עמוד 5

המנהליםבחברות
השפעתםשלמרבית

הביטוחעלהרווחהשנתי-נמוכה
אםמנטרלים את השפעת

תוצאות החברות,מגלים כי

שוק ההון על

התוצאות מראות שונות גבוהה בין החברות :בעוד שכ 5470-מהרווח
הכולל של
מעבר

הפניקס ב2013 -

לכך

הרגולטורית
הרו״חות של חברות הביטוח ומ־
$TS1$ומביאה$TS1$
שלומי שוב
ביאה
$DN2$ומביאה $DN2$להסטת רווחים והפסדים על
אינה ברורה לגמרי
פני השנים
הדוח״ות הכספיים של
קשים לקוראי הדו״חות הכספיים ,הרי
הביטוח
הכרות

^*
%%

בליבת

לניתוח באופן כללי,
כשמכסיםלהכין
לצורך המחשה ,בתום  2014מתכנן
כיצו־
$TS1$כיצועי$TS1$
כהקשר של
העסקיות
הפיקוח על שוק ההוןלהכניס שי־
$TS1$שינוי$TS1$
הקושי
ראשית,
 $DN2המנהלים.
עי
$DN2$שינוי $DN2$חשבונאי ביחסלעורף שנוצר
נוי
המורככות
כוכע מכך שלאור
בביטוח רכב חובה וחבויות ,ער כה,
הכיטוה,
הכסיסית של עסקי
עורף זה נדחה לשלוש שנים מתום
הדו״הות
מתכססים כעיקר על
שנת החיתום
מודלים ואומדנים אקטוארים של
הרלוונטית ,וכעת
התחייבות
תירשם
במקום זאת,
ההתהייכות הכיטוהית,ולקוראי
הדו״הות אין כאמתיכולתלהכין על בסיס אומרן אקטואריבלבד.
אם
מבלי להיכנס לשאלה
את איכותם וטיכם.
וכפרט

שלעתים

קרובות גם רמת השקי־
$TS1$השקיפות$TS1$

שלה

נמוכה יחסית.

החשבונאות

זהו שינוי מדיניות

חשבונאית או

חברות

שינוי אומרן ,הרי

שהדבר

$DN2$השקיפות $DN2$והבהירות
פות
התוצאות
את

שני

קושי

הרגולטורית
הביטוח.

ליישם

הוא
המיוחדת

חברות

אלה

אמנם עברו

 1FRS-nכבר ב2008 -

את

אך נכוןלעכשיו
להן

של

ifrs-h

מתיר

להמשיך בדרך כלל עם חפ־
$TS1$חפרקטיקות$TS1$
החשבונאיות

רקטיקות
טיקות$DN2$

שהשתרשו

שאף

צפוילהשפיע מהותית לטובה על

מהידידות

של

הפוליסות

חברות

הרבעון

הביטוח,

הקרובים

שבורחות

הרי

הראשון של  2014עדיין

לא נכלל אומדן השפעה

של
בעבר בישראל בליבת עסקי הבי־
$TS1$הביטוח$TS1$.
$DN2$הסכום$DN2$המקסימלי של
כום
רגולטורית מקד־
$TS1$מקדשת$TS1$
 $DN2$.חשבונאות
טוח.
 $DN2$יותר את היציבות,ולכן שמה עדיין לא ברורלחברות
שת

הכספית

השינוי ,לפחות לגבי הס־
$TS1$הסכום$TS1$

ההשפעה

רגש רב יותר על שמירה על
מאשר על דיוק

ההון

במרידת הרווח.

