמו שצריך" ,אגב אני ממש מתנגד
לכך שבכל דיון צובעים את התעשייה כמלביני הון ,אני מכיר את
רוב התעשייה כאן ורובם אנשים שלא מעוניינים להלבין הון .יש גם
אחריות רגולטרית לאפשר למשקיעים כאן בארץ לקבל חשיפה
דרך גופים ,תנו רשיונות ,תנו אסדרה ,תסבירו איך אתם רוצים
שנעבוד ותעשו את זה מהר.
יוסי ברנע
קודם כל אני מצטרף למה שאלי מזרוח אמר ואני מאוד שמח לשמוע
גם מאילן גילדין וגם ממשה ברקת את כמות הזמן שהרגולטור
משקיע להבין וללמוד את הנושא ,זה ניכר בשיחות שלנו איתם,
אנחנו מאמינים בשיתוף הפעולה ורוצים לעבוד ביחד .אני חושב
שיש במובן מסוים איזושהי תמימות דעים  ,שמענו אותה גם ממשה
וגם מאילן ,שמזהים את הערך והפוטנציאל של התעשייה הזאת
ומבינים שחלק מאותם מטבעות קריפטוגרפים משויכים ספציפית
לשירות או לנכס או למשהו שמייצר ערך אמיתי עבור המשקיעים.
אני חושב שעל הדברים האלה לא רק שיש תמימות דעים ,אין
חולקים על הערך הפנימי שלהם ,והעובדה היא שצריכה להיות
יכולת להשקיע בדברים האלה .לשמחתי או לצערי ,אין מה לעשות,
כדי לרכוש את חלקם ,אתה חייב לרכוש מטבע אחר .זאת אומרת,
הרבה מהפרוטוקולים האלו ,שכולם תמימי דעים שיש להם ערך
וכדאי להשקיע בהם ,אי אפשר לרכוש אותם לא בדולרים ובטח לא
בשקלים .היום הרכישה שלהם נעשית על ידי רכישה של מטבע
אחר ,זה יוצר עולם חדש של חשיפה מטבעית שגם כן תדרוש את
התייחסות הרגולטור כי אז באיזה מונחים אתה מודד את הערך?
במונחי ביטקוין או אית'ריום שבהם רכשת? או במונחי דולרים או
שקלים שאותם הוצאת מהמאזן? גם הדברים האלו יהיו צריכים
לעבור הסדרה .אני מבין את החששות על האמינות ועל ההלבנה
וכל הדברים האלו ,התעשייה הזו מספקת פעם אחר פעם פתרונות
נהדרים לדברים האלו ואנחנו רואים את זה כל פעם במקום אחר.
אני גם חושב שהנושא של "לצבוע את התעשייה" כמו שאלי אמר,
במיוחד פה בארץ ,הגורמים בתעשייה הם אלו שמנהלים את השיח
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מול הרשות ני"ע ואני חושב שכולם באים בראש ובראשונה כן
לקחת על עצמם את הפיקוח שיידרש .תנו לנו את הדרישות שלכם
לגילוי ,לדיווח ,לבקרה פנימית ולכל מה שתרצו ,נשמח לראות את
הרשימה הזאת ולהציע לכם בעצמנו את הפתרונות כי הם קיימים
בתעשייה במקומות אחרים .יש הרבה מאוד דברים שאנחנו יכולים
להעתיק במקום לנסות לייצר .השורה התחתונה היא כזו ,אני שמח
לשמוע את ההבנה של הרגולטורים בתחום ואני שמח לשמוע
את ההבנה שעל אף שיש דברים שאנחנו לא מבינים את הערך
שלהם ,אנחנו מזהים שיש בתעשייה הזו המון ערך .אני מצטרף
לעמיתי ,שהעיתוי הוא גם איזושהי פונקציה כמו שאילן אמר בעצמו,
התמהמהות להבין ולהסדיר ,נותנת יותר מקום לאלו שיותר עסוקים
במרמה להיכנס דרך הסדקים האלו שעדיין לא הוסדרו.
אילן שטרק
אני רק אספר ,אני מגיע מרקע בשוק ההון המסורתי ,בתחום של
הקריפטו משנת  2018ואני מאוד מחובר לתחום הזה .מספר
המכשירים הפיננסיים בתחום עלו מאוד בשנים האחרונות ,דרך
חוזים עתידיים ועכשיו נגזרים ,אופציות על ביטקוין ועל היתריום,
מכשירים שמאוד מתקדמים .התעשייה הזו מאוד מתקדמת ומאוד
התחברתי למה שאילן אמר ,מאוד שמחתי לשמוע על ההבנה הזו
של התחום הזה .אנחנו בקשר שוטף עם רשות שוק הון ואני מאוד
מתחבר גם למה שנאמר כאן ,הגנה ושמירה על נכסי לקוחות.
אנחנו באלטשולר שחם הוריזון עושים את זה בסטנדרטים הגבוהים
ביותר ככה שאני מאוד מתחבר לזה .מה שכן אני אתחבר גם למה
שאילן אמר פה ,זה העובדה שקריפטו היום זה לא אך ורק הלבנת
הון ,זה נכס פיננסי כמו שדיברנו כאן הרבה על הנושא של הערכות
שווי למיניהן .באמת יש כאן תעשיה ,בעולם ה  Defiקיים שווי של
למעלה מ 100-מיליארד דולר שנעולים בחוזים חכמים .יש כאן
כלכלה מבוזרת אמיתית .אני מסתכל גם על ההתפתחויות וכל שנה
יש כאן משהו חדש NFT ,שבאמת צמח מאוד בשנה האחרונה.
אז מעבר ל NFT-של אומנות דיגיטלית שאפשר להתווכח על זה
האם באמת זה  here to stayאו לא ,יש כאן משהו אמיתי שאפשר
לעשות איתו אופטימיזציה של נדל"ן.
אמיר ברנע
תגיד ,האם כספי עמיתים של אלטשולר שחם לוקחים חלק
ב Horizon-או שזה נפרד לגמרי?
אילן שטרק
זה נפרד לגמרי ,אין קשר .יש חומות מאוד גדולות בין אלטשולר
שחם גמל ופנסיה לבין .Horizon
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קריפטו בשוק ההון :האם השקעה של חברות
ציבוריות ושל גופים מוסדיים במטבעות
קריפטוגרפיים היא לגיטימית?

אמיר ברנע

אילן שטרק

זה כספי נוסטרו בעיקר?

אם תיווצר הלגיטימיות אז כן.

אילן שטרק

שלומי שוב

תראה ההשקעה באלטשולר שחם לפני שנה היתה השקעה בכספי
עמיתים ,השקיעו בסביבות  0.3%-0.4%מסך כספי עמיתים לפי
העיתונות ולפי מה שגלעד אלטשולר התראיין בחדשות ,הוא מכר
את הפוזיציה הזאת ,השיא תשואה נאה מאוד לחוסכים ואני לא יודע
להגיד לך מה הם עושים בימים אלו כי יש חומות מאוד גדולות.

בואו נשמע את הנציגים מחברת צלזיוס .תספרו לנו מה יש פה
בחברה ששווה  10מילארד .₪

אמיר ברנע
רגע אז ה Horizon-זה קבוצת משקיעים נפרדת?
אילן שטרק
זאת חברת בת של אלשטולר שחם שמאפשרת קניה ומכירה של
שמונה סוגי מטבעות ושאלו פה על המנעד של האנשים .המנעד
הוא מגילאי ה 20-ועד ה ,80-יכול להגיד לך שממש לאחרונה הגיע
לקוח בן  80מפרדס חנה ,שאלתי אותו מדוע הוא הגיע לפה והוא
אמר שאין לו הרבה מה לעשות והוא מעוניין להשקיע בתחום .מה
שמעניין בהקשר הזה שהוא רצה גם ארנק פרטי משלו ,ארנק
דיגיטלי ואמרתי לו שיוודא שמישהו שהוא סומך עליו ידע היכן הוא
שומר את המפתח הפרטי.
אמיר ברנע
והשילוב עם אלטשולר שחם עצמו עדיין לא קיים עם הגמל פנסיה.
אם תיווצר הלגיטימיות יכול להיות?

שירן קליידרמן
נקודת המבט שלי בתור מנהל אבטחת מידע היא בנושא האמון.
עלינו עושים בדיקות נאותות כל הזמן ולכן הראיה גם היא מי
שהשקיע בנו ,חברה בשם  CDPQשהיא מנהלת קרנות פנסיה
קנדית בין הגדולות בעולם והם שמו יחד עם עוד משקיעים מוסדיים
מעל  600מיליון דולר.
אנחנו גם מבצעים בדיקות נאותות ( )DUE DILIGENCEעל כל
השותפים שלנו ועל פלטפורמות הקריפטו  -המטרה לנהל סיכונים
בצורה המיטבית ולעבוד לפי החוקים .אנחנו גם בונים את כל נושא
הרגולציה יחד עם הרגולטור וזה היום יום שלנו.
בארגון שלנו ,יש שיתוף פעולה בין המחלקות השונות  -המחלקה
המשפטית ,רגולציה ,ניהול סיכונים ,אבטחת מידע ועוד  -ישנה הבנה
שכל נושא האמון ,אבטחה ועמידה בכללים המקובלים ומעבר הם
קריטיים  -על מנת להגן על הלקוחות שלנו.
אני נמצא בתחום הקריפטו משנת  ,2014לגבי השימושיות היינו
מציגים שב 2014-היית יכול לחיות בניו יורק או בהולנד למשל שבוע
אחד בלבד עם ביטקוין ,אחרי שבוע לא יכולת כבר לקנות במכולת
ועוד .היום חד משמעית ,עם אוגמנטציה כמובן של המערכת
הבנקאית וגם ללא ,אתה יכול להסתובב בעולם ולחיות מקצה
לקצה רק על קריפטו .לכן רואים שהשימושיות של הקריפטו הינה
בשיאה היום ,וגופים מוכנים לעבוד עם קריפטו.
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אמיר ברנע

רועי שטיין

בערך משתנה מה זאת אומרת? זה לא בערך קבוע בביטקוין זה
בערך משתנה אז אני לא מבין מה אתה אומר ,כל פעם משווים
לכמה דולרים זה לא? אתה משלם בזה ,אבל הערך הוא לא קבוע.
הלכת למקום ושילמת בביטקוין ,המחיר שם נקוב בדולרים והם
קיבלו את הביטקוין על בסיס השער שלו.

אני לא נמצא בתוך הצוות הפנימי של  CBDCבבנק ישראל,
וההיכרות שלי בנושא זהר ברמה של כל הנכסים הקריפטוגרפיים
ובפרט אלו היציבים .אבל באופן כללי אני יכול לומר כי יש שני מודלים,
אחד זהו מודל שהוא עוקף את המערכת הבנקאית ויש לו יתרונות
אך גם לא מעט חסרונות .השני הוא מודל שגם עליו חושבים ,זה עם
המערכת הבנקאית .עד כמה שידוע לי ,אף אחד לא החליט באיזה
פורמט נכון לעשות את זה ,גם האוסטרלים שסיימו עם ההשקה
עדיין מתלבטים ,זה באמת שני מודלים כלכליים מאוד מאוד שונים.
מבחינת בנק ישראל מאוד חשוב להפריד בין הStable coins-
למטבעות הקריפטוגרפיים שכרגע קיימים .השוק של הStable-
 coinsגדל בצורה מאוד משמעותית גם עם הקריפטו סופג מכות
בחודשים האחרונים לכאן או לכאן ,ה Stable coins-דוהר
קדימה ,יש לו הרבה שימושים בעולם הקריפטו .השאלה שעולה
היא מתי ה Stable coins-יצא ולא ישאר רק בעולם המטבעות
הקריפטוגרפיים ,כלומר שיוכלו לשמש בו כאמצעי תשלום ממש.
הביטקוין לצורך העניין ,כן היו כמה חברות ענק ,שהודיעו שמוכנים
לקבל את התשלום בביטקוין אבל אני לא יודע כמה עסקאות נעשו
ובאמת כמו שאמיר אמר ,הם המירו באותו מהערך הדולרי ,אז זה
לא באמת אמצעי תשלום עדיין .בנק ישראל לא רואה את האפשרות
שנכסים קריפטוגרפים כאלו יהוו אמצעי תשלום.

שירן קליידרמן
מבחינת השימושיות ,גם עם התנודתיות שיש זה שימושי והיום
בארצות הברית ,יותר מ 30%-מהעסקים הקטנים והבינוניים,
מקבלים את המטבעות הגדולים והם ייקחו את הסיכון והאחריות
על התנודתיות העתידית והנוכחית.
אמיר ברנע
תגיד והקנדים השקיעו  600מיליון דולר אצלך ,במניות שלך או לא?
זה כספי עמיתים אצל הקנדים? מהנוסטרו שלהם?
שירן קליידרמן
בסופו של דבר יש להם חשיפה לחברות קריפטו דרך ההשקעה
בצלסיוס ודרך השקעה באפיקים אחרים .הם מאמינים בחברה
שלנו וגם מאמינים בקריפטו כטכנולוגיה וככלי פיננסי שכבר משרת
מיליונים וישרת הרבה יותר.

שלומי שוב
גם לא בעתיד? אין איזושהי מסה קריטית שכשנגיע אליה אתם
תגידו משהו כזה?

רועי שטיין
רועי שטיין
בנק ישראל פרסם לפני שלושה חודשים דוח על התפתחות נכסי
הקריפטו והיציבות הפיננסית במסגרת דוח היציבות הפיננסית
למחצית השנייה של  .2021אני מסכים עם הרבה ממה שמשה
ואילן אומרים אבל אני רוצה לתת כמה דגשים .ה BCB-השיקו
את ה CBDC-שלהם ,אין עדיין הבטחה של תאריך מתי הוא יהיה
מוכן אבל ההשקעה כבר החלה באירופה ולכן זה רק עניין של זמן.
האוסטרלים הודיעו לפני כמה חודשים שהם מוכנים להוציא את
שלהם וסיימו את ההשקה באוסטרליה ,כאשר הם החליטו שאין
כרגע צורך בזה כי המערכת הפיננסית שלהם מספיק יעילה.

אם מספר מדינות מובילות בעולם יהיו מוכנות לקבל את הביטקוין
(או כל מטבע אחר) עבור המיסים שמשלמים משקי הבית ,אז ברור
שהביטקוין יעבור להיות מטבע .אבל לצורך העניין אני לא רואה את
זה קורה ולא חושב שזה אפשרי לוותר על העצמאות הכלכלית
של כל מדינה ולכן ה CBDC-זה איזשהו פתרון .כשאנחנו מדברים
על הקריפטו ,הנכסים הלא יציבים ,זה מבחינתו נכס ולא אמצעי
תשלום ,אפשר להשוות את זה לזהב ולדברים אחרים .אני עדיין לא
מצאתי את מודל התמחור של הביטקוין.

אמיר ברנע

אמיר ברנע

כשאתה מדבר על אירופה ,זה עם המערכת הבנקאית או עוקף
אותה?

כשאתם חושבים על זה ,אתם אומרים שכשבנק ישראל יוציא
שקל דיגיטלי במתכונת של פיאט ,מה זה יעשה למטבעות
הקריפטוגרפים? האם אתה רואה שזה פותר את כל בעיית הסליקה
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FVF

פורום שווי הוגן

FAIR VALUE FORUM

קריפטו בשוק ההון :האם השקעה של חברות
ציבוריות ושל גופים מוסדיים במטבעות
קריפטוגרפיים היא לגיטימית?

ואת בעיית הקשר בין לקוחות? יש כאן שני מימדים כאשר אחד
הוא הקלה במערכת העסקאות .מה הערך המוסף של המטבעות
הקריפטוגרפים כאשר יהיה שקל דיגיטלי של בנק ישראל?
רועי שטיין
בנק ישראל אחראי גם על מערכת התשלומים והסליקה במשק,
והעסקאות המתבצעות במטבעות קריפטוגרפיים נסלקים
בטכנולוגיה אחרת ומבוזרת .בנוסף המאפיין האנונימי בבעלות
הארנקים מקשה על המפקח בתחום זה .יכול להיות שלבן אדם יש
כמה ארנקים והרשות לניירות ערך לא מוכנה לדבר כזה שיתאפשר
לבצע עסקאות בינם לבין עצמם במטבע .יש פה באמת בעיה
רגולטורית של מידע ואינפורמציה שעובדים עליה ועובדים כדי
למצוא פתרונות.
נמרוד ספיר
אני מנכ"ל איגוד בתי השקעות ,מייצג את הגופים המוסדיים גם
בעולם של הפנסיה וגמל וגם בעולם של המוצרים שתחת פיקוח
רשות ניירות ערך.
אני אגיד כמה דברים ,קודם כל ,בסופו של דבר כל הדיון מול
הרגולטור יורד לאותו מוטיב שרואים בכל הדיונים מול הרגולטור,
ובמסגרתו נשאלת השאלה עד כמה התפקיד של הרגולציה הוא
להיות פטרנליסטית ולדאוג ללקוח .בהחלט כמו שאמר גם הממונה,
במוצרים כמו בפנסיה ששם המערכת נוקטת בפטרנליזם דוגמת
הטבות מס ודוגמת החיוב בהפקדות מפנסיה חובה ,באמת יש היגיון
בהגנה גדולה יותר לכאורה ,על כספי החוסכים בהתאם להוראות
שהרשות פירסמה לפני כמה חודשים.
השאלה היא האם במוצרים אחרים בעולמות הגמל צריך את אותה
הגנה המתבטאת באותו קושי להשקיע? אני לא בטוח .קרנות
השתלמות זה משהו אחר מאחר והן זוכות להטבות מס משמעותיות
ולכן יכול להיות.
נקודה חשובה נוספת היא שכעובדה אנחנו רואים שציבור הולך
וגדל מעוניין להשקיע בקריפטו ,גם אם נכנה אותו "מטבע" וגם אם

