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החלה לאחרונה לשלב בדירוגי הנפקה של תאגידים לא פיננסים מתודולוגיה לשקלול הערכת שיקום חוב  " מעלות"חברת הדירוג 

(RECOVERY .)בזרקור זה נרחיב על המתודולוגיה החדשה והשפעתה החזויה על שוק אגרות החוב בישראל.

כאשר סך כל החוב  ₪ מיליארד 70-א הגיעו לשיא של עשור והסתכם בכ"בבורסה בתהקונצרניח"האגהיקף הנפקות 2017בשנת 

מאופיין בחלוקה  הבטחונותהתפלגות החוב הסחיר כיום בשוק בהתייחס  לטיב . ח"מיליארד ש330-הקיים מוערך בכהקונצרני

.אינו כולל רכיב של בטחונות כלל20%-מגובה בשעבוד שלילי בלבד ו36%, מהחוב הסחיר מגובה שעבוד קבוע44%: הבאה

השיטה הרווחת כיום מתייחסת לדירוג המנפיק  . המתודולוגיה לשיקום חוב מהווה נדבך נוסף בבחינת הסיכון בבואנו לבחון חוב סחיר

דירוג . ח"האגקרן חלקית או מלאה במועד שנקבע בתנאי / דהיינו הסיכון המיוחס למנפיק אגרת החוב בנוגע ליכולתו לפרוע ריבית –

".  אובדן השקל הראשון"משמש כהערכה ל, המנפיק אם כך

שנותרה בלתי  )הערכת שיקום החוב ודירוג ההנפקה הספציפית הינו השלב הבא בתהליך ומתייחסת למידת השבת קרן החוב 

הערכה לגבי אחוז שיקום החוב  עשויה להיות בעלת ערך רב בתהליך קבלת ההחלטות  . שקורה אירוע כשל פירעוןלאחר( מסולקת

סדר הנשייה של ההתחייבויות השונות במפל  : ניתוח שיקום החוב מתייחס לאספקטים שונים בפעילות החברה ובהם. של המשקיעים

.יכולת מימוש הנכסים ועוד, אופי נכסי החברה, קיום או אי קיום של בטחונות, התשלומים

S&Pעל פי הגישות הבאות, מעריכה את שווי החברה או נכסיה:

חברות  : כ בחברות עתירות נכסים מוחשיים לדוגמא"מיושמת בד( DAV–discreet asset valuation)הנכסישיטת השווי 1.

שווי החברה נקבע לפי ערך המימוש המופחת של נכסיה בעת כשל  . חברות אחזקה וחברות ליסינג, ייזום למגורים, ן מניב"נדל

.הפירעון

תחת ההנחה שערך השיקום יהיה גבוה יותר  , מיושמת לרוב בחברות תפעוליות ובחברות שירותים- EBITDAשיטת מכפיל 2.

הבסיסיות של  הדרוש לכיסוי ההתחייבויות EBITDA-אומדת את ה" מעלות"בשיטה זו ". עסק חי"אם החברה תמשיך להתקיים כ

הנקבע  EBITDA-שווי החברה במועד כשל הפירעון הינו מכפיל ראוי ל".עסק חי"החברה על מנת שזו תוכל להמשיך ולהתקיים כ

.5x-6.5xכ בין "טווח המכפילים הינו בד. על פי ענף הפעילות של החברה

.השיטות לעיל2במקרים מסוימים משלבים את 3.

תחילה נבחן את עקרונות מודל  . הגישות לאמידת גובה ההחזר בעת התרחשות של כשל פירעון2נסביר את הקווים הכללים של 

:ן"מתאים לשימוש בחברות נדל, אשר כאמורהנכסיעל פי שיטת  השווי הערכת שיקום חוב 

לכל אפיק ביחס ליכולת לממש אותו ובהתחשב  דיסקאונטן בהתחשב בשיעורי "מזומן ונדל: מעריכים את שווי נכסי החברה כגון1.

בדיסקאונטבעוד קרקע שאינה מאושרת לבנייה עשויה להימכר 100%-שווי נכסי של מזומן ישאף ל, כלומר. בחבות המס בגינו

בהערכת הנכסים נלקחים בחשבון עלויות  . מהשווי בספרים בתרחיש הגרוע ביותר30%משמעותי ועד לרמה של 

.  של החברההנכסיהתוצר של שלב זה הינו אומדן השווי . אדמיניסטרטיביות של הפירוק על מנת לשקף את מצבה של הפירמה

ערבויות חוץ מאזניות אינן נלקחות  . והקדימות שלו ביחס לחובות אחרים( לא מובטח/מובטח)מיפוי החוב בהתחשב באופיו 2.

