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פיבי בנק )יו .קי(.
פיקדונות זמן ארוך

A1

אופק דירוג :יציב

פיקדונות זמן קצר

P-1

אופק דירוג :יציב

בהמשך לבקשת הבנק ,מודיעה מידרוג על הפסקת דירוג פיקדונות הבנק לזמן ארוך ולזמן קצר של פיבי בנק )יו.קי(
)להלן":הבנק"( .כמו כן ,מודיעה מידרוג ,כי למועד הפסקת הדירוג עומד דירוג פיקדונות ז"א של הבנק על  A1וP-1 -
לפיקדונות ז"ק.

גרף היסטוריית דירוג
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סולם דירוג פיקדונות זמן ארוך
דרגת השקעה

Aaa

בנקים שדירוגם לגבי פיקדונות הוא  Aaaמציעים איכות אשראי יוצאת דופן באיכותה והם בעלי
דרגת הסיכון הנמוכה ביותר .למרות שאיכות האשראי של בנקים אלה עשויה להשתנות ,מאוד בלתי
סביר ששינויים אלה ,כפי שאפשר לחזותם ,יפגעו במעמדו החזק של הבנק.

Aa

הבנקים המדורגים בדירוג  Aaלגבי פיקדונות מציגים איכות אשראי מצוינת אולם מדורגים בדירוג
נמוך יותר מבנקים המדורגים Aaaמשום שמידת חשיפתם לסיכונים ארוכי טווח נראית גדולה יותר
במידת מה.

A

בנקים המדורגים  Aלגבי פיקדונות מציעים איכות אשראי טובה .אולם ,יתכן שקיימים גורמים
המצביעים על סכנה לפגיעה בטווח ארוך.

Baa

בנקים המדורגים בדירוג  Baaלגבי פיקדונות מציעים איכות אשראי מספיקה .עם זאת ,יתכן
שחסרים גורמי הגנה מסוימים או שאפשר לאפיין אותם כבלתי מהימנים בכל פרק זמן ארוך.
איכות האשראי המוצעת על ידי בנקים המדורגים בדירוג  Baלגבי פיקדונות נתונה בשאלה .פעמים
רבות אפשר שיכולתם של בנקים אלה לקיים במועדן את התחייבויותיהם עשויה להיות בלתי ודאית.

דרגת השקעה Ba
ספקולטיבית
B

איכות האשראי המוצעת על ידי בנקים המדורגים בדירוג  Bלגבי פיקדונות ,היא באופן כללי איכות
אשראי ירודה .מידת הביטחון בפירעון ההתחייבויות הכרוכות בפיקדונות ,לכל פרק זמן ארוך ,קטנה.

Caa

איכות האשראי המוצעת על ידי בנקים המדורגים בדירוג  Caaלגבי פיקדונות ,היא ירודה באופן
קיצוני .יתכן שבנקים אלה אינם מקיימים את תנאי הפיקדון או שיש יסוד של סכנה בנוגע ליכולת
הכספית.

Ca

בנקים המדורגים בדירוג  Caלגבי פיקדונות אינם מקיימים בדרך כלל את התחייבויות הפיקדון
שנטלו על עצמם.

C

בנקים שדירוגם לגבי פיקדונות הוא דירוג  Cאינם מקיימים בדרך כלל את התחייבויות הפיקדון
שנטלו על עצמם ויכולת התאוששות הבנק ממצב זה הינה נמוכה.

מידרוג משתמשת במשתנים המספריים  2 ,1ו 3 -בכל אחת מקטגוריות הדירוג מ Aa -ועד  .Caaהמשתנה ' '1מציין
שאגרת החוב מצויה בקצה העליון של קטגורית הדירוג שאליה היא משתייכת ,המצוינת באותיות .המשתנה ' '2מציין
שהיא נמצאת באמצע קטגורית הדירוג; ואילו המשתנה ' '3מציין שאגרת החוב נמצאת בחלק התחתון של קטגורית
הדירוג שלה ,המצוינת באותיות.

