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ש "ניהול תיקי השקעות בד' מנהל מח, מר דניאל דילבסקי. הינה בעלת עניי� במידרוג, מ"ש ניירות ער� בע"ד 1
 של מידרוג ואינו מר דניאל דילבסקי אינו חבר בוועדת הדירוג. משמש כדירקטור במידרוג, מ"ע והשקעות בע"ני

 .משתת  בדיוני� הקובעי� את הדירוג



 

 

  

2 

  
  
  
  

           

  הורדת דירוג והותרה ברשימת מעקב

  

) 'סדרה ה( ודירוג איגרות החוב ,אופק שלילי בAa2- לAa1-מ) 'דסדרה (מידרוג מורידה את דירוג אגרות החוב 

  . מותירה את הסדרות ברשימת מעקב. באופק שליליB1- לBa3-מ

, הכוללי� בי� היתר, 3ירידה בדירוגי הנכסי� המגבי� לצרכי עסקה בתיק: ממספר גורמי�הורדה זו הינה כתוצאה 

� מבני חברת, מ"בע. ת.ר.רכב ותחבורה דד� , מ"בע פטרוליו� דלק, מ"בע ובבני� בפיתוח להשקעות חברה אזורי

 ישראל - כחול רבועומ "בע דלק קבוצת, מ"בע החזקות שמיר צור, מ"בע לירושלי� כלכלית חברה, מ"בע תעשיה

 WARF- ירידה בדירוגי הנכסי� המגבי� באה לידי ביטוי בעלייה בתוחלת ההפסד הצפוי ובעלייה ב .מ"בע

)Weighted Average Rating Factor.(  

                                                 
  .ממודד ליו� ההנפקה 2
במידה . הדירוג נקבע לפי דירוג מעלות, בהיעדר דירוג מידרוג. דירוג הנכסי� המגבי� לצרכי עסקה נקבע על פי דירוגי מידרוג 3

 יילקח Aa3במקו� : למשל. ג נמו% בדרגה אחתדירו, לצורכי עסקה, יילקח בחשבו�, והנכס המגבה ברשימת מעקב או אופק שלילי

  .A1דירוג 

  ידירוג נוכח דירוג קוד�  דירוג ראשוני  תיאור

נ ליו� .יתרת ע
אלפי (ההנפקה 

#(
2

  

נ למועד .יתרת ע
כתיבת הדוח 

)#אלפי (
2

  

  Aaa Aa1 Aa2 1,371,548 1,204,337  'דירוג סדרה ד

 Baa3 Ba3 B1 41,161 37,118  'דירוג סדרה ה
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שיעור הנכסי� הנמצאי� ברשימת . 'וה' המשלי% על דירוג תנודתי לסדרות ד, סר יציבות בדירוגי הנכסי� המגבי�חו

בי� , ועל כ�' וב' חוסר יציבות זו גוררת אפשרות לתנודתיות בדירוג סדרות א .75%-עומד על כמעקב ואופק שלילי 

�נבחני� בנוס* להתפלגויות הפסדי� ניתוחי רגישות שוני, היתר.  

:  כגו�.וא* בקבוצת הדירוג הספקולטיבי, חלק מהנכסי� המגבי� מדורגי� בדירוג מרוחק מממוצע הדירוגי� בתיק

  . כמו כ� נבחנו הנחות הקורלציה בנכסי� המגבי�.מ"צי� שירותי ספנות משולבי� בע

 אפיו�די� לצור% במסגרת המעקב נבחנו מספר התפלגויות הפסו, לרבות השינוי בתמהיל התיק, לאור האמור לעיל

� CBET) Correlated, מונטה קרלובסימולציית כשלי� ושיעורי שיקו�  אמידת: ההפסד הצפוי בנכסי� המגבי

Binomial Expansion Technique .(לכל אחת מההתפלגויות, בוצעו בדיקות רגישות, כמו כ� .  

  קרלו-מונטה סימולציית

תרחישי� . תרחישי הפסד של כל אחד מהכנסי� המגבי�קרלו נבח� מספר רב של -במסגרת סימולציית מונטה

 לתקבול כ% שהתקבול בכל תרחיש נית� להשוואה,  של הנכסי� המגבי�הפסדה אלו מייצרי� את התפלגות

ת את אופ� בניית והנחות היסוד לגבי התפלגות חדלות הפירעו� קובע. לו לא היה מתרחש כשל, התיאורטי

כל נכס מוגרל התקבול של , הנכסי� המגבי�תלות בי� -נית� להניח אי� בהבמקרי� . קרלו-סימולציות מונטה