חישוב מס נדחה מתחשב בהנחה כי המס הולך ופוחת בגין שערוכים שליליים עקב  . בחשבון אלא אם כן עולה החשש כי יתממשו

.           מימושי הנכסים במסגרת פירוק

בהתחשב בשיעור השיקום של כל ההתחייבויות  , בונים את הקצאת הנכסים מהשלב הראשון ביחס לכל נדבך במפל התשלומים3.

.השונות דירוג הסדרה המונפקת עשוי להשתנות
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מודל זה מתאים יותר לחברות תפעוליות  , כאמור. EBITDA-על פי שיטת מכפיל העתה נבחן את עקרות מודל הערכת שיקום חוב 

בגובה EBITDAשבו החברה תייצר לכל הפחות " עסק חי"נזכיר כי פה הנחת העבודה היא של : כגון רשתות קמעונאיות

:  ההתחייבויות הקבועות

וכן הוצאות שאינן  , של חובאמורטיזיציה, CAPEX, מיפוי את כל ההוצאות הנדרשות בשנת פעילות ובהן הוצאות ריבית1.

הענפי שלרוב יעמוד על  EBITDA-התוצאה מוכפלת במכפיל ה. פרעוןהמייצג בעת כשל EBITDA-תפעוליות על מנת להגיע ל

.מהשווי הזה מפחיתים עלויות אדמיניסטרטיביות ומקבלים את שווי החברה המוערך לצורך שירות החוב. 5x-6.5xהטווח שבין  

.ב"וכיוצבטחונות שניתנו בגין חובות ספציפיים , בונים את מפל התשלומים בהתאם לרמת בכירות החובות מעמדם2.

מייחסים את שווי החברה המחושב לכל ההתחייבות במפל התשלומים לפי סדר הנשייה ויחס הכיסוי המתאים ועל ידי כך מגיעים  3.

מתחת לדירוג המנפיק יכול להיות בטווח  / דירוג הסדרה מעל . לשיעור הכיסוי של כל חוב של הפירמה בקרות אירוע כשל פירעון

(.'נוטץ)רמות דירוג 2של עד 

?מהן ההשלכות העתידיות על שוק החוב 

המתודולוגיה מתייחסת לחברות בעלות דירוג מנפיק הנמוך  . בדירוגי המנפיקים לא צפוי לחול שינוי בעקבות יישום המתודולוגיה•

לפיכך  . שכן כשל פירעון ברמות הדירוג העולות על דירוג זה נמוכות סטטיסטית ואירוע הכשל אינו תסריט ריאלי, ומטה" AA-"-מ

.בחלק מהחברות המנפיקות בישראל לא יבחנו אירועי כשל בפירעון

מהמנפיקים יש לפחות סדרה אחת שדירוגה יושפע  15%-מצפה כי לכ" מעלות. "דירוגי חלק מהסדרות המונפקות עשוי להשתנות•

.אחד' ההשפעה המוערכת ברוב המקרים לא תעלה על נוטץ. מיישום המתודולוגיה

ח"האגבלבד עשויות לזכות לעלייה בדירוג הסדרות הסחירות שכן מחזיקי חי"אגחברות ללא חוב בנקאי הפועלות באמצעות חוב •

.הם למעשה הנושים הבכירים

הנפקות הנושאות שעבודים מקבלות קדימות במפל התשלומים ולכן עשויות לקבל דירוג גבוה יותר ולפיכך להתממן בעלות נמוכה  •

.יותר עבור החברה

נצפה לראות את שוק ההנפקות השנה עם רכיב גבוה יותר מבעבר של הנפקות מובטחות בשעבודים על מנת להוריד את עלויות  •

.המימון של הפירמה באופן האופטימלי

תיווצר שונות גבוהה יותר ביחס לעבר במרווחי התשואה של אגרות החוב של אותו המנפיק מאחר והמשקיעים יתנו משקל גבוה •

.  יותר בהערכת הסיכון ליכולת שיקום החוב של האגרות הספציפיות
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