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משהעומר
ארביטראז'יםלשנההחדשה
ההערכותהכלכליותהקודרותהמקדמותאתפניהשלשנת

2009 נמהלותבימיםאלו בתקווה/כמיהה

המתבססתעלההערכה כיהמחיריםהנמוכיםשלנכסיםפיננסייםכברמגלמיםכמעטאתכלהרע
האפשרי, ולפעמים אף מעט יותרמכך . עבורמנהלההשקעותהממוצע , הנטייההטב עיתבמצבכזההיא
כמעטתמידלהמתיןעודקצת,עדשתתבהרהתמונהמעטיותר.
אלאשההמתנההזונעשיתעצבניתיותרמהרגיללנוכחההזרמההמאסיביתשלכספיםעלידיהפד
לבנקים, ובאחרונהאףלקרנותגידור . אףאחדלארוצהלהישארמאחורכשהרכבתמתחילהלנסוע . עד
כההבנקיםבארה "ב מנתביםכמעטלחלוטיןאתעודפיהנזילותהאדיריםהללולפיקדונותאצלהפד , אך
אחת השאלות הגדולות של 2009 היא מתייתחילוהבנקיםלהסיטאתהכספיםהללולשווקיםאולמתן
אשראי (תלויאתמישואלים–  אתהפדאואתמנהליהבנקים ). אחתהאפשרויותהיאכמובןתחילת
2009–מידלאחרסגירתהמאזניםשלהרבעוןהרביעי.
כךאוכך , מנהליההשקעותנקרעיםכיוםביןהפחדשנצרבכאותשלאשעלמצחםבמארסוביולי
ובאוקטוברשל ,2008 לביןהרצוןלהיכנסלשוקבמחיריםנמוכיםבראייההיסטורית . עבור אלה שלא
רוציםלהישארבחוץכשכולםחוגגים , אךחוששיםמהתממשו תכמהמהתרחישיםהפחות אופטימיים
במישורהכלכליוהפיננסי , קיימתאפשרותשלישית , שמקורהבעיוותיםהחמוריםבתמחורסיכון
בשווקים.להלןשתיהצעותהשקעה.

 .1המרווחביןאג"חלCDS-
בטריידהזהכברנכווטוביהמשקיעיםשהקדימולהיכנסאליו ,כמולמשלהנוסטרושלדויטשהבנקא שר
עלהלכותרותבארץבאחרונהעםהפסדשלמיליארדדולר .הרעיוןהואלרכושאג "חקונצרני במרווחים
גבוהיםהיסטורית, ולגדראותועלידירכישתהגנהבCDS - במרווחנמוךמשמעותית .כךנפטריםכמעט
לחלוטיןמסיכוןהאשראי,ונותריםעםהכנסהנאהשלאהייתהמביישתהשקעותבאג"חזבלרקלפנישנה
ומחצה.
CDS הינוחוזהדו -צדדי, בוצדאחדמשלםפרמיה (מרווח) לצדהשני , תמורתנכונותושלהצדהשני
לקחתעלעצמואתסיכוןהאשראישלחברהמסוימת

. לדוגמה, אםברצונילרכושהגנהמפניחדלות

פירעון באג"ח של CITIBANK שברשותי (נניח 5 מיליוןדולר ), אנייכ ול להתקשרעם Bnp Pariba
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בעסקת CDS שערכההנקוב 5 מיליוןדולר . תמורתתשלוםשלכ2% - לשנה, 100 אלףדולר , Bnp
יתחייבלשלםלי 5מיליוןדולרבמקרהשלחדלותפירעוןשל .CITIBANKבתמורהאניאעבירלו את
אג"ח CITIBANKשהחזקתי,שמחירובשוקיהיהנמוךמאוד.
מאחרשעסקה כנ"למבטלתלמעשהאתסיכוןהאשראיהגלוםברכישתאג

