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רקע
המחלקה הכלכלית עובדת במשותף עם המחלקות השונות ברשות ניירות ערך ("הרשות") ומספקת להן
ייעוץ כלכלי במגוון רחב של נושאים .במסגרת פעילותה ,עוסקת המחלקה בפיתוחה של תשתית המידע
הכלכלי והפיננסי התומך בתהליך קבלת החלטות ברשות ובהרחבתה .מאגרי המידע המשמשים את
המחלקה הכלכלית בעבודתה השוטפת כוללים נתונים שמקורם בדיווחי הגופים המפוקחים ישירות על
ידי הרשות ובנתונים נוספים הנרכשים מספקי מידע חיצוניים.
לשם ביצוע תפקידיה נדרשת הרשות להרחיב את תשתית המידע שברשותה כך שתכלול מידע אודות
אגרות חוב לסוגיהן :נתוני מסחר ,דירוגים ,יתרות במחזור ולוחות סילוקין ופרמטרים נוספים כמו
מח"מ ,קמירות ,תשואה פידיון וכו' ברמה של מסחר תוך יומי.
חברת השגים תוכנה בע"מ
חברת השגים תוכנה בע"מ (להלן "החברה") הינה חברה המספקת תוכנה המתמחה בניתוח אגרות חוב
הרשומות למסחר בבורסה בתל אביב .המערכת כוללת מסד נתונים רחב הנוגעים למכשירי החוב
בישראל ,תוך הצגה מפורטת של תנאיהם .המערכת מכילה מודלים ויישומים ייחודיים לניתוח
היסטורי ועדכני של שוק האג"ח בישראל .יישומי התוכנה כוללים מערכת גרפים מגוונת ,הצגת מרווחי
סיכון פרטניים וקבוצתיים ,הזנת תחזיות אינפלציוניות ,ניתוחי עקומים ,תזרימי מזומנים ,שעבודים,
תניות פיננסיות ועוד.
חלק מהנתונים קיימים אצל ספקי מידע אחרים ,אולם מבדיקה שבוצעה במחלקה לא נמצא אחד
היכול לספק את כלל הנתונים שחברה זו מציעה ,בייחוד ביחס לנתונים היסטוריים כגון convexity
וחישוב תשואה לפדיון תוך יומית  .יתרה מכך ,מרבית ספקי המידע בשוק ניזונים ממידע שחברת
השגים תוכנה בע"מ מספקת להם.
רשות ניירות ערך נמצאת בהתקשרות עם החברה החל מיום .1/1/2013
לאחרונה ניסתה המחלקה לבחון האם ישנן חברות נוספות שיכולות לספק את הנתונים והשירות שאנו
מקבלים מהחברה .נמצא שישנן חברות שיכולות לספק חלק מהנתונים ,אולם המחלקה לא הצליחה
לאתר חברה שיכולה לספק את כלל הנתונים הדרושים לה לצורך עבודתה.
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