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אגרות חוב וניהול השקעות  

באגרות חוב

תכנון ניהול והדרכה פיננסית
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דיסקליימר

,  המידע המובא במצגת זו הינו מידע אינפורמטיבי בלבד 

אינו מהווה הצעה לרכישת נייר ערך כלשהו ואין לראות במידע זה משום  

יעוץ או שיווק השקעות או תחליף לייעוץ אישי וספציפי המתחשב בצרכיו 

,  לשם ביצוע כל פעולה בניירות ערך כלשהם, ומאפייניו של כל אדם ואדם

אין לפעול על פיו אלא לאחר קבלת ייעוץ אישי המתחשב בצרכיו ובנתוניו  

.האישיים של כל אדם
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הגדרת אגרת חוב

אשר בא , אגרת חוב הינה מכשיר פיננסי שמנפיקה חברה לציבור המשקיעים
.לסייע לה לגייס הון

והחל מאותו מועד  , במועד הנפקת האיגרת מקבלת החברה את תמורת ההנפקה
כך שלמעשה אגרת חוב הינה , יש לה התחייבות כספית כלפי רוכש האיגרת

.הלוואה המגובה בשטר חוזי

 הנושא המהותי בהקשר שוק ההון הינו שאגרת החוב נסחרת בשוק הפתוח
.לאורך חייה
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ח"סוגי אג

:לפי זהות המנפיקהבחנה 
י ממשלות"ח שמונפק ע"אג.
מוניציפלייםי גופים "ח שמונפק ע"אג.
י חברות"ח שמונפק ע"אג.

:ח"אגסוגי 
ח בריבית קבועה"אג.
ח בריבית משתנה"אג.
ח צמודת מדד"אג.
ח ללא קופון"אג.
(.צמיתה/צמותהח "או אג)ח קונסול "אג
ח להמרה"אג.
ח מיועדות"אג.

ח"סוגי אג
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ח"ההבדל בין מניה לאג

ח"אגמניה

בורסהכ"בדרבורסהגיוס

, פרעוןמועדי , התחייבות

תשואה  , הצמדה,ריבית

מימון' הוצ, ידועה מראש

לאכן

(כ"בדר)נמוך (כ"בדר)גבוה סחירות

לאכןדיבידנד

לאכןזכות הצבעה

נמוךגבוהסיכון

קדימהאחרוןעדיפות בנשייה

לאכןמינוי דירקטורים



6

תיאור ומבנה אגרת חוב

בהנפקה
 ערך נקוב(face value / )בדרך כלל סכום חד פעמי המתקבל ביום  -הקרן

.האגרתייתכן שהערך הנקוב יפרע בחלקים לאורך חיי , האגרתפדיון 

שיעור התקבול התקופתי-ריבית נקובה.

אורך חיי האיגרת.

לאורך חיי האיגרת
מחיר.

תשואה לפדיון.
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חלוקה בפועל-ח"חלוקת ריבית באג

:נקודות על ציר הזמן שקשורות לחלוקה3
הקוםיום 1.
יום האקס2.
יום החלוקה3.

1 2 3

מי שמחזיק  :הקוםיום 

בסוף אותו יום זכאי  

לקבל את הריבית

שער הבסיס  : יום האקס

מי שיקנה באותו יום  , משתנה

לא זכאי לקבל את הריבית  
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תיאור תקבולי האיגרת על ציר הזמן

דוגמא:
5%המחלקת קופון שנתי של , שנים4-ל, ח לא צמודה"אג :

(1/1/2008אנו עומדים לצורך ההמחשה בתאריך ) 

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

מחיר
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ציר הזמןתיאור תקבולי האיגרת על

 ריבית  נושאת , 100₪בערך נקוב של שנים 5-לחברה הנפיקה אגרת חוב
מהערך  50%, המשולמת בסוף כל שנה8%שנתית נקובה בשיעור של 

שנים5הנקוב של האיגרת ייפרע לאחר שנתיים והיתרה בעוד 
(1/1/2008אנו עומדים לצורך ההמחשה בתאריך ) 

ח מדינת ישראל"אג

4 ₪+

ח"ש50

+₪ 8ח"ש4ח"ש4

ח"ש50

ח"ש8

01/01/201301/01/201201/01/201101/01/201001/01/2009

96

98

100

102

104

106

108

110

מחיר
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התשלום שהיה משולם למחזיק אגרת החוב אילו האיגרת הייתה : הגדרה
.ריבית צבורה והצמדה, תשלום זה כולל את הקרן, נפדית היום

ירידה  )תמיד תביא לעלייה בערך המתואם , בין מועדי התשלום( הקופון)צבירת הריבית •

(.בערך המתואם תחול באקס התשלום

(יוסבר בהמשך) ביום אקס ריבית הערך המתואם יורד בגובה הריבית שתשולם •

:נוסחת החישוב•

שיעור ריביתXימים שחלפו ממועד תשלום ריבית אחרון ' מס

365
 +100

מדד ידוע

מדד בסיס
X

par value))הערך המתואם 
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par value))הערך המתואם 

Dfinanceכל הזכויות שמורות ל

3 6 9
12

15 18 21
24

27 30 33
36

101

102

103

104

גרף ערך מתואם באיגרת גליל 

4%שנים בריבית בשיעור 3-ל

הערך המתואם

105

100
99

גרף ערך מתואם באיגרת שחר  

6%שנים בריבית בשיעור 3-ל

3 6 9
12

1518 21
24

27 30 33
36

101.5

103

104.5

106

התקופה החולפת בחודשים

הערך המתואם
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רך מתואם  ע–עקרונות בחישובי תשואה 

והקשר למחיר ולתשואה

ככל שהמחיר נמוך יותר התשואה עולה ולהיפך, כאמור.