נכנה אותו "נכס פיננסי" ,ואז הרגולציה לדעתי כן צריכה לתת מענה
לציבור ולאפשר לו את זה .צריך לזכור שאנחנו נמצאים בעולם של
ריבית אפס היום ,אולי ישתנה בקרוב ,ובעולם של היקפים גדולים
ועולים של נכסים של הציבור שעברו למערכת הבנקאית ויושבים
בעו"ש וכדי להשיג תשואה היום צריך לקחת יותר סיכון ולכן זה
מאוד טבעי ונכון להקל ברגולציה בדברים האלה בחלק מאפיקי
ההשקעה.
שלומי שוב
אולי הפוך .הנושא של הריבית אמנם משתנה אבל אנחנו דווקא
בסביבה שמעודדת מינוף במיוחד בנכס שגם ככה מבוסס מינוף.
נמרוד ספיר
אני רוצה לחדד ,לפני הקורונה היו כ 300-מיליארד  ₪בחשבונות
הציבור וכיום אנחנו בלמעלה מ 600-מיליארד  ₪ובהצטברות
הכסף הזה ,ועל רקע הריבית הנמוכה  -סביר להניח שחלק מהכסף
ילך לעולמות המסוכנים יותר כי לציבור אין מה לעשות עם הכספים.
השאלה החשובה היא איך אתה מסדיר את הרגולציה להשקעה
במקומות מסוכנים במוצרי השקעה מוכרים ,לא רק בקרנות נאמנות
אלא גם בעולמות ניהול התיקים .לדעתי בהחלט יש לאפשר את
זה כי כיום לקוח שהולך לעולם של ניהול תיקים לא יכול להשקיע
בדברים כאלה ולדעתי יש לאפשר לו.
חשוב להבין ,אם לא תשלח את הציבור בצורה מוסדרת להשקעה
בקריפטו באמצעות מוצרים קיימים ,מוסדרים ומפוקחים ,הוא פשוט
ילך באופן לא מסודר ופחות מוגן להשקעה במוצרים הללו .ולכן יש
פה מקום להקל על בתי השקעות וחברות הביטוח ולאפשר להן
להיכנס להשקעות במוצרים האלה בצורה מפוקחת יותר .חשוב
לאפשר השקעה מוסדרת בקריפטו ובמטבעות הקריפטו באמצעות
קרנות הנאמנות וניהול התיקים ,בדומה למהלכים בארה"ב ,אחרת
הציבור ישקיע במוצרים בכלים לא מפוקחים על ידי הרגולטור.
כמו כן ,אני חושב שיתרון מאוד גדול של המדינה בעניין הזה שלא
עלה פה לדיון וזה אני מניח מעסיק את רשות המיסים מאוד ,זה כל
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הנושא של ניכוי מס במקור .אם אתה מעודד את הציבור להשקיע
בקריפטו באמצעות כלים לא מפוקחים ובעולמות לא מפוקחים
אתה לא מבצע ניכוי מס במקור אבל אם אתה הולך למוצרים שהם
מפוקחים אתה כן עושה ניכוי מס במקור .חברת ניהול תיקים ,חברת
קרנות נאמנות וגם המוצרים המפוקחים על ידי רשות שוק ההון
כולם מבצעים ניכוי מס במקור והמדינה מרוויחה את גביית המס.
זהו עוד שיקול לטובת מתן אפשרות להשקעה בקריפטו בכלים
הללו.
חשוב לי להגיד משהו נוסף בהיבטים חברתיים ,בראייתי קיימת
בעיה במסגרתה ,ההשקעה היא היום לא מספיק .commodity
היא לא מספיק נגישה לציבור ומורכבת .ולכן כשתקל ותאפשר את
ההשקעה בקריפטו באמצעותת קרנות נאמנות וניהול תיקים וגם
באמצעות החש"בים (חברי בורסה שאינם בנקים) שעובדים בתוך
בתי ההשקעות  -אנחנו במשך שנים מבקשים שיקלו ביכולת של
הציבור להשקיע באמצעות החש"בים ,אזי הנגישות של הציבור
להשקעה במוצרים הללו תהיה יותר גדולה וזה רלוונטי בעיקר
בעולם של ריבית אפס כאלטרנטיבה של סיכון-סיכוי .כך ,אדם
שיש לו מספיק חסכונות ומספיק כסף יוכל להנות – גם מההשקעה
בקריפטו ,מהפיזור ומהסיכון-סיכוי כי את התשואה יותר קשה
להשיג היום וצריך לקחת בשבילה סיכונים.
תומר גם זו לטובה
שלום לכולם ,אני תומר מרשות המיסים ,אני לא נכנס לסוגיית
העברת הכסף לבנקים ,זה נושא שאנו מנסים לפתור אותו עם
הרגולטורים הנוספים .כמובן שבנושא הקריפטו אנו מקווים
שהרגולציה תתקדם במהרה בצורה הטובה ביותר למדינת ישראל
תוך גביית מס אמת ,אנחנו שם ורוצים להתאים את עולם המס
בהתאם .אנו רואים בעולם הזה עולם נכון אך נדרש בו פיקוח
תקין .אנו מקווים שבטווח הקרוב ניתן יהיה לפרסם הנחיות נוספות
לציבור ,מעולם המס ,ואנו מקווים שזה יהיה מהר וטוב הן לציבור הן
לתעשייה והן לרשות המיסים .עד היום היינו בין הראשונים שפרסמו
עמדות בנושא הקריפטו ,כך למשל ,עמדה שמדובר בנכס ובמסגרת
אסדרת עולם הקריפטו אנו בוחנים את העולם הזה.
שלומי שוב
אתם פרסמתם לפני הרשות לניירות ערך ,נכון?

שלומי שוב
אני לא זוכר שיש קוהרנטיות בין העמדות.
תומר גם זו לטובה
ככלל לצרכי מס מדובר בנכס ,שיעור המס הוא ידוע ,אך במקביל
תלוי מה הפעילות שאתה עושה.
עמנואל אבנר
אני מכיר את התחום הזה הרבה מאוד שנים ,להסתכל על הקריפטו
בתור קלאס אחד זו טעות ,כיוון שיש כמה מטבעות שכל אחד מייצג
משהו אחר לחלוטין ,הביטקוין שומר ערך ואתה גם יכול להשתמש
בו כבטוחה לקבלת הלוואות .איטריום יכול להיות גם אמצעי
תשלום ,ולדעתי הוא יותר מתאים לכך .יש את ה layer 2-שזה
כל מיני מטבעות אחרים כמו פוליגון .מטבע כמו פולקדוט משמש
בכלל כאינטראופרביליטי בין בלוקצ׳ן שונים ,מטבע סנד משמש
למשחקים וכן הלאה .יש כאן עולם שלם של כל מיני נכסים שהם
לא דומים אחד לשני ,ואם אנו מסתכלים על הקריפטו ואומרים
נקבע האם זה נכס ,מטבע ,נייר ערך ,חברה זה לא ככה צריך לבדוק
כל אחד לגופו והם ממש לא דומים אחד לשני וזה לא נכון להסתכל
עליהם בתור אחד.
ניר הירשמן
חלק מההתבטאויות בתחום גורמות לי להרגיש כמו באסיפת עובדי
הטקסטיל במאה ה 19 -בדיון האם יש להכניס מכונות תפירה
למפעלים .זה כבר כאן .רק לאחרונה חתם נשיא ארה"ב ג'ו ביידן,
צו נשיאותי שקובע שכדי לבצר את המובילות האמריקאית בעולם
בכלל ובשווקים הפיננסיים בפרט ,יש לפעול למען פיתוח אחראי של
מטבעות דיגיטליים מבוזרים ודולר דיגיטלי .על פי דו"ח של KPMG
 30.2מיליארד דולר הושקעו בחברות קריפטו ובלוקצ'יין ברחבי
העולם בשנת  .2021השוואה לנתוני  SNCמראה כי באותה תקופה
גויסו  1.77מיליארד דולר לחברות ישראליות בתחום ,כלומר5.7% ,
מההשקעות העולמיות .אסור לישראל לפספס את ההזדמנות הזו.
יש כאן עשרות חברות המפתחות טכנולוגיה וזוכות להשקעות
מכל העולם ולמרות זאת ,חברות שונות בתחום סובלות מחסמים
משמעותיים ,ולעיתים אף מאפליה לרעה.

תומר גם זו לטובה
רון צרפתי
אנחנו פרסמנו עמדה שמדובר בנכס מבחינתנו.
סמנכ״ל כספים ורגולציה בבורסת הקריפטו של ישראלי.Bit2C ,
אני חייב לשים את הדברים על השולחן ולהעלות את המקור של
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קריפטו בשוק ההון :האם השקעה של חברות
ציבוריות ושל גופים מוסדיים במטבעות
קריפטוגרפיים היא לגיטימית?

הכאב הכי גדול של התעשייה בארץ כבר שנים ,פגיעה שפוגעת
בתחרות ,בצרכנים ובכלכלה .לב הבעיה זה רשות שוק ההון .דבר
אחד זה אי מתן רישיונות .כמו שדיבר ד"ר ברקת מקודם .חיכו
שיעבור צו איסור הלבנת הון ,ניתן לו את הקרדיט לכמה חודשים
בתקווה שזה יפתר וייתנו רישיונות .דבר שני ,השקעות של מוסדיים
בקריפטו .הדיון פה הוא על הלגיטימציה שלהם ,אני לא מבין איך אין
לגיטימציה לגוף מוסדי להשקיע את הכסף שלו .אני גם לא הבנתי
האם יש איסור להשקעת כספי נוסטרו או רק כספי עמיתים .אני
לא מבין מה האמירה פה של הרשות .זה פער עצום ביחס לעולם
והעובדה שדוחקים גופים פיננסיים למוסדות וצדדים שלישיים
בחו״ל זה בעיה .בנק לאומי פרסם שהוא הולך להציע שירותי מסחר
בקריפטן ,ושהוא הולך לעשות את זה דרך חברת קריפטו מפוקחת
ובעלת רישיון בארה״ב .האמירה של רשות שוק ההון זה שגופי
קריפטו ישראלים לא מקבלים רישיון ואז זה דוחף את הבנקים
והגופים המוסדיים ללכת לארה״ב לחפש שיתופי פעולה עם גופים
זרים בעלי רישיון זר .האם הרשות ובנק ישראל באמתם מעדיפים
שהכספים ונכסי הבסיס ,הקריפטו ,ישבו בארה״ב ולא פה בישראל?
בוא נראה אם בנק ישראל יאשר את זה לבנק לאומי .המשמעות
היא שהפגיעה בתחרות עצומה ,גם אין רישיונות וגם אין השקעות,
והכאב הזה עצום והא נתקע אצל המדינה ואצל הרגולטור .עוד
דבר ,חברת פינטק לא יכולה לעבוד מול מספר רגולטורים שאינם
מסונכרנים ושיש בניהם מלחמות אגו .בתקופת הקורונה למדנו את
המושג "פרויקטור" .אני הייתי מקים פרויקטור לתחום הקריפטו.
הייתה כוונה דומה באוצר לרגולטור על פיננסי וזה נעצר .לא יכול
להיות שזורקים חברת פינטק לשלושה ,ארבעה רגולטורים .לא יכול
להיות שכל כך הרבה רשויות מפקחות על תחום הקריפטו ואין פה
שום מבוגר אחראי.
טל הפלינג
אני אסכם בשאלה או בקשה לשוק כי אמרו פה הרבה דברים
חשובים ונכונים והזמן קצר ,אבל לפני כן חשוב לי להתיחס לטענות
שעלו פה על התמהמהות והשתהות .כמו שמשה ברקת אמר -עד
שצו הלבנת הון לא נכנס לתוקף ,בנובמבר  ,21חששנו מעליה

בסיכון בתחומי הלבנת הון במצב בו היו ניתנים רישיונות .כלומר-
השחקנים ,מבקשי הרישיון ,היו "עולים למגרש" מול הלקוחות,
ולא היו מחילים עליהם חובות זיהוי ודיווח לפי צו הלבנת הון .לרוב,
הלקוחות הם אלה שמחפשים את הנתיבים להלבנת הון ולכן
להעלות גופים כאלו למגרש ,קרי לתת להם רישיון בלי שיש צו
בתוקף ,ובלי חובות לזיהוי ודיווח על לקוחות ,זה סיכון מאוד גבוה
ברמת המדינה מבחינת חשיפות הלבנת הון .לכן ,אנחנו לא חושבים
שהיתה התמהמהות אלא היתה המתנה מחושבת לצו .היום אנחנו
במציאות בה הצו בתוקף מזה חצי שנה ,ומבקשי הרישיון צריכים
לאמץ נהלים להטמעתו באופן עבודתם ולשקף זאת במסגרת
בקשת רישיונם.
מבחינת מבנה הרגולציה הפיננסית ,ממבט על ,אפשר למנות
כמה סוגים של כללים ,בחלוקה גסה ,ואני שואלת את המונחים
מעולם קצת אחר .יש כללים שבין אדם למקום -קרי בין הגוף
הפיננסי למדינה ,וכללים בין אדם לחברו -קרי בין הגוף הפיננסי
והלקוחות .יש גם כללים שהבסיס שלהם תפעולי יותר ,ומגדירים
בעיקר סטנדרטים מינימלים לפעילות המערכת ,וזאת כדי להבטיח
יעילות ושכלול בשווקים ,כמו למשל כללים של זמן מקסימלי של
סליקת עסקאות .בתחום הזה ,של נותני השרותים הפיננסים בכלל,
והקריפטו בפרט ,אנחנו יחסית בתחילת יצירת האסדרה ,החוק
עצמו הוא מ .2017-אז אם להדגים את העקרון שעליו דיברתי ,אני
מסווגת את הכללים של מניעת הלבנת הון ,ככללים בין אדם למקום,
וזה הנושא הראשון שהיינו חייבים להסדיר .הנושא השני שבו צריך
לטפל באופן מידי ,הם כללים בין אדם לחברו -וזה הקשר בין בעל
הרישיון ללקוח ,ואכן פרסמנו לאחרונה שורה של טיוטות חוזרים
בלי אופי כזה שמטרתם להבטיח הגנה על הלקוחות ונכסיהם-
סייבר ,ניהול סיכונים ושמירת מסמכים .אגב ,לא חיכינו עד עכשיו
עם טיפול בראשי הסיכון הללו ,הם קיבלו ביטוי עוד ב 2019בנוהל
הרישוי ,שביקשנו ממבקשי הרישיון להציג כלפינו ,עוד לפני קביעת
הסטנדרטים המחייבים ,איך הם מטפלים בלקוחות ,לרבות שאלות
מאד ספציפיות לקריפטו ,לדוגמא  -איך מטפלים בבקשות משיכה
של לקוחות וכדומה.
חייבים להבין ,שכל הסוגיות האלה משפיעות על האמון של הלקוחות
במערכת הפיננסית החדשה הזו .אם תחום הקריפטו ישאיר את
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הלקוחות חשופים לסיכונים מהותיים ,התעשייה הזו לא תצליח
לעשות את הזינוק שהיא יכולה לעשות .זה חייב להתקיים .מעבר
למינימום ההכרחי הזה ,לתעשית הבלוקצ'יין יש יתרון טכנולוגי
משמעותי ביחס לסוג השלישי של הכללים ברגולציה הפיננסית-
הכללים התפעוליים .קל מאד להדגים אותם בעולם של בורסות ,או
כללי ברוקראז' בארצות הברית ,אבל לא רק .אלו הכללים שקובעים
עמידה בסטנדרטים המינימליים ,כדי שהמערכת התפעולית
תעבוד חלק ,בעיקר בהיבטי העברות כספים ,סליקת ניירות ערך
וכדומה ,שמטרתם להבטיח שהמערכות התשתיתיות של השוק
יאפשרו עבודה מספיק יעילה ומשוכללת .בהיבט התשתיתי ,אין
ספק שהיתרון הטכנולוגי של הבלוקצ'יין הוא אדיר .אגב ,אם משהו
רוצה להראות שהמודל שלו משפר מהותית את העמידה בכללים
מסוימים זה יהיה מעולה לעשות את זה .בהחלט יכול להיות מצב
שתוך כדי התקדמות טכנולוגית נזנחים כללים ישנים היות והם
מתייתרים ,אבל זה העולם הפריבילגי של דיון על רגולציה בבלוקצ'יין
ואני חוזרת לעולם הלא פריבילגי עליו אנחנו מדברים כרגע .אז אני
חוזרת ומזכירה שאת הטיפול בסיכון הלבנת ההון יחסית פתרנו
בישראל ,באמצעות האסדרה ,ועכשיו מטפלים בסיכוני הלקוחות.
בימים אלו אנחנו מטכסים עצה לגבי גיבוש עקרונות שמירת נכס
פיננסי-סיכוני קאסטודי .זה סיכון משמעותי מאד ,של אבדן נכס
של הלקוח ,ואנחנו רואים שבתעשיית הקריפטו הוא מתממש לא
מעט .אנחנו מגבשים את העקרונות לקיום משמורת לנכס פיננסי
של הלקוח ,ובוחנים מודלים בעולם ,ואני מזמינה אתכם לפנות
אלינו אם יש לכם מה להציג לנו בנושא ,עוד טרם פרסום טיוטת
חוזר .צריך להבין שהאמריקאים מסתמכים בעיקר על כללים של
בנקים ,רק ללא התחשבות בסיכון האשראי ,וגם בטיוטת האסדרה
האירופאית מדברים על עקרונות של הון ,ערבות וביטוח .הרפרנס
הבנקאי ,בנטרול סיכון האשראי ,עושה כאן היגיון ,אבל מצד שני ,אני
חושבת שאם אנחנו כרשות שוק ההון נחיל על נותני שרות בנכס
פיננסי שמבצעים שמירה של מטבע וירטואלי את הכללים שנהוגים
במערכת הבנקאית בענין הזה ,הנטל על התעשיה יהיה כבד ,ולכן
אנחנו מחפשים את שביל הזהב למה הם כללי משמורת ראויים,
שמצד אחד יבטיחו שנכסי הלקוחות מספיק בטוחים ,ומצד שני לא
יחדלו פעילות של התעשיה לגמרי.

בתחומי שיפוט שונים בעולם יש תפיסות שונות .יש גם מקומות
שיותר קל לפעול בהם כתוצאה של תת אסדרה ,וקיומו של שוק
פרוץ ,ויש מקומות שבהם הגנות הלקוח יחסית רופפות .אכן העדר
צו נכס פיננסי השפיע על היכולת לפעול בישראל ,בדגש על הקשר
בין גופי הקריפטו לבנקים ,שמנהלים את סיכון הלבנת ההון שלהם,
ואנחנו מבינים שיש גופים שלגביהם למצב הזה היתה השלכה
ישירה על ההחלטה לפעול כאן או שלא לפעול כאן.
אבל אין לנו החלטת מדיניות לקחת בהכרח את הקו המחמיר-
אחזור לדוגמא של הסיכון של שמירת נכס פיננסי .הרגולטורים
שאחריהם אנחנו עוקבים הם מהמתקדמים בעולם -הNYDFS-
בניו יורק וכן המקביל שלו בוויומינג .הדרישות שדורשים שם ,בעיקר
במונחי הון עצמי ,הן כבדות מאוד ,וזו החלטה משמעותית האם
אנו מתרגמים את זה ישירות לתעשייה כאן ומטילים עליה נטל כך
שרק שחקנים עם כתפיים רחבות מאוד יוכלו לעשות משמורת.
הרי ,סוגיית המשמורת זו סוגיה שמתורגמת לכללי התנהגות כמו
הפרדת נכסי לקוחות ,היבטי מניעת מעילות והונאות ,אבל היא
מתרגמת גם לנושאים עם עלות כלכלית כבדה -ביטוח והון עצמי.
עכשיו יש פה שאלה של איזון בתכליות החוק ,בין הגדלת התחרות
ובין שמירה על סביבה בטוחה ללקוח .בכל מקרה ,במצב כיום
בישראל ,של דרישת הון מינימלית לפי החוק ,התיאבון לסיכון
בתעשייה הוא גדול -יש אפסייד משמעותי לגופים בפעילות ,והסיכון
הוא לנכס של הלקוחות ,ובזה צריך לטפל .במענה לשאלה שלך על
הבריחה לחו"ל -אני לא מתחמקת ,אנחנו מכירים את המציאות טוב
מאוד ,אבל כמו שאמרתי -סברנו שזה יהיה לא אחראי לתת רישיון
קריפטו בישראל ,ללא קיומו של צו בתוקף ,תוך חשש שלדבר הזה
יהיו השלכות על המעמד של ישראל בארגון ה.FATF -
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אבישי עובדיה

את חשה שאנחנו בפיגור לעונת ארצות אחרות?

