ד"ר עופר בורובסקי מנהל כספים משותף בקבוצת פלסאון
תפיסת העולם של סיכונים פיננסיים בכלל וסיכוני מטבע בפרט
גם אני דוגל ב" ."keep it simpleאנסה להשיג נקודת מבט שונה בתחום ניהול סיכוני מט"ח.
באופן כללי ,אל תיקח סיכון שאתה לא יכול "להכיל" את כישלונו .לדוגמא ,אם מישהו היה לוקח את סיפור
ה"תספורות" היה אפשר לבדוק בדיעבד שאי אפשר היה "להכיל" את הסיפור .מרבית הפרויקטים נכשלים אך
כדי להצליח באחד צריך אורך נשימה שיאפשר לנסות .ההצלחות צריכות להאפיל על הכישלונות.
צריך לחזור לבנקאות השוויצרית העתיקה ולהסתכל בלבן בעיניים ולא דרך קציני אשראי וכו' .אם היה כך,
החברות התעשייתיות לא היו מתנהלות במינופים שבשנות האופוריה טרם המשבר התחילו לזחול למינוף של
חברות אחזקה ונדל"ן .מבחינתי ,לקחת הלוואה זה כמו להשתין בחליפת צלילה – בהתחלה זה חם ונעים
ולאחר מכן רע מאד.
ניהול סיכוני מטבע מתייחס ב עיקר ליצואנים עם פריסה גלובאלית .כשאנו רוצים להחליט איזו אסטרטגיה
מתאימה לנו מבחינת הגנות מט"ח ,צריך קודם כל לחשוב מה האסטרטגיה שלנו .השלב הראשון הוא לקיים
דיון פילוסופי האם מגנים על מאזן מיוחד או על מאזני סולו .החשיפה המופיעה במאזן מאוחד לא תמיד זהה
לחשיפה הכלכלית של מאזן הסולו .וחברה צריכה להחליט על מה היא מגנה :על המאזן המיוחד או כל
המאזנים יחד  .כמו כן צריך לחשוב האם מגנים על תזרים המזומנים או על מאזן החשיפה והשלב השלישי הוא
שצריך לחשוב באילו אמצעים/מכשירים החברה תשתמש.
שלב ראשון – ל דעתי לא צריך להגן על מאזן מאוחד .זו המצאה של החשבונאים .זה מאד מורכב והרבה
פעמים כרוך בלשים הרבה גז בניוטרל .מבחינתי ,יש רק מאזני סולו.
לגבי מטבע הפעילות  -מחייב התייחסות וקביעה מהו מטבע הפעילות .במאזני סולו בעיית החשיפה היא
קטנה ואף אינה קיימת ברוב חברות הקבוצה .נבדוק חברה חברה ,מאזן מאזן .אני בוחר להגן על מאזני
הסולו .אחת הגישות פותרת את הדיון לגבי האם להגן על המאזן או התזרים .כשנשתמש בנכס בסיס ונעשה
מאזן חשיפה כל יום ונסגור אותו .אם נעשה אותו  563יום בשנה ,נגן עליו כל יום.
אם מישהו בוחר להגן על התזרים אתה חייב להשתמש בנגזרות .אתה צריך להחליט על איזה פרק זמן אתה
מגן –  5חודשים ,חצי שנה וכו' .תצטרך למחזר את זה כל הזמן .רמת המידע הנדרשת היא אדירה וברוב
המקרים ,היא לא מדויקת .קשה לחזות את התזרים העתידי.
אם נסתכל על חברה שיש לה  6עסקאות מכר ו 6עסקאות רכש .אם נעבוד בנגזרות ,נצטרך לעשות 6
עסקאות קניה ו 6עסקאות מכירה .אם נעבוד עם נכס בסיס נצטרך לעשות אפס עסקאות.
חיי חברה הם הרבה יותר מורכבים ולעיתים היא חשופה למספר מטבעות.
ניהול הפוזיציות זה סיפור וחברות שעוסקות הרבה בייבוא ובייצוא זו תעשיה שלמה של יועצים ,יש השפעות
לחשבונאות וכשאתה מנהל חשיפות מתוך נכס בסיס אתה עושה זאת מתוך שינה .אתה לא מנהל פוזיציה ,אין
שום דיווח וזה לא מה שמעסיק אותך כל היום.
בניגוד למקובל לחשוב ,אני גורס כי עיסוק בנגזרות ,למרות שהוא עוסק בהגנה ,יש מניעים ספקולטיביים
בתהליך קבלת ההחלטות .אני לא רוצה שמניעים כאלו ייכנסו לתהליך קבלת החלטות של חברה .כל החלטה
שמתקבלת על סמך הערכה בתחום שערי החליפין על מה אתה מעריך שיקרה – זו ספקולציה.
בנוסף יש דיון פילוסופי לגבי הניהול העסקי .כשאתה עוסק באינטרוולים אתה או מרוויח או מפסיד את לאורך
התקופה עליה הגנת  .כשאתה מתעסק עם נכס בסיס אתה הולך עם קו המגמה .קו המגמה מכריח אותך
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להתמודד בזמן אמת עם המציאות הכלכלית ואם היא השתנתה .כאשר אינטרוורל הגנה הוא של שנה – אתה
אומר זה בסדר ,זה יחזור ,הזמן יעבור – אני מוגן .בסופו של דבר לאורך זמן שערי המטבע עובדים כמו שיני
מסור – הם עולים ויורדים.
דבר נוסף הוא ,דירקטוריון אוהב לקדש את התקציב השנתי שהוא עשה .התקציב השנתי כשלעצמו ,אין לו
שום משמעות .הוא קשור יותר לתכניות העבודה והסיכונים שהחברה החליטה לקחת :השקעות ,מינוף,
דיבידנד ,תזרים וכו' .אבל חברה צרכיה להתנהל בתזרים מתגלגל .העולם לא מתחיל בראשון לינואר ונגמר ב
 53בדצמבר .כך גם בהתנהלות בנגזרות .היה צריך לקחת אינטרוול ארוך בנגזרות.
אני לא מכיר אף חברה שמגנה על עצמה בנגזרות על מאה אחוז מהחשיפה שלה .אם העבודה שלך בנגזרות
היא טובה למה לא להגן ב  ?311%אם אתה משוכנע באיכות האינפורמציה – תגן על הכל .אני לא מסתדר
עם הפילוסופיה הזו.
יש ארבעה מצבי עולם :אחד שהמטבע תמיד יורד – זה לא קורה .אחד שהמטבע תמיד עולה – גם זה לא
קורה .אחד שעולה ויורד ואחד שלא משתנה .כשהמטבע עולה ויורד אז מי שימדוד יראה שהאינטגרלים זהים
בשתי השיטות רק אחד עושים הרבה גז בניוטרל ובשני לא עושים כלום .אין הבדל – כשהמטבע עולה יש
יתרון למכס הבסיס וכשהוא יורד יש יתרון לנגזרים .אבל ,אם נסתכל שבע שנים יורו שקל על קו המגמה נראה
שכל הסיפורים אנו עוסקים בסביבה שבטווח הארוך הסביבה היא של שיני מסור .עולה יורד .למעשה זה נורא
פשוט – למה לסבך את זה?
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