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   Standard & Poor's Maalotי של חברת מקומהגדרות סולם הדירוג ה
  

, צדדים להסכמים פיננסיים, מבטחים,  משרת מנפיקיםStandard &Poor's Maalotסולם הדירוג המקומי של חברת 
, מכשיר חוב ספציפיהמתייחסים ל   אשראיי על ידי פרסום דירוג,קים הפיננסיים בישראלמתווכים ומשקיעים בשוו

).  חיזוק אשראיגורם אחר שמעניקמבטח או , בנק, ערב,  מלווה:מוכ (חייב למתייחסיםמנפיקים ה לש אשראי ידירוגלו
 בתוספת S&Pלובליים של  עושה שימוש בסימני הדירוג הגStandard & Poor's Maalotי של מקומדירוג האשראי ה

, במרבית המקרים . בישראלהתמקדות סולם הדירוג בשווקים הפיננסיים ואת מדינת ישראלהמציינת  את  ”il“ קידומתה
 דומים לאלה Standard & Poor's Maalotמי של מקוהקריטריונים המיושמים בקביעת הדירוג בסולם הדירוג ה

מספר שיקולי  משקלם של , עם זאת. רוגים בסולם הדירוג הגלובאליבקביעת די Standard & Poor'sהמשמשים את 
סוגים שונים של , למשל. יהגלובאל מאשר בדירוג Standard & Poor's Maalotישירים נמוך יותר בדירוג מדינה סיכון 

ם המקומי של  ישאו משקל נמוך יותר בסול,על כלל המנפיקיםבמידה שווה להשפיע לשלילה דינה העשויים שיקולי סיכון מ
Standard & Poor's Maalot בהקשר מקומי ביחס לסיכון האשראי חן רק נבדינהסיכון המ. גלובאלי מאשר בדירוג ה 

 Standard & Poor'sלא ניתן לערוך השוואה ישירה בין סולם הדירוג המקומי של , כתוצאה מכך. ישראלייםחייבים של 
Maalot של הגלובאלי הדירוג סולם  לביןStandard & Poor's, כל סולם דירוג מקומי אחר או.   

  
   של חובדירוגי אשראי

  
עדכנית על איכות האשראי של חייב  הדעהבעת  מהווה Standard & Poor’s Maalotסולם דירוג האשראי המקומי של 

י ספציפי אחר  תעודת פיקדון או מכשיר פיננס,ניירות ערך מסחריים,  הסכם שכירות,אגרת חוב,  ספציפיחובבהתייחס ל
חייבים  . ישראליים אחריםהתחייבויות פיננסיות של חייבים  האשראי של איכות  להשוואה ב, ")התחייבויות"להלן (

 חיזוק אשראי שמקום מושבם םקיוגורמים אחרים המעני המבטחים ,הבנקים, הערבים,  את כל הלוויםים כוללישראלים 
  . הפיננסיים הישראלייםזר הפעיל בשווקים חייב כמו גם כל , בישראל

  
כפי שאין בו התייחסות , מכירה או אחזקה של חבות מסוימת, אינו מהווה המלצה לביצוע קניהשל חוב דירוג אשראי 

המתקבל מבוססים על מידע של חוב דירוגי אשראי . למשקיע כזה או אחרמידת ההתאמה של החבות מחיר השוק או ל
 אינה מבצעת ביקורת Standard & Poor's Maalotחברת . אמינים אחריםאו על כזה המתקבל ממקורות , החייביםמ

של דירוגי האשראי . להסתמך על מידע פיננסי בלתי מבוקר, במקרים מסוימיםעשויה והיא , בקשר עם דירוג אשראי כלשהו
או לנוכח , מינותואו אי ז, בעקבות שינויים במידע מעין זה להיות מוסרים   או יות מושהים לה, חוב עשויים להשתנות

  . נסיבות אחרות
  

  לטווח ארוך של חוב דירוג אשראי 
  

על השיקולים המפורטים , ות שונותרמב,  מבוססיםMaalot  Standard & Poor‘sסולמות דירוג האשראי המקומיים של
  :להלן

  
יותיו הפיננסיות  לעמוד בהתחייבוחייב הדירוג מעריך את יכולתו ואת נכונותו של ה–הסבירות היחסית של תשלום  