3

סולם דירוג פיקדונות ז"ק
P-1

בנקים שדירוגם לגבי פיקדונות זמן קצר הוא  P-1מציעים איכות אשראי מעולה ויכולת חזקה מאוד לעמוד
בצורכי הנזילות לזמן הקצר

P-2

בנקים שדירוגם לגבי פיקדונות זמן קצר הוא  P-2מציעים איכות אשראי חזקה ויכולת חזקה לעמוד
בצורכי הנזילות לזמן הקצר

P-3

בנקים שדירוגם לגבי פיקדונות זמן קצר הוא  P-3מציעים איכות אשראי סבירה ויכולת מספקת לעמוד
בצורכי הנזילות לזמן הקצר

NR

בנקים שדירוגם לגבי פיקדונות זמן קצר הוא  NRמציעים איכות אשראי חלשה עד מוטלת בספק ויכולת
לא וודאית לעמוד בצורכי הנזילות לזמן הקצר

דו"ח מספרCFF030811000M :

מידרוג בע"מ ,מגדל המילניום רח' הארבעה  17תל-אביב 64739
טלפון  ,03-6844700פקס www.midroog.co.il ,03-6855002

© כל הזכויות שמורות למדרוג בע"מ )להלן" :מידרוג"(2011 .
מסמך זה ,לרבות פיסקה זו ,הוא רכושה הבלעדי של מידרוג והוא מוגן על ידי זכויות יוצרים ודיני הקניין הרוחני .אין
להעתיק ,לצלם ,לשנות ,להפיץ ,לשכפל או להציג מסמך זה למטרה מסחרית כלשהי ללא הסכמת מידרוג בכתב.

כל המידע המפורט במסמך זה ושעליו הסתמכה מידרוג נמסר לה על ידי מקורות הנחשבים בעיניה לאמינים ומדויקים.
מידרוג אינה בודקת באופן עצמאי את נכונותו ,שלמותו ,התאמתו ,דיוקו או אמיתותו של המידע )להלן" :המידע"( שנמסר
לה והיא מסתמכת על המידע שנמסר לה לצורך קביעת הדירוג על ידי החברה המדורגת.

4

הדירוג עשוי להשתנות כתוצאה משינויים במידע המתקבל ו/או כתוצאה מקבלת מידע חדש ו/או מכל סיבה אחרת.
של מידרוג שכתובתו .www.midroog.co.il :הדירוגים
עדכונים ו/או שינויים בדירוגים מופיעים באתר האינטרנט
המתבצעים על ידי מידרוג הנם בגדר חוות דעת סובייקטיבית ואין הם מהווים המלצה לרכישה או להימנעות מרכישה
של אגרות חוב או מסמכים מדורגים אחרים .אין לראות בדירוגים הנעשים על ידי מידרוג כאישור לנתונים או לחוות דעת
כלשהן או כניסיונות לבצע הערכה עצמאית למצבה הכספי של חברה כלשהי או להעיד על כך ,ואין להתייחס אליהם
בגדר הבעת דעה באשר לכדאיות מחירן או תשואתן של אגרות חוב או של מסמכים מדורגים אחרים .דירוגי מידרוג
מתייחסים במישרין רק לסיכוני אשראי ולא לכל סיכון אחר ,כגון הסיכון כי ערך השוק של החוב המדורג ירד עקב שינויים
בשערי ריבית או עקב גורמים אחרים המשפיעים על שוק ההון .כל דירוג או חוות דעת אחרת שמעניקה מידרוג צריכים
להישקל כמרכיב בודד בכל החלטת השקעה הנעשית על ידי משתמש במידע הכלול במסמך זה או על ידי מי מטעמו,
ובהתאם ,כל משתמש במידע הכלול במסמך זה חייב ללמוד ולבצע הערכה של כדאיות השקעה מטעמו לגבי כל
מנפיק ,ערב ,אגרת חוב או מסמך מדורג אחר שבכוונתו להחזיק ,לרכוש או למכור .דירוגיה של מידרוג אינם מותאמים
לצרכיו של משקיע מסוים ועל המשקיע להסתייע בייעוץ מקצועי בקשר עם השקעות ,עם הדין או עם כל עניין מקצועי
אחר .מידרוג מצהירה בזאת שהמנפיקים של אגרות חוב או של מסמכים מדורגים אחרים או שבקשר עם הנפקתם
נעשה דירוג ,התחייבו לשלם למידרוג עוד קודם לביצוע הדירוג תשלום בגין שרותי הערכה ודירוג הניתנים על ידי מידרוג.

מידרוג הינה חברת בת של מודי'ס אינבסטורס סרויס לטד) (Moody's Investors Service Ltd.).להלן" :מודי'ס"(,
שלה  51%במידרוג .יחד עם זאת ,הליכי הדירוג של מידרוג הנם עצמאיים ונפרדים מאלה של מודי'ס ,ואינם כפופים
לאישורה של מודי'ס .בו בזמן שהמתודולוגיות של מידרוג מבוססות על אלה של מודי'ס ,למידרוג יש מדיניות ונהלים
משלה וועדת דירוג עצמאית.
למידע נוסף על נהלי הדירוג של מידרוג או על ועדת הדירוג שלה ,הנכם מופנים לעמודים הרלוונטיים באתר.