. ההנחות בדבר הקורלציה משמשות לבניית התרחישי�,  במקרה של קורלציה בי� הנכסי� המגבי�.באופ� עצמאי

  .מצרפי בתרחישה התקבולמחושב הגרלת התקבול לכל נכס לאחר 

  CBET-התפלגות ה

 את דמהכסי� תיאורטי המורכב ממספר נכסי� מגבי� זהי� אשר מתיק נ מבוססת על CBET-התפלגות ה

לא מניחי� כי הנכסי� המגבי� , BET-בניגוד לשיטת ה, CBET-בשיטת ה. התנהגות תיק הנכסי� המגבי� האמיתי

�  י�הנחת הקורלציה בי� הנכסי� המגבי� מאפשרת ליצור התפלגות הפסד. התיאורטיי� הינ� נכסי� בלתי תלויי

  .להפסדי� יותר רגיש וועל ידי כ% ליצור מודל יציב יותר , )Fat tails ("שמ�זנב "בעלת 

  .ההסתברות לתרחישי ההפסד מחושבת כדלקמ� בהתא� לנוסחה הבאה

  : נכסי� שלא כשלו בכל סדר שהוא הינהn-k- נכסי� שכשלו וkההסתברות של 
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)כאשר  ),C מייצג את הפונקציה הקומבינטורית
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ρ1,1....1(, מטריצת הקורלציות|,( 2121 ==== ++ jjj xxxxxcorrρ 1,.......,1עבור כל −= nj.  

ix  מייצגת �  . כשלi נכס מספר ix=1את הנכס שכשל כ% שא

  

אשר ,  במאי הוחלט על הסמכת נציגות מטע� בעלי איגרות החוב7-במסגרת אסיפת בעלי איגרות חוב מיו� ה

בכל .  ועורכי דינה באופ� שיראה לנציגות נכו� ובמסגרת תקציב שיאושר על ידה8יפעילו את צוות הטיפול של גלובל 

התקציב המאושר ימומ� .  בנכס זה8 מסכו� ההשקעה של גלובל 1%ההוצאות בגי� נכס מגבה לא יעלו על , מקרה

  .מידרוג בוחנת את השלכות ההחלטה על הדירוג. על חשבו� תשלומי ריבית למחזיקי איגרות החוב

  

 שלילי ודירוג אגרות החוב  באופקAa2- ל)'דסדרה (מידרוג מורידה את דירוג אגרות החוב  ,לאור תוצאות הבדיקות

  . באופק שלילי ומותירה את הסדרות ברשימת מעקבB1 -  ל)'סדרה ה(

  

  

  

  

  :מתודולוגיית דירוג

1 .)CDO(Collateralized Debt Obligation  –2008דצמבר ,  דוח מתודולוגי - 

pdf..2008.1228CDO/images/il.co.droogmi.www://http  

 - 2006מאי ,  דוח מיוחד–טכניקות למדידת סיכוני אשראי בעסקאות מימו� מובנה . 2

pdf.creditriskmeasurment/2images/il.co.midroog.www://http  

  

  



 

 

  

5 

  

  

  דירוגהל� סו

  

 �מציי� שאגרת ' 1'המשתנה . Caa ועד Aa -  בכל אחת מקטגוריות הדירוג מ3 -  ו2, 1מידרוג משתמשת במשתני� המספריי

מציי� שהיא נמצא באמצע ' 2'המשתנה . המצוינת באותיות, הדירוג שאליה היא משתייכתהחוב מצויה בקצה העליו� של קטגורית 
  .המצוינת באותיות, מציי� שאגרת החוב נמצאת בחלק התחתו� של קטגורית הדירוג שלו' 3'ואילו המשתנה ; קטגורית הדירוג

  

  

  

  

  

  

  

Aaa   התחייבויות המדורגות בדירוגAaaמהאיכות הטובה , על פי שיפוטה של מידרוג, ה�
  . ביותר וכרוכות בסיכו� אשראי מינימלי

Aa   התחייבויות המדורגות בדירוגAaוכרוכות , מאיכות גבוהה, על פי שיפוטה של מידרוג, ה�
  .בסיכו� אשראי נמו% מאד

A   התחייבויות המדורגות בדירוגA נחשבות על ידי מידרוג בחלק העליו� של הדרגה
  .וכרוכות בסיכו� אשראי נמו%, האמצעית

  דרגת השקעה

Baa   התחייבויות המדורגות בדירוגBaaה� נחשבות .  כרוכות בסיכו� אשראי מתו�
וככאלה ה� עלולות להיות בעלות מאפייני� ספקולטיביי� , כהתחייבויות בדרגה בינונית

