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כל הדעות המובאות במצגת זו הינן שלי ואינן משקפות בהכרח את עמדת בנק ישראל*
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הסדרים של חברות בעלות חוב סחיר שהחלו בין  137•

.  2008-2017השנים 

לחלק בערך מחיר שוק : חישוב שיעור ההחזר הצפוי•

.הנקוב

לבדוק מה מסביר את השונות בשיעורי  : מטרת המחקר•

.ההחזר הצפויים

:בהסדר היא חברהחברה •
;  ח כי לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה"הודיעה למחזיקי האגאשר –

;  בפועל לא עמדה בהתחייבויות אלואו –

;  הסדרח על "מ מול בעלי האג"כי תנהל מוהודיעה –

;ש בבקשה להוצאת צו הקפאת הליכים"לביהמפנתה –

.  לעמוד בהתחייבויותיה למחזיקיםמשפט קבע כי לא תוכל בית –

3
18יוני 07



בהתבסס על מחיר  הצפוי חושב ההחזר שיעור •

.סמוך לתחילת ההסדר, חודשעל פני , ממוצעשוק 

בזמןאותן הבדיקות נעשו גם עבור שיעור החזר •

.  הכניסה להסדרומעט אחרי הכניסה להסדר 

.התוצאות היו דומות מאד

שיעור ההחזר הצפוי חושב כממוצע משוקלל של  •

.ח השונות של החברה"סדרות האג
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מספר  

תצפיות
ערך מינימליסטיית תקןערך ממוצע

ערך  

מקסימלי

1372,577.7812,109.072.93133,478.00(ח"מיליוני ש)נכסים

10355.5289.520.91486.48(ח"מיליוני ש)הון מניות מונפק 

מיליוני  )ערך נקוב חוב סחיר 

(ח"ש
137332.97777.245.277,367.61

1371.941.68113ח"סדרות אגמספר

13724%43%01השתייכות לקבוצה עסקית

13767%47%01בהסדרהתהליך הסתיים

13719%39%01התהליך עבר לפירוק  

92510445303,387משך תהליך ההסדר בימים

13720%40%01הסדר חוזר

1000.700.170.140.95י בעלי עניין"שיעור החזקות ע
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תת ענףענף
חברות  

בהסדר

שיעור  

החזר  

חציוני

13750%כלל המדגם

1340%תעשייה וחרושת

2370%:מתוך זהבנייה

1059%קבלנות בניין

1081%יזמות בנייה

תיקון  , מכירה בסיטונות ובקמעונות

כלי רכב ואופנועים
780%

369%מידע ותקשורת

4543%:מתוך זהפעילות פיננסית וביטוח

1225%חברות אחזקה

פרט  , שירותים פיננסיים אחרים

א"לנמ, לביטוח ולקרנות פנסיה
2650%

3247%:מתוך זה(ן"נדל)נכסי דלא ניידי 

ן על בסיס עמלה או  "פעילויות בנדל

חוזה
742%

1645%ן בבעלות עצמית"פעילויות בנדל

1239%מדעית וטכנית, פעילות מקצועית

116%ותמיכהמינהלשירותי 
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שיעור ההחזר מושפע מעלויות ישירות ועקיפות•
המצב הנוכחי והצפוי של הענף  ; מצבה הנוכחי והצפוי של החברה–

.המערכת המשפטית; בכירות החוב; והשוק

בין שיעורי החזר  מתקיים קשר שלילי על פני זמן לרוב •
לקשר הזה הוצעו שני הסברים  . ומספר אירועי הכשל

:  עיקריים
שהמוצר הנסחר בו הוא חברות  " שוק"שיעור ההחזר נקבע ב–

שיעור ההחזר הוא מחיר שיווי המשקל בין היצע וביקוש . בקשיים
(Altman, et al 2005.)

כאשר הענף מצוי בקשיים שיעור ההחזר יורד כיוון שהרוכשים  –
הפוטנציאליים אינם מהענף ואינם יכולים למצות את הערך של  

Fire sales" Shleifer and Vishny")החברה ונכסיה  1992, 2011;

Acharya, et al 2007)
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מספר  

תצפיות
ערך מקסימליערך מינימליסטיית תקןערך ממוצע

משתנים ברמת החברה

13712.721.837.9818.71(לוג)נכסים

13718.621.3315.4822.72(לוג)ערך נקוב של החוב הסחיר 

1370.580.290.001.00שיעור נכסים לא שוטפים

1370.550.490.003.30מינוף ארוך

1370.060.080.00010.61נכסיםלסך שיעור מזומנים

משתנים ברמת הענף

1370.480.420.162.36(חציון)המאזןמכפיל

1370.250.140.070.52(חציון)מינוף ארוך 

1370.060.060.0010.30(חציון)שיעור מזומנים לסך נכסים 

137-0.010.39-0.581.30(חציון)תשואה 

1370.170.3801(דמי)-40%שנתית נמוכה מ תשואה

משתנים ברמת השוק

1370.180.020.150.21(חציון)ארוך מינוף

1370.010.010.0010.05(חציון)מזומנים לסך נכסים שיעור

135137-0.0040.29-0.510.79א "תשואת ת

1372.972.50-2.426.67(אחוזים)ג "תמשיעור שינוי שנתי ב

מיליוני )ח ללא דירוג "הנפקות אג

(ח"ש
1371,228.141,246.499.706,804.66

1374,944.413,738.420.0013,330.35(ח"מיליוני ש)חוב בכשל "היצע"
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שיעור ההחזר הצפוי הושפע במידה זניחה ממאפייני  •

.  החברה

בצורה טובה  הסביר בשוק יתר החברות של הפיננסי מצבן •

:הצפוייותר את שיעור ההחזר 

ככל שהחברות בענף היו במצב פיננסי טוב יותר כך שיעור  –

.ההחזר הצפוי היה גבוה יותר

ככל שהחברות בשוק היו במצב פיננסי טוב יותר כך שיעור  –

השפעת השוק הייתה חזקה מזו  . ההחזר הצפוי היה גבוה יותר

.של הענף
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שלילית של השפעה :  "Fire sales"אינדיקציה לקיומם של •

הצפוי  שיעור ההחזר שיעור הנכסים הלא שוטפים על 

.השוק מצוי בקשיים/בהינתן שהענף
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ניסיון זה . השוק הישראלי צבר ניסיון בהתמודדות עם הסדרי חוב•

על הרגולציה , השפיע על הרכב ההשקעה של הגופים המוסדיים

:ועל החקיקה
.2010-ב" חודק"המלצות ועדת –

ח של חברות  "אג-ועד היום הגופים המוסדיים הקטינו את משקל ה2008מאז –

.בחציישראליות בתיק הנכסים

.  ייכנס לתוקף חוק חדלות פירעון חדש2019בספטמבר –

-ח גבוה כיום בהשוואה ל"אג-ן בשוק ה"נדל-משקלן של חברות ה•

.  על חשבון חברות מענף הבנייה וחברות אחזקות, 2008

ן זרות מביאות איתן אתגר חדש בכל הנוגע "הנפקות של חברות נדל•

.  להסדרי חוב ומימוש נכסים
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