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באזל 3
בעקבות המשבר ,יצאה הוועדה עם מסמך מקיף ,המכונה
באזל  ,3הכולל המלצות לרפורמות בשוקי ההון בכמה
היבטים:
טיפול בהון (איכותי וכמותי) ,כולל קביעת רזרבות הון
הוספת יחס מינוף מינימלי (חזרה ליסודות)
ניהול הנזילות
פיקוח על השווקים
תמחור (כולל מהלך הדירוג)
הטיפול בסיכון השוק בגין פעילות בנגזרים
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באזל 3
שאלוני ההערכה הכמותיים שביצעו באזל ורגולטורים באירופה
ובארה"ב ,הראו כי להוראה החדשה יש השפעה משמעותית על
שיעורי התשואה להון של הבנקים ,וכמו כן – גם על הכלכלה
(.)GDP
בנק ישראל קבע את יחס הון הליבה הנדרש מהבנקים בישראל.
צפוי כי להוראה החדשה תהיה השפעה נמוכה יותר על הבנקים
בישראל ,יחסית לבנקים באירופה .זה בולט ,בעיקר לאור העובדה,
כי מספר רגולטורים באירופה קבעו יחסי הון גבוהים מבאזל ,בלוח
זמנים מהיר יותר.
הרגולטורים החלו להקצות תשומת לב רבה יותר לחשיבות ביצוע
מבחני קיצון.
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מסקנות הוועדה להסדרת פעילות המוסדות הפיננסיים
"הנושא המרכזי שיכול להביא לביצועים טובים יותר של התעשייה
הפיננסית ,הוא ניהול הסיכונים ...תרבות לניהול סיכונים בארגון היא
חיונית ובסיסית .התרבות חייבת להיות מעוגנת בפעילות הארגון והיא
חייבת לכסות את כל תחומי הפעילות של הארגון....התעשייה שלנו ביצעה
מספר שגיאות ,ועבורנו זה עלה לא מעט...חלק לא מבוטל מהארגונים,
חייבים לשפר את הראיה הכוללת של הדירקטוריון וההנהלה בכל הקשור
לניהול הסיכונים ...כולל ראיה אסטרטגית קדימה[ .הם] חייבים לוודא
שרמת הסיכונים של הארגון ,נמצא בגבולות תאבון הסיכון ,וכי ניהול
הסיכונים מתבצע באופן אינטגרטיבי".
"התגמול חייב להתבצע לפי העקרונות הבאים:
מבוסס על ביצועים ומותאם לדרישות בעלי המניות בטווח הארוך ...
יש להתחשב ברמת הסיכונים הכוללת של הארגון ובמחיר ההון.
התגמול ..אסור שיעודד לקיחת סיכון מעבר לתאבון הסיכון של הארגון.
 ..התגמול ייקח בחשבון את הביצועים עבור בעלי המניות ,לאורך
זמן".
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מסקנות הוועדה להסדרת פעילות המוסדות הפיננסיים
"השוק לא צפה את [עצמתן של] בעיות הנזילות ...בדיוק כפי שנדרש
לפתח תרבות ניהול סיכונים חזקה בארגון ,חשוב ביותר גם לפתח תרבות
ברורה ומובנת של ניהול סיכון הנזילות ,שלוקחת בחשבון תכנון ,עיצוב
מוצרים פיננסיים וקבלת החלטות".
"הפיקוח יכול לתרום ..להגברת המודעות למצב קיצון סיסטמטי ..על ידי
פיקוח על תמחור לא נכון של סיכונים ,סיכון ריכוזיות והידבקות בין
שווקים".
"ברוקרים נותני משכנתאות ,ארגנו מתן הלוואות ,שלא עמדו בסטנדרטים
של המערכת הבנקאית ...המלצתנו היא שארגונים שאינם בנקים,
המעורבים במתן הלוואות למשכנתא ,יפעלו בדיוק לפי אותם סטנדרטים
שלפיהם פועלים הבנקים ...הארגונים חייבים לבצע דיו דיליג'נס אשראי
עבור המוצרים המובנים ,בדיוק כפי שהם מבצעים על מוצרים מאזניים".
"החברות חייבות לפתח מנגנוני תמחור עצמאים ...כשהם משתמשים בכל
הטכניקות למידול ,כולל מידע מתוך הארגון ומחוץ הארגון ..כשהם מודעים
היטב למגבלותיהם".
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מסקנות הוועדה להסדרת פעילות המוסדות הפיננסיים
"הוועדה סבורה שיש לקיים דיאלוג כבר בטווח הקצר עם החברות,
סוכנויות הדירוג ,משקיעים ,אנליסטים ,מפקחים וכן [יוצרי] הסטנדרטים
החשבונאים ..במטרה לפתור בעיות טכניות ולתת גילוי על אי הוודאות,
ההנחות ,ההתאמות והרגישות של התימחורים ,בעיקר כאשר משתמשים
בנתונים 'לא ישירים' או במודלים לשם חישובי  ... .MTMזה חשוב ביותר
בעיקר בשווקים שאינם נזילים".
"יש צורך להגביר את השקיפות של הגילוי של החברות ...החברות חייבות
לתת גילוי איכותי וכמותי בנוגע לתימחורים שלהם ,כולל מתודולוגיות,
הנחות ואי וודאות לגביהן....החברות חייבות לוודא כי הגילוי שנתנו ,כולל
מידע עדכני בנוגע לסיכון ולחשיפות שלהם ,הנכון לזמן שבו ניתן המידע..
הגילוי בנוגע לסיכון חייב לתת תמונה בהירה של פרופיל הסיכון של
החברה ...ותהליך ניהול הסיכונים בחברה".
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מכשירים פיננסיים חדשים מתרבים במהירות
מכשירים פיננסיים חדשים מתרבים במהירות עצומה:
 FUTURE – 1972על מטבעות.
 – 1973אופציות על מניות.
 FUTURE – 1975על אג"חים.
( FXSWAP – 1981החלפת מטבעות).
 ,IRS – 1982חוזים עתידיים על מדדי מניות.
 – 1983אופציות על מדדי מניות ,אופציות על
 FUTUREעל מטבעות  CAP ,ו – .FLOOR
 – 1985אופציות על .SWAP
 – 1987אופציות ממוצעות.
שנות ה – 90-אופציות אקזוטיות ,נגזרי אשראי ,איגוח.
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היקף הנגזרים – במיליארד דולר
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הפסד מצטבר מנגזרים
(במיליארד דולר)
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הפסדים מנגזרים
•
•
•