קשר ישיר  , המייצג את השווי המיידי של האיגרת, לערך המתואם

.לתשואה

 הוא המשפיע היחס בין הערך המתואם למחיר הרכישהלמעשה

.ישירות על התשואה

 מורכבת מהאגרתתשואת-

תשואת הון+ תשואת ריבית 

 תשואה לפדיון היא התשואה המובטחת לבעל אגרת חוב בהנחה

שהאיגרת תוחזק עד למועד פירעונה ובהנחה שכל התקבולים  

יתקבלו וכמו כן שהמשקיע ישקיע ( קרן וריבית) המשולמים מהאיגרת 

.את התקבולים" יגלגל"מחדש 
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כללים בנוגע לתשואה לפדיון

לאחר חלוקת כ"בדרקורה -ח שהקופון שווה לתשואה נסחר בפארי "אג
ריבית

תשואה גבוהה מהקופון-לערך מתואםמתחץבדיסקאונטח שנסחר "אג
תשואה נמוכה מהקופון-ח שנסחרת בפרמיה מעל ערך מתואם"אג

תוצאההאגרתמחיר כלל

נסחר בפאריח"האגשווה לערך מתואםתשואה= קופון 

ח נסחרת בפרמיה"אגגבוה מערך מתואםואהתש<קופון 

ח נסחרת בניכיון  "אגנמוך מערך מתואםשואהת> קופון 

(דיסקאונט) 
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ח נסחר בפרמיה"אג
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ח נסחר בפארי"אג
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ח נסחר בניכיון"אג
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מ"מח–ח "כלים לניתוח תשואות אג

בעיקר )ומשמש כאומד סיכוני ריבית עיקרי , הוא משך החיים הממוצע של האיגרתמ"המח
(.ח בריבית קבועה"באג

מדוע משך החיים של האיגרת קשור לסיכוני ריבית?
ככל שהתקופה ארוכה יותר גדולה יותר אי הוודאות  , לאורך תקופה חלים שינויים בנתונים כלכליים

.וגדלים יותר השינויים ולכן בהשקעה לתקופה ארוכה ישנם סיכוני ריבית

מדוע מודדים באיגרת משך חיים ממוצע ולא מסתפקים בתקופת האיגרת?
אבל באיגרת חלים תשלומים לאורך כל חייה ולכן לא כל  , הסיכונים הם אמנם פונקציה של תקופה

.  של ההשקעה" השהות הממוצעת"מסיבה זו חייבים למדוד את . הסכום כביכול נמצא באותו הסיכון
חלק מהסכום לפחות מושקע בסיכון  , למשל באיגרת שכבר מהשנה הראשונה פודה חלק מהקרן 

.נמוך יותר
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מ"מח–ח "כלים לניתוח תשואות אג

מחשב לא רק את תקופת האיגרת אלא את זרם התקבולים , משך החיים הממוצע
.לאורך התקופה

של כל תקבול ביחס למספר השנים הנותר לתקבול( שווי להיום)י חישוב מהוון "זאת ע.

 להשפעת השינויים הנדרשים בתשואה על  מדוייקאומדן מ"המחמסיבה זו מהווה
.מחיר האיגרת

 סכום , (ואופן הפדיון, תדירות התשלום, גובה קופון)ככל שזרם התקבולים גדול יותר
.גדול יותר מסך ההשקעה מוחזר מהר יותר

קטן ככל שזרם  מ"המחכלומר . מכאן שמשך החיים הממוצע של כל ההשקעה מתקצר
.התקבולים גדל
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מ"מח–ח "כלים לניתוח תשואות אג

היא חשופה פחות לשינויים  , ככל שמשך החיים הממוצע של ההשקעה קצר יותר
.שמתחוללים לאורך התקופה

הוא לא יחול על כספים שכבר שולמו אלא על אלו שעוד , תשואה/ כאשר חל שינוי ריבית
.יש לשלם

 קצר יותרמ"במחלכן השפעה לטוב או לרע תהיה קטנה יותר.
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קום תשואהע–ח "כלים לניתוח תשואות אג

 שלהםמ"למחעקום התשואה הינו תמונת מצב של תשואות האיגרות ביחס.

ציפיות המשקיעים לגבי  , העקום משקף את פרמיית הסיכון של הזמן
..הערכות האינפלציה ועוד, הריבית

מ"עקום התשואה מתאר את השינוי בתשואה ברוטו לפי מח.