אני חושב שיש פה איזו הבנה שגויה לגבי השקעות בווב .3אני מגיע
מעולמות של קרן הון-סיכון שמשקיעה רק בתחום הזה ,לא מדובר
במטבעות ומסחר מבחינתנו ,אנחנו לא קרן גידור ולא מסתכלים על
זה כמסחר ,אלא אנו רואים דור חדש של אינטרנט אחרי דור  1ודור
 ,1הגיע הדור השלישי .המיזמים שאנו משקיעים בהם הן חברות
סטארטאפ לכל דבר .הטוקן הוא חלק משמעותי מהפעילות של
אותו מוצר .אז כשאנו מסתכלים על טכנולוגיה ,אני רואה את כל

טל הפלינג
ממש לא .לישראל חוק מתקדם מ ,2017-ונוהל רישוי יעודי לקריפטו
מ ,2019-אלו שנים מאד מוקדמות ביחס למה שקורה בעולם.

80

אז איך את מסבירה שאנשים מסיטים לחוץ לארץ ואומרים שאם
הרגולטור לא יפעל ההון יברח לחו"ל? איך זה קורה אם המערכת
הרגולטורית שלנו איננה בפיגור?
טל הפלינג

הבלבול פה ,אנו משקיעים ביזמים וטכנולוגיה ויום אחד היא יכולה
להיות סחירה ,ומבחינתנו זה ה  ,Exit Strategyזיהינו שזה משהו
שמבלבל הרבה מאוד רגולטורים .ה IPO-בקריפטו ה מתרחש
הרבה יותר מוקדם ,הוא יכול להתרחש ממש מיד לאחר שהחברה
גייסה כסף ולכן כשאתם שואלים באיזה רשות לתקוף את זה קשה
מאוד לענות .אז צריך להבין שיש כאן שינוי פרדיגמה פה .האם זה
סחיר או לא זה לא מעניין ,אלא אם יש פה טכנולוגיה.
אני מחזק את מה שניר אמר .החברות שלנו יוצאות לחו״ל ומגייסות
עובדים בחו״ל ,הרבה יותר קל להן בחו״ל .יש עובדים שסוגרים להם
חשבונות בנק ,והם לא יכולים לקבל את המשכורות שלהם כי הם
קיבלו מתישהו איזה בונוס בטוקן ,יש כאן הכבדה רגולטורית שהיא
לא מהעניין.
שלומי שוב
אבישי אז מה הפתרון שלך ,למעשה פרוייקטור כמו שרון הציע?
אבישי עובדיה
אני חושב שזה רעיון נהדר ,אנחנו מבלים כקרן שלושים אחוז מהזמן
בהסברה ,לי יש סדרת טורים בגלובס  -״מבוא לדור השלישי של
האינטרנט״ ,אנחנו עושים הרצאות  Web3לרגולטורים ומוסדיים.,
ואנו קודם מסבירים מה זה האירוע הזה של הדור השלישי ,אבל גם
כמה מסוכן ובעייתי שישראל לא תהיה דומיננטית באירוע הזה .כי
העולם לא עוצר 15 ,מיליארד דולר גוייסו רק ב .2021וזה בכל הטופ
קרנות של ארה״ב .קרנות הפנסיה של האוניברסיטאות בארה״ב
השקיעו בקרנות שמשקיעות היום באותו מיזם מבוזר ברחבי
העולם .אז הכסף זורם ,והשאלה היא האם הכסף שלנו כאזרחי
ישראל יזרום גם לשם .כן היית רוצה שיהיה גוף מוסדי שינהל את
הכסף וישקיע בצורה חכמה ומוסדרת .התעשייה הזו תלך ותגדל
ואני חושש שישראל לא תוכל להדביק את פער העושר הידע והון
הזה.
ניצן שילון (לא נכח פיזית בדיון אך ,תגובתו התווספה לדיון)
באופן כללי ,דעתי לגבי רגולציה של מטבעות קריפטוגרפים ככלל
וביטקוין בפרט ,מושתתת על העקרונות המנחים הבאים:
 .1המבנה הרגולטורי הקיים אינו מתאים למציאות של מטבעות
קריפטו ,הן מההיבט של הגנת משקיעים והן מההיבט של פיתוח
שוק .לכן ,לטעמי ,כל ההיצמדות ל Howey test-היא אנכרוניסטית.
למשל ,הדרישה להשקעת ״כסף״ אינה רלבנטית  -חשוב שאנשים
שהשקיעו בני״ע על גבי הבלוקציין תמורת עבודה או שירותים יהיו
מוגנים ,גם אם לא מדובר בהשקעה תמורת כסף מזומן .מאידך,

הגדרת ני״ע ככזה עקב ציפיה לעשיית רווחים כתוצאה ממאמץ
של אחרים  -כפי שמבחן  Howeyדורש  -יכולה בהחלט להיות
מרחיבה מידי בעולם של קריפטו ,משום שגם מטבעות דיגיטלים
מסוימים שהם במובהק סחורות או מטבעות עלולים ליפול להגדרה
הזו.
 .2לטעמי ,מכיוון שבעולם הקריפטו ישנו הרבה פעמים עירבוב של
קטגוריות מסורתיות שונות במכשיר אחד ,אנחנו צריכים להיצמד
לשני עקרונות מנחים .האחד צריך להיות דומה להלכת העיקר
והטפל במשפט המנהלי .כלומר ,צריך לשאול את עצמינו מהי
הפונקציה העיקרית שהמכשיר הקריפטוגרפי מעניק למחזיקים
בו .העקרון השני צריך להיות פרשנות תכליתית ,ובמסגרתה צריך
לשאול איזה סוג של הגנה המשקיעים בכל מקרה נתון באמת
צריכים .האם דיני ני״ע המהותיים והסעדים הפרוצדורלים הנלווים
אליהם  -בייחוד התביעה הנגזרת והייצוגית ,הם אלה שיגנו על
המשקיעים ,או פיקוח מוניטרי או אחר יהיה יותר אפקטיבי.
 .3אם מצמצמים את הדיון לרגולציה של מטבעות דיגיטלים
״אמיתיים״ שנועדו להחליף מטבעות פיאט ,כגון ביטקוין ,אתריום
ולייטקוין ,הרי שברור שמדובר בסחורה ולא בני״ע .זה גם מה שיו״ר
רשות ני״ע בארה״ב דאז ,ג׳יי קלייטון ,הכריז עוד ב ,2018-ונימק
את דעתו בכך שמדובר במטבעות שאינם מהווים חוזה השקעה.
מדיניות האכיפה של ה SEC-עקבית עם דעה זו גם היום.
אמיר ברנע
אני יוצא קצת מבולבל כי לכאורה מה שאומרת הרגולציה אלה
דברים נכונים .האם ניתן לאפשר השקעה בקרנות פנסיה בלי
שמובטח הנכס? אני קצת מבולבל כי כולם מבינים שהרכבת יצאה
מהתחנה ,יכול להיות שאנחנו כקונבנציונליים לא מבינים את העולם
הזה עד הסוף ,אך אתם הצעירים כן מבינים אותו ,ולכן צריך לתרום
לו ולעבור אליו .השאלה אבל באיזה מהירות .על פי התעשייה פה
העיכוב הוא אצלם .ואני שואל את עצמי באמת כיצד נכון לבנות
את המערכת ,ולקדם אותה? כי זו מערכת של העתיד .לצערי
אינני מסוגל להבין איך וועדת השקעות תחליט אם ומתי להשקיע
בקריפטו? אבל כנראה שבגלל שחומר הלימוד שלימדתי או חומר
שכלול בספרי הלימוד הישנים יותר ואיננו כולל את אותם פרקים
שמדברים על שימושיות הקריפטו.
שלומי שוב
טוב אנו מסיימים .התחושה שלי מהדיון היא שלא מדובר בעוד נושא,
אלא בנושא שמשנה סדרי בראשית בכל העולם הפיננסי ,והוא
מאתגר היטב את מושגי היסוד של תורת המימון .הרגשנו את זה
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היום במפגש בין מומחי המימון המסורתי לבין נציגי התעשייה .יכול
להיות וכנראה שהתחום עדיין לא בשל ,אבל התחושה שלי שמדובר
בשינוי טקטוני ואנחנו כרגע רק רואים סימנים ראשונים .המהפיכה
המלאה תגיע בעתיד והיא לטעמי תגיע מהדור הצעיר והרגולטורים
יצליחו אולי לעכב אותה ,אך לא למנוע אותה .על רקע זה אני חושב
שזה מאוד נכון ששר האוצר ומשרד האוצר לקחו את הנושא על
האג׳נדה שלהם וזה עניין ברמה לאומית וכל מה שהם צריכים
לעשות זה לקחת את כל הזוויות שהיו פה על השולחן ולשבת כולם
ביחד כדי לקבל החלטות שישמרו ואף יחזקו את היתרון האיכותי
של ישראל.
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FVF

פורום שווי הוגן

FAIR VALUE FORUM

הכניסה לתוקף של מודל
הפסדי האשראי החזויים
( )CECLבבנקים:
יישום והשלכות על
רווחיות הבנקים והתשואה
להון"

תאריך המפגש 9 :במאי 2022
נושא המפגש" :הכניסה לתוקף של מודל הפסדי האשראי החזויים ( )CECLבבנקים :יישום והשלכות על רווחיות הבנקים והתשואה להון"
קישור לחומר רקע למפגש:

לחץ כאן

קישור לרשימת המשתתפים:

לחץ כאן

צוות מקצועי :עמית הראל ,נתנאל חכמי-לוי ,מיכל ילין ומאיה ברנבוים
שלומי שוב
בוקר טוב ,אנו עוסקים הבוקר בנושא תחילת היישום של מודל
הפסדי האשראי החזויים האמריקאי – ה CECL -בבנקים בישראל
החל מדוחות הרבעון הראשון שיתפרסמו בקרוב מאד – בעוד
כשבוע שבועיים .בחברות כרטיסי האשראי המודל החדש יכנס
רק בעוד שנה ,ב .1.1.23 -מדובר במודל חשבונאי חדש ומהפכני
מבחינה קונספטואלית שהגיע כחלק מהפקת הלקחים בעולם
מהמשבר הפיננסי של  2008שאז הטענה היתה שהפסדי האשראי
הגיעו באיחור ובאופן חלקי .בעוד המודל החשבונאי הקיים ניסה

לאמוד הפסדים שכבר התהוו גם אם טרם נודע עליהם ,הרי
שהמודל החדש מנסה מראש לאמוד את ההפסדים שעוד יהיו לכל
אורך חייו החוזיים של החוב .כלומר ,בנקודת המוצא המודל החדש
מודד טווח רחב של הפסדים פוטנציאליים.
הנקודה המרכזית היא שמדובר באומדן וכאן נכנס גם ההיבט
המתודולוגי ,היבטי ממשל תאגידי והאומדנים הנוגעים לתחזיות .אם
עד עכשיו ההפרשות נקבעו בהתאם למסגרת פחות או יותר אחידה
בהתאם להוראות הפיקוח (אם כי כל בנק נדרש לבצע ההתאמות
איכותיות ,אשר השתכללו עם פרוץ משבר הקורונה) ,הרי שכיום
המתודולוגיה והפרמטרים האומדניים שלה פתוחים לבחירת כל
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בנק ויש כאן פוטנציאל ליצירת שונות משמעותית בין הבנקים,
במיוחד במדידת הרווחיות .זה מזכיר לי קצת את נושא כניסת השווי
ההוגן לחברות הנדלן המניב – למרות שהגדרה התיאורטית היא
אותה הגדרה למתודולוגיה שנבחרת ובמיוחד לפרמטרים שמוצבים
בה יש פוטנציאל לייצר שונות רבה בין החברות המדווחות.
בעוד בארה"ב המעבר לראשונה בבנקים הגדולים היה גידול של
עשרות אחוזים– למשל ,בBank of America ,JPMorgan-
 ,Citygroupזה היה סביב ה( 30% -אם כי היתה שם גם שונות רבה
בהשלכות וקשה להתייחס במקשה אחת לכל הכמות העצומה של
הבנקים בארה"ב) בתחילת  2020ראינו שהמעבר בישראל היה
מינורי יחסי כ 10-אחוז .מעבר לכך ,שקשה להשוות כי המוצרים
שם שונים מאוד ביחס לישראל ,נכנסים לכאן גם משני משתנים
עיקריים :שמרנות שהכתיב הפיקוח בישראל וראינו אז זה היטב
למשל במשכנתאות כשלפי המולד החדש הבנקים מקטינים את
ההפרשות בגינן והסיבה השנייה היא העיתוי  -המעבר האמריקאי
היה ברבעון הראשון של  2020על רקע תחילת הקורונה כך שיתכן
והיתה לכך השפעה (למרות שברבעון הראשון של  2020נרשמו
שם גם הפרשות גדולות מאד) .צריך לזכור גם שבמעבר כזה קיים
תמיד גם חשש משיפטינג כלומר ניהול רווחים חשבונאי – הרי
ככל שנזקוף יותר הפסדים אחורה כך שהתשואה להון קדימה
תגדל ..כלומר אף פעם לא יהיה דיווח על ההפסדים הנ"ל ברווחים
המדווחים ובתשואה להון.
עשינו לקראת הדיון ניתוח של דוחות הבנקים – כפי ששלחנו לכם
במצגת אתמול  -וממה שאנחנו רואים את הקפיצה הכי גדולה
יחסית בהפרשה במסחרי עשו מזרחי טפחות ולאומי .אבל גם
כעת הפועלים בעל יחס הכיסוי הגדול ביותר במסחרי והבינלאומי
הנמוך ביותר .בפרטיים ללא משכנתאות שזה האשראי הצרכני
רואים שאת הקפיצה הכי גדולה עשה בנק הפועלים .ללאומי יש את
שיעור הכיסוי הגבוה ביותר כאן בעוד למזרחי ולבינלאומי יש שיעור
הכיסוי הנמוך ביותר  -נמוך משמעותית ביחס לבנקים האחרים.
במשכנתאות אנחנו רואים את יחס הכיסוי הנמוך ביותר בעקבות
יישום המודל בלאומי .בסה"כ שיעור הכיסוי הגבוה ביותר הוא של
הפועלים.
אז זה נכון שלפער המתודולוגי יש השפעה למרות שתיאורטית זה לא
אמור להיות אבל בתכלס שני האלמנטים הכי משפיעים הם תמהיל
הלקוחות והתחזיות לעתיד .אפשר לחלק בגסות את המתודולוגיות
לשתי עיקריות :חד שלבית – שמבוססת על הפסדי עבר בתוספת
תחזית לעתיד על בסיס איכותי והשנייה שהיא דו שלבית ולכאורה
מדוייקת יותר היא ה  .PD LGD -כלומר ,הסתברות לכשל והפסד
בהינתן כשל .כמובן שבשביל ליישם את המתודולוגיה המדויקת
יותר צריך סטטיסטיקות איכותיות ומידע מהימן על העבר וזה לא
בהכרח קיים בכל בנק ודורש בניית מערכות.
לכאורה מהנתונים שהצגנו וחיבור למתודולוגיה עליה דיווחו
הבנקים ניתן לראות שהמודל הזה מביא לכאורה לתוצאות נמוכות
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יותר של הפרשה – אבל צריך להיזהר לדעתי מלהסיק מסקנות כי
בתוך היישום של המודל יש הרבה מאד שיקול דעת ופרמטרים
שיכולים להשפיע הרבה יותר מהשם הכללי של המתודולוגיה .כמו
למשל ,איך קובעים את קבוצות הנכסים הרלוונטיים לצורך המודל
או מהי תקופת התחזית הספציפית לפני החזרה להיסטוריה .הרי
נדרש לבצע תחזית ספציפית לתקופה שלגביה יש ביסוס לנתונים
ולאחרי תקופה זו יש חזרה להיסטוריה ,כך שיש הרבה שיקול דעת
לגבי תקופות התחזית הניתנות לביסוס .אפשר גם לראות שחלק
מהבנקים מדווחים שהם נמצאים בתהליך למידה והמתודולוגיות
עוד צפויות להתעדכן .צריך לזכור שלבנקים בישראל אין את הניסיון
שהיה לבנקים האמריקאיים כמו למשל סיטי בנק שכבר למועד
המעבר – עבד שנים עם מודלים פנימיים מתקדמים.
ההשוואה ל  IFRS -היא חשובה לאור העובדה כי החוץ בנקאי
בישראל מיישמים  IFRSוכאם יש פער גאפ משמעותי בין התקינות.
להבדיל מהמודל האמריקאי ,המודל הבינלאומי שנקרא  ECLגם
מתייחס להפסדי האשראי החזויים אבל הוא מקל יותר או נכון
אולי להגיד מתוחכם יותר מבחינה דיווחית וקובע שלושה שלבים
לגבי הלוואה תקינה שניתנה – שלב המוצא הוא מועד מתן הלוואה,
השלב השני הוא בהידרדרות משמעותית בסיכון האשראי של
הלווה והשלב השלישי הוא כשל אשראי .בשלב הראשון מתבצעת
הפרשה להפסדי אשראי חזויים רק בגין אירועי כשל שצפויים ל12 -
חודשים קדימה ורק אם עוברים לשלב השני רושמים את ההפרשה
על מלוא תקופה ההלוואה בדומה ל.CECL -
כלומר ,במודל הבינלאומי ההפרשה על לקוחות תקינים תהיה
בהכרח נמוכה יותר ,ורואים את זה בהשוואות בין שיעור הכיסוי של
הבנקים האירופאיים לעומת שיעור כיסוי של הבנקים האמריקאיים.
מנגד ,במקרה של הידרדרות בסיכון אשראי תהיה קפיצה חד
פעמית בהפרשות ב IFRS -שיכולה להשפיע משמעותית לרעה
על התוצאות הרבעוניות.
במצגת שהעברנו לכם אתמול עשינו דוגמה תיאורטית שממחישה
את הפער המשמעותי בין שני המודלים החשבונאיים במועד מתן
ההלוואה .חישבנו את הפסדי האשראי החזויה במתודולוגיה הכי
פשוטה שיש על בסיס ה .spread-ואפשר לראות מהגרף שהפער
בין המודלים כמובן מתרחב ככל שאורך תקופת ההלוואה גדל וככל
שה spread-גדל.
הקוריוז הוא שלמרות שבד"כ אנחנו רגילים שהתקינה הבינלאומית
ליברלית יותר בהקשר של שיטות ואומדנים ,דווקא בהקשר של
הפסדי אשראי החזויים היא נוקשה יותר ודורשת שימוש במודלים
מורכבים יותר IFRS9 .לא מאפשר שימוש במודלים איכותיים ודי
מחייב שימוש במודלים סטטיסטיים – האמריקאי הרבה יותר "גמיש"
בנושא.
בגדול ,אני חושב שיש כאן טרייד – אוף ,כמו כל דבר בחיים ,מצד
אחד המודל של ה  IFRS -הוא יותר חכם ומצמצם את הבעיה של
רישום ההפסד ב  DAY 1 -כלומר ,את הדאבל קאונטינג ,גם אם
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זה לא הנימוק הרשמי של ה ( IFRS -אלא יותר הנושא היישומי).
אבל מצד שני היישום שלו דורש יותר שיקול דעת בהקשר של מה
זאת הידרדרות משמעותית בסיכון האשראי וראינו את הפוליטיקה
שהיתה בהקשר של הבנקים האירופאיים בקורונה שמצאו כל מיני
תירוצים למה זאת לא הידרדרות..
מה שכן ,אני בכלל חושב ששני המודלים האלה בעייתיים מבחינה
חשבונאית כי הם יוצרים בהגדרה הפסד ב ,DAY 1 -גם אם זה לא
חדש מבחינת הבנקים לאור ההפרשה הקבוצתית שהיתה קיימת
גם בעבר .אבל המודל החדש מחדד את הבעיה .תחשבו על בנק
שיגדיל את היקף ההלוואות שלו ברבעון – זה אומר שיגדיל בהתאם
מיידית את ההפרשה..
הכי נכון לדעתי היה לכת עם המודל החשבונאי שהוצע בהתחלה
שהיא רישום של הריבית הבסיסית באופן שוטף ,בעוד הספרייד
נרשם במעין "מחסנית" שמתעדכנת כל הזמן בהתאם לשינויים
בסיכון האשראי – דוגמה לטיפול בביטוח .כלומר ,טיפול כבר
דרך מודל ההכרה בהכנסה מריבית .אבל לא הלכו על זה בסוף,
כנראה לאור מורכבות היישום .אגב ,לפי ה IFRS -מטפלים בזה
דרך ההכרה בהכנסה ,במקרה של אשראי שפגום מלכתחילה או
אשראי שנמצא בשלב השלישי כאמור.
אז זה נכון שככל שאין גידול בהיקף ההלוואות או שינוי בתחזית,
לכאורה לא אמורה להיות השפעה ,אבל אין ספק שזה יוצר
ארביטרז' חשבונאי לטובת הגופים החוץ בנקאיים– לרבות שימו
לב חברות הביטוח שנמצאות משמעותית עמוק בתחום האשראי
לעסקים לזמן ארוך .זאת ביחס לבנקים (ולחברות כרטיסי אשראי
עוד שנה) שנדרשים ליישם את ה  .CECL -תחשבו רק על היבט
של דרישות ההון ..זה מצב מוזר שנובע מכך שישראל נמצאת ,כפי
שכבר אמרתי בעבר ,בחברה לא טובה של מדינות עולם שלישי
בודדות שלמרות שמיישמות  IFRSלגבי חברות ציבוריות לא
מיישמות זאת לגבי הבנקים.
שימו לב ,הארביטרז הזה גדל ככל שתקופת ההלוואה ארוכה יותר
והספרייד גבוה יותר ,אז יכול ליצור השפעות ריאליות מעניינות על
התחרות בתחום האשראי בישראל .אגב ,יש עוד אפקט מקזז שהרי
הפגיעה בהון אמורה לקזז את אפקט הפגיעה ברווח על התשואה
להון שהרי המכנה יותר קטן.

