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 :2019 ינוארחומר רקע למפגש 

 השלכות עליית פרמיית הסיכון בשוק אג"ח

 

 רקע

על חלו עליות חריגות בתשואות אג"ח קונצרניות. לצורך הדיון בפורום במהלך הרבעון האחרון 

 )שהיו סחירות בכל התקופה( אג"ח קונצרניות 585בוצעה עבודת איסוף שכללה השלכות השינוי 

חושבה פרמיית סיכון )הפרש בין . "(קבוצת המדגם)להלן: " שמוינו לפי ענפי משק, מח"מ ודירוג

מועדים: בשני תשואת האגרות ותשואת אג"ח ממשלתית רלבנטית מבחינת הצמדה ומח"מ( 

פרמייה ברבעון האחרון. השינוי ב. זאת על סמך הנחה שהדגש בדיון יהיה על 25.12.2018 -ו 30.9.2018

על כושר הפירעון של מטרת איסוף הנתונים היא לתרום לדיון בנושא השלכות עליית פרמיית הסיכון 

 חברות מדווחות כדלקמן:

 האגרות לפי ענפי משק.מ האם קיים ומהן השלכות קשר בין השינוי בפרמייה ומח" .א

 האם קיים ומהן השלכות קשר בין השנוי בפרמייה ודירוג האגרת לפי ענפי משק. .ב

 האם לנתונים השלכה על הגדרת חדלות פירעון בחוק החדש .ג

הסיכון הנזילותי לעליית פרמיית הסיכון השפעה שלילית על יכולת החזר חוב שמתבססת  מאספקט

חוסר יכולת של חברות למחזר חוב בחסר נזילותי הוא כשל שוק עליו דובר רבות על מיחזור חוב. 

. סכוי לאירוע קרוב לחסר נזילותי מעלה את תשואת אג"ח הקצרות ופחות את 2008במשבר שנת 

 תשואת אג"ח הארוכות עקב פריסה. 

קשר מונוטוני עולה בין פרמיית הסיכון לתקופת  Van Horneבאופן עקבי עם הסתכלות זו מנסח 

ח בדירוג נמוך. אולם מצויין "" לאגÙפרעון האגרת באגרות בעלות דירוג גבוה וקשר במתכונת "

בספרות המקצועית שהקשר הוא מורכב ותלוי גם במסוי ובשנויים בריבית חסרת סיכון )כלומר האם 

 האגרת נסחרת בנכיון או פרמיה(. 

ירעון החדש מאפשר פנייה לבית המשפט רק אם חלה הפרה מהותית בפועל )שלא חוק חדלות הפ

 6תוקנה( בתשלומים או בקובננטס עם הסתייגות שניתן לפנות גם אם ההפרה צפוייה בטווח של 

חודשים זאת לעומת אפשרות פנייה שאיננה מוגבלת בחוק הקיים. ישנה משמעות לשינוי בחוק 

שינוי בפרמיית הסיכון המבוקשת בעיקר באגרות ארוכות. מיתון ולתוצאות המוצגות כאן לגבי ה

 הפרמייה אפשרי על ידי מבנה קובננט מחמיר.

בתזרים  אפריורי קיים צפי להשפעה חדה בחברות נדל"ן ממונפות וחברות אחזקה ממונפות שתלויות

 מחברות בנות ונכדות. האם התוצאות עקביות עם צפי זה?
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 רמייות הסיכון באג"ח?מה קרה ברבעון האחרון לפ

 נוי בהן בפילוגים הבאים:ילהלן פירוט פרמיות הסיכון והש

 .25.12.2018, 30.9.2018: מועדים

 וביטוח נדל"ן, חברות אחזקה, בנקים :סקטורים

 : חברות מקומיות וגלובאליות.גאוגרפי סקור

 ילךאו ממח"מ חציוני -ארוך ו,  עד מח"מ חציוני -: קצר חלוקה לשני חציונים :מח"מ

 BBB ,A ,AA :דירוג

 1משוקללים בשווי שוק של אג"חכל הנתונים 

 שינוי בפרמיה 25.12.2018 30.9.2018  

 1.38% 3.25% 1.84% (585) קבוצת המדגםסה"כ 

 1.67%   מח"מ חציון קצר 

 1.21%   מח"מ חציון ארוך 

 השינוי חל בעיקרו בחציון הקצר.

 :ענפיםלהלן פירוט פרמיות הסיכון לפי 

 שינוי בפרמיה 25.12.2018 30.9.2018 

 2.10% 4.72% 2.63% (303נדל"ן ) -סה"כ אג"ח 

 מח"מ חציון קצר
  3.48% 

 מח"מ חציון ארוך
  1.50% 

    

 2.85% 6.33% 3.48% (30) אחזקה -סה"כ אג"ח 

 מח"מ חציון קצר
  1.82% 

 מח"מ חציון ארוך
  3.30% 

    

 0.56% 1.22% 0.67% (76) בנקים -סה"כ אג"ח 

 0.71%   מח"מ חציון קצר 

 0.43%   מח"מ חציון ארוך 

     

