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המפתח לעשיית כסף ממניות הוא לא לפחד מהן – פיטר לינץ'
מצד אחד אנו לא אוהבים לקחת סיכונים ,אך מצד שני ,אנו חיים במציאות בה אין תשואה ללא לקיחת סיכונים,
גם בשוק ההון וגם בעסקים .המאזן הזה הוא ,ואצלנו בחברה במשך השנים האחרונות אנו חברה בצמיחה
מהירה ,ואני תמיד אומרת לעובדים חדשים שבשוק ההון הכי חשוב לי לכל עובד שנכנס לעבוד בשוק ההון
שעובדים ידעו שיש "כשיש ספק – אין ספק" – אם אתה לא בטוח במשהו אם הוא חוקי או לא – תבוא ותשאל
מכיוון שהסיכון שעובד חדש ייקח סיכון עלול להיות קטסטרופלית.
קיימים מספר היבטים פסיכולוגיים .אתם כבר יודעים מה הסיכונים ועכשיו יש שני סטים – יש אנשים הכפופים
לכם ויש סיכונים שאתם רוצים שהם ייקחו ויש כאלו שאתם ממש לא רוצים שייקחו .איך אתם מעבירים להם
את המסר ומבהירים להם מה הייתם מעדיפים שייקחו ומה לא? לעומת זאת יש אנשים מעלינו שגם שם אנו
נתקלים בבעיה :איך מקדמים פרויקטים בהם אנו רוצים שהארגון ייקח איזשהו סיכון לעומת פרויקטים כאלו
שאנו רוצים שיקבלו את עמדתנו .השקפים הבאים יכולים לתת כלים איך להתמודד עם המערכת ואיך
להשתמש בצורה בה אנשים חושבים בכדי לענות על שאלות אלו.
נמצא שרובנו בבסיס שונאי סיכון .הניסוי הקלאסי הוא ניסוי הטלת מטבע .רוב האנשים לא ישחקו את
המשחק אם קיים סיכוי להרוויח  111לעומת זאת קיים אותו סיכוי להפסיד  .111רוב האנשים ישחקו את
המשחק כשהם יכולים להרוויח  011כשאפשר להפסיד  .111עם זאת בשוק ההון אנו משחקים את המשחק
הרגיל הרבה פעמים בכל יום .בכל ניתוח סיכונים מסתכלים על ההסתברויות ומקבלים החלטה על פי זה .אך
האבסורד הוא שעל אף שהנטייה הבסיסית היא לא לשחק את המשחק ,יש סט שלם של גורמים שגורם לנו
בכל זאת לשחק את המשחק.
סיפור שירת הסירנות ממחיש זאת מאד .מהמיתולוגיה היוונית  -אודיסאוס חוזר מטרויה עם החיילים בספינות
והם צריכים לעבור ליד איים עם סירנות שאי אפשר לעמוד בפני שירתן .כל ימאי שעובר עם סירתו מתקרב
ומתקרב עד שמוצא את מותו על הסלעים .אודיסאוס שרוצה לשמוע את השירה הנפלאה קושר את עצמו
לתורן בכדי שלא יתפתה לקפוץ לים ולמות ולימאים שם דונג באוזניים כך שלא יוכלו לשמוע את השירה ולא
יסחפו לסלעים .שירת הסירנות המודרנית היא המדיה ,לה אנו חשופים לה כל היום .למשל ,עיתון יצא עם
כותרת חיובית על מניית חברת נפט שעלתה ב ,11% -וכל הקוראים רצו לקנות את המניה ומניות מאותו תחום
גז ונפט .ברור שלאחר עלייה כזו ,הסיכוי סיכון בהשקעה הוא שונה מאשר בזמן כתיבת הידיעה והסיכון לרכוש
אותה גבוה יותר.
אם הכותרות בעיתון היו אומרות שצפוי תיסוף בשקל ,היכולת שלנו לעמוד בפני הצורך להגן על עצמנו היה
במקום אחר והיה קשה לנו לעשות את זה.
פרסומת .לי אסור להגיד בשל הרגולציה המון דברים ,אך לעומת זאת בפרסומות מפתים חופשי אנשים
להשקיע ותחשבו כמה אנשים מפסידים כספם כשהם נענים למודעות אלו.
