
 מר רועי פולניצר

 סמכות הינו CFV ,QFV ,FEM ,MRA ,CRA ,ORA ,IRA ,LRA ,PRA ,FRM CRM, ,פולניצר רועי

 מאמרים מאות ופרסם בישראל הפיננסית והאקטואריה השווי הערכות בתחומי וידועה מוכרת מקצועית

 .שפיטים מקצועיים עת בכתבי שפורסמו אקדמיים מאמרים כמה גם כמו הללו בנושאים מקצועיים

 

 ,תאגידים של תלויות בלתי שווי הערכות בביצוע המתמחה פרטי משרד ",פנימי שווי" של בעליו הוא רועי

 השווי מעריכי לשכת ל"ומנכ ר"יו ,מייסד גם הוא רועי .מורכבים פיננסיים ומכשירים מוחשיים בלתי נכסים

 תחומי של מחדש ולעיצובם וולונטרית להסדרה הפועל גוף ,(IAVFA) בישראל הפיננסיים והאקטוארים

 .בישראל הפיננסית והאקטואריה השווי הערכות

 

 לתקני בהתאמה היתר בין ,ההוגן השווי אמידת לצרכי שווי הערכות אלפי ביצע רועי ,האחרון בעשור

 ,מיזוגים לקראת היערכות לצרכי (,GAAP US) ואמריקאיים (IFRS) לאומיים בין ,ישראליים חשבונאות

 חשבונאיות ולמטרות משפטיים לצרכים דעת כחוות ,שונות ויותלרש דיווח לצרכי ,מכירה ותהליכי רכישות

 בתי ,אביב תל במחוז השלום משפט בתי של הכלכליים המומחים רשימת על נמנה רועי .אחרות ועסקיות

 משפט בית ,גת בקריית השלום משפט בית ,בחדרה השלום משפט בית ,חיפה במחוז השלום משפט

 תל האזורי הרבני הדין ובית נתניה האזורי הרבני הדין בית דודבאש השלום משפט בית ,באשקלון השלום

 .והאקטואריה שווי הערכות בתחום אביב

 

 כן גם במימון, התמחות עם שני, ותואר גוריון בן מאוניברסיטת בכלכלה ראשון בתואר מחזיק מר פולניצר

 חיפה באוניברסיטת באקטואריה תעודה ללימודי בתוכנית למד מר פולניצר וריון.ג בו מאוניברסיטת

 .אריאל אוניברסיטת של FRM במתכונת שעות( 250) פיננסיים סיכונים לניהול ובתוכנית

 

 סיכונים כמנהל מוסמך ומהיות ,היתר בין ,נובעת מקצועית כסמכות פולניצר במר המקצועית ההכרה

 מטעם (CRM) סיכונים לניהול כמומחה (,GARP) סיכונים למומחי העולמי גודהאי מטעם (FRM) פיננסיים

 מימון שווי מעריך (,CFV) תאגידי מימון שווי כמעריך (,IARM) סיכונים למנהלי הישראלי האיגוד

 אשראי סיכוני אקטואר (,MRA) שוק סיכוני אקטואר (,FEM) וכלכלי פיננסי מודליסט (,QFV) כמותי

(CRA,) תפעוליים יכוניםס אקטואר (ORA,) השקעות סיכוני אקטואר (IRA,) חיים סיכוני אקטואר (LRA) 

 הפיננסיים והאקטוארים השווי ריכימע לשכת מטעם (PRA) פנסיוניים סיכונים וכאקטואר

  (.IAVFA) בישראל

 

 היברידיים חוב/הון מכשירי ופיצול שווי להערכת בעולם ביותר הטוב המודל את ארצה "ייבא" רמר פולניצ

 מסודר, הבלתי הפירעון למאפיין אותו והתאים המירה( מימון ומסגרת המירה הלוואה להמרה, אג"ח )כגון:

 בחלקים האיגרת של יוןהפד מועד טרם נפדית הקרן שבו להמרה, החוב איגרות של הישראלי לשוק הייחודי

 פעם אי שפורסמה הראשונה )העבודה ציבורית חברה עבור רועי שביצע העבודה פרסום ידי על שווים. לא