:ניתן גם לחשב כיצד ישפיע שינוי בתשואה הנדרשת על המחיר•

 שינוי שיעור התשואה =    שיעור השינוי בשערXמ"מח
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קום תשואהע–ח "כלים לניתוח תשואות אג

  עקום תשואה כזה הוא עקום קלאסי המשקף את פרמיית הסיכון הנדרשת ככל
.ארוך יותרמ"שהמח

 בעתידיכול לייצג ציפייה של עליית ריבית מסוימת

ח ארוכות וליהנות מקיבוע "כשעקום התשואה קלאסי משתלם לרכוש אג, עקרונית
.ריבית גבוהה לטווח ארוך

ח ארוכה"מה הסיכון ברכישת אג

?כאשר עקום התשואה הוא כזה

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5.8

6

6.2

6.4

6.6

6.8

7

7.2

מ"מח

טו
רו

ב
ה 

א
שו

ת
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קום תשואהע–ח "כלים לניתוח תשואות אג

ייתכן כי התשואות ימשיכו לעלות ובתוך זמן מה ימשיך עקום התשואה  , עם זאת
.ציפיות להעלאת ריבית במשק. לטפס

אז ניתן ליהנות משיעור ריבית גבוה מהריבית  . כי תחול ירידת ריבית, ייתכן גם
.המקובלת במשק או מרווחי הון

2 3 4 5 6 7 8 9

5.8

6

6.2

6.4

6.6

6.8

7

7.2

מ"מח

טו
רו

ב
ה 

א
שו

ת
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קום תשואהע–ח "כלים לניתוח תשואות אג

 מדובר במצב עולם  , (יורד משמאל לימין)עקום תשואה כזה הוא עקום הפוך
.ציפיות לירידת ריבית במשק. פחות שגרתי

 מצמצמת באופן אגרסיבי כתרופה  מוניטריתנוצר כתוצאה מיישום מדיניות
.  במשק( אינפלציה גבוהה)לאיבוד יציבות המחירים 

?ח במקרה של עקום כזה"מ קונים אג"באיזה מח

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5.8

6

6.2

6.4

6.6

6.8

7

7.2

מ"מח

טו
רו

ב
ה 

א
שו

ת
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קום תשואהע–ח "כלים לניתוח תשואות אג

 תשקף  , (צמוד)" גליל"ח "לעקום של אג( שקלי" )שחר"השוואה בין עקום
.צפיות לאינפלציה+ את פרמיית הסיכון 

תשואה נומינלית

תשואה ריאלית

לאורך  ציפיות האינפלציה ניתן ללמוד על מה 

?הגרף

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5.8

6

6.2

6.4

6.6

6.8

7

7.2

מ"מח

טו
רו

ב
ה 

א
שו

ת
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-מסקנות
כאשר המשקיע מזהה הזדמנות להשקיע בתשואות גבוהות הוא יעדיף  1.

 lock into high-ח שיבטיח לו תשואה גבוהה לטווח ארוך"לרכוש אג
return”" ,היתכנות לרווח הון בתרחיש ירידת ריבית.

תשואה נמוכה משמעותה רווח זעום למשקיע ופוטנציאל רווחי הון 2.
בלית ברירה המשקיע יסתפק בתשואה נמוכה ואנמית באופן זמני , נמוך

כאשר הריבית תעלה והתשואות יעלו האטרקטיביות , ולטווח קצר בלבד
.להשקעה לטווח ארוך עולה

ח לטווח ארוך נושא ריבית "נעדיף להשקיע באג-בתשואות גבוהות3.
.קבועה

ח נושא "ח לטווח קצר או באג"נעדיף להשקיע באג-בתשואות נמוכות4.
.ריבית משתנה

ח מול צפי הריבית  "השקעה באג-שיקולי תשואה לפדיון
מ"משמעות המח–
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רווח אפקטיבי מהשקעה באגרות חוב

  תשואה לפדיון היא התשואה המובטחת למחזיק אגרת
בהנחה שהאיגרת תשלם  , החוב שיחכה איתה עד לפדיון

את כל התשלומים המובטחים ממנה וישקיע את כל  
.התקבולים מחדש

  ייתכנו מצבים שבהם למשקיע יהיה כדאי למכור את אגרת
החוב לפני מועד פדיונה לאור רווחי הון אפקטיביים ושיעור 

.תשואה נמוך לפדיון

-ח"חישוב מקורב של רווח מסחר באג

מספר שנים Xתשואה בקנייה 

לפדיון

מספר שנים  Xתשואה במכירה 

לפדיון
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רווח אפקטיבי מהשקעה באגרות חוב

שאלה:
שנתית4%שנים בתשואה של  5-משקיע רכש אגרת חוב ל.

 שנים5-ל20%רכש חבילה של -כלומר
 2%-שנים תשואת האיגרת ירדה ל3לאחר  .
האם כדאי למשקיע להמשיך להחזיק באגרת החוב???

