עמוד 1

סלינגרוהאוזר
קליניקהלשוקההון:על

הקונצרניות
למנועבועהבאיגרותהחוב
עקב התשואות הנמוכות בשוק האג״ח ,פנה ערד עמירםגיללסלינגר
וליו״ר רשותני״ע
לחיזוק ההגנות על עמיתי קופותהגמל ,קרנות הפנסיה וקרנות הנאמנות
בבקשה
שיפעלו
אסא

את רו״ח היציבות הפיננסית ,וממנו

שעוון

עולה

'<
%%
מו$DN2$%%

הנמו־
$TS1$הנמו$TS1$%%
התשואות

אג״ח

האג״ח

גבוה

כות

כשוק

כי

קיים׳היצע

חברותבעלות

מתרחב

של

סיכוןבינוני-

באמצעות קביעת ריבית בשיעור

הולם .ככל
על הריביתלהיות

שהאג״ח מסוכנות יותר,

גבוהה יותר ,וכך

משתקף במשקלן

הפיצוי בגין הסיכון גבוה יותר.

ממגזר
הנרל״ן,

ואולם,גיל מציין במכתבו :״גופים

הן בסך היתרה והן בהנפקות
$TS1$החרשות;$TS1$
הח־

אג״ח של

סיכון זה

הממשלתיות
הביאו את עו״ד עמירםגיל,
נרל״ן אמריקאיות ,שהנפיקו
חברות
ראשהקליניקה לשוק ההון לפ־
$TS1$לפכות$TS1$
$DN2$החרשות; $DN2$בירידה באיכות ההנפקות;
רשות;
מיליארדי
בישראל חוב בהיקף של
וגםבגידול בביטחונות באיכות
במכתב לממונה על שוק
כות
$DN2לפכות$DN2$
כמשרד נמוכה׳ .דו״ח בנק ישראל אף הפנה
ביטוח וחיסכון
ההון,
שקלים ,תמורת ריבית הנמוכה ער
האוצר ,דוריתסלינגר,וליו״ר לנתונים של סוכנות דירוג האש־
$TS1$האשראי$TS1$
כדי  509מזו שהיו מקבלים עבור
רשות ניירות ערך ,פרופ׳ שמואל
$DN2$האשראיs&p $DN2$מעלות מפברואר 2014
ראי
אותן אג״ח מעבר לים )למשל,
%6-%01
העלייה שחלה בהיקף פיננסיות״ ,כותבגיל.
ככקשהלפעוללחיזוק ולפיהם חרף
האוזר,
59 %3-0בישראל,לעומת
$TS1$הירידה $TS1$בארה״ב) .בעיית תמחור החסר של
״מגמת הירי־
גיל מוסיף:
ההגנותלעמיתי קופות הגמל,
האג״ח המגובות בביטחונות ,בע־
$TS1$בעקבות$TS1$
האג״ח הקונצרניות מגבירה אפוא
נמשכה גם
$DN2$הירידה $DN2$באג״ח המובטחות
דה
קבות
הפנסיה
וקרנות הנא־
$TS1$הנאמנות$TS1$,
קרנות
$DN2$בעקבות $DN2$יישוםהמלצותיה של ועדת
ומשמשת
מנות,
את הסיכוןלמשקיעים
$Dהנאמנות $DN2$,שכספם מושקע כאג״ח חורק ,במחצית השנייה של  2013ב 2014 -לפי נתוני s&pמעלות
לחברות ,שבמקום
כתמריץשלילי
וחברת מיררוג ,שפורסמו בראשית
חלה דווקא ירידה
הקונצרניות.
משמעותית
במכתב קורא גיל לשני הר־
$TS1$הרגולטורים$TS1$
אוקטובר ,היקף ההנפקות המגובות להנפיק הון בבורסה בתל אביב מע־
$TS1$מעדיפות$TS1$
בשיעור הביטחונות .רוב השע־
$TS1$השעבודים$TS1$
$DN2$מעדיפות$DN2$להנפיק חוב תמורת ריבית
דיפות
בביטחונות צנח מ-
$DN2$השעבודים $DN2$באותה תקופה היו חלשים
בודים
גולטורים
ב2013 -
%84
הרגולטורים $DN2$לנקוט כמה צעדי מנע
 %23בלבד מאז תחילת 2014״.
נמוכה יחסית .תמחור החסר מסכן
כדי שלא תיווצר בועתאג״ח ,ובכך יחסית,וחלק מההנפקות החדשות ל-
הרוכשים
הדרך לפצות על הסיכון ,למי
החוסכיםייפגעו קשות.
בוצעו ללא ביטחונותכלל ,תוך
על כן את המשקיעים
אג״ח ,ואף פוגע בשוקהמניות״.
שמשקיע באג״ח קונצרניות ,היא
״ביוני  2014פירסם בנק ישראל
שהן נסמכות רק על אמות מידה
והקוכצרכיות

הרב

של

החברות

מוסריים רכשו באחרונה