 ; ישראליים אחריםחייביםבהשוואה ל, בהתאם לתנאי ההתחייבות שהוא נטל על עצמו
 ; תנאיהוסוג ההתחייבות  
ארגון מחדש או הסדר אחר במסגרת חוקי , התחייבות במקרה של פשיטת רגלרמת הביטחון והמעמד היחסי של ה 

 .פשיטת הרגל וחקיקה אחרת הנוגעת לזכויות הנושים
  

היחסית הבכירות ל לכלול הערכה אודות ו יכואאך ה, חדלות פירעון למעשה הערכה בדבר הסיכון לוא התחייבויות הדירוג
נמוך יותר  נחותות ידורגו בדרך כלל בדירוג התחייבויות . ההחזר המלא שלה במקרה של חדלות פירעון של ההתחייבות או

הבחנה מעין זו . (כפי שצוין לעיל, הנמוכה במקרה של פשיטת רגלזאת כדי לשקף נכונה את העדיפות ,  בכירותמהתחייבויות
התחייבויות מובטחות ,  נחותותלצד התחייבויותבכירות תוכל להיות מיושמת כאשר לישות מסוימת יש התחייבויות 

  ). המחזיקה בהשל חברת אחזקות אל מול התחייבות או התחייבויות של חברה תפעולית, וכאלה שאינן מובטחות
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ilAAA  
  

 Standardשל התחייבות הזוכה לדירוג זה מקבלת את דירוג האשראי הגבוה ביותר הניתן בסולם דירוג האשראי המקומי 
& Poor's Maalot .תחייבות היא גבוהה מאוד בהשוואה הבקשר עם ההפיננסיות  מחויבויותיו לעמוד בחייביכולתו של ה

  . ים ישראליים אחריםחייבל
  

ilAA  
  

יות בקשר עם פיננסיבויותיו הוחמ לעמוד בחייביכולת ה.  שונה אך במעט מדירוג האשראי המרבי”ilAA“דירוג התחייבות ב
   .ביחס לחייבים ישראליים אחריםהתחייבות היא גבוהה ה
  

ilA  
  

ה להשפעות שליליות של שינויים בנסיבות ובסביבה הכלכלית מאשר חוב שדורג גבו רגישה יותר  ”ilA“  התחייבות בדירוג
  היא, בהשוואה לחייבים ישראליים אחרים,  הפיננסיות ביחס לחוביבויותיווחמ לעמוד בחייביכולתו של ה, עם זאת. יותר

  . גבוהה  במידה פחותה
  

ilBBB  
 

 בהשוואה להתחייבויות מייצגת מכלול של פרמטרים המשקפים יכולת נאותה באופן סביר ilBBB""בדירוג התחייבות 
 לעמוד חייבביכולתו של העשויים  לפגוע או נסיבות משתנות  תנאים כלכלייםב הרעה ,  זאתעם. ישראליות אחרות

  . ביחס לחוב יבויותיו הפיננסיות וחמב
  

ilBB, ilB, ilCCC, ilCC, ilC  
  

סיכון משקפות  Standard & Poor's Maalotהמקומי של דירוג סולם ה בilBB, ilB, ilCCC ilCC, ilCההתחייבויות 
יים ומגנים  איכותםמאפייני, על פי רבכוללות   שהתחייבויות אלו בעוד . ואה להתחייבויות ישראליות אחרותגבוה בהשו
התחייבויות לבהשוואה , ת לתנאים שלילייםו מהותיות או חשיפ רביםוודאות-אימצבי מול משקלם נמוך אל , מסוימים

  . ישראליות אחרות
  

ilBB 
 

. התחייבויות ישראליות אחרותל בהשוואה יכולת חלשה ל של פרמטרים המשקפיםמייצגת מכלו “ilBB"דירוג בהתחייבות 
וודאות - היא חלשה במידה מסוימת בשל מצבי איבקשר עם ההתחייבות יבויותיו הפיננסיות וחמ לעמוד בחייביכולת ה

  .פיננסיים או כלכליים שליליים, החשיפה לתנאים עסקייםעקב  או  ומשמעותיים מתמשכים
  

ilB 
 

 חייבה.  בהשוואה להתחייבויות ישראליות אחרות”ilBB“דירוג של ב יותר מהתחייבויות חשופה ”ilB“דירוג ביבות התחי
עשויות פיננסיות או כלכליות שליליות ,  נסיבות עסקיות.יבויותיו הפיננסיותוחממתאפיין ביכולת עכשווית חלשה לעמוד ב