•
•

 - SHOWA SHELLיפן .הפסד מ –  FORWARDעל מטבעות
בסך  1.58מיליארד דולר.
 – KASHIMA OILיפן .הפסד מ –  FORWARDעל מטבעות
בסך  1.45מיליארד דולר.
 - MGגרמניה .הפסד מ –  FUTUREעל נפט ,בסך 1.34
מיליארד דולר.
 – BARINGSאנגליה .הפסד מ –  FUTUREעל מדד מניות
בסך  1.33מיליארד דולר.
ו –  ,JP MORGANמפסיד ב –  ,1998כחצי מיליארד דולר
מעסקה מול לקוח קוריאני ,כאשר הוא מגודר לחלוטין !!.
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"הבנקים חייבים לחשוב במונחים של
הפתעה…
למשל ,מה עלול לקרות להם אם תהיה התקפת טרור
איומה בניו יורק".
קווין דאוד.1996 ,
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… התנודתיות בשווקים גדלה
1987
1987
Stock
Market
Crash

1989
1990
Nikkei
Crash

1991

1993

1992
European
Currency
Crisis

1995

1994 US
Interest
Rate
Hike

1997
1997
Asian
Crisis

1994-95
Mexican
Peso
Crisis 1
1995
Latin
American
Crisis
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1999