ח"חישוב רווח מהחזקת האג  :

(מספר שנים לפדיון*תשואה בקנייה )-(מספר שנים לפדיון* תשואה במכירה=)16%

2        *2-5      *4
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רווח אפקטיבי מהשקעה באגרות חוב

-מסקנות
להבדיל ממניה לא יכולה לעלות עד -לאגרת חוב יש מחיר גג1.

!!!!אינסוף
ח אינה אטרקטיבית למרות היותה "קיימים מצבים שבהם אחזקה באג2.

.תשואה נמוכה לפדיון-בטוחה לחלוטין
הוא  , שנים5-ב20%בדוגמא שלפנינו במקום שהמשקיע ירוויח 3.

וזאת לאור ירידת תשואות ורווחי הון ולכן  , שנים3-ב16%הרוויח 
ח "ח לפני הפדיון ולקנות אג"כדאי למשקיע לשקול למכור את האג

אחר בתשואה גבוהה יותר
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ח"דירוג אג

ח"חברות לדירוג אשראי מספקות ציון איכותי לאג.
הדירוג ניתן לסדרה ספציפית של אגרת חוב.
י החברה המנפיקה"הדירוג מוזמן ע.
 יתוחזק לאורך כל חיי האיגרת-לאחר שהדירוג התפרסם.
חברת הדירוג רשאית לבצע הערכה מחודשת של הדירוג.
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חברת מעלות-ח"דירוג אג

משמעותדירוג

AAAלמנפיק יכולת מעולה לפרוע חוב

AAלמנפיק יכולת הרבה מעל הממוצע לפרוע חוב

Aלמנפיק יכולת מעל לממוצע לפרוע חוב

BBBלמנפיק יכולת ממוצעת לפרוע חוב

BBלמנפיק יכולת מתחת לממוצע לפרוע חוב

Bלמנפיק יכולת הרבה מתחת לממוצע לפרוע חוב

CCCלמנפיק אפיונים העלולים לגרום לאי עמידה בחוב

CCאי עמידה בפירעון ההתחייבויות נראית סבירה ביותר

Dהמנפיק לא פרע לפחות אחת מהתחייבויותיו
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ח ממשלתי"אג

גיוס חוב הוא אחד האמצעים הבסיסיים למימון פעילות הממשלה.

: אמצעים נוספים לגיוס כספים
  הכנסות ממסים
ל"ח ממשלתי בחו"אג
ערבויות חיצוניות.
ח של ארגון הבונדס"אג
1985אסר בחקיקה ב נ–י בנק ישראל "הדפסת כסף ע.

:מטרות משנה
הגדלת הסחירות והנזילות .
 צמצום מספר הסדרות והגדלת היקפן תוך התמקדות בסדרותBenchmark - סדרות גדולות לטווחים

.קבועים ומקובלים בעולם
הרחבת עקום התשואה.
 הגדלת המעורבות של משקיעים זרים-גיוון מקורות מימון.

ח ממשלתי"אג



32

מ"מק-ח ממשלתי "אג
לכן אירועים משמעותיים  . מ משקף את הציפיות לריבית הקצרה במשק"המק

החלטות הריבית הקרובות יביאו לשינוי בציפיות  /העשויים להשפיע על החלטת
.  התשואה של המשקיעים

בייחוד אם לאחר  , התנודות יהיו קלות מאד, חשוב לזכור כי כמכשיר קצר טווח
אירוע כזה הערכת המשקיעים לגבי שיעור הריבית בטווח של שנה לא תשתנה  

.משמעותית
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(.ריבית קבועה)שחר–ח ממשלתי "אג

:מ"בדומה למק

ח שקלי בריבית קבועה מבטיחה תשואה ידועה מראש למחזיק  "השקעה באג1)
.עד לפדיון

.שיעור הריבית נקבע בעת ההנפקה ואינו משתנה לאורך כל התקופה2)

.             עבור כל איגרת' אג100בכל מקרה בפדיון מקבל המשקיע 3)

:מ"בשונה ממק

.שוטפת אחת לשנהריבית–" קופון"יקבל המשקיע 1)

.100הקופון ישולם תמיד לפי ערך נקוב 2)
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(.ריבית קבועה)שחר–ח ממשלתי "אג

:שאלה

ח כפי שלמדנו עד כה  ניתן להגדירה "האם לאור מאפייני האג

צמודות  )מ או לאגרות אחרות "כמכשיר השקעה סולידי ביחס למק

?(או בריבית משתנה

התשואה אינה ריאלית  , היותה איגרת עם תשואה מובטחתלמרות 

.והיא מובטחת רק לפדיון שיחול בטווח בינוני עד ארוך

לאורך הזמן יכולים לחול שינויים רבים שיגרמו להפסד השקעה  

'וכושחיקה ריאלית של התשואה , אלטרנטיבית

ההבדל בתקופה משנה  , מ במאפייני התשואה"למקהדימיוןלמרות 

(השפעות שונות, מצבי שוק מתאימים)לחלוטין את שיקולי ההשקעה 
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(.ריבית קבועה)שחר–ח ממשלתי "אג