רגולטורית זו אין
לחשבונאות
בהכרח קו

משלבת
להתחשבות

בין

קוהרנטי
שמרנות

השמרנות

שידרוש

אם

מהו מרכיב

הפיקוח.לצורך

המחשה,מעיון בורחות

הכספיים

של מנורה ,ניתן
להעריך

כי מדובר

בסכוםמקסימלי
האחרות
לחברות הביטוח
מיליון שקל נכון לתום
317

אחיד ,והיא

חריג מאור ביחס

אחר

של

מצר

ברווחים העתידיים

$TS1$לתוצאות$TS1$
לתו־
המרד המקובללהתייחסות
$DN2$לתוצאות $DN2$חברות הביטוח ,מתקבלות
צאות
תוצאות מרתקות :ניתן ללמוד כי
בכלל ענף הביטוח (חמש החברות
נמצאת מבחי־
$TS1$מבחינת$TS1$
הפרמטרים,
שני
הגדולות) ,החלק בתוצאות שלא
הניהול בתווך בין
$DN2$מבחינת $DN2$דומיננטיות
נת
הסתכם
שייך לשוק ההון ב2013 -
הראלליתר החברות .תוצאות אלה
%04
בלבד ,לעומת כ-
%32
בכ-
עומדת מעט בסתירה לכך שחלק
ב2012 -
מהרווחהכולל של הפניקס ב2013 -
ניתן ללמוד עור שככל שה־
$TS1$שהבורסה$TS1$
הסתכם
$DN2$שהבורסה$DN2$עולה יותר ,הרי שחלק זה
בורסה
משוק ההון
שלא נובע
התוצאה המוזרה
 %91בלבד.
בכ-
מצטמצם ,כך ,למשל ,מדר ת״א
$TS1$לעומת $TS1$יכולהלהיות מוסברת באופןחלקי
 100עלה בכ 149 -ב2013 -לעו־
בלבד בעיוותים חר־פעמיים בר־
$TS1$ברווחיות$TS1$,
בהק־
$TS1$בהקשר$TS1$
$DN2$לעומת $DN2$כ %7-בלבד ב2012 -
מת
ווחיות,
$DN2$בהקשר $DN2$זה ,צריךלזכור כי הנתונים
שר
$DN2$ברווחיות $DN2$,כמו שחרור הרזרבה בענפי
החבויות ,שסווגה בהתאםלמתודו־
$TS1$למתודולוגיה$TS1$
ל 2013 -אמורים להיות מייצגים
$DN2$למתודולוגיה $DN2$המוצעת ככזו ששייכת לשוק
יותר מנתוני  2012הסיבה לכך לוגיה
היא שב 2012 -לא רשמו חברות ההון ,כך שכפוף להתאמות החלק
%03
הביטוח את כל ההכנסות משוק הניהולייכוללהגיע גם לכ-
אגב ,ב 2012 -עמר אמנם החלק
ההון ,מאחר שהן עדיין סגרו את
שאינותלוי בשוק ההון בהפניקם
״הבור״ החשבונאי שנוצר להן
החוזקה הבולטת של הראל
אחרועלחולשתן של מנורה ,כלל
ומגדל מצד שני .הפניקס ,על פי

ברווחים

הרו״חות

פרמטרים אלה מעירים על
מצר

בבורסה ב 2011 -בגין

השנתיים

ב%%-בלבד
שני

שהחשבונאות
שנמצאת

פרטלהראל ,ההשפעה שלהמנהלים ברווחהכולל של
המנהלים,במגדל הםשולטים
בשליטת
של הראל נמצא

%02
 2013היה נמוך מ-

2013

(מלפני

המשתתפות

על

אך כי כפי

%05
כ-

לעיל ,לא

שהוסבר

מדובר בשנה מייצגת.

2004
).