היכולת שלנו לקבל החלטות תלויה מאד בקונטקסט ,בפריימינג ,בה מוצבת השאלה .למשל ,כשבודקים
החלטות של סיכון סיכוי ,ביקשו מאנשים לכתוב  11דברים שהם אוהבים בבן הזוג ולאחר מכן שאלו אותם מה
ההסתברות שהם יישארו בזוגיות .תיאורטית השאלה הראשונה לא אמורה להשפיע על יכולתנו להעריך את
ההסתברות אם נישאר בזוגיות .אך ,מצאו כי אנשים שהתבקשו לכתוב  11דברים  3 -דברים היה להם קל ,ב
 1דברים כבר מגמגמים ועד שמגיעים לתשיעי אנחנו מרגישים שהזוגיות שלנו בסכנה מכיוון שאין לנו כבר
דברים טובים לכתוב על בן הזוג שלנו .ואז אנו עונים על שאלת הזוגיות ומעריכים כי ההסתברות להישארות
בזוגיות פתאום נמוכה יותר .אנשים מעריכים הסתברויות בהתאם לפריימינג .כמובן ,שיש חברות שמנצלות
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את זה .לדוגמא ,אם מתקשרים אלינו מחברת ביטוח והמוקדן שואל קודם עד כמה אנו מרגישים בטוחים לישון
בלילה? הסיכוי שתרכוש ביטוח במחיר מופקע לאחר שאלה כזו ,עולה דרמטית ,לעומת סתם שיחה על ביטוח
שהם מוכרים .דוגמא נוספת לפריימינג .אצל הרופא :אם הוא יגיד לכם ש  59%עברו את הפרוצדורה בהצלחה
מסחררת תרגישו שונה לקראתה ותעשו אותה לעומת אם הוא יפתח ויספר לכם שיש  9%בעייתיות ותקלות
בפרוצדורה ,ואז הסיכוי שתעשו אותה נמוך יותר .הכל תלוי בקונטקסט ואיך אתם מציגים את הבעיה ומה
אומרים לגבי הסיכון והסיכוי לפני קבלת ההחלטות.
אצלנו הדירקטוריונים הם הכי משמימים .בכל זאת הקשר בין הסיכונים היומיומיים .אנחנו  091עובדים עם 1
עורכות דין 9 ,אנליסטים 3-4 ,מבקרי פנים 3-4- ,מנהלי סיכונים .הבקרה והיכולת לקשור אותם ברמה
הניהולית ,את הדירקטורים והדח"צים לתהליכים הפנימיים של הארגון ,לעסקים השוטפים צריך הרבה יותר
פסיכולוגיה בתוך הדירקטוריון בכדי שזה יקרה.
לאחר שמיפינו את הסיכונים ואת ההסתברויות ולא עשינו פריימינג (קונטקסט) ולא השתמשנו בטריקים
פסיכולוגיים ונתנו את הנתונים בצורה ישירה ,בכל זאת היכולת שלנו להעריך אותם ולכמת אותם ולהשתמש
בהם בצורה נכונה היא עדיין בעייתית .למשל ,רוב האנשים אדישים בין להשקיע במניה שיש לנו  1%סיכוי
שערכה יגיע ל  $011לעומת אג"ח שאנו יודעים שנקבל  11דולר בוודאות .משקיעים באוכלוסייה הכללית
אדישים בין ה  1%לבין  11דולר בוודאות .כמו כן ,הם אדישים גם הפוך –כשההסתברות גבוהה55% ,
שהערך יהיה  011דולר אנו אדישים לעומת השקעה באג"ח שנקבל  111דולר בוודאות .גם כשאנו מקבלים
את כל הנתונים בצורה ישירה ,אנו טועים בנטיית הלב שלנו בתהליך קבלת ההחלטות.
עוד סוגיה של סיכון סיכוי היא הפחד מחרטה .בטווח הקצר ממצאים מצאו שאנו מפחדים מחרטת עשייה –
שאנו עושים משהו בטווח הקצר אנו מפחדים מכך שנתחרט שעשינו .לעומת זאת ,בטווח הארוך אנו
מתחרטים בעיקר על דברים שלא עשינו .הסיכון האישי שאנו נותנים לעשייה גדול משמעותית מהסיכון ארוך
הטווח על כך שלא עשינו .הרבה פעמים אנו חוסמים את עצמינו מפני עשייה .גם אם ההסתברויות הן טובות
לארגון אנו נותנים משקל גדול לסיכון האישי שלנו והחרטה שנחוש אם לא נעשה משהו .לעומת זאת בטווח
הארוך ,בהינתן שאין סיכון אין תשואה ,כנראה נתחרט יותר על הרבה דברים שלא עשינו במהלך הקריירה
שלנו כי לא לקחנו על עצמנו סיכונים והיא לא זזה והתשואה האישית שלנו לא תתקדם.
כך שלפעמים צריך לקחת סיכונים למרות שאנו בבסיס שונאים סיכונים .אנו שונאים סיכונים ,אבל ,אם יש
סיפור מסגרת טוב ואם המדיה מספרת לנו שטויות קשה לנו להתעלם מזה .מאד קל לכוון אותנו וגם מאד קל
לנו לכוון אחרים אם אנו משתמשים בפריימינג הנכון .כמו כן ,מאד קשה לנו להתייחס לתוחלת בפרמיית סיכון
לשם קבלת החלטות נכונות בהתאם להסתברויות והפחד מחרטה מוביל אותנו לא לעשות משהו שהרבה
פעמים עדיף לנו לעשות.
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