היבט מעניין נוסף הוא היבט המס .כידוע לאור העובדה שמדובר
בהוצאות של העסק רשות המיסים מכירה לבנקים בהוצאה
בעיקר בגין ההפרשה הספציפית בשונה מיתר החברות .לכן
לכאורה המעבר למודל החדש לא אמור להשפיע .למרות זאת,
במשכנתאות ,לאור יצירת ההפרשה במודל הקודם לפי עומק
הפיגור רשות המיסים הכירה בחלק משמעותי ממנה בגבולות
מסוימים ולא כבר בהתחלה ,אבל בערך כ 35% -שזה משמעותי.
ולכן המעבר כעת יכול להיות מעניין ,כי הוא לכאורה מחדד את
הנושא הקבוצתי מבוסס העתיד .אני רואה שיש לנו כאן היום גם
נציגים מרשות המיסים.
למרות שראינו בדוחות השנתיים האחרונים את ההשפעה ליום
המעבר על המערכת הבנקאית ,העיקר עדיין לפנינו והוא ההשפעה
על התוצאות השוטפות ואת זה כבר נראה בדוחות הרבעון הראשון
של הבנקים .הרי מדובר כאן במודל חשבונאי אנטי מחזורי ולכן
לכאורה בתקופות טובות צריך להגדיל את ההפרשות ולהיפך .יש
כאן שאלה גדולה גם בנוגע לשיקול הדעת הרב שניתן להנהלות
ביישום ועד כמה יהיו כאן גם אפקטים של ניהול רווחים .ושאלה
נוספת בנוגע לתנודתיות של התוצאות והשקיפות שלהן  -ותחשבו
למשל מה היה קורה אם היינו מיישמים  CECLכבר בתחילת
הקורונה וחוטפים תנודה חזקה.
בכל מקרה ,המודלים עוד צריכים להתפתח ולהתחבר לניהול
הסיכונים של הבנק – כלומר עם כל הכבוד להשפעה הדיווחית
לכשעצמה – המטרה העיקרית היא חיבור של הדיווח לראייה
העסקית וניהול נכון יותר של מתן האשראי בבנקים (זה דומה למשל
למהפכה החשבונאית של תקן  17בביטוח שתיכנס או של תקן 15
בהכרה בהכנסה שכבר נכנסה) זה חלק מרכזי לדעתי ולכן הזמנו
לכאן היום את נציגי הפיקוח בראשות אור סופר ואת מציגי הבנקים –
גם מהכספים וגם מניהול הסיכונים כי זה משהו שאמור לעבוד יחד.
אמיר ברנע
אני מאוד סקרן לשמוע את אור סופר ולכן אהיה מאוד קצר .יש לי
שלוש שאלות ושתי הערות .השאלה הראשונה היא האם ההנחיות
של ה CECL-הן טהורות-חשבונאיות ללא השלכות תזרימיות ולכן
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אין להן השפעה כלכלית? האם קיימת השפעה כלכלית על יעילות
הבנקים והחלטות הבנקים? הכנתי רשימה של השלכות ההוראות
החשבונאיות של  CECLעל הפעילות הבנקאית ,העסקית .לצורך
העניין ,אדגים במהירות :ברור שיש השפעה על ההון העצמי
בוודאי בהתייחס לצבר האשראי הקיים ,ככל שהלימות ההון היא
רלוונטית .אם הדיווח הזה ישפיע גם על הרווח השנתי תהיינה גם
השלכות על יכולת הבנקים לשלם דיבידנד ,זה ברור מאליו .יש
שיקולים במתן אשראי ,האם עצם ההוראה הזו תשפיע על הבנקים
איזה אשראי לתת? מה משך האשראי שיינתן? אם הטענה פה
שההפרשה היא פרופורציונלית למשך האשראי ,האם יהיה לה
השלכה לקיצור האשראי או למשל לעבור לאשראי מסוג אחר כגון
רכישת אגרות חוב .דיברנו על ההבחנה בין טיפול חשבונאי באג"ח,
גם כן הלוואה לציבור ,אין הבדל כלכלי בין רכישת אג"ח של אותה
פירמה או מתן אשראי לאותה פירמה לאותה תקופה ,אבל לכאורה
הוראות ה CECL-יצרו פער ומשמעותי בניהם .מכאן בסה"כ יכול
להיות שתהיה השפעה עסקית להוראות אלו .לא נשכח את נושא
תוחלת הרווח החשבונאי של הבנק ,תשואת ההון והתנודתיות
שלה .באותה מידה שהאנליסטים משתמשים בה .אגיד מילה על
הסתרת התנודתיות ,באיזו מידה זה צעד לגיטימי מנקודת הצגת
דוחות נכונים? נדבר על זה עוד מעט .הפרשת  CECLהוצגה כאן
בתור אלמנט אנטי-מחזורי שיוצר "מחסנית" לתקופות משבר .אבל
אנו חותרים לא לשמרנות לשמה אלא להצגה נכונה של התוצאות
העסקיות .נוצר מעבר לחשבונאות מאזנית במקום חשבונאות רווח
והפסד שאולי נוחה לרגולציה .בניית מודל דינאמי ,מה משמעות
ההפרשה שאינה חד פעמית ,קיימת הפרשה חד פעמית שצוינה
ב 1.6-מיליון ,אבל זה לא כל כך מעניין כמו התמונה בon going-
ופה זה מודל דינאמי שהוא פונקציה של גידול באשראי מצד אחד
וכמובן אשראי קיים ואשראי חדש ,איך הם משפיעים יחד על
ההפרשה? האם זה רק חשבונאי או גם כלכלי-עסקי? התשובה היא
גם כלכלי-עסקי ,זה לא דבר שנפתר במסגרת החשבונאית .שאלה
שניה היא מה מידת העקביות של ה CECL-עם כל פונקציית מתן
האשראי בבנקים? הרי בנקים מתמחרים אשראי ,אנו מכירים את
תמחור האשראי ,בתוכו קיימת פרמיית סיכון .האם אפשרי פער
בין תמחור האשראי לבין ההפרשה המיידית שנדרשת במסגרת
ה ?CECL-האם זה אותו דבר? האם בבנק יכולים להיות שני
מודלים מקבילים ,פעם אחת לתמחור אשראי ופעם שניה לנושא
ההפרשה החשבונאית? האם רואים בהפרשה את הערך הנוכחי של
פרמיית הסיכון לאורך חיי ההלוואה? אם כן אז זה עקבי .השאלה
היא אם באמת בדוחות הרבעון הקרוב תהיה התייחסות לשאלה
זו .השאלה השלישית היא האם זה משפר את הדיווח החשבונאי?
מופעלת גישה "שמרנית" .אותי לימדו פעם שאם נרשמת הוצאה
צריך לרשום מולה את ההכנסה ,צריך עקביות בין שני הדברים
האלה .פה מה שקורה זה שאת ההוצאה אנחנו מהוונים ליום מתן
ההלוואה ואת ההכנסה לא ,יש גם אלמנט הכנסתי שגלום בפרמיית
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הסיכון .אז אנחנו מוותרים על הרווח השנתי שנותן אינדיקציה לשווי.
השאלה היא אם אנחנו מודעים לזה עד הסוף? יכול להיות שיגידו לי
שלא מדובר בגורמים מהותיים ,לפי דעתי המספרים האלו הם כן
מהותיים והם לא שוליים .ההשפעה על הרווח היא כן משמעותית.
אז אני אומר שה matching-הוא חשוב ואנחנו מוותרים חלקית
עליו .הדבר השני הוא הקטנת התנודתיות ,דבר מאוד בעייתי,
אנליסט רוצה לדעת מה ההשפעה של משבר על המערכת
הבנקאית ,ואנחנו מסתירים את זה כי יש "מחסניות" ולקזז הוצאות
שרשמנו בעבר ,משמע יוצרים יציבות מלאכותית ברווח החשבונאי.
אם היציבות נובעת ממציאות כלכלית אין בעיה ,אבל אם היא נובעת
מהנחיות חשבונאיות ,נוצרת בעיה .בנוגע לשתי ההערות שציינתי,
הראשונה היא המעבר מחשבונאות נכסית לתזרימית כפי שציינו
שעונה יותר על דרישות הרגולציה ופחות על דרישות אנליטיות.
השנייה היא שבעצם עוברים לחשבונאות של הנחות וצפי לעומת
חשבונאות עובדתית .מה עדיף  -חשבונאות עובדתית אולי פחות
רלוונטית או חשבונאות של הנחות וצפי שלא ניתנת להשוואה
רוחבית .מה הקו שעובר בין שתי המתודולוגיות האלה של דיווח
חשבונאי ,הולכים באופן די גס לחשבונאות של צפי ,הנחות ושוב אני
אומר שאם לא יהיה פירוט בדוחות ,מה ההנחות שנלקחו ,השאלה
היא אם הדוחות הכספיים של הבנקים שהם הבסיס להערכת שווי
של הבנקים ,ימשיכו להיות רלוונטיים כפי שהיו בעבר.
אור סופר
נעים מאוד להיות פה ,ואני שמח על האפשרות להתייחס .עלו פה
הרבה סוגיות שהן גם מורכבות וגם מעניינות ,ואני מקווה שהמצגת
שאציג תיתן מענה לפחות לחלקן.
אני רוצה להתחיל בחזרה לבסיס ,לשאלה מדוע העולם החשבונאי
כולו ,ארה"ב ,אירופה וה ,IFRS-הגיע למסקנה שחייבים לעשות
שינוי יסודי ,שינוי קונספט ,בשיטת ההכרה בהפסדי אשראי.
(מציג מצגת) מה שאנחנו רואים בשקף השני זה בעצם תמצית
הסיפור כולו .ה ,"too little too late" -ובארה"ב יש המוסיפים
גם " ."too longהגרפים הללו מראים באופן ברור את הכישלון של
שיטת "ההפסד הנצבר" כאשר היא נתקלה במבחן האמיתי שלה,
מבחן של משבר פיננסי משמעותי .רואים שבשנים 2004-2007
שהיו שנות צמיחה כלכלית וגידול גדול בהיקפי אשראי ,חלה ירידה
דרמטית בשיעור הכיסוי של ההפרשות ,עד לרמה של בערך  .1%אז
בא המשבר ,ורואים שבשיא שלו ,בשנים  ,2008-2009כאשר שיעור
המחיקות החל לזנק ,גם ההפרשות קפצו מעלה ,משיעור של 1%
ל .3.5%-הבנקים נאלצו לבנות את ההפרשות האדירות הללו תוך
כדי המשבר ,באופן פרו מחזורי מובהק ,על כל ההשלכות הכלכליות
והעסקיות של מהלך כזה .זה היה כישלון גדול ,כישלון יקר ,וזה
בדיוק מה שה CECL-בא לתקן .בשקף השלישי מוצגות מטרות
ה ,CECL-הנקודה הראשונה פה היא הכותרת ,המעבר למודל
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הפסד צפוי .בארה"ב החליטו לעשות מעבר מלא ,ולא חצי מעבר
כמו במודל האחר ,כאשר הרעיון הוא להקדים את בניית ההפרשות
לשלב שלפני פרוץ משבר ,שלב בו מזהים גידול בסיכונים ,אך הם
עדיין לא מתממשים .הרעיון הוא שבאופן זה ,כאשר המשבר יפרוץ,
הבנקים כבר יהיו ערוכים עם רזרבות מוכנות וכל מה שצריך .זה
הקונספט .לעניין הביטוי  ,leading vs laggingזה בא להגיד
שבשיטה הקיימת הדוחות הכספיים למעשה כל הזמן נמצאים
במרדף אחרי האירועים .לוקח זמן רב עד שהם משקפים את
ההפסדים כך שהם נעשים במידה רבה לא רלבנטיים .הCECL-
כאמור מחייב מעבר מלא למודל הפסד צפוי ,בזמן שהמודל האחר,
של ה IFRS-מבצע למעשה חצי מעבר ,מהסיבות ומהאילוצים של
אירופה .מעבר לכך ,בארה"ב סימנו שתי מטרות נוספות במעבר
ל ,CECL-אשר לא קיימות במודל האחר .הראשונה היא לחזק את
הקשר בין הדיווח הכספי לניהול העסקי ולניהול הסיכונים .כל מי
שמכיר את המערכות והתהליכים בבנקים מבין עד כמה זה חשוב.
בבנקים יש מידע רלבנטי רב לחישוב ההפסד הצפוי ,במערכות
מידע וניהול ,בתוכניות העבודה ,בתכנון ההון ובתרחישים בהם
ההנהלה משתמשת .אסור שהדיווח הכספי יהיה מנותק ממה
שקורה בבנק ,ממה שמקבלי ההחלטות בבנק מכירים ומתנהלים
לפיו .המטרה השנייה היא הפרקטיות ביישום .לזה כל מי שעובד
בשטח ולא בתאוריה ,מתחבר מהר מאוד .לא תמיד יותר מורכב הוא
יותר טוב .ב CECL-בעצם אומרים אם אתה לא חייב ,אל תעשה את
זה מורכב ,ובלבד שתגיע לתוצאה אמינה .שתי המטרות הנוספות
הללו מחייבות מתן שיקול דעת רחב ,וכאן אתם בהחלט צודקים,
יש פה דבר תקדימי בתפיסה של ה FASB-ואתגר לא פשוט .זו
גם הסיבה שלקח להם יחסית הרבה זמן להוציא את התקן ,רק
אחרי שהם הוציאו הרבה הבהרות ושוכנעו שיש בשטח פתרונות
מתאימים.
השקף הרביעי מציג דיאגרמה שערך הפאד ,שממחישה איך
הדבר הזה אמור לעבוד .גרף אחד זה אינדיקטור של סיכון ,השני
זה ההפסד הנצבר לפי החשבונאות שהייתה בזמנו – כמו שראינו
קודם ,ירד בזמן הצמיחה וקפץ בחדות ב ,2008-והשלישי זה הרצה
תיאורטית של מודל ה .CECL-ניתן לראות בדיעבד שלפני המשבר
הייתה הפרשת חסר ,בפער שבין  1%ל 2.5%-או  ,3%ואילו בזמן

