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מידרוג מודיעה על בחינת השלכות המשבר הפיננסי העולמי על הבנקי המדורגי
במידרוג ,ובפרט על רמת הסיכו בכתבי ההתחייבויות הנדחי ,כל זאת בעקבות החלשות
איכות הנכסי הפיננסי של הבנקי כמו ג השלכות עקיפות של המשבר .להערכת
מידרוג ,פגיעה במאזני הבנקי עד כדי פגיעה בפיקדונות הציבור הינה בעלת סבירות
נמוכה.

במידרוג מדגישי את המרכזיות של הבנקי בישראל נוכח גודל ביחס למשק ותפקיד
הנרחב במשק הישראלי .בשל כ ,עיקר הסיכו ,להערכת מידרוג ,טמו בהתפתחויות
השליליות בכלכלה הריאלית במשק המקומי .השלכות המשבר על המשק הישראלי ה אשר
עלולות להשפיע על המערכת הבנקאית ביתר שאת ככל שהפגיעה בפעילות הריאלית תהיה
עמוקה וממושכת יותר.

יחד ע זאת ,המשבר הפיננסי הגלובלי חוש את תיק ההשקעות של הבנקי להפסדי נוכח
ההתערערות ,עד כדי חדלות פירעו ,של גופי פיננסי בה משקיעי הבנקי ישירות
ובעקיפי .היק ההפסדי שעלולי לרשו הבנקי תלוי בהתפתחות המשבר ,בהיק
הנכסי המושקעי בגופי השוני ,בסוגי ההשקעות ועתיד להתבהר בכפו להתפתחות
האירועי.

בכוונת מידרוג להמשי לעקוב ולבחו את ההשלכות של ההתפתחויות הכלכליות באר
בעול על רמת הסיכו הגלומה בהתחייבויות הבנקי ,ובפרט בכתבי ההתחייבויות הנדחי.
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