 0.72% 1.81% 1.09% (43ביטוח ) -סה"כ אג"ח 

 0.84%   מח"מ חציון קצר 

 0.63%   מח"מ חציון ארוך 

                                                 
 מתקבלות תוצאות קיצוניות שנובעות משינוי דרמטי בפרמייה במספר חברות מהן חברות נדל"ן גלובליות.ללא שקלול    1
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 להלן פירוט פרמיות הסיכון לפי שיוך של חברות גלובאליות ומקומיות:

 שינוי בפרמיה 25.12.2018 30.9.2018 

 1.15% 2.84% 1.69% (546סה"כ  מקומי )

 מח"מ חציון קצר
  1.36% 

 מח"מ חציון ארוך
  1.02% 

    

     

 5.74% 10.40% 4.66% (*39סה"כ גלובלי )

 7.24%   מח"מ חציון קצר 

 4.76%   מח"מ חציון ארוך 

 .בלבד 55% כמהוות  השקליות המדגםכאשר מכלל קבוצת  שקליות"ח אג 36 מתוכן כי לציין ראוי* 

בחברות מענפי האחזקה והנדל"ן ובעיקר כפי שניתן לראות מהנתונים, השינוי המהותי ביותר חל 
 בחברות גלובליות.

 ,דירוגלהלן פירוט פרמיות הסיכון לפי 

 שינוי בפרמיה 25.12.2018 30.9.2018 

 AA (68) 0.95% 1.47% 0.52%דירוג סה"כ 

 0.71%   מח"מ חציון קצר 

 0.38%   מח"מ חציון ארוך 

    

 A (81) 2.50% 4.87% 2.37%סה"כ דירוג 

 2.71%   מח"מ חציון קצר 

 2.23%   מח"מ חציון ארוך 

    

 BBB (14) 5.41% 13.01% 7.60%סה"כ דירוג 

 7.07%   מח"מ חציון קצר 

 8.31%   מח"מ חציון ארוך 

     

 ".Aבחברות בעלות דירוג " הסיכוןאנא תשומת לבכם לתמורה בפרמיית 
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סדרות  פירוטהגבוה ביותר. להלן  זוהה השינויבהן  ביקשנו לבחון פירוטי מח"מ, דירוג ונתוני הענפים

 שינוי מהותי. זוההבו  האג"ח, בכל ענף

 שינוי בפרמיה דירוג מח"מ חברה  

     נדל"ן

 BBB 40.93% 0.65 לוזון אג"ח ו' 

 21.31%  3.72 מירלנד אג"ח ז' 

 A 19.63%- 2.02 דלשה קפיטל אג"ח א' 

 A 19.42% 2.34 יר אג"ח ב'-אול  

 17.79%  1.42 אפריקה אג"ח כ"ו 

     

     אחזקה

 7.93%  3.58 אי.די.בי פיתוח אג"ח י"ד 

 BBB- 7.37% 3.59 אי.די.בי פיתוח אג"ח ט' 

 BBB+ 6.39% 3.44 אלון רבוע אג"ח ד' 

 BBB+ 5.23% 4.65 דסק"ש אג"ח י' 

 4.84%  1.62 אלעזרא אג"ח ב' 

     

     גלובאלי

 A 19.63%- 2.02 דלשה קפיטל אג"ח א' 

 A 19.42% 2.34 יר אג"ח ב'-אול 

 A 17.42%- 2.00 דלשה קפיטל אג"ח ג' 

 A 15.95%- 2.14 סטרוברי אג"ח א' 

 A 15.40% 3.86 יר אג"ח ד'-אול 

 

 :דיון לקראת התוצאות סיכום

 (.1.67%) קצר"מ מח"ח באג בעיקר(, 1.38%) הממוצעת הסיכון בפרמיית משמעותית עליה .1

 (.5.74%) וגלובלי( 2.85%) אחזקה(, 2.10%"ן )בנדל מהותית עליה .2

 .החוב מיחזור ליכולת חשש שמעוררות"ח אג של רב במספר חדה עליה .3
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כאשר עיקרו  8.04%) גבוה נצפה שינויבהן  סדרות( 11) יותלת גלובאו" בחברA" קבוצת דרוג .4

 .במח"מים הקצרים(

 שאלות לדיון

 כבעייה תזרימית  השלכות השנוי בתשואות אג"ח על מיחזור חוב .1

 התייחסות להיקף המינוף, תוך הבחנה בין אגרות חוב מובטחות לכאלה שלא .2

 .2018השלכות על הערכות שווי לסוף  .3

משפטיות או רגולטוריות כתגובה לעליית תשואות אגרות החוב פעולות האם מתבקשות  .4

 בסקטורים מסויימים?

האם לעליית התשואה השלכה רוחבית על חובות חברות לסקטור הפיננסי )בנקים, חברות ביטוח  .5

 ומתווכים פיננסים אחרים(.

 ההשפעות על הדוחות הכספיים של חברות הביטוח ושל הבניים. .6

 ?ג באגרות חוב לאור העליה הדרמטית בתשואה האם לא מתבקש שינוי דירו .7

 היום?נכון ל לחברות בעיקר חברות נדל"ן גלובליות  Aהאם מוצדק דירוג בקבוצת  .8

 האם נדרשת חשיבה נוספת בקשר לניסוח חוק חדלות הפירעון החדש לאור השינויים בשוק .9

 

 