 לתמחור בעולם ביותר הנפוץ המודל דהיינו, ,Fernandes and Tsiveriotis במודל שימוש שכללה בישראל

 למחירי ביותר הקרובות וצאותהת את מספק הוא אמפיריים מחקרים פי ועל להמרה חוב איגרות

 והון חוב מכשירי ופיצול שווי הערכת בדבר בארץ המתודולוגיה לשינוי רועי הביא הובמאי" במגנ"א השוק(

 .משולבים

 

 

 

 

 

 

http://www.iavfa.org/
http://www.iavfa.org/
http://mayafiles.tase.co.il/RPdf/764001-765000/P764432-00.pdf


 האמפיריים האומדנים לקביעת קו" ב"יישור עוסקים אשר הלשכה של דעת גילויי 8 תא כתב מר פולניצר

 הערכות בתחומי הלשכה של הסמכה תוכניות 9 את פיתח ,WACC -ה בנוסחת המשמשים לפרמטרים

 שווי למעריכי הלשכה של המקצועיים והסטנדרטים האתיקה כללי את וכתב הפיננסית והאקטואריה השווי

 בישראל המסים רשות עבור מנחים קווים לקביעת הוועדה כיו"ר שימש עמד מר פולניצר בנוסף, בישראל.

 יותר המוכרת פיננסיים, ומכשירים מוחשיים בלתי נכסים תאגידים, של שווי הערכות וניהול פיקוח לביצוע,

 .פולניצר וועדת - רשמי הלא בשמה

 

 לאמידתרפולניצ נוסחת פרטית, חברה של ההוגן השוק שווי להערכת רפולניצ מודל את פיתח מר פולניצר

 היעדר בגין הניכיון שיעור לאמידת רפולניצ פונקציית החברה, נכסי על התשואה שיעורי של התקן סטיית

 מהביתא הפרוספקטיבית הביתא לגזירת פולניצר קירוב משוואת סחיר, לא נכס של (DLOM) הסחירות

 שיעור לבין שהתממש התשואה שיעור שבין התשואה עודף לאמידת פולניצר של האלפא ההיסטורית,

 אשראי לדירוג פולניצר מדד מפתח, איש בגין פולניצר של הדיסקאונט הכוללת, הביתא פי על התשואה

 עסקיות ותוכניות בפרויקטים לכשל ההסתברות למדידת פולניצר של האצבע כלל את מנפיק, של סינטטי

 .ועוד

 

 )נכסים מכשירים של המזומנים תזרימי להיוון תשואות עקומי לבניית ייחודית מתודולוגיה פיתח מר פולניצר

 ומרווחי ריביות ציטוטי כספק משמש והוא בפרט פנסיוניות ייבויותולהתח בכלל פיננסיים והתחייבויות(

 של פנימי לדירוג ייחודית מתודולוגיה פיתח וגם כלכלי ייעוץ ומשרדי חשבון רואי משרדי לחברות, אשראי

 המשתמעים נתונים על המבוססת (Time In Point -ה )קרי, PIT -ה בגישת מנפיק( דירוג )קרי, חברות

 דירוגים ציטוטי כספק משמש והוא עקיף או ישיר באופן הנצפים שוק מנתוני עקיף או ישיר באופן

 .מוסדיים לגופים פנימיים/סינטטיים

 

 הן שווי הערכות לביצוע בישראל המסים רשות של מכרזים בשני זכתה אשר בקבוצה חבר מר פולניצר

 בתחום והן לאומיים( ובין חברתיים ןבי העברה למחירי הוגן שווי קביעת )קרי, עסקי מבנה שינוי של בתחום

 .מקרקעין בעסקאות ועוד( אנושי הון לקוחות, קשרי מסחר, סימני פטנטים, )כגון: מוחשיים בלתי נכסים של

http://status.co.il/%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA-%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%A8-%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%AA-%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%A9/
http://www.funder.co.il/article.aspx?idx=76277
http://www.funder.co.il/article.aspx?idx=76579
http://www.funder.co.il/article.aspx?idx=76833