1998
Russian
Crisis

1998
LTCM

2001

1999
Brazil
Crisis
2001
Terrorist
Attack
11.9.01

בנק ברינג'ס

• "הבנק המרכזי האנגלי איננו מייחס את
ההפסד לנגזרים… ליסון לקח פוזיציות על
דעת עצמו ואז נשאלת השאלה ,עד כמה
חזקה הבקרה עליו בבנק ובבורסות".
.27.2.95 ,WSJ
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 :ENRONהתייחסות הנגיד
• "במהלך השנים ,הצליחה המדיניות שלנו להקצות
בהצלחה את החסכונות של הציבור למגזר היצרני.
באופן כללי ,המערכות החשבונאיות ומערכות
הדיווחים שירתו אותנו היטב… .אבל המקרה של
 ENRONומקרים דומים נוספים ,מלמדים שכנראה
המדיניות התרחקה מהאופן שבו ציפינו שהיא
תעבוד".
אלן גרינספאן ,מרץ .2002

14

הסיכוי לכשל של  ENRONוהכשל של הדירוג החיצוני
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וועדת באזל
• יחס הלימות הון (הון כנגד הסיכון) – בלתי הולם.
• היפנים עושים חרקירי על כל עיסקה  -בית ספר
לאמריקאים ולאנגלים.
• מיפוי הסיכונים ("סולו" ואינטגרציה של סיכונים):
סיכון אשראי
סיכון שוק
סיכון תפעולי
סיכון נזילות
סיכון משפטי
סיכון מוניטין
סיכון עסקי
ועוד....
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המסגרת של ניהול הסיכונים
Strategic

Risk
Optimization

Active

Risk Control

Tactical
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Measurement
Communication

Passive

התפתחות הוראות באזל
באזל  IIהיא
"נקודה" לאורך
ציר הזמן

התחלת יישום
2007

באזל II
(סופי)
2006

באזל II
(התחלה)
1999

באזל ( Iשוק –
מודל ה)VAR -

באזל ( Iאשראי)

1988

1996

הון הבנק
>8%
סיכון תפעולי  +סיכון שוק  +סיכון אשראי
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 – מודל פנימי לאמידת סיכון שוקVAR
Value at Risk
Monte Carlo Simulation
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וצורך במבחני מצוקה
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EVA + RAROC + RORAC
)Return On Risk Adjusted Capital( RORAC

)Risk Adjusted Return On Capital( RAROC
)Economic Value Added(
RAROC 

Re venues  Costs  Expected losses
Risk Capital

Risk Capital = Economic Capital
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EVA

הנדבך הראשון
הון הבנק
>9%
סיכון תפעולי  +סיכון שוק  +סיכון אשראי
סיכון אשראי

סיכון תפעולי
 15%מההכנסות

משקל סיכון לפי הדירוג של הלווה

 12%-18%מההכנסות
לפי קווי עסקים

לכל לווה מחושב PD
(ההסתברות שיפשוט רגל)

מודל מתקדם AMA

לכל לווה מחושב PD
לכל לווה מחושב LGD
(ההפסד בהינתן כשל אשראי)

השיטה
הסטנדרטית
FIRB

AIRB
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סיכון האשראי – הגישה הסטנדרטית
קטגורית סיכון