המשבר נוצרה הפרשת יתר ,וזו הפרו-מחזוריות של ההפרשה
בשיטה הקודמת .חשוב לדעת שהיו בארה"ב אינדיקציות ברורות
להתגברות הסיכונים לפני שהמשבר פרץ ,הרגולטורים דיברו על
זה באופן ברור .מה שמנע את הגדלת ההפרשות זה בעיקר העיקרון
החשבונאי של ההפסד הנצבר.
השקף החמישי מציג את עקרונות השיטה .ההפסד הצפוי לאורך
חיי האשראי במקום ההפסד שנגרם וטרם התגלה – זו הכותרת וזה
המוטו .כשיורדים לרמה של היישום ,מדובר על רכיבים של עבר,
הווה ועתיד .העבר מתייחס להפסד מייצג בהתבסס על הניסיון
ההיסטורי ,ויש כל מיני שיטות לעניין זה .ההווה מתייחס לQ-
 ,factorההתאמות האיכותיות המפורסמות ,שבאמצעותם אמורים
להביא לידי ביטוי את הגורמים הרלבנטיים שלא באו לידי ביטוי
ברכיב הראשון .העתיד זה אומדן התחזיות הסבירות וכמו שאמרנו
קודם ,ב CECL-מחייבים שזה יהיה מתואם עד כמה שאפשר עם
האומדנים שהבנק עושה לצרכי הניהול ,התכנון וקבלת ההחלטות
שלו.
אמיר ברנע
זה פרמיית הסיכון?
אור סופר
לא לגמרי ,ואתן דוגמה מהתקופה האחרונה .באשראי לענף הנדל"ן
רואים מגמה של ירידה במרווחים ,למרות שאין ירידה בסיכון,
אלא להיפך ,מבחינת הסיכונים המגמה היא של גידול בסיכון .כך
שתאורטית נכון שפרמיית הסיכון קשורה ,או אמורה להיות קשורה,
לרמת הסיכון ,אך בפועל היא מושפעת גם משיקולים עסקיים
ומגורמים אחרים.
לגבי התחזיות ,התחזיות שמשמשות בחישוב ההפרשה צריכות
להיות תואמות את ההנחות של הבנק באופן שבו הוא מתנהל
ומתכנן עסקית.
אין שינוי בכללי הסיווג והמחיקה הנוכחיים -זהו כמובן יתרון גדול.
כמו שדיברנו קודם ,יש את גורם הפרקטיות  -אם יש מערכת
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שעובדת טוב ,למה לשנות.
השקף השישי מנסה להמחיש ברמה של היישום .מה שמוצג
למעלה -זה השיטה הקיימת ,ולמטה זה  .CECLלגבי השיטה
הקיימת ,מתחילים בתחשיב של הפסד מייצג היסטורי .זה לא
בהכרח ממוצע מתמטי על  Xשנים אחורה .לזה מוסיפים את
ההתאמות  ,Q Factorsכדי להגיע לתוצאה שמותאמת למה
לנסיבות של היום .ה ,loss discovery period-זה הדבר
המעניין -זה האלמנט שהרשויות בארה"ב הוסיפו להפרשה
בשביל להתמודד עם החסרונות של השיטה הקיימת .הכוונה
לאומדן ההפסד בתקופה שבין המועד שבו הכשל מתבטא בדוחות
הכספיים (לדוגמא אחרי פיגור  90יום וכו') לבין המועד שבו ארע
האירוע שגרם לכשל של הלווה .למשל ,לווה פוטר מעבודה ב.1.1-
יש לו חסכונות והוא ממשיך להתנהל ולפרוע את תשלומי ההלוואה
שלקח .נניח שהוא מצליח לעמוד שנה בתשלומים .במקרה כזה
הפיגור יתחיל רק שנה אחר כך .בדוגמא הזו נראה בדוחות הכספיים
את הכשל רק שנה ורבע אחרי שקרה האירוע שגרם לכשל .באופן
זה רכיב ה LDP-בא לאמוד את ההפסדים שכבר נגרמו ,אבל
טרם זוהו .זו ההפרשה הקבוצתית לפי  FAS 5הידוע .לזה הוסיפו
בארה"ב את ההפרשה בגין חובות פגומים , FAS 114 ,שמחושבת
כהיוון תזרימי המזומנים לאורך חיי ההלוואה .זה עוזר להסביר מדוע
בארה"ב טענו שמבחינה מהותית  9IFRSמביא לתוצאות דומות
לשיטת ההפרשה הנוכחית שלהם ,עוד לפני המעבר ה .CECL-את
השיטה הזו  CECLמחליף .ההפסד המייצג מוארך לכל משך חיי
ההלוואה וה loss discovery period -יורד.
לעניין ההכרה בהפסד ביום ראשון ,שאכן יוצרת קושי תיאורטי,
אפשר להגיד שני דברים .ראשית ,אין ברירה אלא לבחור .או
להסתכן ב Cliff Effect -במקרה משבר ,או שלהכיר בday one -
 .lossאו זה או זה .דבר שני ,ברמה הפרקטית זה כבר מתבצע היום.
זה קיים גם בגישה הנוכחית של הפרשה קבוצתית וגם בגישה של
.IFRS9
שקף שבע מציג כמה אתגרים ביישום .עניין החלוקה הנכונה
לתיקים ועניין הבחירה בשיטת חישוב מתאימה לכל תיק .כמו
שציינתי קודם ,כשבוחרים בשיטת החישוב -חייב להיות מתאם עם
אלמנטים רלבנטיים בניהול העסקי ובניהול הסיכונים ,ו CECL-לא
מחייב מודלים מורכבים.
לעניין שימוש במודלים מורכבים ,אני רוצה לציין שללא בקרות
חזקות זה עלול להתברר כאתגר משמעותי .בזמנו היה באירופה
מהלך של התבססות על מודלים מורכבים של  LGD/PDבחישוב
ההון הרגולטורי ,והיישום הסתבר כבעייתי .בזמן המשבר נפתחה
שונות גדולה בין משקלות הסיכון של הנכסים בבנקים שונים ,כאשר
בחלק מהם התקבלו תוצאות אבסורדיות כאשר ככל שהמשבר
העמיק שקלול הסיכון ירד והסתבר שקשה לשלוט על זה.
לגבי הנתונים ,כאן אנחנו יורדים מהעולם של התיאוריה לעולם
הפרקטיקה .ככל שמודל יותר מורכב נדרשים נתונים יותר מפורטים
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ויותר מבוססים ,וזה לא סוד שבישראל יש קושי עם עומק והיקף
הנתונים .זה לא אומר שאי אפשר אלא שצריך למצוא דרכים לפצות
במקומות יותר חלשים סטטיסטית.
הנקודה האחרונה בשקף מתייחסת לרואי החשבון .לעשות ביקורת
על אומדנים זה תמיד מאתגר ,וביקורת על  CECLזה אתגר רציני.
בארה"ב נתנו לזה תשומת לב רבה .ה PCAOB-היה מעורב בשלבי
הפיתוח של ה CECL-והוציא תקן ביקורת מעודכן.
בארה"ב ה CECL-מיושם מתחילת  .2020שקף שמונה מציג את
התוצאות בפועל שם בשנים  .2020-2021היישום לראשונה בא
במקביל לתחילת משבר הקורונה .זו אמנם לא המחשה אידיאלית
למודל ,משום שה CECL-ובכלל מודלים של הפסד צפוי מניחים
מחזור כלכלי מקובל ,שבו הבנייה של הסיכונים ,ושל ההפרשה,
אמורה להיות הדרגתית .בקורונה זה לא היה ככה -זה הגיע
בבת אחת ,הכלכלות נעצרו ,התחזיות היו חמורות ורואים בגרף
איך הפרשות ה CECL-אכן קפצו בהתאם .כמובן שלעומת זה,
בהפרשות בשיטה הקיימת כמעט שום דבר מזה לא בא לידי ביטוי.
היו דחיות תשלומים ולא היו פיגורים .שימו לב לתקופה בין ספטמבר
 20עד מרץ  ,21בה ההפרשות של ההפסד הצפוי מתחילות לרדת,
בעוד שההפרשות לפי ההפסד הנצבר במגמת עליה .מה שהשקף
מראה זה שהפרשות ה CECL-אכן התנהגו בהתאם למגמות
הסיכונים .מעבר לכך ,בזמנו דובר על חשש שהמודל לא יעבוד טוב
בגלל שתהיה למקבלי ההחלטות רתיעה להקטין הפרשות כל זמן
שהמשבר נמשך .לפחות בזמן הקורונה ניתן לראות שזה לא קרה
והבנקים בארה"ב התחילו להקטין הפרשות עוד בזמן המשבר,
כאשר התחזיות התחילו להשתנות.
בשקף התשיעי רואים את תוצאות סקרים שנעשו בארה"ב על
היישום לראשונה .הפאד עשה בדיקה והמסקנות שלו היו (א)
שהמנגנון אכן עובד ו(-ב) שאין עדויות להשפעות על היצע האשראי.
זה מתייחס גם לשאלות שאמיר העלה קודם לגבי השפעות
אפשריות על האשראי .ה FASB -עשה את הבדיקות שלו במקביל,
והמסקנות שלו מוצגות בשקף .שימת לב לכך שהם החליטו לבטל
את כללי המדידה של ארגונים מחדש ,יתכן כלקח מכך שבזמן
המשבר ניתנו הקלות נרחבות בהקשר זה ,בכוונה לעודד ביצוע
הסדרים עם לווים.
אתי סמוחה
אין ידיעות על ההשפעות על ההיצע אתה מדבר בהיבט של כמות
האשראי או גם בהיבט של התנאים?
אמיר ברנע
לדעתי אין אפשרות לבדוק בשנה האחרונה מה השפעת  CECLעל
האשראי כי השפיעו משתנים רבים כולל עליית הריבית ,השפעת
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הקורונה ,התפתחות שוק האשראי חוץ בנקאי ,שלא ניתן לבודדם.

אלון גלזר

אור סופר

זה מינורי מאוד.
אולי יהיה שינוי ,אבל הוא די מינורי ,זה יהיה אחוזים בודדים בלבד
ולא עליה משמעותית.

לעניין ההשפעה על האשראי ,ציינתי את המסקנה של הפאד .יתכן
שיתפתחו בהמשך השפעות ,אבל יש לזכור ראשית שהמטרה
היא לקרב את ההפרשות החשבונאיות לאופן בו הבנק מנהל את
האשראי ואת סיכוני האשראי ,ולא להיפך .דבר נוסף ,ההשפעות של
היישום לראשונה אצלנו יהיו כנראה יותר מינוריות מאשר בארה"ב.
נגיע לזה עוד מעט.
בשני השקפים האחרונים אנחנו מגיעים לישראל .כל בנק אצלנו
הגדיר את התיקים העיקריים שלו ,חילק אותם לתיקי משנה ,ובחר
להם שיטות הפרשה .בוצעה התקרבות משמעותית של שיטות
ההפרשה לשיטות המיושמות בניהול הסיכונים בבנקים ואנחנו
מניחים שהמגמה הזו תלך ותתחזק .יש תיקים שבהם המדידה
מתבססת על דירוגי סיכון ,בעיקר באשראי צרכני ובהלוואות לדיור,
אבל גם בבנקים שהלכו לשיטות פשוטות יותר ,הם שילבו השפעות
ממערכות דירוג וניהול סיכונים בהתאמות האיכותיות .כולם עשו
עבודה בנושא הזה.
בשקף האחרון רואים את ההשפעה הכמותית .ברמת המערכת
הבנקאית הגידול כצפוי היה מתון והוא נאמד ב .0.12%-כאמור,
המטרה העיקרית הוא בעצם המעבר לשיטה יותר טובה ולא
בהשפעה הכמותית של המעבר.
בארה"ב היישום לראשונה הביא לשינוי גדול יותר ,של בערך .0.3%
זה נובע מהתמהיל השונה של התיק הבנקאי ,ובעיקר מאשראי של
כרטיסי אשראי רבולבר ששם ההפרשות קפצו .בתיקים האחרים
זה היה יותר מינורי ,פחות או יותר כמו אצלנו.
השונות שקיבלנו באומדנים שהתפרסמו לגבי תיקים דומים בבנקים
השונים עומדת על רמה סבירה ,וגם זו תוצאה מעודדת.
אמיר ברנע
אלון -שים לב להשפעה על המכפיל ההוני בבנק אם היה  ,1עכשיו
יהיה  1פלוס.

שלומי שוב
אני רוצה לשמוע ממך עומר מהזווית הבנקאית ,איך מבחינתך
היישום של ה CECL-השפיע.
עומר זיו
עכשיו אנחנו רק מתחילים .קשה על בסיס מספרים שעשו עד
עכשיו להגיע למסקנות .זה ממש לא במספרים לא באזורים שאמיר
ציין אותם ,כי המספרים הם הרבה יותר נמוכים .נצטרך למדוד על
פני זמן .זוהי שיטה שיש לה יתרונות וגם חסרונות .נצטרך לעקוב
ולראות ,כרגע מאוד מוקדם כדי להסיק מסקנות .להערכתי בסופו
של דבר אין ספק שהפרשות גדלות  -זה משפיע בסוף .אי אפשר
להתעלם מזה  -ההפרשות הן הפרשות יותר גדולות ולוקחות
בחשבון יותר אלמנטים.
שלומי שוב
מבחינת התנודתיות זה משהו שאתם חוששים ממנו?
גיא כליף
אני מסכים עם אור סופר בהקשר הזה שהתקן אמור למתן
תנודתיות ,אנחנו מפרישים יותר בתקופות טובות ובכך זה ממתן את
התנודתיות ברווח והפסד בתקופות רעות.
השיטה החדשה ,בהגדרה ,שמרנית יותר מהשיטה הקודמת .לגבי
השפעות השוטפות בעתיד אני לא חושב שזה ישנה את המצב
הקיים ,כי ברגע שעברנו לשיטה המחמירה יותר נעבור לsteady-
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 stateשל המצב חדש .לעניין מיתון או הגברת תנודתיות בדוחות -
השיטה אמורה למתן תנודתיות ,זה תלוי בכל מיני גורמים ואני מקווה
שזה מה שיקרה בפועל .בנוסף ,אם המודלים נבנו ברמה פיננסית
איכותית -הדבר יגרום לגורמים העסקיים להתחבר בהדרגה וישפיע
על ניהול סיכונים לטובה וכן ישפר את היכולת לעקוב אחר הדברים.
ההשפעות והקשר לחשבונאות יהיה טוב יותר .אני מסכים שזה
שאנו שומרים כרית הון גדולה יותר מבעבר ,מראש הייתה גדולה,
אולי עתיד בהמשך להשפיע על המחירים.
אמיר ברנע
אתה אומר שיש התקרבות בין מודל האשראי למודל ההפחתה
החשבונאית ,אם תמחור האשראי נעשה במחלקה העסקית
וקביעת ההפרשה נעשית בחשבונאות ,איזה מחלקה אחראית על
הדיווח? איך זה עובד?

לכך זוהי החשבונאות .הרי ממתי בעבר על פי כללי החשבונאות
הקודמים נרשמים במועד העסקה הפסדים צפויים ל 30 -שנה
קדימה? כאמור הרגולציה העולמית פעלה באמצעות שינוי כללי
החשבונאות למנוע קריסת גופים פיננסים בעתיד או לחילופין
להגיע מוכנים יותר למשבר ולכן כל החשיבה החשבונאית לה
הורגלנו בעבר משתנה פה .,.לפני כמה שנים נפגשתי עם נציגים של
ה OECD-והם שאלו אותי מדוע בישראל שהמפקח על הבנקים
קובע את כללי החשבונאות בישראל? ואני עניתי שהמחוקק
הישראלי בשנות השמונים חשב כי שכללי החשבונאות יכולים
לשמש כלי רגולטורי וכיום אנו רואים שהרגולטורים העולמיים הבינו
זאת גם הם לאחר הטראומה שחווה העולם ,לגופו של עניין ברמת
הקונספציה אין הבדל לעניין רשימת ההפסד ביום ביצוע העיסקה
בין  IFRS9לבין  .CECLההבדל נעוץ רק באופק התקופה .חשוב
להבין את זה כשמנסים להבין מה משמעות התקינה האמורה.
אמיר ברנע

יהודה רענן
כדי להביא בחשבון את התמחור אין צורך להתבסס ישירות על
 .CECLאנחנו כבר במתודולוגיה של  CECLכיום ,משתמשים
באותם אומדנים שמשמשים בתהליכי ניהול הסיכונים ,ולכן כאשר
מק"ל בחטיבה העסקית קובע את מחיר האשראי ,מעבר להיבט
התחרותי ושיקולים נוספים ,הוא מביא בחשבון את דירוג האשראי
והביטחונות כפי שמשמשים גם בחישוב ההפרשה על פי .CECL
יש דברים נוספים שב CECL-יקח זמן עד שיחלחלו ,כמו שכבר
הזכיר שלומי הנושא של משך האשראי הוא היבט שלא טריוויאלי
שגורם עסקי יביא בחשבון בתמחור ,ולכן יש לנו עוד דרך ארוכה
לעשות עד שהם יתחברו.

השאלה היא אם נתוני הרווחיות השוטפת אחרי ההפרשה מאבדים
קצת מהחשיבות בהערכת שווי של מניות הבנקים?
יוסי ברסי
מעבר למה שגיא אמר ,זה באמת השיטה שכל בנק בחר ,לכל בנק
יש את האפשרות לבחור את השיטה .בסך הכל צריך לקחת בחשבון
שאנחנו אחרי תקופת קורונה ובהפרשות במערכת יש כריות ובסופו
של דבר חלק יחזור לרווח והפסד .זה יקח זמן ליישם את המודלים,
איזה רבעון או שניים.
שלומי שוב

שלומי שוב
אתם מרגישים אבל כבר שיש שינוי ריאלי בהתנהגות?

אמיר דיבר קודם על נושא של שקיפות ,תהיה לנו יכולת להשוות בין
תוצאות של בנקים?

גיא כליף

עידו גליל

בלי יותר מדי להיכנס לדברים ,אנחנו מתחילים לראות אלמנטים
התנהלותיים שקודם לא ראינו.

