
  
   ח מיידי"דו

  2008 ספטמבר

  

  

  בחינת השלכות המשבר הפיננסי על דירוג הבנקים

מידרוג מודיעה על בחינת השלכות המשבר הפיננסי העולמי על הבנקי� המדורגי� 

חלשות ה כל זאת בעקבות, ובפרט על רמת הסיכו� בכתבי ההתחייבויות הנדחי�, במידרוג

להערכת . השלכות עקיפות של המשברכמו ג�  י�איכות הנכסי� הפיננסי� של הבנק

קדונות הציבור הינה בעלת סבירות יעד כדי פגיעה בפפגיעה במאזני הבנקי� , מידרוג

  . נמוכה

  

מידרוג מדגישי� את המרכזיות של הבנקי� בישראל נוכח גודל� ביחס למשק ותפקיד� ב

יות טמו� בהתפתחו, להערכת מידרוג, עיקר הסיכו�, בשל כ�. הנרחב במשק הישראלי

השלכות המשבר על המשק הישראלי ה� אשר . השליליות בכלכלה הריאלית במשק המקומי

ככל שהפגיעה בפעילות הריאלית תהיה  עלולות להשפיע על המערכת הבנקאית ביתר שאת

  . עמוקה וממושכת יותר

  

המשבר הפיננסי הגלובלי חוש� את תיק ההשקעות של הבנקי� להפסדי� נוכח , יחד ע� זאת

של גופי� פיננסי� בה� משקיעי� הבנקי� ישירות , עד כדי חדלות פירעו�, רותההתערע

בהיק� , היק� ההפסדי� שעלולי� לרשו� הבנקי� תלוי בהתפתחות המשבר.  ובעקיפי�

בסוגי ההשקעות ועתיד להתבהר בכפו� להתפתחות , הנכסי� המושקעי� בגופי� השוני�

  . האירועי�

  

ההשלכות של ההתפתחויות הכלכליות באר�  חו� אתבכוונת מידרוג להמשי� לעקוב ולב

  . ובפרט בכתבי ההתחייבויות הנדחי�, בעול� על רמת הסיכו� הגלומה בהתחייבויות הבנקי�

  

  

  :מחבר

  פבל יופה

  אנליסט בכיר

pavel@midroog.co.il 

  

  :אנשי קשר

  אביטל בר דיי�

  בכירה ל"סמנכ

ראש תחו� תאגידי� 
  ומוסדות פיננסיי�

bardayan@midroog.co.il 
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  2008"). מידרוג: "להל�(מ "למדרוג בע כל הזכויות שמורות ©

. הוא רכושה הבלעדי של מידרוג והוא מוג� על ידי זכויות יוצרי� ודיני הקניי� הרוחני, לרבות  פיסקה זו, מסמ� זה
  .לא הסכמת מידרוג בכתבלשכפל או להציג מסמ� זה למטרה מסחרית כלשהי ל, להפי�, לשנות, לצל�, אי� להעתיק

  

כל המידע המפורט במסמ� זה ושעליו הסתמכה מידרוג נמסר לה על ידי מקורות הנחשבי� בעיניה לאמיני� 
: להל�(דיוקו או אמיתותו של המידע , התאמתו, שלמותו, מידרוג אינה בודקת באופ� עצמאי את נכונותו. ומדויקי�

  .על ידי החברה המדורגתצור� קביעת הדירוג ה למסר לנעל המידע ש כתסתמשנמסר לה  והיא מ") המידע"

  

. או מכל סיבה אחרת/או כתוצאה מקבלת מידע חדש ו/הדירוג עשוי להשתנות כתוצאה משינויי� במידע המתקבל ו
 י�הדירוג. www.midroog.co.il: או שינויי� בדירוגי� מופיעי� באתר האינטרנט של מידרוג שכתובתו/עדכוני� ו
להימנעות המלצה לרכישה או ואי� ה� מהווי� בגדר חוות דעת סובייקטיבית  �הנ על ידי מידרוג י�המתבצע

אי� לראות בדירוגי� הנעשי� על ידי מידרוג כאישור לנתוני� . או מסמכי� מדורגי� אחרי� רכישה של אגרות חובמ
ואי� , או לחוות דעת כלשה� או כניסיונות לבצע הערכה עצמאית למצבה הכספי של חברה כלשהי או להעיד על כ�

מכי� מדורגי� או של מס עת דעה באשר לכדאיות מחיר� או תשואת� של אגרות חובלהתייחס אליה� בגדר הב
כגו� הסיכו� כי ער� השוק של , דירוגי מידרוג מתייחסי� במישרי� רק לסיכוני אשראי ולא לכל סיכו� אחר. אחרי�

כל דירוג או חוות . החוב המדורג ירד עקב שינויי� בשערי ריבית או עקב גורמי� אחרי� המשפיעי� על שוק ההו�
ב בודד בכל החלטת השקעה הנעשית על ידי משתמש במידע דעת אחרת שמעניקה מידרוג צריכי� להישקל כמרכי

כל משתמש במידע הכלול במסמ� זה חייב ללמוד ולבצע הערכה , ובהתא�, הכלול במסמ� זה או על ידי מי מטעמו
לרכוש או , אגרת חוב או מסמ� מדורג אחר שבכוונתו להחזיק, ערב, של כדאיות השקעה מטעמו לגבי כל מנפיק

ל מידרוג אינ� מותאמי� לצרכיו של משקיע מסוי� ועל המשקיע להסתייע בייעו� מקצועי בקשר דירוגיה ש. למכור
מידרוג מצהירה בזאת שהמנפיקי� של אגרות חוב או של . ע� הדי� או ע� כל עניי� מקצועי אחר, ע� השקעות

� לביצוע הדירוג התחייבו לשל� למידרוג עוד קוד, מסמכי� מדורגי� אחרי� או שבקשר ע� הנפקת� נעשה דירוג
  .תשלו� בגי� שרותי הערכה ודירוג הניתני� על ידי מידרוג

  

, ")ס'מודי: "להל�( .Moody's Investors Service Ltd)  .(ס אינבסטורס סרויס לטד'מידרוג הינה חברת בת של מודי
ואינ� כפופי� , ס'יהליכי הדירוג של מידרוג הנ� עצמאיי� ונפרדי� מאלה של מוד, יחד ע� זאת. במידרוג 51%שלה 

למידרוג יש מדיניות ונהלי� , ס'בו בזמ� שהמתודולוגיות של מידרוג מבוססות על אלה של מודי. ס'לאישורה של מודי
  . משלה וועדת דירוג עצמאית

  

  .הנכ� מופני� לעמודי� הרלוונטיי� באתר מידרוג, למידע נוס� על נהלי הדירוג של מידרוג או על ועדת הדירוג שלה


