שנה לוועדת חודק  -מה נשתנה?
דרור מורן – CFO
אלון החזקות ברבוע כחול

תזכורת קצרה – אז מה היה לנו...
מטרת הוועדה
"שיפור תהליך ההשקעה וניהול הסיכונים של גופים מוסדיים בהשקעה
באג"ח לא ממשלתיות"

הגנה טובה יותר על כספי החיסכון הפנסיוני
הרציונל הכללי של הוועדה
* יצירת  Best Practicesבשוק.
* הכנסת היחסים הפיננסיים לשימוש והגדלת מגוון האג"ח.
* "ליתן בהם סימנים" – פילוח ההשקעות באג"ח לפי קיומן של תניות
חוזיות ואמות מידה פיננסיות.

מקור הבעיה לתפיסת הוועדה...
אג"ח קונצרני בהשוואה לחוב בנקאי
חוב בנקאי

אג"ח קונצרני
מספר מלווים

גופים רבים ומבוזרים

בנק אחד

ניהול משא ומתן

אין מו"מ – .Take it or leave it
החברה קובעת את התנאים,
למוסדי חסר תמריץ לנהל מו"מ

מתקיים – הבנק דומיננטי

השפעת החוב על יציבות
המלווה

קטנה – פיזור של תיק

יכולה להיות גדולה ,במקרים
מסוימים – איום על יציבות

מעקב ובקרה

מוגבלים

מעקב צמוד ,השפעה ,מידע פנים

"שוק של מוכרים"

ולכן המצב לפני המלצות הוועדה הוא:
למוסדיים אין אינטרס (פיזור) או ניסיון אמיתי להשפיע
החברות מנווטות את תנאי ההנפקות
המוסדיים רוכשים מוצר "אחיד"
פגיעה בזכויות החוסכים לפנסיה

סיכום המלצות הועדה לאורך חיי החוב
 .1קבלת החומר שבעה ימי
עסקים מראש.
מניעת "הנפקות פקס"

טרום
השקעה
 .2אנליזה מקיפה
* מאפייני המנפיק
* מאפייני האג"ח לרבות יכולת
החזר החוב

 .3הסדרת גילוי מחברות
פרטיות
"מזכר הנפקה" מידע מצומצם
שיינתן רק לנאמן ולמוסדיים

חיי
החוב

 .5בכירות החוב
אג"ח מובטחות
אג"ח לא מובטחות בכירות
אג"ח לא מובטחות

הסדר
חוב

 .4קובננטס מינימליים ומומלצים
*ועדת ההשקעות נדרשת לאמץ
מדיניות מנומקת בדבר רכישת
אג"חים עם תניות ואמות מידה
* הועדה יכולה לאשר סטייה
מהחלטת המסגרת שקבעה

עד כאן תאוריה .....
מה קיבלנו בפרקטיקה?

קצת עובדות יבשות
•
•
•
•

סה"כ ע אוגוסט  2011גויס חוב סחיר של כ 24-מיליארד ש"ח.
כמחצית ההנפקות נעשו בדרך של הרחבות סדרה.
 86%מההנפקות בדירוג גבוה .A+
מרבית ההנפקות מותאמות לדרישות חודק או "חודק לייט".

זה לא קרה במקרה ...

דוגמאות להנפקות אג"ח תואמות חודק
מידע כללי
המנפיק

עילות לפירעון

היקף
(מ' ש"ח)

דירוג

בטוחה

שיעבוד
שלילי

דירוג
מינימאלי

Cross
Deafult

יחס פיננסי

העברת
שליטה

אלבר

200

A3

כלי רכב +
תזרים

-

-

-

הון עצמי לסך מאזן ,11%
הגבלת משיכות בעלים

+

אפריקה נכסים

150

Baa1

מניות אפי
אירופה

+

-

+

הון עצמי למאזן סולו 40%

+

נאנט

63

Baa1

מניות
Robyg S A

-

+

+

הון עצמי למאזן סולו ,35%
יחס בטוחות  ,1.25יתרות
נזילות  7מיליון אירו

-

הוט

1,500

1A

-

-

-

+

יחס חוב ל ABITDA -יעלה
על  ,6הון עצמי לא יפחת
מ( 400 -בשנת  )2011ו-
( 300שנת )2012

+

זהות הרוכשים בהנפקות-דוגמא

דלק קבוצה י"ט
11/2010

הוט מערכות
תקשורת א' 3/2011

טעמי המשקיעים
• אין תלות בהמלצות חודק

• אין העדפה מוחלטת ולא קיימת הנחיה רגולטורית
– מוטי שוק (פדיונות/יצירות)

• העדפה מובהקת להנפקות "במתווה חודק"

נוסטרו

קרנות
נאמנות

חסכון
ארוך טווח

דרכי מילוט שקיימות בשוק
.1
.2
.3
.4
.5

קיים "פטור" על הרחבות סדרה לסדרות שהונפקו לפני .2010
קיים פטור לבנקים ומוסדות פיננסיים למשך  3שנים.
"חודק לייט" – כמה שפחות קובננטים וגם מה שניתן חלש יחסית.
עיסקאות אשראי – הנפקה לגופים פרטיים (אחד או שניים).
הנפקה לציבור – ללא שלב מוסדי ( האמיצים /המתחבאים .)....