מציין שהכללים של הסיווג ומחיקה חשבונאית לא משתנים ,זה
העולם שקיים ורץ הרבה מאוד שנים .זה נותן בסיס אחיד כדי
להשוות בין הבנקים ולראות את ההפסדים שמתממשים ואת
הפיגורים שקיימים .אם יש בנק שיש בו יותר פיגורים ויותר מחיקות
חשבונאיות ככלל זה אינדיקציה שיש בו יותר סיכון .יש כאן מערך
שלם של דיווח שחלק ממנו זה ההפרשות שהופכות להיות יותר
צופות פני עתיד אך חלק ממנו זה גם לתת את הגילוי .אתה לא
מסתכל על בנק ומקבל רק מספר אחד ,יש גילוי רחב מאוד על
איכות האשראי בדוחות של הבנקים.מציין בנוסף שחלק בלתי נפרד

ארז סופר
לא זה יקרה ,צריך להבין שהתקן נכתב בהתערבות הרגולטורים
בעולם כתוצאה ממשבר האשראי בפקד את העולם לפני יותר
מעשור .אני למדתי באותו בית ספר שלך .הטראומה הגדולה שחוו
הרגולטורים בעולם הביאה אותם להתערב בנושא האמור ובהתאם
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FVF

פורום שווי הוגן

FAIR VALUE FORUM

הכניסה לתוקף של מודל הפסדי האשראי החזויים ()CECL
בבנקים :יישום והשלכות על רווחיות הבנקים והתשואה להון

מתהליך קביעת ההפרשות שנדרש הוא לעשות בדיקות סבירות
ולקבוע התאמות איכותיות כדי שאם יהיה הבדל מהותי בהפרשות
בין בנקים שונים זה יותר ישקף הבדלים בסיכון .אנו לא חושבים
שנכון שלכל הבנקים יהיה אותו מספר של הפרשה .אמורים להיות
הבדלים בין שיעורי ההפרשה של הבנקים השונים ,אבל יש מספיק
מנגנונים בתוך השיטה שמצמצמים את הסיכון שיגרמו הבדלים
מהותיים רק בגלל יישום שיטות הפרשה שונות.

אמיר ברנע
אתה אומר שוועדות אשראי של בנקים מתנהגות בצורה
דיפרנציאלית .מצד שני הפיקוח מעורב גם בנושא של המתודולוגיה
להערכת אשראי וקובע כללים שהבנקים כפופים אליהם .למשל
הדיון במתן אשראי? מה עולה לדירקטוריון? כל זה הוא די אחיד לא?
הילה קרן

שלומי שוב
אתה מסכים ששיקול הדעת הופך להיות רחב יותר? בעבר פחות או
יותר היו גבולות מסוימים.
עומר זיו
תסתכל על הדוחות של  2021לפני ה CECL-ותראה ששיקול
הדעת היה שונה והיה לו השפעה מהותית על הבנקים .כשיש משבר
כמו שהיה כל אחד בגלל השמרנות שלו.
דני ויטאן

אני רק רוצה להגיד לגבי תמחור אשראי ,מה שמעניין אתכם זה
אם הכסף שניתן ברבעון האחרון מושפע מ ,CECL-אשר אמור
להיות קוהרנטי לתמונת הסיכון ולאו דווקא לתמחור של ההלוואה
מאתמול ,אלא לתמונת הסיכון הכוללת .גם להלוואות ישנות שנתנו
אתה לא מתמחר מחדש .אתם כל הזמן מדברים על תמחור שזה
ההלוואה החדשה ,אני מסתכלת על זה שהמטרה הראשונה היא גם
לצמצם את שיקול הדעת לגבולות של מה שמחפשים זה לעשות
את התוצאות ה CECL-להיות קוהרנטיות לתמונת הסיכון ,ואז זה
אותה תמונת סיכון שהדירקטוריון מקבל .כשאתה בונה מודל כבר
החלטת מי האוכלוסייה שיש לה את אותן קבוצות סיכון ואתה רוצה
למדל אותה עם משתנים מסבירים ,ככל שתעשה את זה יותר קרוב
לזה נצליח לצמצם את שיקול הדעת ,זה עוד יקח זמן כי עוד בונים
את הנתונים ואין את כל הנתונים .זה יופי של הזדמנות של הבנקים
לשפר את ניהול הסיכונים של עצמם.

גם בעבר לא הייתה השוואתיות עם פרמטרים שהיו אחידים ,אך
עדיין היו נושאים כמו התאמות איכותיות ונושאים אחרים שלגביהם
היה שיקול דעת לבנקים.
לגבי נושא ההשוואתיות הנושא של החיבור לתמחור של האשראי
ולצד העסקי הוא חשוב מאוד ,אז אם בנק א מתנהג בצורה
אחרת מבנק ב לגבי התמחור אני לא רואה בעיה גם בהיבט הזה
שההפרשה תהיה שונה.

כמה זה שכיח שלקוח שנדחה מבנק אחד מקבל אשראי מבנק אחר
על אותם נתונים?

שלומי שוב

הילה קרן

זאת אומרת אנחנו מקריבים משהו מההשוואתיות לטובת
הרלוונטיות.

בזה  CECLאשם? לא.

אמיר ברנע

91

גיא כליף

שלומי שוב

לעניין ההשוואתיות של ההפרשות ,או יותר מעניין את אלון קצב
ההוצאה השנתי ,אז נכון שיש שיקול דעת כזה או אחר .ובנק אחד
עשוי לנהוג בגישה שמרנית יותר מהשני ,למרות שאני לא חושב
שיש הבדל גדול בשמרנות בין הבנקים השונים ,אבל בסוף לאורך
זמן מההוצאות שאתה מחבר על פני מספר שנים אתה לומד על
ההוצאה אמיתית של הגוף ,גם אם עושים התאמה מסוימת על פני
הזמן בהפרשה הכוללת .ההתאמות הן בדרך כלל לא גדולות ועל
פני זמן אני חושב שמי שיודע לנתח את הדוחות ברמה טובה יודע
להבדיל בין מה שנובע מהתאמות ומה נובע מהפסדים אמיתיים
ואפשר לקבל תמונה די טובה על ההפסדים.

זה שם אותנו במקום אחר ,אוקיי.

אמיר ברנע
שמענו פה מאור על ה ,CECL-ובעצם מדובר על לקוח שבא לבקש
הלוואה ,נניח שמעריכים את הסיכון וכו .האם למשל קיים שיקול
של ניהול תיק ,למשל נניח הבנק לא נתן אשראי ליהלומנים ,ובא
יהלומן לבקש הלוואה בעלת מתאם שלילי עם תיק האשראי ולכן זה
מקזז סיכון ,האם יכול להיות שאפריש פחות ליהלומן בבנק שאין לו
תיק יהלומים ואפריש יותר ב CECL-לאותו יהלומן עם בדיוק אותם
נתונים ,אבל פשוט יש לי תיק יהלומים גדול אצלי? האם קיימת
השפעה לשונות המשותפת ?
אור סופר
גם בעבר התקיימו ההבדלים האלה ,כך שה CECL-לא משנה
בנושא זה .יכולה הייתה להיות הפרשה קבוצתית שונה בכל בנק,
בהתאם לנסיבות שלו.

הילה קרן
פונקציית המטרה של כולם הייתה זהה ,לקחת כדור בדולח ולנסות
לדמיין את הנתון הכי טוב .זה שלא נגיע לאותו נתון זה לא מהסיבה
שציינת .שיקולי תיק לדעתי לא רלוונטיים.
אמיר ברנע
כלומר אפשר להבין מדברייך שמתן משכנתא היא אותו דבר בבנק
מזרחי כמו בבנק הבינלאומי? את אומרת שהשפעת התיק היא בלתי
רלבנטית .האם שיקולי שונות משותפת ושיקולי תיק הם רלוונטיים
או לא בהקשר ל CECL -לצורך הפחתת מרכיב הסיכון בהלוואה
ספציפית ,זו השאלה.
לימור חן
אני חושבת שצריך לעשות הפרדה קודם כל בין הבסיס לבין
המאקרו וה Qפאקטור .נשים אותם רגע בצד ,אתם מדברים על
תמחור ,עכשיו אם מסתכלים על הבסיס היום יותר מתמיד מה
שאמיר אומר פחות אמור לקרות ,כי מסתכלים על נתוני הלקוח
הספציפי .עד היום שיקולי התיק היו רלוונטיים להפרשות ולא
רלוונטיים לעסקים ,כי זה שהיה לי בעבר תיק מסוים עם הפסדים
מסוימים ,זה השפיע לי על התמחור של ההפרשה של המודל
הקודם ,זה לא אומר בהכרח שאותו יהלומן שהגיע אליי צריך לשלם
על זה מחיר :לא לקבל אשראי  /לקבל אשראי יקר יותר.

אמיר ברנע

אמיר ברנע

זאת אומרת שאתה לא תופתע אם תראה הלוואה ספציפית עם
נתוני לקוח שווים וכל בנק מפריש משהו אחר בפער משמעותי
כשאתה על תקן מפקח שבא לבדוק את תיק האשראי של הבנק?

וועדת אשראי של הבנק ברמה של הדירקטוריון לא מתייחסת
לפיזור התיק בין הענפים?
לימור חן

אור סופר
מצב של הפרשה אחידה יכול להתקיים רק אם מכתיבים כללי
מדידה אחידים על כל המערכת .בעבר הייתה נטייה מסוימת ללכת
בכיוון הזה ,בעיקר אצל רגולטורים ,אבל היום זה כבר לא מקובל.
כל בנק צריך לפתח שיטות לניתוח ולהערכת סיכונים המתאימות
לפעילות שלו ולנסיבות שלו ולפעול על פיהם .כל זמן שזה עובד
ונותן תוצאות סבירות אז זה בסדר.
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ברור שכן ,אבל אתה שואל אם יהלומן ספציפי מגיע ,אז אני אומרת
דווקא היום אתה אומר יש קשר בין ההחלטה בוועדת אשראי לבין מה
יהיה בסוף בספרים על ההפרשה עליו ולכן יכול להיות שבהפרשות
יצטמצם הפער .הפרשות סטטיסטיות לא מכוונות להיות נכונות
ללקוח בודד כי הן סטטיסטיות .זה אמור לצמצם את הפער.

FVF

פורום שווי הוגן

FAIR VALUE FORUM

הכניסה לתוקף של מודל הפסדי האשראי החזויים ()CECL
בבנקים :יישום והשלכות על רווחיות הבנקים והתשואה להון

אלון גלזר
לגבי השיקול דעת של הבנקים ,לדעתי אנחנו כבר בימים אלה
במשבר הון די גדול בחלק מהבנקים על רקע העליה של הריביות
בעולם לצד הצמיחה המאד חדה באשראי ברבעונים האחרונים
ולכן שיקול הדעת יבחן די ברבעונים הקרובים .לבנקים יש עכשיו
קושי של הון ,ובהחלט יתכן ונראה חלק מהבנקים מפעילים את
"שיקול הדעת" כדי להימנע מפגיעה דרמטית בהון.

חושב שאתה צודק במה שאתה אומר.
הדבר השלישי שלדעתי קיימים היום כלים לא רעים ,כלומר גם
הלימות ההון וגם ההפרשות הקבוצתיות להפסדי אשראי מטפלים
טוב בדברים המשמעותיים ,כלומר מתי שצריך לעשות הפרשות
גדולות בנק ישראל ידע לנהל ולהגיד זה זמן להפרשות .הדבר
האחרון שנראה לי שקצת העבר ינהל את העתיד ,אנחנו ננהל
הפרשות לפי מה שקרה בעבר ודווקא אולי הלימות הון משמעותית
הייתה פותרת את הבעיות מאשר הניסיון ,להטיל הפרשות לפי
אשראי שהיה בעייתי בעבר .זה ניהול של הפרשה לפי העבר .מאוד
מתחבר לאי נוחות שלך אמיר.

זאת אומרת עליית הריבית פועלת לרעתם אתה אומר?

שלומי שוב

אלון גלזר

טוב אלון עקבי עם הגישה שלו לאורך השנים שהוא ככה אוהב את
היציבות.

אמיר ברנע

עליית הריבית טובה אולי לבנקים ,אולם בטווח הקצר היא פוגעת
מאד ,מאחר והיא מביאה להפסדים גדולים באג״חים.
אמיר ברנע
לפני הרבה שנים אמרו שהבנקים נהנים מעליית ריבית.
אלון גלזר
לדעתי הם נהנים מעליית ריבית ,אבל במדרגה מאוד קצרה עד
 ,1.5%כאשר ,שכפי שאמרתי ,בתחילה ,בשל ההפסדים בשוק ההון,
קיימת פגיעה בהון ורק אחר כך יש שיפור ברווח השוטף .בלי קשר
בזמן האחרון הם צמחו בחדות באשראי והלימות ההון נפגעה ,יהיה
מעניין לראות את ה  CECLברבעונים הקרובים בחלק מהבנקים,
מאחר וכאמור חלק מהבנקים כבר קרובים ליחסי הלימות ההון
הנדרשים.
דבר שני אני מסכים על כל מה שאמרת אמיר ,אתה מרגיש איזו אי
נוחות כאילו החשבונאות הולכת להשפיע לאן האשראי הולך ,ואני
מרגיש קצת כמוך שבעצם החשבונאות תנהל לאו ילך האשראי

אלון גלזר
אני חושב שאפילו השערוכים שעשו לנדל״ן לא משקפים את
המציאות ,אלא משקפים את מה שההנהלה רוצה להראות ולא את
האמת בפועל .תסתכל על המכפילי הון שלא משקפים באמת את
המצב בפועל של השווי של הנדל״ן .אני לא יודע אם המצב הקודם
עדיף אבל בסוף השערוכים הם לא אמיתיים.
ואדים פורטנוי
שתי נקודות לגבי הערכות שווי של בנקים .כשמדובר על הערכת
שווי  DCFמה שחשוב זה ההפרשה השוטפת השנתית לחובות
מסופקים .עומק ההפרשה עולה בנוסחה החדשה וזה יקבל ביטוי
חד פעמי ברבעון הראשון .מה שאני מנסה לומר זה שאמנם עומק
ההפרשה יעלה אבל השיעור השנתי הוא בסופו של דבר אמור לשקף
את ההתנהלות השוטפת של הבנק והוא זה שרלוונטי ל.DCF-
לכן ,ברמה התפיסתית של הערכות שווי ,כלום לא אמור להשתנות.
קשה מאוד לחזות עד כמה הפידבק של הנוסחה החדשה לחישוב
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חשבונאי מגיע לשולחן של מקבלי החלטות עסקיות בבנק .אם כן זה
יכול באמת לשפר משהו בתמחור של האשראי בהנחה שהתחרות
מאפשרת.
גיא כליף
אני לחלוטין מסכים עם כול מה שנאמר אני רק רוצה לחדד נקודה
אני חושב שהשיח פה נותן משקל גדול מדיי להשפעה אפשרית
עתידית על התמחור.
שלומי שוב
זאת אומרת זה עדיין מערכות שפועלות בנפרד.

גיא טביביאן
המקצוע כבר שם ,הביקורת של הדוחות הכספיים עברה שינוי.
אני חושב שיש הרבה יותר אומדנים והנושא שלביקורת אומדנים
והתקנים לביקורת אומדנים ,זה עוד חלק בתהליך ואני לא חושב
שזו דרמה גדולה כמו שהיה כשהתחילו להכניס מודל של שווי הוגן
לנדל"ן מניב .בעיני ,הרבה יותר קל לבצע ביקורת של אומדנים
בגופים עם בקרה פנימית טובה ותהליכים מסודרים וטובים והרבה
יותר קשה לבצע ביקורת אומדני הנהלה בחברות קטנות שיש להן
השקעות בסטארט אפים ולהעריך שווי הוגן של השקעות בחברות
שאין לך אינדיקציות לשווי ההוגן שלהן .בגדול ,ארז צודק .אני חושב
שזה עוד שלב בהתפתחות בדיווח הכספי ובביקורת .אני לא חושב
שזו דרמה.

גיא כליף

אמיר ברנע

זה מערכות שונות ועד שזה מגיע/יגיע ,נשאלת השאלה מה יהיה
המשקל של זה בכלל ,להערכתי לא משמעותי.

גיא אתה מדגיש את המושג שווי הוגן ואני ,כשאני ראיתי את
ה CECL-אמרתי הינה עכשיו תהיה דרך להציג את תיק האשראי
בשווי הוגן וזה לא נכון .אתה מהוון רק את מרכיב ההוצאה .איך
נרשם תיק האשראי בדוחות הבנק בניגוד ,נניח לאגרות חוב למשל
אם הריבית יורדת החוב גם עולה .אתה בא ומציג את תיק האשראי
במעין שעטנז' כזה שמצד הכנסות אתה לא רושם את הערך הנוכחי
של הפרמיה שאתה מקבל ,אתה רושם רק את ההוצאה.