�  .מסוימי

Ba   התחייבויות המדורגות בדירוגBaעל פי שיפוטה של מידרוג,  ה� , �בעלות אלמנטי
�  .וכרוכות בסיכו� אשראי משמעותי, ספקולטיביי

B   התחייבויות המדורגות בדירוגBוכרוכות בסיכו� ,  נחשבות על ידי מידרוג כספקולטיביות
  .אשראי גבוה

Caa  בויות המדורגות בדירוג התחיי Caaבעלות מעמד חלש , על פי שיפוטה של מידרוג, ה�
  .וכרוכות בסיכו� אשראי גבוה מאוד

Ca   התחייבויות המדורגות בדירוגCa ה� ספקולטיביות מאוד ועלולות להיות במצב של 
  . ע� סיכויי� כלשה� לפדיו� של קר� וריבית,חדלות פרעו� או קרובות לכ%

דרגת השקעה 
  ספקולטיבית

C  ות המדורגות בדירוג התחייבויCכ במצב של " ה� בדרגת הדירוג הנמוכה ביותר ובד
  .ע� סיכויי� קלושי� לפדיו� קר� או ריבית, חדלות פרעו�
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 SF-09-05-14 -דוח ' מס

  2009 ")מידרוג: "�להל(מ "כל הזכויות שמורות למדרוג בע ©

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

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

  .על ידי החברה המדורגתצור% קביעת הדירוג ה למסר לנ על המידע שכתסתמלה והיא מ

. או מכל סיבה אחרת/או כתוצאה מקבלת מידע חדש ו/להשתנות כתוצאה משינויי� במידע המתקבל והדירוג עשוי 

 י�הדירוג. il.co.midroog.www: או שינויי� בדירוגי� מופיעי� באתר האינטרנט של מידרוג שכתובתו/עדכוני� ו
רכישה להימנעות מהמלצה לרכישה או ואי� ה� מהווי�  חוות דעת סובייקטיבית  בגדר�הנ  על ידי מידרוגי�המתבצע

אי� לראות בדירוגי� הנעשי� על ידי מידרוג כאישור לנתוני� או לחוות דעת .  או מסמכי� מדורגי� אחרי�של איגרות חוב
אי� להתייחס אליה� ו, כלשה� או כניסיונות לבצע הערכה עצמאית למצבה הכספי של חברה כלשהי או להעיד על כ%

דירוגי מידרוג .  או של מסמכי� מדורגי� אחרי�עת דעה באשר לכדאיות מחיר� או תשואת� של איגרות חובבגדר הב
כגו� הסיכו� כי ער% השוק של החוב המדורג ירד עקב שינויי� , מתייחסי� במישרי� רק לסיכוני אשראי ולא לכל סיכו� אחר

�כל דירוג או חוות דעת אחרת שמעניקה מידרוג צריכי� .  המשפיעי� על שוק ההו�בשערי ריבית או עקב גורמי� אחרי
, להישקל כמרכיב בודד בכל החלטת השקעה הנעשית על ידי משתמש במידע הכלול במסמ% זה או על ידי מי מטעמו

�ל כל משתמש במידע הכלול במסמ% זה חייב ללמוד ולבצע הערכה של כדאיות השקעה מטעמו לגבי כ, ובהתא
דירוגיה של מידרוג אינ� מותאמי� . לרכוש או למכור, אגרת חוב או מסמ% מדורג אחר שבכוונתו להחזיק, ערב, מנפיק

ע� הדי� או ע� כל עניי� מקצועי , לצרכיו של משקיע מסוי� ועל המשקיע להסתייע בייעו. מקצועי בקשר ע� השקעות
 של מסמכי� מדורגי� אחרי� או שבקשר ע� הנפקת� מידרוג מצהירה בזאת שהמנפיקי� של איגרות חוב או. אחר

  .התחייבו לשל� למידרוג עוד קוד� לביצוע הדירוג תשלו� בגי� שרותי הערכה ודירוג הניתני� על ידי מידרוג, נעשה דירוג

: להל� (.Moody's Investors Service Ltd) .(ס אינבסטורס סרויס לטד'מידרוג הינה חברת בת של מודי
ואינ� , ס'הליכי הדירוג של מידרוג הנ� עצמאיי� ונפרדי� מאלה של מודי, יחד ע� זאת.  במידרוג51%לה ש, )"ס'מודי"

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

  ..הנכ� מופני� לעמודי� הרלוונטיי� באתר מידרוג, ל מידרוג או על ועדת הדירוג שלהלמידע נוס* על נהלי הדירוג ש