שאלה:
מה הסיבות בגינן אצפה לקבל תשואה גבוהה יותר מהמנפיק  

?ככל שהתקופה ארוכה יותר

פרמיית סיכון

כל שהמנפיק עושה שימוש בכסף זמן רב יותר מחירו  כ–מחיר הכסף •
יעלה

,  אורך תקופה ארוכה יכולים לחול יותר שינויים בריביתל–יכולת החיזוי •
אינפלציה ותנאים אחרים אותם קשה יותר לחזות ועלולים לגרום  

או שחיקה ריאלית/להפסד השקעה אלטרנטיבי ו

ל שהתקופה ארוכה יותר יש פחות וודאות לגבי  ככ–סיכון האשראי •
יכולת ההחזר העתידית של המנפיק

כל אלו מרכיבים פרמיית סיכון שתשתקף בתשואה הנדרשת•
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(.ריבית קבועה)שחר–ח ממשלתי "אג

שאלה:

עקב עליית תשואות ירד שער , 103ח בשער "משקיע רכש אג
.98-האיגרת ל

המשקיע חושב שזו רק תחילת המגמה ושהתשואות עוד 
.יעלו ובהתאם המחיר יפחת

?האם כדאי לו למכור את האיגרת

אם הפדיון קרוב ייתכן שכדאי יהיה לחכות ולקבל . לא בהכרח
100

אם המשקיע רק רכש את האיגרת ייתכן שכדאי לשים קץ  
.להפסד כבר בשלב זה
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(.ריבית קבועה)שחר–ח ממשלתי "אג

סיכום השפעות תקופה:

.השפעה מכרעת לתקופת האיגרת, ח שקלית בריבית קבועה"באג•

ומתחשבת גם בזמן  ( משך חיים ממוצע)מ"במחתקופת האיגרת נמדדת •
.לפדיון וגם בזרם התקבולים לאורך התקופה

ככל שיהיה ארוך , באיגרות אלוהשפעה על תנודות המחיר מ"למח•
יותר שינוי המחיר צריך לפצות על שינוי התשואה הנדרש לאורך יותר  

.זמן ולכן יהיה משמעותי יותר

י הכפלתו בשינוי  "על המחיר ניתן למדוד עמ"המחהשפעת את •
(.זהו למעשה המנוף של האיגרת)התשואה הנדרש 
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(ריבית משתנה)ילון ג–ח ממשלתי "אג

ההבדל בין הממשלתי משתנה לעומת הגילון הוא במנגנון  
.השוטפתחישוב תשלום הריבית 

 מחושב הקופון אחת לרבעון על סמך תשואת  בגילון
.חודשים3-12מ המשוקללת לטווחים של "המק

 משתנה מחושב הקופון אחת לרבעון לפי  בממשלתי
(הקודם)מ לשנה ביום האקס "תשואת המק
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(צמוד מדד, ריבית קבועה)ליל ג–ח ממשלתי "אג

.אלו צמודות למדד המחירים לצרכןח "אג

.הערך הנקוב של האיגרת צובר את הפרשי המדד מההנפקה ועד לפדיון

הריבית הקבועה הנקובה משולמת מתוך הערך הנקוב הצמוד ולמעשה גם היא ריבית  
.צמודה

שאלה:

2%ח גליל המגלמת תשואה כוללת של "משקיע רכש אג.

  כעבור חצי שנה המדד היה בדיוק כפי שהיה בעת  שרכש את האיגרת ובכל זאת
ממה לדעתכם יכול לנבוע  , 2.5%מחיר האיגרת הנוכחי משקף תשואה של 

?הדבר

.ח גליל יכול לנבוע משינוי במדד או במחיר"שינוי תשואה באג1)

.כיוון שהמדד לא השתנה עליית תשואה משקפת ירידה במחיר2)

.סביר להניח שחלו או שצפויות עליות ריבית משמעותיות יותר מהצפי לעליית המדד3)
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(צמוד מדד, ריבית קבועה)ליל ג–ח ממשלתי "אג

שאלה:

 המשקיע שמע כי . לאחרונה פורסם מדד גבוה משמעותית מהצפוי, ח גליל"רכש אגמשקיע
.בעקבות זאת חלה נהירה לאיגרות צמודות ומחירן עלה משמעותית

מה יכול להיות ההסבר  . המשקיע אינו מבין מדוע באיגרת שרכש לא חלה כמעט עלייה
?לכך

להניח שהמשקיע מחזיק באיגרות צמודות לטווחים ארוכים בהם שינויים סביר 
.כאלה ישפיעו פחות על שער האיגרת

 ח צמודות בעלות "במדד ישפיעו יותר על מחירן של אג( עוצמתייםגם אם )שינויים נקודתיים
.הארוך השינוי יהיה מתון יותרמ"במח. מ קצר"מח

 ח הצמוד לטווח הקצר"באג+ 0.3%לעומת צפי של + 1.5%אם לדוגמא פורסם נתון מדד של ,
ח ואילו בארוך השינוי במחיר יבוא לידי ביטוי באופן מתון "השינוי יתבטא מיידית במחיר האג

.יותר על בסיס ציפיות המשקיעים לטווח הארוך
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השוק משתכלל משנה לשנה( ח חברות"אג) קונצרניח "אג

ושוק אך  קונצרניח "הוסרו מיני הגבלות על הנפקת אג1985-החל מ
.ח ממשלתי"עדיין היקפו היה נמוך ביחס לאג

 גויס באפיק הצמוד למדד הקונצרנימרבית החוב 2009עד לשנת.

