UPDATE FINANCE
תוכנית  – 2005 2006מרכז אקדמי – מיכאל תבור
תוכנית  update financeהינה תוכנית יוקרתית המנוהלת על ידי מיכאל תבור
במסגרת להב בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב ובמסגרתה מוזמני מרצי
אורחי להציג בפני קהל של מנהלי כספי ,כלכלני ואנשי עסקי ,את מיטב
התפתחויות בתחומי הפיננסי במשולב ע הפרקטיקות הנוהגות.
להל! התוכנית כפי שבוצעה בשנה החולפת.

הנושא ופרטיו

תארי"

מרצי

פסיכו פיננסי – כשלי שיטתיי בקבלת
החלטות פיננסיות :כשלי קוגניטיביי והטיות

23/11/05

פרופ' יואב גנז"
הפקולטה לניהול אור!
קפל! מנכ"ל מיטב ניהול

חברתיות מוכיחות כי התיאוריה הכלכלית המבוססת
על הנחת האד הרציונאלי לוקה .פרופ' כהנמ! קיבל
פרס נובל על התובנות הללו ועדיי! רבי בשוק ההו!
נוטי להתעל מה .פרופ' גנז" יציג את הבעיות
הפסיכולוגיות ואור! קפל! ,מחבר הספר פסיכו
פיננסי ומנהל בכיר בשוק ההו! ידגי את הכשלי
הלכה למעשה.
קרנות גידור :הא יש תמורה לסיכו! :קרנות
גידור .לכאורה מנסי לשכנע את המשקיעי כי מדע
המימו! הצליח למצוא את הדר" לייצר השגת תשואות
פנטסטיות לכאורה ,לא בסיכו! נמו"  ,כמשתמע
מהש גידור – קרי גידור הסיכוני ,יצרה אצל רבי
את התחושה שנית! לאכול את הדבש מבלי לסבול
מהעוק) .הקריסה של קר! חתני פרס נובל LTCM
והיחלצותו של נגיד הבנק המרכזי גרינשפ! על מנת
למנוע הפסד של מיליארדי ממשקיעי רבי,
הוכיחה שאי! תשואה ללא סיכו! .שוב עימות בי!
התיאוריה הבסיסית הגורסת שאי! ארוחות חינ לבי!
מומחי שטח הטועני כי הישגיה מדברי בעד
עצמ.

סיכוני

21/12/05

רגולציה במערכת הבנקאית ,עד כמה היא 18/1/2006
דרושה .בפרט על רקע רפורמת בכר.כמעט בכל
ראיו! עיתונאי ע איל הו! שהיה באר) ועזב או
שנמנע מלבוא ולהשקיע באר) נשמעות טענות לגבי
עוד* הרגולציה הקיי באר) .דומה שהרגולציה תפסה
את מקומו של המשק הסוציאליסטי ששרר באר)
כשלוש עשורי מאז קו המדינה ועד המהפ" הכלכלי
ורק החלי* ש .במקו משק מוכוו! ממשלה,
רגולציה .הא הרגולציה במערכת הבנקאית הינה
מוגזמת או שמא היא במינו! הנכו! .במתח בי! הצור"
להג! על הציבור ועל החוס! הפיננסי של הבנקי ובי!
הצור" לטפח כלכלה חופשית ,נמצאת נקודות איזו!.
הערכות שווי כבסיס למתן אשראי בנקאי בנקי 22/2/2006
אוהבי בטחונות ורוצי למזער את הסיכו! .על רקע
זה במקביל לעובדה שג בנקי רוצי למקס את
רווחיה בעול הנהייה יותר תחרותי ,מופעלי על
הבנקי לחצי לתת אשראי כנגד תוכנית עסקית
ותזרי מזומ! הצפוי מפעילות עתידית ולא כנגד
בטחונות מטריאליי .עד כמה בנקי יכולי להסתמ"