  . בקשר עם ההתחייבותסיות הפיננבמחויבויותיובנכונותו לעמוד וביכולתו לפגוע 
  
  

ilCCC    
  

רעון בהשוואה להתחייבויות ישראליות אחרות ותלויה יפ-לאי כרגע  פגיעה"ilCCC"שדורגה בדירוג התחייבות 
בהתקיים . ם ההתחייבותיבויותיו הפיננסיות בקשר עוחמ יעמוד בחייבבהתפתחויות עסקיות ופיננסיות חיוביות על מנת שה

קשר יבויותיו הפיננסיות בוחמלא תהיה היכולת לפרוע את צפוי כי לחייב יות או כלכליות שליליות פיננס, נסיבות עסקיות
    .התחייבות העם 
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  )-( או מינוס (+)פלוס 
  

הנועד לציין חוזק או חולשה ) - (או מינוס (+) בצורת פלוס נוסף סיווג פנימי לכלול  יוכלו ”ilCCC“ עד ”ilAA“הדירוגים בין 
  . טגוריית הדירוג עצמה בתוך קיחסיים

  
ilCC   

  
  . רעון בהשוואה להתחייבויות ישראליות אחרותיפ- לאי במידה רבהכרגע  פגיעה ”ilCC“דירוג בהתחייבות 

  
ilC  

  
גם אם הפיגור בתשלומים שמפגרות  להתחייבויות ,פירעון-חשופות במיוחד לאיאשר כרגע  ניתן להתחייבויות ”ilC“דירוג 
גם אם להליך פשיטת רגל או לצעד דומה  המגיש בקשה או להתחייבויות של מנפיק , ההתחייבות מסמכי על פי תנאימותר 

  . פירעון-אילא ארע אירוע של 
 גם אם בגינם הושהו התשלומים למניות בכורה או להתחייבויות אחרות אשר ,  נחותלחוביקבע  ”ilC“דירוג , בין היתר

  .לתנאי המכשירים הפיננסייםההשהיה תואמת 
  
D  
  

נעשה שימוש כאשר לא בוצעו תשלומי ריבית או קרן במועד הפירעון " D"בדירוג .  היא חדלת פירעון”D“דירוג בהתחייבות 
 סבורה כי Standard &Poor's Maalotאלא אם , טרם הסתיימה) grace(ארכת החסד גם אם תקופת ה, מוגדרה

  . תשלומים אלה יבוצעו במהלך תקופת החסד
התחייבות ה או לצעד דומה אם התשלומים בגין הליך פשיטת רגל בקשה ל במצב של ה שימוש גם  זה ייעש”D“בדירוג 

נרכשים מחדש ,  חלק או כל ההתחייבותאשר במסגרתה , של חוב בעייתיאו עם השלמת הצעת החלפה , נמצאים בסיכון
 גם אם ,  של ההתחייבותוב שערכם הכולל נמוך מן הערך הנקהחלפה  בבטוחות אחרות בתמורה לסכום במזומנים או 

  . של ההתחייבותההצעה תהיה הרבה מעבר למחיר השוק
  
  

  דירוגי אשראי לטווח קצר  
  

  .רעונן המקורי הוא פחות משנה אחתימיושמים על התחייבויות שמועד פ
  

ilA-1  
  

 Standard של סולם הדירוג המקומי של גבוהה ביותר  מדורגת בקטגוריה ה”ilA-1“דירוג  בהתחייבות לזמן קצר
&Poor's Maalot .במסגרת .  גבוהההיא, בהשוואה לחייבים ישראליים אחרים,  לעמוד בהתחייבויותיוחייביכולתו של ה

 לעמוד חייבהדבר מצביע על כך כי יכולתו של ה(+). זוכות התחייבויות מסוימות לדירוג המשנה פלוס , דירוג זה
  .  מאודגבוהה  היא ,  בשוק הישראליים אחריםחייב בהשוואה ל, הפיננסיות בקשר להתחייבויות אלויבויותיווחמב
  

ilA-2  
  

בנסיבות ובתנאים הכלכליים מאשר אותן שליליים  חשופה מעט יותר לשינויים ”ilA-2“התחייבות לזמן קצר המדורגת 
ים חייבבהשוואה ל, במחויבויות הפיננסיות בקשר להתחייבות לעמוד חייבכושרו של ה. ”ilA-1“ ההתחייבויות שזכו לדירוג