הניתוחהמעניין יותר הוא

של

העסקים של חב־
$TS1$חברות$TS1$

תברת

ביטוח

כמו

השונות בתמהיל
המתודולוגיה המוצגת להפר־
$TS1$להפרדת$TS1$
$DN2$חברות $DN2$הביטוח ,שמוביל להבדלים
רות
$DN2$להפרדת $DN2$התוצאות אינהמושלמת ,שה־
$TS1$שהרי$TS1$
דת
ניכרים בתלות של החברות בשוק
רי
ההון .כך ,למשל ,החלק בתוצאות
$DN2$שהרי$DN2$לאיכות החיתומית של העסקים
בניהול הת־
$TS1$התביעות$TS1$,
של מגדל שהושפע משוק ההוןוליעילותהתפעולית
ב2013 -

הסתכם

נושאת

מטוסים

בכ-
 %29לעומת ביעות,
$DN2$התביעות$DN2$,עמלות

והוצאות יש מש־
$TS1$משקל$TS1$

$DN2$משקל$DN2$
קל
כ-
 %64בלבדבהראל .הפער נעוץ
הפעילות של מגדל
בכך
שעיקר
עם זאת ,ניתןלהניח כי
בפולי־
$TS1$בפוליסות$TS1$
היתה במגזר ביטוח החיים
של אלה על התוצאות
$DN2$בפוליסות$DN2$מלפני  2004בעוד שלהראל
סות
גם

במגזרים

מתאם גבוה עם

שהוגדרוכבעלי

תוצאות שוק ההון.