פרופ' שמואל קנדל
הפקולטה לניהול ד"ר אד
רויטר מנכ"ל חיסוני
פיננסיי

ד"ר יוסי בכר – מנכ"ל
משרד האוצר ויואב
להמ! – המפקח על
הבנקי

פרופ' אמיר ברנע
מהמרכז הרב תחומי
וד"ר אהוד שפירא –
המשנה למנכ"ל בל"ל

על תוכניות עסקיות ועל פעילות מתוכננת של חברה.
אחד ממומחי הבנקאות הגדולי באר) פרופ' אמיר
ברנע עימת את השאלה מול ד"ר שפירא מבל"ל והציג
את מודל האופציות ככלי ליישו הערכת השווי
כבסיס לביטחו! לאשראי
איגוח פרוייקטים ברשויות המקומיות קר! המטבע
הבינלאומית הייתה רק אחת מרבות שהמליצו על
הרחבת האחריות הכלכלית לגופי המוניציפאליי
ובמסגרת זאת ובמקביל עקב הרצו! לפתח את שוק
ההו! ,לאפשר לרשויות להנפיק אג"ח .אג"חי
המובטחי פרוייקטי ,אג"חי המובטחי בתזרי
מזומ! כולל של הרשות ועוד.
הא הרשויות המקומיות שמרבית! גירעוניות יוכלו
לעמוד בפיתוי .הא הרשאת הנפקת אג"ח לרשויות
מקומיות תפתח פתח נוס* של הזרמת כספי לגופי
חסרי אחריות או שמא תהווה חלק מתהלי" התבגרות
של שוק ההו! במקביל להתבגרותו של הניהול הכלכלי
ברשויות המקומיות
אי שכלולים בשוק ההון כמקור לרווחים עודפים
בשוק ההו! התיאוריה המימונית והמחקר האמפירי
עוסק מראשיתו בבירור הסוגייה עד כמה שווקי ההו!
יעילי .אפקטי שוני כמו אפקט ינואר ,אפקט
הפירמות הקטנות ,חיקוי פעולות של בעלי שליטה,
השפעות נזילות על התשואות ועוד תופעות המעידות
לכאורה על אי שכלולי שהתגלו בשוק ההו! ואפשרו
רווחי עודפי .ההרצאה התיאורטית תעסוק בסקירת
הספרות בנושא ותלמד כמה מאי השכלולי שהתגלו
בשוק ,המומחה הבולט בתחו הטכני ינסה לעמת את
התיאוריה ע ניסיונו בניהול כספי על בסיס טכני
בשוק
יישומי תורת המשחקים ושיטות חדישות בבניית
מכרזים מכרזי כבר מזמ! אינ רק קבלת ההצעה
הנמוכה או הגבוהה ביותר .מוציא המכרז צרי" לדאוג
שהמכרז יביא לקבלת ההצעה הטובה ביותר בראייה
אסטרטגית .הצעה זולה לאספקת שירותי שאחריה
מתרחשת התמוטטות המציע כבר אינה נדירה
והמנגנו! ההרסני הדוח* חברות לקחת מכרזי בכל
מחיר פוגע בסופו של דבר במוציא המכרז .הא יש
דר" להימנע מהצעות הרסניות וקצרות טווח .הא
תורת המשחקי מצאה פתרונות לעניי! .כיצד
מתמודד מוציא המכרזי הגדול במדינה ממשלת
ישראל ע סוגיית
דירוגי אג"ח :עד כמה אמינים ,השווה והשונה בין
החברות המדרגות .סטטיסטיקות והיסטוריה של
דירוגים כישלונות בתחזיות הינ! חלק מתעשייה
התחזיות ובכלל זה דירוגי אג"ח .מאיד" בשני
האחרונות גופי מוסדיי המנהלי עשרות מיליארדי
שקלי מוצאי את עצמ נאלצי להישע! על דירוגי
אג"ח כחלק מדרישות השוק ולעיתי ג דרישות
רגולטוריות  .המנפיקי נאלצי לכ! לשל את המחיר
ולקבל דירוג .הא הדירוג שווה את מחיר והא
המידע המושג בדירוג מקטי! את הסיכו! .הא
הכישלונות שהיו למדרגי הינ! זניחות סטטיסטית או
שמא מדובר בתעשיית כסת"ח נוספת מיני רבות.
מימון מזנין – מידע ,השוואות ותוכניות .מימו!
המזני! שהינו תחו ביניי בי! ההו! העצמי וההו!

מיכאל תבור – להב
10/5/2006
דורית סלינג'ר מנכ"ל
מעלות יואל לביא –
ראש עירית רמלה אמנו!
לנדאו סג! החשכ"ל,
הרצל סייאג חשכ"ל
עירית תל אביב

 31/5/2006פרופ' יעקב עמיהוד –
אוניברסיטת ניו יורק זיו
סגל בעל טור ואנליסט
טכני גלובס

28/6/2006

פרופ' יאיר טאומ! –
אוניברסיטת תל אביב
בועז דולב – נציג
החשכ"ל באוצר

 19/7/2006יאיר לפידות מנכ"ל ילי!
לפידות ובעבר מנכ"ל
חברת הייעו) המובילה
NC
גיל גזית – מנכ"ל מידרוג

מיכאל תבור – מנכ"ל

הזר ,אינו נפו) בישראל .בארה"ב ובאירופה מאות
קרנות מזני! ממנות עד כ  25%מהיק* המימו!
הבנקאי .התשואה גבוהה יותר על פי הסיכו! וה!
תופסות מקו של כבוד בי! קרנות הפרייבט אקוויטי
ובי! המימו! הבנקאי .מיכאל תבור סקר את המודלי
השוני למימו! מזני! ,סטטיסטיקות עולמיות ,אבחנות
בי! המזני! האירופי והאמריקאי .רו"ח ישי ששו! הציג
אסטרטגיות מס הנוגעות למזני! וארז אליהו הציג
מודל מזני! המיועד להפעלה במסגרת קר! ישראלית
חדשה SMIF

קבוצת תבור כלכלה
ופיננסי מנהלת הקר!
בערבות מדינה
רו"ח ישי ששו!
ארז אליהו – סמנכ"ל
תבור ומנהל קר! SMIF