  .  משביעת רצוןהיא, ישראליים אחרים
  

ilA-3   
  

 ביחס להתחייבויות ישראליות אחרות לטווח  יכולת נאותה באופן סביר מצביעה על”ilA-3“התחייבות לזמן קצר המדורגת 
 מאשר ההתחייבויות התחייבות זו חשופה יותר להשלכות שליליות אפשריות של שינויים בנסיבות הכלכליות, עם זאת. קצר

  . שזכו לדירוג גבוה יותר
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ilB  

  
התחייבויות ישראליות לביחס עמידה בהתחייבות ל ביכולת חלשה מתאפיינת ”ilB“התחייבות לזמן קצר הזוכה לדירוג 

  . פיננסיים או כלכליים שליליים, ההתחייבות פגיעה לתנאים עסקיים. אחרות לטווח הקצר
  

ilC  
  

  . מתאפיינת בכושר פירעון המוטל בספק”ilC“התחייבות לזמן קצר המדורגת 
  
D  
  

  .פרעון החוב- משמעותה אי”D“התחייבות לזמן קצר המדורגת 
  
  

  דירוגי אשראי למנפיקים
  

האשראי של איכות בדבר עדכנית  ה דע הבעת מהווהStandard & Poor’s Maalotסולם דירוג האשראי המקומי של 
יבויותיהם וחמבאשר לעמידה ב, ")החייב"להלן (חיזוק אשראי המעניק אחר גורם או , מבטח, בנק, רבע, מנפיק חוב

, קבוצת החייבים הישראלית כוללת את כל הלווים. בהשוואה לחייבים ישראליים אחרים, הפיננסיות במועד פירעונן
כמו גם , מקום מושבם נמצא בישראלחיזוק אשראי שהמעניקים אחרים וגורמים המבטחים הפעילים , הבנקים, הערבים

היא ) counterparties(צדדים להסכמים פיננסיים דירוג אשראי של . כל חייב זר הפעיל בשווקים הפיננסיים הישראליים
  . צורה של דירוג אשראי למנפיק

  
בן ותנאיהן של שכן הם אינם לוקחים בחשבון את טי, התחייבויות ספציפיותלים מתייחסדירוגי האשראי למנפיקים אינם 

או את חוקיותה ואת יכולת , סטטוטוריתהפות יהעד, את מעמדן במקרה של פשיטת רגל או פירוק החברה, ההתחייבויות
המבטחים , האשראי של הערבים איכות הדירוגים אינם לוקחים בחשבון את , בנוסף לאמור לעיל. האכיפה של ההתחייבות

  .  התחייבותלחיזוק אשראי גורמים אחרים המעניקים או 
  

כפי שאין בו התייחסות , מכירה או אחזקה של חבות מסוימת, אינו מהווה המלצה לביצוע קניהשל מנפיק דירוג אשראי 
או , החייביםהמתקבל מדירוגי האשראי מבוססים על מידע שוטף . למשקיע כזה או אחרמידת ההתאמה מחיר השוק או ל

 אינה מבצעת ביקורת בקשר עם דירוג Standard & Poor's Maalot חברת. על כזה המתקבל ממקורות אמינים אחרים
עשויים   של מנפיקדירוגי האשראי. להסתמך על מידע פיננסי בלתי מבוקר, במקרים מסוימיםעשויה והיא , אשראי כלשהו

  . נסיבות אחרותאו בעקבות , או אי זמינותו, בעקבות שינויים במידע מעין זהיות מושהים או להיות מוסריים לה, להשתנות
  
  

  דירוגי אשראי לטווח ארוך למנפיקים 
  

ilAAA  
  

יבויותיו הפיננסיות בהשוואה לחייבים ישראליים וחמלעמידה בביכולת טובה מאוד  מתאפיין  "ilAAA"דירוג בחייב 
 Standard & Poor's הוא דירוג האשראי למנפיק הגבוה ביותר הניתן בסולם הדירוג המקומי של ”ilAAA“דירוג . אחרים

Maalot.  
  

