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  : הקורס מטרת

 הבעיות יוצגו. הבנקאי המוסד של הפיננסי בניהול המרכזיים הנושאים את ולנתח להציג היא הקורס מטרת

.  הפיננסיים הסיכונים וניהול מדידה, זיהוי על ייושם הדגש כאשר הבנקאית הפירמה בפני העומדות המרכזיות

 הפיננסיים הסיכונים לניתוח יוקדש השני החלק. המסחרי הבנק פעילות והבנת כללי לתיאור יוקדש הראשון החלק

  וייסקרו הסיכונים לצמצום והדרכים החשיפה לאמידת  השונים והמודלים השיטות  ויידונו ינותחו . העיקריים

 מערכת של מציאותה לבין התיאורטי הבסיס בין לשלב ניסיון יהיה נושא בכל".   2 באזל "-  ו" 1 באזל "המסמכים

  .בישראל הבנקאות

  .הנדרש הקריאה וחומר הנושאים רשימת: הקורס תוכן

  בישראל הבנקים של הפעילות ומבנה מבוא. א

  :הנושאים פירוט

 .תשלום אמצעי שמייצר פיננסי כמתווך הבנק .1
 .המוניטארי הבסיס תיאורית .2
 .)Circuit Approach( המחזוריות מודל .3
 . והפסד רווח ח"ודו הבנק מאזן לש הכללי המבנה .4
 .הנזילות ניוסיכו הנזילות חובת ניהול .5

  
  נדרשת קריאה רשימת

  .  'א פרק,  הבנקים על המפקח ,  ישראל בנק , 2008, " 2007 שנתית סקירה - בישראל הבנקאות מערכת . "1
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  , יולי, א"כרך  מ, 161, רבעון לבנקאות, "2006מערכת הבנקאות בישראל בשנת ", 2007, יובל רבינבוביץ.   2 
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  ומרווחים ריבית. ב

  :הנושאים פירוט

 .ובפיקדונות בהלוואות ריבית חישוב .1

 .ההלוואות סוגי .2

 .צמודות הלוואות .3

 .קונטוקורנטיות בהלוואות ריבית חישוב .4

 .מדד והפסדי חיסכון תכניות .5

 .אפקטיבית ריבית .6

 .המרווח חישוב .7

  

  .בכיתה יינתן לימודי חומר

  

  כללי – הבנקאיים הסיכונים. ג

  :הנושאים פירוט

 .הסיכונים וסוגי הגדרה .1

 .הסיכונים עם הבנק מתמודד  שבהן הדרכים .2

  :קריאה רשימת

  .67-74' עמ, ירושלים, "כתר "הוצאת, "בישראל בנקאי ניהול", 2002 , רוטנברג דוד.  1

  

  אשראיה סיכוני. ד

   :הנושאים פירוט

 .האשראי בתיק  אשראי לסיכון החשיפה .1

 .האדמיניסטרטיביות והמגבלות, המדד, הסיכון מדידת – האשראי הקף .2

 .השונים והמדדים מסופקים לחובות ההפרשות, הבעייתי האשראי סוגי – האשראי איכות .3

   והמגבלות המדדים, הלקוח גודל פ"וע המשקי הענף פ"ע הריכוזיות מדידת – האשראי יותריכוז .4

  .האדמיניסטרטיביות                                

  :קריאה רשימת

  .  'ג פרק, הבנקים על המפקח , ישראל בנק , 2008, " 2007 שנתית סקירה - בישראל הבנקאות מערכת.  "1
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  ההון הלימות יחס . ה

  :הנושאים פירוט

 .עודו  סמכויות, פועלת כיצד, היסטוריה  - באזל ועדת .1

 ).1988" (1 באזל "מסמך .2
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  השוק סיכוני. ו

  :הנושאים פירוט

 .המתוקן ם"והמח ם"המח וגזירת ריבית סיכוני .1

 .ם"המח חישוב .2

 .הקמירות .3

 .הכלכלי ההון ם"מח .4

 החיסון תהליך .5

 .בסיס סיכוני .6

  ."אשראי ערך שווה"ו נגזרים .7

  

  :קריאה רשימת

  .'  ג פרק, הבנקים על המפקח , ישראל בנק , 2008, " 2007 שנתית סקירה - בישראל הבנקאות מערכת.  "1
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  :הנושאים פירוט

 .הגדרה –) ס"ענל (לסיכון הנתון הערך .1

 . קרלו ומונטה המשותפת השונות מטריצת, היסטורית סימולציה – ס"הענל של החישוב שיטות .2

 .הנדרש ההון חישוב .3

 . הבנק במאזני ס"הענל יישום .4

 . לסיכון המותאמת התשואה  - RAROC  חישוב .5

  "2 באזל "מסמך .6

  

  :קריאה רשימת
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  הקורס חובות

   .בחינה  -  70%   תרגיל - 30%:  הסופי הציון מרכיבי

  . במימון מבוא: מוקדמות דרישות
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