אמיר ברנע
אם אני מבין את הדברים שאתה אומר רצוי לצבור "מחסנים" אבל
האם בסיכון ספציפי או על ידי הגדלת הלימות ההון הגלובלית אם
אתה לא שקט לגבי יכולת הבנק לעמוד במשברים אז תגדיל את
הלימות ההון אבל אם אתה צובר לפי סיכון ספציפי אתה מאבד
לגמרי את יכולת ניתוח תוצאות הבנק.
שלומי שוב
בואו נשמע כעת את הצד של רואי החשבון ,ארז בבקשה .איך
מבחינת הביקורת שלכם האם יש פה אתגר משמעותי?
ארז סופר
קודם כול כמו שכולם אמרו התקן מבוסס על אומדנים וכאשר
המדווח נוקט באומדנים זהו נושא שברמת הביקורת מתאגר
רואי החשבון המבקרים ידרשו להשקיע משאבים רבים יותר של
פונקציות מקצועיות בפירמות .זה לא כמו בימים עברו ,שכאשר
יש צפי להפסד המדווח רושם הפרשה  .נדרש שימוש נרחב יותר
במחלקות הייעוץ וה IT-של הפירמות ,במטרה להבין את ההנחות
עליהם מבוססים המודלים  ,אופן בניית המודלים ,תיקוף המודלים ,
בחינת מאגרי המידע התומכים ועוד.
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ואדים פורטנוי
אבל אמיר מה שמטריד אותך יהיה קריטי יותר בבנק שהוקם אתמול,
בבנק שפועל  on goingהשינוי השנתי הוא לא דרמטי .הבעיה זה
לבנק שמוקם עכשיו.
אמיר ברנע
זה נכון אבל אתה צריך לנטרל גידול באשראי וקיטון באשראי .בנק
שמתכווץ יראה פתאום טוב.
ארז סופר
אבל אמיר אתה עוד פעם חוזר לקטע של הקונספציה החשבונאית
הישנה  .ומנסה לבחון את השינוי בעיניים חשבונאיות של פעם וכפי
שהסברתי קודם מדובר בהפרשה רגולטורית שבעצם קביעתה
הפכה לחשבונאות הנוכחית .ושוב אני חוזר זה נובע כתוצאה
מהרצון של הרגולטורים בעולם למנוע משבר עתידי כל אחד
בדרכו ,האירופאים חשבו שמספיק כרית לכיסוי הפסדים של שנה
האמריקאים חשבו ששנה אינה מספקת ,זוהי החשבונאות הנוכחית.
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בבנקים :יישום והשלכות על רווחיות הבנקים והתשואה להון

שלומי שוב
קשה לנו לקבל את זה כחשבונאיים.
עידו גליל
רוצה לציין משהו בנושא של הפרשה "רגולטורית" שהוזכרה בדיון.
זה נכון שלנו כפיקוח על הבנקים יותר שימושי נתוני הפרשות שהם
צופי פני עתיד ,אבל בסופו של דבר זה צריך לזכור שה CECL -הוא
תקן חשבונאי והסיבה שהתקן החשבונאי הזה אושר ,והסיבה ש -
 IFRS 9אושר זה שגופי התקינה הרלבנטיים בעולם  -הFASB -
וה IFRS-הצביעו בעד זה ,כי המשתמשים בדוחות הכספיים,
בעיקר משקיעים ,ולא רק רשויות הפיקוח ,תמכו בשינוי באופן גורף.
בתוך המשבר הגדול הזה של  2008מי שהפסידו הרבה מאוד כסף
היו המשקיעים.
גיא טביביאן
אחת הבעיות בתקנים של הפסדי האשראי ,גם ב IFRS-וגם בUS-
 ,GAAPהיא שהחילו את התקנים האלה על כל הענפים ולא רק על
בנקים ועל חברות שמתמחות במתן אשראי .הקושי הוא יותר גדול
בחברות שאין להן תהליכים ומודלים כאלה (חברות לא בנקאיות).
שלומי שוב
פה בדיוק בנושא גיא בוא נרחיב את היריעה של הדיון שלא נתמקד
רק על בבנקים דיברנו על זה מקודם גם בפתיח שלי ואנחנו רוצים
גם להתייחס לפער הזה ,אפילו קראתי לו ארביטראז' חשבונאי בין
למעשה המודל של ה IFRS-לחוץ-בנקאי וחברות הביטוח לעומת
המודל שהוגדר לבנקים לפי ה.CECL-
יבגני אוסטרובסקי
נאמרו בדיון דברים רבים והרבה מסרים גם ברמה של החשבונאות,

המודל והרגולציה.
הנקודה הראשונה שהייתי רוצה להתייחס אליה – היא שגם במודל
הישן הבינלאומי ולא רק באמריקאי היה פתרון לתופעה שהוזכרה
כאן לפני ,והיא שלוקח זמן לגלות הפסדי אשראי .במודל הבינלאומי
של  IAS 39קראו לזה – "( "IBNRהפסדים שהתהוו ועוד לא התגלו)
והיתה הפרשה כזו כך שאין פה ייחוד של האמריקאים.
הנקודה השניה ,היא שהסיבה שבחרו בשעתו גם בUSGAAP-
וגם ב IFRS-בעקבותיו ללכת למודלים של  incurred lossהיא
שהעמדה המקורית היתה שהיה דווקא שיקול דעת גדול מידי אבל
בדיעבד כפי שהוצג כאן כנראה שזה לא עבד כל כך טוב ובכול
העולם הגיעו למסקנה שצריך להכניס דרך לשלב מידע צופה פני
עתיד .כל אחד עשה את זה בדרכו שלו ,אך המסקנה דומה.
הנקודה השלישית ,אני מסכים עם כך שיש פה "ספירה כפולה"
(או הפסד מיידי) בין הפסדי האשראי לבין הערך בספרים ברוטו.
בתיק יציב ,האפקט של הספירה הכפולה לא כל כך נורא ,ובעיקר
משפיע על ההון .לעומת זאת ,בתיק שמתחיל מאפס או בתיק
שעולה ,זה יותר מעוות גם את הרווח וגם את ההון .הבעיה בתקנים
(גם ב IFRS-וגם ב US GAAP-במידה רבה יותר) היא שריבית
ההיוון האפקטיבית ,היא גבוהה מדי – היא מחולצת על סמך סכום
האשראי ותזרים המזומנים החוזי ללא הפסדי האשראי וכך יוצא
שהיוון התזרימים יוצא סכום ההלוואה (לפני ולא אחרי הפסדי
האשראי) ,ומסכום זה מפחיתים את הפסדי האשראי ,כלומר הפסד
כמעט מיידי שזה לא הגיוני .אם היית משתמש בריבית שאתה
צופה "באמת" להרוויח אחרי הפסדי האשראי אז הבעיה הייתה
נפתרת ולא היה נוצר פה " "double countingבין סכום ההלוואה
הראשוני לבין הפסדי האשראי .ההפרשה יחד עם הנכס בנטו
בנקודה הראשונית זהים לסכום ההלוואה או הרכישה .למעשה,
את הפתרון הזה בדיוק עשו את זה בנכסים הבעייתיים ,מה שנקרא
 POCIב ,IFRS-כי הם הבינו שאם אתה תלך על ריבית ברוטו או
תזרים ברוטו ,בוא ניקרא לזה כך ,אתה פשוט תעוות ויהיה "double
 "countingחמור מידי כשיש נכסים בעייתיים במועד הרכישה.
לכן ,במקרים שאתה באמת בקצה יש את כלי הריבית נטו .אכן עשו
את זה גם ב IFRS-וגם במקביל מה.US GAAP-
לגבי העניין של הרגולציה ,או הארביטראז' שכביכול ציינתם  -אני
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לא חושב שהמילה "ארביטראז'" היא כל כך מתאימה בהקשר הזה
מכמה סיבות .קודם כל בחברות הביטוח חלקים גדולים מהתיק
שלהן ,ובוודאי שנכסי העמיתים ,וגם אני צופה שיותר מנכסי הנוסטרו
בהמשך ,יוצגו בשווי הוגן שזה הסכום הנכון כך שאין פה שום עיוות.
האלמנט הזה של התקן  IFRS 9במובן של " "impairmentלא יהיה
כל כך דרמטי ,כי יש שווי הוגן וזה לא משפיע כשאתה נמצא בשווי
הוגן ומעבר לכך בנכסים מסוגים מסוימים יש לנו חברה מצטטת
שדואגת גם שהשווי הזה יהיה אחיד.

שלומי שוב
אני לא משתכנע כל כך מהר לעניין הביטול של משמעות האביטרז'
החשבונאי ,יש כאן השלכות דיווחיות משמעותיות גם מעבר
לדרישות ההון .יכול להיות שהם ינצלו את המצב הזה כדי לתת
הלוואות לזמן יותר ארוך ומסוכן יותר עם " "spreadsגבוהים יותר
לאור היתרון הזה?
יבגני אוסטרובסקי

אמיר ברנע
זה יותר הצגה של ההון העצמי אבל לא הצגה נכונה של הרווחיות
או של התזרים.

אני לא יודע ,ואני לא ממש בטוח .גם היום הגופים האלה נותנים
אשראי שהוא בדר"כ או לפחות בממוצע כמובן יותר יקר ושונה
לעיתים באופיו מאשראי בבנק ,ואני לא חושב שהשינוי של התקן
לגבי הבנקים הוא שייצור ארביטראז' מהותי כביכול.

יבגני אוסטרובסקי
שירה רדובן
שוב ,כשמדובר בנכסי עמיתים המילה "הון עצמי" פחות מתאימה,
זה פחות רלוונטי אלא השווי של הנכסים .בנוסף ,אני חושב שהמילה
"ארביטראז'" לא מתאימה כי ,בסך הכול אנחנו מיישמים IFRS
שהיא תקינה מקיפה בחברות הביטוח ורוב הנכסים כאמור הם
בשווי הוגן אז זו פחות הבעיה שם .בנוסף ,לגבי חברות הביטוח יש
להבהיר שישנן דרישות הון רגולטוריות ואני לא מתכוון לדרישות
ה IFRS-אלא ,לסולבנסי  ,2לעומת באזל  2בבנקים ,ויש דרישות
הון על הלוואות כך שגם בהיבט ההוני הרגולטורי בביטוח לא נכון
לקרוא לזה ארביטראז' .גם ברמה הצרכנית ,לגבי המוצרים האלה
(כגון משכנתאות) יש רגולציה של רשות שוק ההון ,כך שגם בהקשר
הזה אני לא חושב שיש ארביטראז' ,בטח לא מהותי .דרישת ההון
בואו נגיד לפחות בעולמות הביטוח אתה מחשב אותה במונחים
כלכליים ובמונחים של שווי .את הדרישה הזו אתה מחשב לפי
מאפייני ההלוואה .לכן ,השאלה היא האם אתה מפריש  12חודשים
או לא – בדוח זה לא ישפיע על השאלה מה יהיה השווי ומה דרישת
ההון.
יש גם את הגופים החוץ בנקאיים ,וגם שם ,זה גם לא אותו דיון .כי
למשל לגופים חוץ בנקאיים אין את דרישות באזל או סולבנסי ,אבל
גוף כזה (חוץ בנקאי) יש לו דרישת הון מסוימת על פי התקנות לפי
גודל התיק שלו .היא בסיסית באופיה החישובי ,אין שם מודלים כי
זה גוף קטן יותר מבנק .גוף כזה שלא חייב גם ליישם ( IFRSחלק
מהגופים החוץ בנקאים הם פרטיים וקטנים וחלק ציבוריים) אבל אז
הוא מיישם תקינה ישראלית שיש לה פתרונות .הגופים האלה ודאי
שבמובנים מסוימים יותר גמישים ולא כולם מושפעים מהתקנים
שציינו ,אבל הם גם קטנים יותר ,התיק שלהם שונה ,הנגישות
שלהם שונה ,ויש לכך חסרונות ולא רק יתרונות כך שבמכלול גם
פה המילה ארביטראז' לא לגמרי מתאימה לי כי זה לא בנק אלא יש
התאמה של הרגולציה לאופי שלהם.
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אין ספק שזה פוגע בחישוב של ההפסדים העתידיים.
שלומי שוב
דורון אתה רוצה להגיד משהו מהצדדים שלכם (רשות המיסים)?
אתם מוכנים? תישארו לפי המודל הקודם?
דורון רחמים
אנחנו ברשות המיסים בתוך תהליך למידה של כל הנושא מתוך
כוונה כן להגיע לאיזושהי הבנה והסדר עם הבנקים לגבי השלכות
המס של כל הסיפור.
אמיר ברנע
אני מנסה להבין ,תהיה הפרשה חד פעמית בדוחות הרבעוניים של
מרץ .האם ההפרשה הזאת היא הוצאה לצרכי מס? זאת אומרת
התוספת תהיה הוצאה לצרכי מס? או שמא זה רק מאזני ליצירת
נכס מס.
דורון רחמים
גם זה כרגע נבחן ועדיין לא הגענו למסקנה.
שלומי שוב
אבל רגע אני אשאל אותך .מה שאתם מכירים היום ,הזכרתי את זה
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הכניסה לתוקף של מודל הפסדי האשראי החזויים ()CECL
בבנקים :יישום והשלכות על רווחיות הבנקים והתשואה להון

קודם בדברים שלי ,במיוחד במשכנתאות זה נראה סכומים שהם
יחסית מהותיים.
דורון רחמים
אני לא אדבר על הסכומים ,אני רק אגיד שעשינו איזשהו פרויקט
לכל הקטע של הפרשות למשכנתאות והגענו להבנה עם כלל
הבנקים והזכרת את זה בדברייך .כרגע כל המעבר  CECLואיך זה
ישפיע על ההפרשות של המשכנתאות גם בבחינה אצלנו.
אמיר ברנע
בדוחות של הבנקים שיפורסמו בעוד שבוע או שבועיים יאמר כי
נושא המס בנושא ההפרשה עדיין בדיון?

נחמן ניצן
אצלנו כבנק קטן יותר ,יש חיבור גדול יותר בין הצד החשבונאי
לבין הצד התמחורי לדעתי ,ככל שתהיה השפעה על התמחור,
אצלנו ,היא תתרחש מוקדם יותר . .חשוב להדגיש כי היישום מאוד
מאוד טרי ולכן ציינתי בפתיח " ימים יגידו" עד עתה עבדנו על כך
שהמודלים יעבדו כדי שנוכל להוציא מספרים לכן אני מניח שעוד
מוקדם לדעת מה תהיה ההשפעה התמחירית .כדאי גם לבדוק
מה היתה ההשפעה התמחירית ביישום ההפרשה הקבוצתית על
האשראי התקין ,לפני כ 10שנים ,אני לא בטוח שהיתה לכך השפעה.
ככלל ניתן לומר לפי הנתונים שפורסמו עד כה כי ההשפעה של
היישום היא לא משמעותית ולהערכתי כך נראה גם בהמשך אולם
כפי שציינתי אנו מקיימים את הדיון בשלב מאוד ראשוני של היישום.
אמיר ברנע

דורון רחמים
כפי שאמרתי קודם.
שלומי שוב
אבל אתם תצטרכו להכריע בפרסום הדוח הרבעוני אם זה מס
נדחה או מס שוטף .יכול להיות שמס הכנסה יכיר כמס שוטף ויכול
להיות שלא .הבינלאומי רוצים להגיב?
נחמן ניצן
ימים יגידו.

בואו נסכם ,להנחיות  CECLהשפעה על דיווחי הבנקים ,יצירת
"מחסניות" נכסיות על חשבון דיווח תזרימי .בהערכות שווי תמיד
העדפנו ניתוח תזרימי על נכסי והשאלה היא אם דיווח  CECLלא
משבש את הניתוח התזרימי לטובת שיקולי הרגולציה .אני לא יודע
אם השינוי הוא מהותי או יותר בשוליים ,נסתכל על הדוחות של מרץ
ונראה ,בסך הכול אני מוטרד ולכן אני העליתי את השאלות של
העקביות ושל המודל הכלכלי .אני מצפה מדוח כספי לתת תמונה
של מצב העסק בראיה כלכלית .השאלה לסיכום היא האם אנו
נלחמים במלחמה שהייתה במשבר ב 2008-עם מאפיינים מסוימים
ואנחנו עכשיו מתקנים את המערכת לפתור את הבעיה שהייתה
ב .2008-המשבר עבר ונשארנו עם פרשנות למשבר שהיה במחיר
של דיווח שהוא פחות אמין ובר השוואה רוחבית.

שלומי שוב

שלומי שוב

אבל אתה מבחינתך ,מבחינת מה הכיוון? היו תגובות שאמרו שיש
קשר לתמחור וכאלה שאמרו שזה לא קשור.

אני גם אסכם ברשותכם בכמה מילים את ההתרשמות שלי.
התחושה שלי מהדיון כי יש נטייה למערכת הבנקאית קצת להנמיך
את הלהבות ..אני חושב שהשינוי הוא דרמטי ומשמעותי .יכול להיות
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שזה גם חלק מהתהליך התאקלמות שיקרה אבל זה לא שינוי
רגיל של כלל חשבונאי .לא הצלחתם לשכנע אותי למשל שלא
תהיה משמעות לארביטרז' החשבונאי בין המערכת הבנקאית לבין
האשראי המוסדי והחוץ בנקאי .אני רק חושב על הלוואה ארוכת
מועד למימון נדל"ן – יש הבדל של שמים וארץ בין ההפרשה להפסדי
אשראי שתירשם בגוף בנקאי שמיישם את התקינה האמריקאית
לבין זו שתירשם גוף חוץ בנקאי שמיישם  .IFRSלא השתכנעתי
שזה לא ישפיע על התחרות .לא סתם אמרתי שזה מזכיר לי מעט
את השינוי שהיה בין עלות לשווי הוגן כמו לעניין הכניסה של אומדנים
והכי חשבו החיבור לראיה העסקית .אלו דברים משמעותיים שאני
מעריך שעוד נבין את משמעותם ונשמע עליהם בעתיד.
לגבי הנקודה שזו כניסה של רגולציה לתוך החשבונאות  -קשה לי
לקבל התפיסה הזאת שזאת ואני חושב שבסופו של דבר הרגולציה
יכולה להגדיל ולהחמיר את דרישות ההון אבל בשום פנים ואופן
לא להתערב בכללים החשבונאים .זה לא נכון ולא ראוי .שימו
לב אנחנו מדברים פה על מודל חשבונאי שנכנס גם ב IFRS-גם
ב US-GAAP-ולא רק חל על הבנקים .זה נושא שנמצא בלב ליבה
של התקינה בנושא מכשירים פיננסים זה הבסיס של כל דוח כספי
של העסקים .זה לא משהו שאפשר לשים אותו בצד זה נכון ,ללא
קשר לכך שכפי שאמרתי בדברי הפתיחה יש פלוסים ומינוסים
לפערים בין התקינות  IFRSלבין  .US-GAAPאין מה לעשות  -יש
בעיה בסיסית במודל הזה שזה ההפסד  DAY 1זה יוצר עיוות שאין
לנו מה לעשות איתו .כשיש עיוות בבסיס של משהו כה קריטי אז כל
קו שנמשוך ממנו יצור בעיה והיא לאמיר ולי לא מעט שיחות בימים
האחרונים על הנושא וכל הזמן חזרנו למכנה המשותף של העיוות
הזה .לי קשה לחיות איתו והייתי מעדיף כאמור מודל יותר חכם אבל
אני מקבל אותו כי זאת התקינה החשבונאית העולמית כיום .לדעתי
סיכמנו את מה שקורה אנחנו עוד בזמן ראשוני יהיה מעניין לראות
את תוצאות הרבעון הראשון ואולי אף יותר את הרבעונים הבאים
ועד כמה באמת היישום של המודל יוביל לזיהוי מבעוד מועד של
משברים שזה הרציונל כאמור של המודל החדש או לחלופין וכפי
שנוצרה לי לפחות תחושה מהדיון הבנקים יתייחסו לזה "כשינוי
בעוד כלל חשבונאי טכני" שלא ישנה משמעותית את פני הדברים.
תודה רבה לכולכם.
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טופס הצטרפות לרשימת
הדיוור של פורום שווי הוגן

שם משפחה:

Last Name:

שם פרטי:

First Name:
Company:

מקום עבודה:

Position:

תפקיד:

)Telephone (w

טלפון בעבודה:

)Telephone (c

טלפון נייד:

Fax:

פקס:

E-Mail:

דוא"ל:

Address:

כתובת לדואר:

Comments:

הערות:

מאשר/ת קבלת דיוור עדכונים שוטפים על פעילויות הפורום בדוא"ל.
אנא מלאו את הטופס ושילחו למייל או לכתובת הרשומים מטה.