השפעתם
הכספיות

מהתשואה
קטנה בהרבה
בי־
$TS1$ביטוחי$TS1$
יתרון ברור בביטוחי הדיסק
שהוצגה
מצד שני .דוגמה לכך,
$DN2$ביטוחי $DN2$חיים ללא רכיב חיסכון ,וגם על ההשקעות .מנגר ,חשובלזכור
רזרבות
ההש־
$TS1$ההשפעה$TS1$
פרישת
בעבד בטור היא
טוחי
גבוהות
כי גם החלק שנמצא בשליטת המ־
$TS1$המנהלים$TS1$
לגבי מגזר ביטוח חיים ,הרי
בשוק
«גבי ־ות התלות
 $DN2$שלהגידול בתוחלת החיים
בביטוחי בריאות שאינםסיעוד.
הביטוח גובה רמיניהול קבועים
פעה
במתודולוגיה המוצעת מו־
$TS1$מושפע$TS1$
$TS1$שניתן $TS1$נהלים
$DN2$המנהלים$DN2$
פרמטרים נוספים שני־
שני
מסכום החיסכון ,ללא תלות בת־
$TS1$בתשואה$TS1$
שבגין כל מוצרי החיסכון קיימות
על רקע הקשיים בניתוח התו־
$TS1$התוצאות$TS1$
החשבונאיות,
ההתחייבויות
על
מהרגולציה הרבה
$DN2$מושפע $DN2$אקסוגנית
$DN2$שניתן$DN2$לגזור מורחות חברות הביטוח
תן
$DN2$בתשואה $DN2$שנזקפהלמבוטח ,מוצר זה
שואה
רזרבות ביטוחיות גבוהות המ־
$TS1$המשקפות$TS1$
צאות
שמובילהלדחיית ההשפעה כנגר
שפע
$DN2$התוצאות $DN2$של חברות הביטוח,מעניין
בתחום ,כמו ביחס הגבלת רמי
הניהול(ובהן עסק הטור
$TS1$הגידול $TS1$לגבי אופן
אינותלוי בתשואה,להוציא הגי־
$DN2$המשקפות $DN2$את כספי החיסכון של
שקפות
קיזוז רווחים עתידיים שגלומים
במיוחד לנתח את תוצאותיהן על
בעבר) נוגעיםלשיעור הצמיחה הניהול בפנסיהובגמל.
מהתשואה.
המבוטחים ,ולכן נדרש להבחין דול
הפרדה בין אלה שנגזרות
בסים
בביטוחימנהלים.
$DN2$הגידול $DN2$בנכסים הנובע
ניתן לדמות את מידת ההיש־
$TS1$ההישענות$TS1$
ושיעור הרווחיות על בסים רו״ח
המתודולו־
$TS1$המתודולוגיה$TS1$
לגבי ביטוחכללי,
המתודולוגיה בין שלושה
משוק ההוןלבין אלה שלא .על פי לצורך
הרו״חות הכספיים של הפניקס
$DN2$ההישענות $DN2$של חברות הביטוח על שוק
הערךהגלום ,שכולל את ביטוח
$DN2$המתודולוגיה $DN2$מתייחסת בנפרד
גיה
דורות של ביטוחי חיים:פולי־
$TS1$פוליסות$TS1$
ל 2013 -ממחישים ער כמה ״תמ־
ענות
לענפיםבעלי
$TS1$״תמחור $TS1$מתורולוגיית ההפרדה שמוצעת
מטוסים
ההון לנושאת
החיים ואת ביטוח הבריאות ,אך
זנב ארוך שלתביעות ,שלהם תלות
$DN2$פוליסות $DN2$שהופקו ער  1990פוליסות
סות
כאן ,הרווח שאינו מושפע משוק
 $DN2$מחרש״ של האומדניםיכול
חור
שקשה
לשנות במהירות את כיוון השיט
גבוהה בשוק ההון מפני שהםלרוב אינוכולל את הביטוחהכללי.
שהופקו ער  2003ופוליסות
ההון נמרר על בסיס הרזרבות הבי־
$TS1$הביטוחיות$TS1$
להשפיע על התוצאות .הפניקס
$TS1$בישראל $TS1$שלה .הרי חלק ניכרמפוליסות
הנתון על הערך הגלום בי־
עתירי רזרבה ביטוחית ,ענפי חובה
שהופקו החל ב2004 -
פעילות בנפרד,
$DN2$הביטוחיות $DN2$בכל מגזר
טוחיות
רשמה ברבעון הראשון של 2013
הביטוח ,בעיקר חייםוסיעוד ,נמ־
$TS1$נמכרו$TS1$
$DN2$בישראל $DN2$סובל מבעיות רבות,ולכן
שראל
תשואה וחבויות; וענפיםבעלי זנב קצר
מבטיחות
פוליסות
שהרי הרזרבות מושקעות ברובן
רווח מיידי של 72מיליון שקל
$DN2$נמכרו $DN2$בעבר ויוצרות בכל שנה רווח
כרו
כמספר
של תביעות)תלות נמוכה בשוק
בנכסים פיננסיםובנרל״ן להש־
$TS1$להשקעה$TS1$.
משנה
מבטח
כתוצאה מהחלפת
יש קושילהישעןעליו
ער  1990אמנם מכוסות בעיקר