יגדל בשוק  על  השקלימכשיר החוב -בהתאם למגמת החוב הממשלתי
.חשבון הצמוד בטווח הארוך

 כאשר המדיניות הפיסקלית שומרת על  ( שנים6-כ)בשנים האחרונות
הקונצרניהממשלתי מצטמצם והשוק ח"האגהיצע , גירעון נשלט ומצומצם

.גדל

 בריבית קבועה  -שקליות)חברות מנפיקות את כל סוגי איגרות החוב
מבחינת מאפיינים אלו אין כל הבדל , (מטבע ומדד-ומשתנה צמודות 

.הממשלתיח"האגביניהן לבין מאפייני 



"ספרים"קורס–ספר מחזור 
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ח"סוגי אגקונצרניח "אג

ריבית , ריבית קבועה צמודה ולא צמודה)מונפקות אותן סוגי אגרות בבסיס •

(.  משתנה

אגרות כאלו ניתן  , ח"ח צמודות מט"נכון להיום לא מונפקות אגהממשלתי באפיק •

אגרות אלה יכולות להתאים למשקיע שיש לו צורך  . הקונצרנילמצוא באפיק 

ח או שמאמין כי עקב שינויים בשערי המטבע וריבית  "בהשקעה צמודת מט

.המטבע האיגרת יכולה להניב לו תשואה עודפת

רבות מהן פודות גם את , מנגנוני התשלום מגווניםהקונצרניותבאיגרות החוב •

.הקרן לשיעורין ומאפשרות למשקיעים לבחור ולבחון גם את התזרים

מגובות  חים"אגstructureסוג של )חלק מאיגרות החוב מנגנון התשלום מותנה 

.רשימות של אגרות כאלה מופצות בפורטל. ('וכו
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דירוגקונצרניח "אג

.  קיים מרכיב סיכון גדול יותר בהתאם לדירוג האשראי שלהןקונצרניותחוב לאיגרות 

.שונותניתן למצוא איגרות חוב ברמות דירוג 

ככל . פירעוןהמסמלת חדלות D-ועד ל, B ,C-נמשך לפי היגיון זה להדירוג •

יהיו  הקונצרניח "שרמת הדירוג נמוכה יותר הסיכון גבוה יותר ולכן התשואות באג

.גבוהות יותר ביחס לממשלתיות

אירועים נקודתיים בחברה ישפיעו מאד על  ',וכומלבד השפעות ריבית מדד •

ודאי אם אירועים אלו גם יגררו הורדת  ( ובהתאם שערי האיגרת)תשואות האיגרת 

.או העלאת דירוג

.הדירוג נעשה בהזמנת החברה והיא גם רשאית לא לפרסם אותו•

למרות , בהגדרה לא מהוות את החלק הסולידי בתיקקונצרניח "אג, לאור אלה•

.כ ישולבו בתיק ברמות סיכון שונות"שבד
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בחינת ההשקעהקונצרניח "אג

מגלמת סיכון גבוה יותר מממשלתי ועל כן חשוב  קונצרניח "השקעה באגבחינת 

":הנסבלת"בראש ובראשונה לבחון את רמת הסיכון 

.המשקיעבחינה והגדרה של גבולות הדירוג של -א

.הרצוימ"המחבחינה של -ב

.התשואהבחינה של -ג

חות וכל מידע אפשרי על החברה  "דו, המלצות, יסוף נתוניםא–בדיקת החברה •

.הענף ואיך סביבת המאקרו אמורה להשפיע עליו, תחום עיסוקה

.בדיקת הגופים העיקריים המחזיקים באיגרת זו•

אשר בוחרים איגרות עם סיכון גבוה או גבוה יחסית חשוב לשקול פיזור כ–פיזור •

.HIGH YIELDאו לשקול השקעה בקרנות /של ההשקעה ו
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בדיקת מרווחי  –מול ממשלתי קונצרניח "בחינת השקעה באג

כללי השקעה-התשואה

 גדולים באופן יחסי מ"מחבאותו קונצרניכאשר מרווחי התשואה בין הממשלתי מול–
-ח חברות  "השוק מגלם סיכון גדול יותר באג

במצב זה ראוי לבחון את כדאיות ההשקעה והגדלת אחזקות 
ניצול עודף התשואה–בקונצרני

 באופן יחסי קטנים מ"מחבאותו קונצרניכאשר מרווחי התשואה בין הממשלתי מול–
-נמוך לחברות השוק מגלם סיכון 

והקטנת אחזקות במצב זה ראוי לבחון את כדאיות ההשקעה 
.עודף התשואה לא בהכרח מספק אל מול הסיכון –בקונצרני
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סדרות עם בטחונות
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ח עם בטוחה"אג
התפיסה          סיכוי מול סיכוןשינוי 

פוטנציאל להפסד 
מלוא ההשקעה

בטוחהללאח "אג ח עם בטוחה"אג

הפסד מוגבל עד 
לשווי הבטוחה

?