פורום שווי הוגן ,תכנית חשבונאות AccounTech ,בית ספר אריסון למנהל עסקים
אוניברסיטת רייכמן ,רחוב האוניברסיטה  ,8הרצליה4610101 ,
טל‘09-9527675 .
fvf@idc.ac.il, www.fvf.org.il

99

FVF

פורום שווי הוגן

FAIR VALUE FORUM

משתתפי פורום שווי הוגן
לפי סדר א׳-ב׳

יניב אבדי
אדם אבו שמיס
ליעם אביטל
חגי אבישר
דן אבנון
עמנואל אבנר
שמשון אדלר
ג'קי אהרון
רהב אוברציגר
עומר אונגר
יבגני אוסטרובסקי
מורן אופיר
בן אוריון
משה אטיאס
עידן אידלמן
פיליפ איחלזון
לילי איילון
יהודה אינדיג
מאיה איתן
אלי אל על
רות אליאס
אייל אליה
ישראל אליהו
אולגה אלכסייב
אור אלמוג
אלי אלפסי
אלון אלפרט
אלי אמיר
ענת אמרגי
חלי אפרתי
אורי ארד
מיכל ארלוזורוב
משה ארנסט
רונית בודו
גיל בוטלר
עלי בוקשפן
אמיר בושנסקי
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אלי בז'רנו
אורלי בייזר
טלי ביסקר-אבישר
סבינה בירן
אמיר בכר
אשר בלס
יואב בן אור
יהודה בן אסאייג
איתמר בן דוד
אביבה בן משה
אבי בן נון
יעל בן שלום
לימור בקר
ישי בראל
שלומי ברטוב
נחמה ברין
עופר ברנדט
עדי ברנדר
יוסי ברנע
יוסי ברסי
אבי ברקוביץ
משה ברקת
נטלי ג'ייקובס
ניר גביש
אלון גבריאל
משה גדנסקי
שיראל גוטמן-עמירה
אלי גולדשטיין
שרון גור
מיכל גור-כגן
אוריאל גורן
דני גיגי
אילן גילדין
עמית גל
דן גלאי
הילה גלוזמן
אלון גלזר

עידו גליל
אסתרי גלעוז-רן
תומר גם זו
לטובה
אמיר גרוכר
אודי גרינברג
אורי גרינפלד
מורן דדון
מישל דהן
בועז דהרי
איליה דובינסקי
עומרי דוניו
עידו דותן
דגנית דניאל
רמי דרור
חמוטל דרקסלר
דוד האן
רון הדסי
ערן היימר
ניר הירשמן
ניר הלפרין
אמיר הסל
טל הפלינג
רונית הראל
ניר הרוש
אוהד וויספלנר
עומר וונש
תום וורמר
חיה וידל
הראל וידרמן
דני ויטאן
איתי וייס
דן וייס
יעל וייס
רן וייסברג
רן וילין
צבי וינר

שלומי וינר
אביטל וינרב צוהר
נטע ורדי
טל זהרני
שלומית זוטא
עומר זיו
יובל זילברשטיין
יוסי זינגר
עמרי זלינגר
הדר זמיר
חיים חבין
דוד חודק
לייזה חיימוביץ
רמי חלף
אסף חמדני
לימור חן
שרון חנס
נעמה חשמונאי
גיא טביביאן
אפרת טולוקובסקי
דליה טל
רוני טלמור
ישי טריגר
תום טרילניק
קרן טרנר
יניב יוחנן
עופר ינקוביץ
יוכי יעקובי
גדעון ירדני
לירון ישראלי
סיגל יששכר
אסף כהן
גיל כהן
זיו כהן
יחזקאל כהן
עודד כהן
עמי כהן

שלומי כהן
רות כהן-מרק
עוזי כלהיים
גיא כליף
בארי כספי
אלון כץ
גיל כץ
אמיר כצנלסון
בני לאוטרבך
נועם לבנון
מאיה לגרבאום
אבי לוי
רם לוי
חיים לוי-קידר
ענת לוין
רוחה לוין
שרית לויתן
אלי לזרב
בעז ליבוביץ'
עמיר ליכט
דין ליפץ
גל לנדאו-יערי
אילנית לנדסמן יוגב
גיא לקן
יעל לרנר פירסט
מיכל לשם
ארז מגדלי
גת מגידו
אביטל מגידיש
עידית מועלם
טל מופקדי
דקלה מושקוביץ
אלי מזרוח
שאול מזרחי
שגיב מזרחי
גיא מני
איתי מקמל

FVF

פורום שווי הוגן

FAIR VALUE FORUM

משתתפי פורום שווי הוגן
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רונן מרגוליס
ניר מרדכי
אורן משה
מני נאמן
אופיר נבות
יפתח נהון
אסף נוימן
רפי ניב
נחמן ניצן
גיא נתן
דב נתנזון
ברוך סאוטה
אסף סגל
אודי סול
אור סופר
אליהו סופר
ארז סופר
אמיר סוראיה
גל סטאל
עומר סיגלר
שירלי סליגמן
מאיר סלייטר
אתי סמוחה
בן סמוחה
ניצן סנדור
אפי סנדרוב
אנאבל סער
אביה ספיבק
נמרוד ספיר
עדי סקופ
דניאל עדיאל
יורם עדן
אהד עובד
אוהד עובד
אבישי עובדיה
משה עומר
ליבנת עין שי וילדר

גל עמית
אורי עפרוני
יואב ערמוני
יניב פגוט
ואדים פורטנוי
ענת פייער
ענת פילצר סומך
אילן פלאטו
רות פלאטו-שנער
רוי פלח
צור פניגשטיין
דניאל פסרמן
לאה פסרמן-יוזפוב
אלן פפרמן
אברהם פרוכטמן
אורן פרנקל
אריק פרץ
רות פשצ'יק אליאס
שירי צוק
רון צרפתי
משה קאשי
איתי קדמי
שי קודיש
שי קומפל
הילה קונפורטי
אביטל קורן
אסי קורן
אבי קיסר
נועה קיסר
כפיר קלדרון
שירן קליידרמן
רונן קמחי
רעות קסלר
יאיר קפלן
גיא קריגר
יבגניה קרמר
הילה קרן

חגית קרן
עמית רגב
שירה רדובן
יובל רואש
אמיר רוזין
יהודית רוזנברג
מירי רוזנסטיק
יהלי רוטנברג
גיא רוטקופף
עינת רום
יוסי רזניק
דורון רחמים
יוסי רייטן
שרון רייך
רקפת רמיגולסקי
יהודה רענן
איתי רפל
לירן שאולוב
רועי שבד
ארנון שגב
חוה שגיב קרוצ'יק
קים שהם ניר
ליאת שוב
אלי שוורץ
מרים שוורץ
איתמר שולשטיין
רוני שוקן
שמואל שורץ
רני שחם
משה שחף
יוסי שחק
ארנון שחר
ינון שחר
רועי שטיין
ענבר שטיינר
נדב שטינברג
אבי שטרנסוש

אילן שטרק
יורם שיוו
ליאור שילה
ניצן שילון
חוה שכטר
צביקה שכטר
יעקב שלום
גידי שלום בנדור
עידן שמוניס
אלי שמעוני
רקפת שני
עודד שריג
שרי שרעבי
רוני תירוש מדרר
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תשפ״א
מפגש נובמבר  :2020״פערי רגולציה בסקטור הפיננסי על רקע
מבנה השליטה בחברות הביטוח״.
מפגש דצמבר  :2020״מגמת ההשקעות החברתיות (:)ESG
הצדקה ומתודולוגיית שווי ,שאלת הגילוי ואחריות דירקטוריונים״
מפגש ינואר  :2021״ניהול סיכוני סייבר בסקטור הפיננסי והשירותי
על רקע פרשת שירביט והאירועים האחרונים״
מפגש פברואר  :2021״מיסוי לוקאלי של גופים רב לאומיים:
עקרונות הקצאת נכסים לא מוחשיים ורווחים״.
מפגש אפריל  :2021״חברות ללא בעל שליטה :הגדרת שליטה
ויחסי דירקטוריון הנהלה על רקעמהתזכיר החדש לתיקון חוק
החברות״.
מפגש מאי  :2021״מבול ההנפקות ודילמת מודל SPAC-סימני
התאוששות או סיגנל למשבר עתידי בשוק ההון״
מפגש יוני  :2021״בחינת הצורך בשקל דיגיטלי בישראל וההשלכות
על המגזר הפיננסי״
תש״פ
סיכום מפגש דצמבר « :2019סוגיית המשך השימוש בחברות
הייעוץ לאסיפות הכלליות על רקע הצורך באקטיביזם מוסדי״
סיכום מפגש ינואר  :2020״נאותות שיעור ההיוון ( )cap rateשל
נדל״ן מניב בישראל ,על רקע פערים מתמשכים בין שווי שוק להון עצמי
בחברות נדל״ן מניב ולאור מחירי עסקאות בפועל״.
סיכום מפגש פברואר " :2020אופן בחינת ירידת ערך נכסים לאחר
כניסתו לתוקף של ."IFRS 16
סיכום מפגש אפריל  :2020״הערכות שווי לצורך דוחות Q1
בעקבות משבר הקורונה :מדידת שווי הוגן (לרבות נדל״ן להשקעה)
ובחינת ירידת ערך נכסים (לרבות מוניטין)״.
סיכום מפגש מאי  :2020״השפעת המשבר על יכולת הפירעון של
אגרות חוב על רקע מתווה הדגל של רשות שוק ההון״.
סיכום מפגש יולי  :2020״השתקפות משבר הקורונה בדוחות
הבנקים :ניהול סיכונים פיננסיים וצפי לרווחיות״.
תשע״ט
מפגש יוני  :2019״כניסת אמזון והמסחר המקוון :השלכות על
הקניונים ומרכזי המסחר בישראל ושוויים״.
מפגש מאי  :2019״הפיקוח על מתן אשראי מוסדי ובנקאי ללווים
גדולים על רקע מסקנות וועדת כבל״.

מפגש אפריל " :2019מניות הקנאביס :בועה או מודל עסקי ממשי?"
מפגש פברואר  :2019״מבט מימוני ביקורתי על חוק חדלות פירעון"
מפגש ינואר  :2019״השלכות עליית פרמיית הסיכון בשוק האג״ח:
מתמחור נכסים ואשראי ועד לפעילות הריאלית.״
מפגש דצמבר  :2018״המעבר של חברות הביטוח לסולבנסי  :IIכיצד
ניתן ליישב את הסתירה בין המאזן הכלכלי החדש לבין מחיר השוק?״
מפגש נובמבר  :2018״הערכות שווי על רקע מהפכת החכירות -
האם קיימת טעות מתודולוגית בהבחנה בין הוצאה תפעולית לבין
הוצאה פיננסית?״
תשע״ח
מפגש דיון מאי  :2018״כיצד יוצאים מהמשבר במקצוע ראיית
החשבון :החל ממתכונת בחינות המועצה ושכר המתמחים ועד
למהפכת הביקורת״.
מפגש דיון אפריל  :2018״עשור וחצי לדוח ברנע הדור הבא -
חשיבה מחודשת ושאלת אחריות דירקטורים על נתוני חברות בנות
וכלולות״.
מפגש דיון פברואר  :2018״ מתודולוגיית מחירוני הרכב והשלכותיה
רחבות ההיקף על שוק הרכב ונגזרותיו :החל מביטוח ושווי השימוש,
דרך דוחות כספיים ושווי בטחונות ועד לתנופת האשראי הצרכני״.
מפגש דיון ינואר  :2018״הצורך באסדרת מידע כספי לא חשבונאי:
החל מנון גאפ ,דרך מידע פרופורמה ועד למטריקות ענפיות
חדשניות״.
מפגש דיון דצמבר  :2017״ההשלכות של כניסת החכירות
התפעוליות לדוחות הכספיים :הערכות שווי ,מינוף ,והתנהגות עסקית
ריאלית״.
מפגש דיון נובמבר  :2017״תופעת ה :ICOs-האם מטבע דיגיטלי
הוא נייר ערך במסגרת גיוס הון?״
תשע״ז
מפגש דיון יולי  :2017״כניסת מניות הבכורה לשוק ההון הישראלי:
רלוונטיות ,כדאיות והשלכות״.
מפגש דיון מאי  :2017״מהפכת הדיווח שנבלמה :האם החרגת
הרשויות המקומיות מדיווח על בסיס צבירה מוצדקת?״
מפגש דיון אפריל  :2017״החמרה באחריות דירקטורים בחלוקת
דיבידנד? השלכות פס״ד מלרג על יישום מבחן יכולת הפירעון והקשר
למבחן הרווח״.

לסיכומי דיון משנים קודמות לחץ כאן
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מפגש דיון פברואר  :2017״רפורמת הדיווח המוצעת בבנקים:
האם הדוחות מספקים מידע רלבנטי ושימושי ,בין היתר על רקע
התמורות הטכנולוגיות?״
מפגש דיון ינואר  :2017״כיצד מתמחרים רעיון? הערכות שווי של
חברות סטארט-אפ על רקע ניסיון הנפקת ״שלנו גרופ״״.
מפגש דיון דצמבר  :2016״המלצות ועדת וינוגרד – מהו שיעור
ההיוון הראוי בתביעות קצבה ומהן ההשלכות על הדוחות הכספיים
של חברות הביטוח?״.
מפגש דיון נובמבר  :2016״הבורסה בתל אביב על רקע הרפורמה
המוצעת – בין שאלת השוק היעיל לשאלת השוק הפעיל״.

מפגש דיון פברואר  :2015״התנגשות בין משפט ,חשבונאות
והערכות השווי בהבחנה בין התחייבות להון".
מפגש דיון ינואר ":2015תביעות ייצוגיות בעקבות הצגה מחדש של
דוחות כספיים :הקשר בין דיווח כספי לשווי ניירות ערך".
חסר:
מפגש דיון נובמבר " :2014מסקנות ועדת האיגוח לאור הארביטרז'
הבנקאי במסחר בסיכוני אשראי"
מפגש דיון דצמבר  :2014״האם הפער בין סולם דיוג מקומי לסולם
דירוג גלובלי משפיע על תמחור בחסר של סיכון האשראי באג״ח
הקונצרני ומהן ההשלכות על סוגיית השוק העמוק?״

תשע"ו
מפגש דיון יוני " :2016ביטול המבחן המאזני על רקע המהפכה
המוצעת בשיני חדלות הפירעון :האם אמות המידה הפיננסיות יצליחו
להגן על נושים ארוכי טווח?״
מפגש דיון יוני  :2016״פרשת אורבנקורפ :הלקחים של שוק ההון
וההשלכות על המשך הנפקות האג״ח של חברות הנדל״ן האמריקאיות״
מפגש דיון מאי  :2016״חוק שכר הבכירים-היום שאחרי :ניהול
הגופים הפיננסיים והשלכות הרוחב״
מפגש דיון אפריל  :2016״מיהו ״משתתף שוק״ (Market
 ?)Participantדיון מחודש בפער שבין הערכות השווי לבין מחיר
הבורסה״
מפגש דיון פברואר  :2016״קרנות הפנסיה :השפעת הרפורמות
המוצעות על המודל המימוני והעסקי״
מפגש דיון ינואר  :2016״בין התחייבות להון :פרמיית הסיכון באג״ח
 - COCOתמחור והשלכות״
מפגש דיון דצמבר  :2015״סולבנסי  :2השינויים הצפויים באסטרטגיה
הניהולית של חברות הביטוח״
מפגש דיון נובמבר  :2015״ביטול הדוחות הרבעוניים לתאגידים
קטנים :הקלה ברגולציה או פגיעה במשקיעים?״

תשע"ד
מפגש דיון יולי " :2014דיבידנד בעידן הפוסט רעיוני :כיצד צריך להראות
מבחן הרווח החדש?"
מפגש דיון מאי  :2014״האם קיים שוק עמוק לאג"ח קונצרני בישראל?״
מפגש דיון אפריל " :2014השפעת הירידה בשכר הטרחה של רואי
חשבון על איכות המידע בשוק ההון".
מפגש דיון פברואר " :2014חוק הריכוזיות :השלכות על הדוחות
הכספיים".
מפגש דיון ינואר " :2014שווי הוגן :קביעת ניכוי ראוי בגין העדר סחירות
(לרבות סחירות נמוכה) ומניות מיעוט".
מפגש דיון נובמבר  :2013״דוחות הסולו על רקע ההצעה לביטולם:
תועלת מול עלות״.

תשע"ה
מפגש דיון יוני  PCAOB" :2015בישראל :האם נחוץ פיקוח חיצוני
על רואי החשבון?"
מפגש דיון מאי " :2015הדוחות הכספיים כמידע פנים :אירוע מיידי
או מתמשך?"
מפגש דיון מרץ " :2015אי תלות של מעריכי שווי :קריטריונים
והשלכות".

תשע"ג
מפגש דיון יוני  :2013״פרמיית שליטה בעידן  :IFRS 13מהי והאם היא
בכלל קיימת?״
מפגש דיון מאי  :2013״חשבונאות וכלכלה :כיצד לבסס ומהו הקשר בין
סולבנטיות ,כושר פירעון והערת עסק חי ״.
המציאות העסקית וההתפתחויות בשווקים?״
מפגש דיון מרץ  :2013״תפקיד המומחה בהסדרי חוב – היבטים
מימוניים״.
מפגש דיון פברואר  :2013״בין החשבונאות לשוק – האם חברות
הביטוח מתומחרות בחסר?״
מפגש ינואר  :2013״כיצד יראה תגמול המנהלים בישראל בעידן
שלאחר תיקון ?20״
מפגש דיון אפריל  :2013״הפרשה ו Recovery-של חובות פגומים
במערכת הבנקאית :האם הטיפול החשבונאי הקיים מפספס את
מפגש דיון דצמבר  :2012״השינויים הצפויים בדרישות הלימות ההון
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הרגולטוריות :השלכות כלכליות״
מפגש דיון נובמבר  :2012״שיעור ההיוון של התחייבויות ארוכות טווח
לעובדים״.
תשע"ב
מפגש דיון יוני  :2012״הקשר שבין דירוגים ,תשואות השוק וסימני
אזהרה בדוחות הכספיים״.
מפגש דיון מאי  :2012״שימוש ב FFO-לצורך הערכת חברות נדל"ן
מניב מול מודל ה)NAV) IFRS-״.
מפגש דיון אפריל  :2012״מבחני חלוקת דיבידנד :חשיבה מחודשת.
מפגש דיון פברואר  :2012מערכת היחסים במשולש :מעריך השווי
 רואה החשבון המבקר  -רשות ניירות ערך והשלכותיה על נאותותההערכה ואחריות החותם״.
מפגש דיון ינואר  :2012״מודל מרווח הוגן  -שווי הוגן של נכסי חוב לא
סחירים״.
מפגש דיון דצמבר  :2011״היררכית שווי הוגן ושוק פעיל ,תוך התמקדות
בהצעת רכש כפויה ומיזוג משולש הופכי״.
מפגש דיון נובמבר  :2011״הערכות שווי ופרמיות סיכון במבנה בעלות
פירמידלי תוך בחינת האספקטים החשבונאיים ,המימוניים והממשקים
שביניהם״.
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