או הפסד מבלי שהמנהלים הנוכ־
$TS1$הנוכחיים$TS1$
$TS1$התשואה $TS1$ההון ,באופן יחסי קיימות עתודות אבסולוטי ,אך בהחלט ניתןלגזור
באג״חמיוערות ,אך השפעת הת־
$DN2$להשקעה$DN2$.הרציונל הוא שככל שהרז־
$TS1$שהרזרבות$TS1$
בחלקמפוליסות ביטוח הבריאות,
קעה.
עליהן .בכל
חיים
ממנו שני יחסיםמעניינים וחשו־
$TS1$וחשובים$TS1$
נמוכות יותר) ענפי רכוש .לג־
$TS1$לגבי$TS1$
$DN2$התשואה $DN2$בשוק ההוןקרדינלית בגין
שואה
התוצאות
$DN2$שהרזרבות $DN2$גבוהות יותר כך
רבות
שהוסבר
במהותה ,כפי
שמהווה
$DN2$הנוכחיים$DN2$יכוליםלהשפיע
מקרה ,הניתוח המוצע בהחלט מא־
$TS1$מאפשר$TS1$
$DN2$וחשובים $DN2$שמעירים על אופןהניהול
בים
המתודולוגיה
$DN2$לגבי $DN2$ביטוח בריאות,
בי
החלק הנותר,ולכן מוצר זה מוש־
$TS1$מושפע$TS1$
בטור בעבר ,עקיפת המורל האק־
$TS1$האקטוארי$TS1$.
הכספיות של אותו מגזר מושפעות
$DN2$מאפשר $DN2$לבצע הבחנה חשובה שמו־
$TS1$שמובילה$TS1$
פשר
של חברת הביטוח :יחם הרווחיות,
בנפרד למוצרי הסי־
$TS1$הסיעוד$TS1$,
מתייחסת
$DN2$מושפע $DN2$מאוד בשוק ההון.לגביפולי־
$TS1$פוליסות$TS1$
מהתנודות בשוק ההון או
יותר
הפניקס דיווחה
רי $DN2$.בנוסף,
טוארי.
פע
הביטוח
חברות
לאפיון
בילה
$DN2$שמובילה$DN2$
של
כחלוקה
שמחושב
ההון
בשוק
גבוהה
תלות
שלו
כל
אמנם
2003
שהופקו
סות
$DN2$פוליסות$DN2$
הנרל״ן.
בשוק
של
רזרבה
שחרור
2013
ב-
על
ערך הע־
$TS1$העסקים$TS1$
עוד,
$DN2$הסיעוד$DN2$,
ער
על
פי אופןהניהולשלהן ,גם בהיבט
בפרמיה
החרשים'( vnb
סקים
$DN2$העסקים$DN2$
מכיוון שענף זה הוא עתיר רזרבה
התשואה או ההפסד נזקפים למ־
$TS1$למבוטחים$TS1$,
לצורך כך ,ישלהפריד בין המו־
$TS1$המוצרים$TS1$
מיליון שקל בענפי החבויות,
150
ארוך הטווח ,ולא פחות חשוב
המשונתת (פרמיה שלפוליסות
בעלי תלות נמו־
$TS1$נמוכה$TS1$
$DN2$למבוטחים $DN2$,אך חברת הביטוח זכאית ולמוצרים אחרים
בוטחים,
$DN2$המוצרים $DN2$העיקריים במגזרי
צרים
שסווגה כ״התאמות בגין שנים קו־
$TS1$קודמות״$TS1$
הפעילות
מאפשרלזהות שינוי מגמה בו.
$DN2$נמוכה $DN2$בשוק ההון.לגבי פנסיהוגמל,
כה
משתנים של%51
ת״ $DN2$ונומקה בעדכון ההערכות (ביטוח חיים ,ביטוחכללי ,ביטוח לרמי ניהול
דמות״
חדשות במונחים שנתיים) המוכ־
$TS1$המוכפלת$TS1$
$DN2$המוכפלת $DN2$במח״מ של  10שנים .קצב
רמיהניהול הםקבועים,ולכן אינם פלת
מהרווחהריאלי ,ולכן רווחיותו
וגמל)ולחלקם לש־
$TS1$לשתי$TS1$
בריאות ופנסיה
הכותכ הוא יועץ ifrs
של תביעותתלויות בענפי מע־
$TS1$מעבידים$TS1$
וסגן דקאן (השכוכאות) כית
הייצור של התיק חושב כיחס בין
$TS1$להכנסה $TS1$תלויים בשוק ההון.
של מוצר זה רגישה מאוד להכ־
אלה שהשפעת שוק
$DN2$לשתי $DN2$קבוצות
תי
בידים
ים $DN2$צר ג׳ ואחריות מקצועית.
VNB-nלבין שווי התיק שבתוקף
מתודולוגיהזו ,שמת־
$TS1$שמתבססת$TS1$
על בסים
המוצרים
$DN2$להכנסה $DN2$מהשקעות .לגבי
נסה
שתי השפעות אלה בלבד הן ,לאחר
ההוןעליהם רבהואלה שההשפעה
ספד אדיסוןלמיכהל עסקים
כמרכז הכיכתהומי הרצליה
) ,בניכוי .VNB-n
V1F
הכולל ,שהוא כיום
$DN2$שמתבססת $DN2$על הרווח
בססת
שחברת
שהופקו מאז  2004היות
מהרווח עליהם מועטה ,אםבכלל.
השפעת המם ,כמעט%02
שהושגה