איכות הבטוחה חשובה יותר מאיכות הלווה
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בטוחות שנקלעו לקשייםללאסדרות 
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בטוחות שנקלעו לקשייםעםסדרות 

שיעבוד על זכיינות סובארו •
בישראל

יפנאוטו

שיעבוד על דיזנגוף סנטר•

אדריאל

שיעבוד על מניות פרטנר•

סקיילקס
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ח עם בטוחות"דוגמאות לאג

מרווחתשואהמ"מחשם נייר
דירוג  
פומבי

הצמדה
נכס  

משועבד
יחס  

כיסוי 

שקלי5.23.3%2.0%A'גירון ה
ן "נדל

מניב 
בישראל

מעל 
100%

מהחוב

'  רכב חקרדן
('חאס.טי.יו)

3.12.7%2.1%Aרכביםשקלי
80%מעל 

מהחוב

שקלי-3.12.3%1.6%'צור ח
מניות  
ביטוח  

ישיר

מעל 
100%
מהחוב

שקלי+1.32.1%1.9%BBBגהמרמןצמח 
עודפים 
מפרויקט

מעל 
100%
מהחוב
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ח עם בטוחות שומרות על יציבות"בעת משבר אג
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פרקטיקה בהשקעות באגרות חוב

תכנון ניהול והדרכה פיננסית
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האמריקאי מריח סכנהח“האגשוק 

עובר ממדיניות מרחיבה למדיניות ריזרבכשהפדרל

מצמצמת והממשל האמריקאי דווקא מבטיח להגדיל 

ברור , את הגירעון ולהרחיב את ההלוואות שהוא לוקח

•  עומד לעלות -ח“האגהריבית על -המחיר שלהן כי 

וזאת הסיבה שהן  ח“האגזאת הסיבה לנפילות בשוק 

המניותיימשכו וישפיעו באופן הרסני על שוק 

לא צריך להיות מומחה כדי לנחש מה תהיה  

,  צמצום ההשקעות, השפעת צמצום הרווחיות

צמצום הכסף הפנוי לדיבידנדים ולרכישה חוזרת  

וקריסה של עסקים החייבים את קיומם  , של מניות

על שוק המניות שכבר עתה מתומחר  , לריבית אפס

.בשיא
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ב"ח ממשלת ארה"תשואת אג

2018מגמת עליית תשואות ב
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ח במגמת עליית תשואות  "אסטרטגיית השקעה באג

ב"מעליית התשואות בארהח"האגכך תגנו על תיק 

.מקטין את הסיכון להפסדי הון–קצר מ"במחהשקעה ברכיב אגרות חוב –מ"מחקיצור •

–מבטלים סיכון ריבית ונשארים עם סיכון מנפיק בלבד –ח בריבית משתנה "השקעה באג•

.בהתאם וכך גם התשואהיעלו ח"האגגם תשלומי הקופון של , עולהשכאשר הריבית היא -האטרקטיביות
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?ח  "ממה מושפע המסחר באג

מכיוון שמדובר במכשיר חוב בוא אנו מעניקים  -סבירות לחדלות פירעון 

, הסיכון בהשקעה הינו ביכולת החזר ההלוואה , הלוואה לממשלה או לחברה 

אזייהינה נמוכה או כמעט ולא קיימת פרעוןבמידה והסבירות לחדלות 

ההשקעה ברמת סיכון נמוכה ומכאן גם תשואות נמוכות על ההשקעה באופן  

ככל שנשקיע בחברות שהסיכון לחדלות פירעון עולה כך גם התשואות  , יחסי  

.על ההשקעה תעלה ותגלם את הסיכון בחדלות פירעון 

ח ממשלתיות  "המסחר באג-( עלות האלטרנטיבה ) הריבית במשק 

ובאגרות חוב בדירוגים גבוהים מתנהל בהלימה לציפיות בשינוי הריבית במשק  

המסחר מתנהל אל מול פרעוןלא מגלם סבירות לחדלות ח"האגכל עוד שוק , 

ככל שהצפי שהריבית תישאר נמוכה כך צפוי ביקוש גבוה  . צפי בשינוי הריבית 

לאגרות חוב אלו וסביר שיסחרו בתשואות נמוכות והפוך לשינוי בצפי לעליית 

.ועלייה בתשואהח"האגנצפה לירידות בשוק –ריבית 

ח  "אסטרטגיית השקעה באג
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-( חברות ) קונצרניח "ח ממשלתי לאג"מרווח התשואות בין אג

(משך חיים ממוצע )מ"מחבאותו לקונצרניח ממשלתי "מרווח התשואות הינו הפרש התשואות בין אג

ח  "ח ממשלתי ואג"בבואנו להקים תיק השקעות או לבצע שינויים עלינו לבחון באופן מתמיד את ההקצאה  לאג

ואנו נבחן את הכדאיות בהגדלת  קונצרניותח ממשלתי יסחר תמיד בתשואות נמוכות יותר מאגרות חוב "אג-קונצרני

