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סיווג :כללי >טיוטה<

פרסו סול המרה בי סול הדירוג הישראלי לסול הדירוג הבינלאומי

 . 1כללי
הכלכלה הישראלית עוברת בשני! האחרונות תמורות רבות ,בה בולט במיוחד תהלי$
הגלובליזציה שעובר שוק ההו הישראלי .תהלי $הגלובליזציה בא לידי ביטוי בשני מישורי!
עיקריי! :קצב הול $וגדל של השקעות גופי! זרי! בישראל אל מול קצב הול $וגדל של השקעות
גופי! מוסדיי! ישראליי! מחו' לישראל.
למידע שמספקות חברות הדירוג באשר לנכסי! שוני! ,ישנה חשיבות גבוהה בקבלת החלטות
ההשקעה של הגופי! השוני! הפועלי! בשוק ההו ,ה בבחינת חלופות השקעה וה באינדיקציה
לגבי רמת הסיכו של נכסי! אלו.
כיו! ,סול! הדירוג המקומי ,בו משתמשות חברות הדירוג הישראליות לדרוג חוב של חברה
ישראלית ,אינו תוא! לסול! הדירוג הבינלאומי .הבחנה זו יוצרת מספר בעיות.
 . 2הבעייתיות שבהבחנה בי שני סולמות הדירוג
א .חוסר האחידות בי שני סולמות הדירוג מקשה על הגופי! המוסדיי! הישראלי!
להשוות בי סיכו ההשקעה הגלו! בהשקעה בחברה בישראל לבי חברה אחרת בעול!,
היות ולא קיי! סול! המרה בי הסול! הישראלי לסול! הבינלאומי.
מציאות זו ,גורמת לכ $שההתייחסות לרמת הסיכו ולשיעור התשואה המתאי! לה
נמדד ונבח במונחי! מקומיי! ללא יכולת השוואה אמיתית לעומת תאגידי! או ניירות
ער $דומי! הקיימי! מחו' לישראל.
ב .לציבור החוסכי! ולגופי! השוני! הפועלי! בשוק ההו נמסר מידע לגבי סיכוני
ההשקעה במונחי! מקומיי! ,כאשר קיי! ספק רב לגבי מידת ההבנה שלה! כי סול!
הדירוג אינו דומה לסול! הבינלאומי וכי הוא ייחודי לישראל.
ג.

גו( זר שמעוניי להשקיע בחברות בישראל ,אינו יכול להשוות בי הסיכו שטמו
בהשקעה בחברה ישראלית לבי סיכו השקעה שטמו בחברה אחרת במדינה אחרת
בעול! ולכ אי באפשרותו לאמוד באופ ריאלי את סיכו ההשקעה הטמו בחברות
בישראל.
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ד .יכולת! של תאגידי! ישראליי! להסתמ $על תהלי $הדירוג שנעשה לה! בישראל לצור$
קבלת דירוג מחו' לישראל ,מוגבלת מאוד ולמעשה ה! נדרשי! לבצוע של הלי $דירוג
מחודש וזאת למרות שקיימי! קשרי בעלות ושימוש במתודולוגיות דירוג של חברות
הדירוג הבינלאומיות בהלי $הדירוג שמבצעות חברות הדירוג בישראל .בנוס( ,ג! מצב
הפו $בו חברות בעלות דירוג זר נדרשות להלי $דירוג מקומי מחודש לצור $קבלת דירוג
מקומי בישראל אינו סביר.
 . 3פרסו סול המרה על ידי חברות הדירוג הישראליות
לאור כל האמור ,מת אפשרות לגופי! השוני! לקבל אינדיקציה ברת השוואה לסיכוני! הגלומי!
בהשקעה בנכסי! מקומיי! מהווה אמצעי נוס( לפיתוח שוק ההו הישראלי.
לפיכ ,$על חברות הדירוג שקיבלו אישור מהממונה על שוק ההו ,ביטוח וחסכו לפעול כחברה
מדרגת בהתא! לחוזר שוק ההו  ,2004/1לפרס! סול! המרה בי סול! הדירוג המקומי לבי
סול! הדירוג הבינלאומי במקו! בולט וברור באתר האינטרנט של חברת הדירוג .על החברות
לעקוב באופ שוט( אחר סול! ההמרה ולעדכנו במידת הצור.$
חברות הדירוג תגשנה לממונה תוכנית עבודה מסודרת לעמידה בהוראות חוזר זה וזאת עד
ליו! .1.7.2008

חיוב החברות הישראליות המדרגות לפרס! סול! זה בתקופה הקרובה  ,הוא שלב ראשו בתהלי$
בו יחויבו החברות המדרגות תו $מספר שני! לדרג חברות מקומיות על פי סול! הדירוג
הבינלאומי ,זאת כנדב $נוס( בתהלי $הגלובליזציה שעובר שוק ההו הישראלי.

 . 4תחולה
הוראות חוזר זה חלות על כל חברת דירוג שקיבלה אישור מהממונה שוק ההו לפעול כחברה
מדרגת בישראל בהתא! לחוזר שוק ההו  2004/1או כל חוזר אחר שיבוא במקומו.
 . 5תחילה
מועד פרסו! סול! ההמרה החל מיו! .1.1.2009

ידי ענתבי
הממונה על שוק ההו ביטוח וחסכו
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