"ח ,CITIBANK איןכל

סיבהלקבלפיצויבגיןכניסהלעסקהכזו בימיםכתיקונם– כלומר, המרווחשארוויחעלהאג "חוהמרווח
שאשלםעלהCDS - אמוריםלהיות זהים, אוקרוביםמאוד . ואכן, בשניםהאחרונותהתפתחשוק CDS
ענק, בהיקף שלכ30 - טריליוןדולרכיום , בובדרךכללהיומרווחי CDS אינדיקציהטובהלמרווחבו
ניתןלרכושאג"ח.
ואולם, קייםהבדלמשמעותיאחדביןשתיהעסקאות : מרכיבהמימוןהנדרש בעת רכישתאג"ח,לאקיים
בעסקת .CDS איןהעברתכספיםבעתכניסהלעסקת CDS (כמובכלעסקתסוואפאחרת ). בזמנים
שבהםהכסף כבראינו זמין, פרמייתהנזילותמשחקתתפקידמשמעותי . כיוםמשקיעיםאינםמוכנים
להיפרדמכספםבקלות , והםדורשיםפיצוימשמעותיבעסקההמחייבתהתממנות , כמורכישתאג "ח.
כלומר, התשואההנדרשתעלהאג "חתהיהגבוההיותרמהתשו אהעל ,CDS בולאנדרשלהעביר
כספים.
כמהגבוה ? כיוםהמרווחעלאג "חגבוהבכ3%-5% - לעומתזההנדרשבCDS - בחלקמהשמות
הגדולים, למשל.CITIBANK בימיםשבהםהתשואהעלאג "חממשלתינושקתלאפס (וגםאםתאריכו
מח"מלאתמצאואתהגאולה),מדוברבתשואותיוצאותדופן,בסיכוןנמוךמאוד.
שאלהשעולהבכלזאתעלידיחלקממנהליהכספיםהפחותסולידייםהיאלמהלהקצותהוןלעסקה
שמרוויחהרק .3% למהלרכושאג "חשל CITIBANK בתשואהשל ?7% התשובההיאפשוטה :
בפנסיהשליאנימעדיף 3% כמעטללאסיכוןמאשר 7% בסיכוןשל  .CITIBANK ואםזהבכלזאת
לאמספיקלכם,תמנפופעמיים-שלוש(כן,התנודתיותתגדל)ובאלציוןגואל.
ומהלגבי סיכוןהצדהנגדיבעסקת CDS ( תשאלואתאלושקנוהגנהעל  AIG מליהמןברדרס). הדרך
להתמודדעםהסיכוןהזה,היאכמעטכמותמיד,פיזור.

 .2המרווחביןאג"חצמודלסוואפ
העסקההזודומהבעיקרה לקודמתה, אךאינהאשראיתבאופי , ואינהמערבתמיליםמאיימותבנותשלוש
אותיותכמו:CDSרכישתאג"חצמודלאינפלציהבדולר ,יורואופאונד,וכניסהלעסקתהחלפתתשואות
אשרמעבירהאתכלסיכוןהאינפלציהלצדהנגדית מורתקבלתריביתלייבור + מרווח. לדוגמה, רכישת
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TIPS אמריקאיוכניסהלעסקתהחלפתתשואותעם

,Bnp Pariba בהאנימעבירלBnp - אתכל

התזרימיםאשריתקבלומה,TIPS-ומקבלבתמורהריביתלייבוררבעונית+מרווח.
בשוקנורמלי , המרווחשאקבלאמורלהיותשלילי . למה? כי העסקההזובכללותהמשאירהאותיעם
סיכוןשלממשלתארה "בבריביתמש תנה–  כלומרללאסיכוןאשראי , ללאסיכוןריביתואוליעםמעט
סיכוןנזילות.עלכלכךהרבה"ללאסיכון"נשאריםבדרךכלל"ללאתשואה".
אבלהשווקיםאינםנורמליים . מכירותכפויותשלקרנותגידורוהסירובלהפנותמזומניםלרכישתאג "ח
גרמולמחיריהאג "חהצמודותלרדתמאוד , ולשקףתשואותאשראינןעולותבקנהאחדעםהערכות
האינפלציהבשווקיםעצמם.כךקרהשהאינפלציהשמגלמתעסקתהחלפתתשואותביןבנקאיתנמוכהמזו
המגולמתבאג "חהצמוד , מהשאומרשהמרווחעלהעסקהשתוארהכאןהואחיובי

, כ100- נק' בסיס

ויותרבחלקמהמטבעות.
נשמעלכםמעט?ליזהנראההרבהיותרמענייןמהתשואהשלקרןהפנסיהשליב.2008-
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