משכנתא*

Retail

חברה

בנק

מדינה

35%

75%

20%

20%

0%

AA-

35%

75%

50%

50%

20%

A-

35%

75%

100%

100%

50%

BBB-

35%

75%

150%

100%

100%

BB-

35%

75%

150%

100%

100%

B-

35%

75%

150%

150%

150%

 CCC+ומטה

35%

75%

100%

100%

100%

לא מדורג

AAA
A+
BBB+
BB+

B+

* משכנתא עם  ,LTV >75%תקבל משקל סיכון של ( 75%כמו לקוח קמעונאי)
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 7סוגים של סיכונים תפעוליים
הונאה פנימית (מעילה ,חריגה מסמכות וכדומה).
הונאה חיצונית (גניבה ,זיוף וכדומה).
נוהגי עבודה ובטיחות סביבת העבודה (תביעות בגין פציעות ,הפרת הסכמי עבודה
וכדומה).
נוהגי לקוחות ,מוצרים ועסקים (קטגוריה רחבה  -שימוש במידע פרטי ,הלבנת
כספים ,הגבלים עסקיים ,שגיאות במודלים ועוד).
נזק לנכסים פיזיים (כתוצאה מנזקי טבע/פעולות איבה/ונדליזם).
שיבושים עסקיים וכשלי מערכות (חומרה ,תוכנה ,תקשורת ,חשמל).

ביצוע ,הפצה וניהול תהליכים (קטגוריה רחבה -טעויות בדיווח ותיעוד כלפי לקוחות,
ספקים ,רגולאטור ועוד ,חילוקי דעות עם גורמים חיצונים שאינם לקוחות ,כגון
ספקים).
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הנדבך השני  -בקרה פנימית
"מספר אירועים שאירעו לאחרונה ואשר נבחנו על ידי ועדת
באזל ,מוכיחים כי בקרות פנימיות לא נאותות יכולות להביא
להפסדים מהותיים לתאגידים בנקאיים".
"...יש (לפעול) לחיזוק מערכות הבקרה הפנימית והערכה
שוטפת של האפקטיביות שלהן".
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וועדת החקירה של נאס"א לחקירת אסון קולומביה:
"הסיבות הארגוניות לאירוע היו מושרשות בהיסטוריה ובתרבות של תכנית
החלל ...התרבות עודדה את העובדים להסתמך על הישגי העבר כתחליף
לפעולות מקצועיות הכרחיות ...הארגון יצר לעצמו חסמים אשר מנעו תקשורת
אפקטיבית בנוגע למידע קריטי".
"התרבות מנעה התמודדות של הארגון עם מקרים שבהם היו דעות שונות...
ההנהלה חסרה כתוצאה מכך ראיה כוללת של אלמנטים חשובים בתכנית
החלל .כתוצאה התפתח בארגון:
“Informal Chain of Command and Decision Making Processes
”that Operated Outside the Organizations Rules
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הבקרה הפנימית
פיקוח ניהולי הולם – "קביעת אחריות דיווח ניהולי ,קביעת
תפקידים ,קיום פיקוח חזק לשמירה על רמה גבוהה של
מודעות לבקרה".

זיהוי והערכה של סיכונים – "מערכות הבקרה שתפקדו
היטב כשמדובר במוצרים פשוטים או מסורתיים ,נכשלו

בהתמודדות עם מוצרים מורכבים או מתוחכמים יותר".
הפרדת תפקידים ,אישורים ,אימותים ,התאמות וסקירת

הביצועים התפעוליים.
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הבקרה הפנימית
יצירת תקשורת מידע בין דרגי הניהול בתוך התאגיד ,בעיקר
בהעלאת בעיות " -מידע על פעילות בלתי תקינה לא דווח

להנהלה הבכירה ,עד שהבעיות נהיו חמורות".
"עובדים רלבנטיים לא היו מודעים למדיניות התאגיד או לא

הבינו אותה".
ביקורת ופעולות ניטור " -במקרים רבים ,ביקורות לא היו

מספיק קפדניות בזיהוי ודיווח חולשות".
28

SSG – Senior Supervisors Group

"הבנקים שכשלו ,לקו בארבעה מישורים עיקריים:
 זיהוי הסיכונים ואנליזה שלהם. תמחור בלתי תלוי בתוך הבנק עצמו. ניהול סיכון הנזילות. -תגובה לסיכון ובפרט – דיווח על רמת הסיכון".
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Financial Risk Management
Technical Challenges

© 2012 IBM Corporation

Drivers in the Industry – Risk Management
Increasing Regulatory Requirements
• Overall Regulatory push – Basel 2, Solvency 2, Basel 3, Dodd-Frank and local jurisdictions