. באופן דינמי ובהתאם לשינוי בתנאי השוק והכלכלהקונצרנירכיב ממשלתי או 

–גדולים באופן יחסי מ"מחבאותו קונצרניכאשר מרווחי התשואה בין הממשלתי מול 
-ח חברות  "השוק מגלם סיכון גדול יותר באג

במצב זה ראוי לבחון את כדאיות ההשקעה והגדלת אחזקות 
ניצול עודף התשואה–בקונצרני

–קטנים באופן יחסי מ"מחבאותו קונצרניכאשר מרווחי התשואה בין הממשלתי מול 
-השוק מגלם סיכון נמוך לחברות 

במצב זה ראוי לבחון את כדאיות ההשקעה והקטנת אחזקות 
.עודף התשואה לא בהכרח מספק אל מול הסיכון –בקונצרני
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? 2018מה התרחש בדצמבר 

סבלו מירידות החדות הקונצרניח"והאגניתן לראות שבזמן ששווקי המניות 

:  השנים האחרונות מסיבות שונות 10ב

.ב לסין"החרפה במלחמת החסר בין ארה•

.  ב"השבתת הממשל בארה•

. חשש להאטה כלכלית וירידה ברווחי חברות•

.שקל לפטר את נגיד הבנק המרכזי טראמפהנשיא -ב  "משבר אמון בארה•

ח בישראל לרבות "של חברות שהנפיקו אגפרעוןלחדלות אמיתיחשש •

.ן אמריקאיות"חברות נדל

הדבר כמובן הגיוני שכן , ממשלתי נהנה מעליית שערים וירידות תשואות ח "אג

ח ממשלתי שנחשב כהשקעה יחסית בטוחה "כסף יצא מנכסי סיכון ועבר לאג
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-( חברות ) קונצרניח "ח ממשלתי לאג"מרווח התשואות בין אג

5מ "מח= מדד להשוואה

-5מ"מחח ממשלתי "התשואה על ההשקעה אג
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-( חברות ) קונצרניח "ח ממשלתי לאג"מרווח התשואות בין אג

5מ "מח= מדד להשוואה

קונצרניותסל אגרות חוב –התשואה על מדד תל בונד שקלי 

ניתן לראות שהתשואות במדד התל בונד 

קונצרנישקלי שמאגד סל אגרות חוב 

5%הגיעו בשיא ל Aבדירוג ממוצע 

מעל  3.5%מרווח של כ–בדצמבר 

דומה מ"במחח ממשלתי "תשואה של אג

הדבר  –דבר שלא התרחש המון שנים –

נבע בין היתר מפאניקה של הציבור  

ופדיונות ניכרים בקרנות נאמנות שהאיצו  

כאסטרטגיה  . את מגמת המכירות

שפורטה לעיל בהחלט ניתן לראות  

שנפתחה הזדמנות היסטורית לשקול 

לאור פתיחת  קונצרניח "הגדלת רכיב אג

מרווח התשואה שהפך לאטרקטיבי מאוד 
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? מה ההיסטוריה מלמדת אותנו 

הניב תשואה  קונצרניח "שנים מדד אג4עשורים לאחור ניתן לראות שרק ב2בראייה של כמעט 

ביתר השנים הניב תשואות חיוביות ובחלק מהשנים  , 2008שנתית שלילית כשהשיא כמובן היה ב

קונצרניח "ח והגדלת רכיב אג"המסקנה היא שניהול רכיב אג,  תשואות דו ספרתיות אטרקטיביות  

.בפיזור נכון וכאשר מרווחי התשואה אטרקטיביים ההשקעה היא בהחלט מעניינת 
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המשקיעים 2011;מאז ח הקונצרניות בשנה הגרועה "האג
2018דצמבר -השוקבורחים מסיכונים ומפילים את 

בהשפעת הקונצרנינמשכה מגמת הירידות בשוק 

פדיונות גדולים בקרנות הנאמנות ואל 

ן האמריקאיות שמובילות את  "הנדלחברות 

ח של "מצטרפות גם אג, המגמה השלילית

חברות רבות נוספות
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ח ספנסר"אג–פרקטיקה בהשקעות באגרות חוב 

ח ספנסר לא מפחידה את בנק "באג24%תשואה של 

דיסקונט

,  ן האמריקאית"ח של חברת הנדל"הבנק העלה את המלצתו לאג

"  תשואת יתר"מ, 30%שקרסו בחודש האחרון בשיעורים של עד 

התפרקות  : "כלכליסטוטוען בסקירה שהגיעה לידי " קנייה"ל

"רק מחזקת את ההמלצה—ללא כל הצדקה כלכלית ח"האג

לחברה יכולת מובהקת לפרוע  : "לסיכום כותב ששון

מבלי למחזר  , בשלוש השנים הקרובותח"האגאת 

שחסום כבר בפני חברות  , חוב בשוק ההון הישראלי

"BVIה־
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של ח בתשואה "סדרות אג100": זבל"הבורסה ב
'מיליארד ש25–חוב של כ-ומעלה 10%