מבחן התוצאה עד כה
בצד החיובי ועדת חודק הכניסה הרבה מאוד סדר לשוק:

• נסתיים עידן "הנפקות הפקסים".
• השוק הפנים את נושא הקובננטים.
• חלק מחברות שמקומן כנראה לא בשוק יצאו ממנו.

יחד עם זאת ...

חלק מהמטרות כמו הקטנת הסיכון למוסדיים הביאה לתוצאה הפוכה:
• איכות המגייסים
ועדת חודק דוחקת את חברות האמצע מהשוק ומשאירה חברות קטנות
בעלות סיכון גבוה מחד או חברות החזקה המוגבלות בגיוס אשראי בבנקים.
• פיזור סיכון
בעקבות מגבלות חודק ,גופי החיסכון ארוך הטווח יכולים להשתתף במספר
הנפקות נמוך יחסית ,כך שרמת הסיכון של התיק בפועל עולה עקב פיזור
נמוך.
• ריבית הסגירה במכרז
מאחר וגופי החיסכון ארוך הטווח מוגבלים בהנפקות העומדות בתקנות
חודק בלבד ,מנותבים סכומי כסף גבוהים יותר בהנפקות ,כך שריבית
הנקבעת במכרז נמוכה ולעיתים לא אטרקטיבית.
• תנודתיות בשווקים
עוד לפני שלב הסדרי החוב וה"תספורות" ,יישום חודק לא מגן על השוק
הקונצרני ,התנודתיות התגברה במיוחד בתקופה האחרונה שהקרנות נאלצו
למכור והמוסדיים לא הופיעו בצד הקונים.

השוואה בין שני אג"חים :חודק "לייט" וטרום חודק
תאריך
הנפקה

שם נייר

הצמדה

דרוג

מח"מ

תשואה
ברוטו

ספרייד

חודק "לייט"

5/9/11

גזית גלוב י"א

צמוד

A+/Aa3

8.42

5.71%

3.44%

טרום חודק
(אין הגבלת
השקעה
בנייר)

20/9/06

גזית גלוב ד'

צמוד

A+/Aa3

7.05

5.07%

3%

בהנפקת אג"ח גזית י"א (חודק "לייט") משקיעים מוסדיים רבים לא השתתפו בהנפקה,
על כן אטרקטיביות הנייר ירדה והספרייד גבוהה יחסית .בגזית ד' (נייר טרום חודק) ,אין
למשקיעים המוסדיים הגבלה על השקעתם בנייר ,על כן הנייר זוכה לביקושים גבוהים
ונסחר בספרייד נמוך יותר.

השפעות נוספות

• עודף רגולציה
הועדה השאירה טווח רחב של החלטות לוועדות ההשקעה אולם אחרי
הנפקת הוט ותגובת הממונה על שוק ההון ,קיימת נטייה של וועדות
ההשקעה לאימוץ מדיניות של דרישת כל הקובננטים ללא חריגות.
• פגיעה בשיקול הדעת של מנהל ההשקעות
לעיתים מוגבל מלפעול בהתאם לצו מצפונו מאחר ויתכן ויעריך אג"ח
כאטרקטיבי ,אך לא יוכל להשקיע בו משום שאינו עומד בתקנות חודק ובכך
חוטא לתפקידו.
• קרנות נאמנות כמכשיר השקעה לטווח קצר-בינוני וקופות גמל לארוך
לכאורה ,מאחר ובקופת הגמל הרגישות לפדיונות נמוכה יותר ,הכסף יכול
"לעבוד" ולהיחשף לרמות סיכון גבוהות יותר כדי לייצר תשואה עודפת.
בפועל ,רוב המשקיעים בקרנות הנאמנות מפסידים את כספם (קונים בשוק
חזק ומוכרים בשוק חלש) ובקופות הגמל הסיכוי לייצר תשואה עודפת נמוכה
בשל מגבלות חודק ,עובדה הפוגעת בציבור החוסכים.

תודה