• New liquidity risk requirements
• Frequency & Modelling
• Capital Impact
(Chartis: Increase in spend: 2012/3, Software 16%, Services 21%)
• Stress testing

• New and higher capital charges with Basel III
• Optimization of use & allocation of capital
• Credit Focus
• Holistic Credit Infrastructure Transformation

• Move towards pricing and active management of counterparty risk
• Collateral Efficiency
• Integration of Finance & Risk information

•MANY REQUIREMENTS!!
© 2011 IBM Corporation

Risk Is Central to the Operations and Controls of the Company
What’s keeping executives up at night?
• Managing risk oversight, and
risk/return optimization
• Aligning risk exposure with
business objectives
• Risk management across
market, credit, operational
domains
• Ensuring adequate regulatory
and economic capital and
liquidity
• Quantifying risk exposure
• Establishing risk appetite
• Risk Culture and Policy

CRO
Market Risk
Liquidity Risk
Credit Risk
Portfolio Risk

• Forecasting capital and
liquidity adequacy, and
measuring profitability
• Risk adjusted forecasting
and risk-based resource
allocation
• Better financial risk
management (e.g. market,
credit, liquidity, stress
testing)
• Regulatory requirements

CFO
Treasurer
Funding
Capital & Capital Costs
Liquidity Managers

• Integrating risk and finance
systems throughout the
organization
• Reducing risk exposure
• Ensuring regulatory
compliance
• Reducing complexity of IT
systems

CIO/CISO
Risk IT
Trading Support
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• Setting risk appetite
• Overseeing performance
and strategy confidence
during supervisor reviews
• Ensuring regulatory
compliance
• Managing through
regulatory change
• Reducing cost for policy
and control management
• Adherence to policy and
procedures

CEO
Corporate Relationships
Overall regulatory compliance
Investor relationships

Enterprise Risk Management System - Meets all Requirements
Risk Reporting
Dashboard

Aggregation and Optimization

Risk Analytics and
Post Processing

Simulation Results
API

Third-Party
Simulation
Engines

Simulation Engines

Database
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Scenario Engine
and Data Tools

Risk Analytics Integrators
CFO

Finance

Enterprise
Risk
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Risk Analytics Integrators
CFO

Finance

Knowledge
Vision
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Strategy

Extensive coverage
Some Technical Challenges Facing ERM solutions
 Implementation
• Data

• Hardware environments (Dev, Test, Prod, DR)
• Configuration
• Technical Training
• Migration to environments

• Automation / Integration
• Connectivity to data sources
• Additional 3rd Party licenses (e.g. Oracle)

 Production
• Security
• Daily monitoring
• Problem Solving
• New Features and requirements
• Upgrades
• Scalability & Performance
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Infrastructure, Platform and Software – Considerations and Decisions
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Extensive coverage
Another Option: Software As A Service

“Building up software operations to meet
sudden increases in volumes or support
new business opportunities is often a
challenge for financial institutions and their
installed systems. SAAS hands the
challenge over to the suppliers of the
service”
- Clive

Davidson – Risk Magazine April 2011
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Extensive coverage
Why Software As A Service ??
–

Avoid hardware costs (Purchase & maintenance).

– Focus on financial institution’s specifics – DATA is key!!
– Monitoring is NOT your problem.
– Benefit from new features / regulatory requirements
without upgrades
– Extensive functionality coverage (e.g. Models / Reports)

– Shared data is provided and validated (e.g. F/X rates)
– Quicker Implementation time
– Cost effective!
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Challenges with SAAS

 Reliance on 3rd party
 Security

 Transparency
 Customization

40
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Extensive coverage
Further Option: Cloud Computing

Two recent reports by IBM suggest that interest
in clouds is genuine, and growing. In its 2010
Global Chief Information Officer Study, IBM
asked more than 3,000 CIOs what was on their
short list of visionary plans. 60% of respondents
indicated cloud computing.
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What is a Cloud ?
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