ilAA  
  

לעמוד גבוהה והוא נהנה מיכולת , דירוג האשראי המרביחייב המדורג ב שונה אך במעט מ”ilAA“ חייב  בדירוג 
  .  בהשוואה לחייבים ישראליים אחריםהפיננסיות יבויותיו וחמב
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ilA  
  

 גבוה ירוגםכלכלית מאשר חייבים שדיותר להשפעות שליליות של שינויים בנסיבות ובסביבה ה רגיש  ”ilA“דירוג בחייב 
  .  גבוהה במידה פחותההיא, בהשוואה לחייבים ישראליים אחרים, יבויותיווחמיכולתו של החייב לעמוד ב, עם זאת. יותר

  
ilBBB 

 
, עם זאת.  מתאפיין בכושר פירעון נאות באופן סביר בהשוואה לזה של חייבים ישראליים אחרים"ilBBB" דירוגבחייב 

  .יבויותיו הפיננסיותוחמביכולתו של חייב זה לעמוד בעשויים לפגוע נאים כלכליים או נסיבות משתנות תהרעה ב
  

ilBB, ilB, ilCCC, ilCC, ilC  
  

 Standard & Poor's  המקומי של דירוגה בסולם ilBB, ilB, ilCCC, ilCC, ilCחייבים המקבלים את הדירוגים 
Maalot םמאפייניו נושאים על פי רב חייבים אלשבעוד . בים ישראליים אחריםסיכון גבוה בהשוואה לחיי משקפים 
בהשוואה , ת לתנאים שלילייםומהותיחשיפות או רבים וודאות -אל מול מצבי אימשקלם נמוך , יים ומגנים מסוימיםאיכות

  . חייבים ישראליים אחריםל
  

ilBB 
  

לשה לפרוע את התחייבויותיו הפיננסיות אם כי הוא ייצג מכלול של פרמטרים המשקפים יכולת ח מ“ilBB"דירוג בחייב 
וודאות -תנאי איהחייב מתמודד עם ,  בנוסף. יותרנמוך בדירוג פגיע פחות מאשר חייבים ישראליים אחרים המדורגים

אשר יתכן ויובילו ליכולת בלתי , פיננסיים או כלכליים שליליים, חשיפה לתנאים עסקייםמשמעותיים  ועם מתמשכים 
  . לעמוד בהתחייבויותיו הפיננסיותנאותה 

  
ilB  

  
 חלשה לעמוד  עכשווית החייב מתאפיין ביכולת. ”ilBB“ חשוף יותר מאשר חייבים שקיבלו דירוג של ”ilB“דירוג בחייב 

 עשויות פיננסיות או כלכליות שליליות, נסיבות עסקיות.  הפיננסיות בהשוואה לחייבים ישראלים אחריםיבויותיווחמב
  .יבויותיו הפיננסיותוחמלעמוד בשל החייב ולתו או בנכונותו ביכלפגוע 

  
ilCCC  

  
בהשוואה לחייבים ישראליים אחרים ותלוי בהתפתחויות עסקיות ופיננסיות לאי פירעון   כרגע  חשוףilCCC""חייב שדורג 

  . יבויותיו הפיננסיותוחמיעמוד בשחיוביות על מנת 
  

  )-( או מינוס (+)פלוס 
  

כדי לציין חוזק או חולשה ) -(או מינוס (+)  יוכלו לכלול סיווג פנימי נוסף בצורת פלוס ”ilCCC“ עד ”ilAA“הדירוגים בין 
  .  בתוך קטגוריית הדירוג עצמהייםיחס

  
ilCC   

  
  . יםאחר לחייבים ישראלים השוואה של מחויבויותיו הפיננסיות ב פירעון- לאי במידה רבהחשוף כרגע  ”ilCC“ חייב בדירוג

  
IlR  

  
רגולאטור הסמכות ל, במהלך פיקוח רגולאטורי זה.  נמצא תחת פיקוח רגולאטורי עקב מצבו הפיננסי“ilR" בדירוג ייב ח

נא עיין בדירוגי האשראי . פרוע התחייבויות מסוימת על פני אחרותאו ל, להעדיף סוג מסוים של התחייבות על פני אחרות
ט על ההשלכות של פיקוח רגולאטורי על נושאים מסוימים או על  כדי ללמוד ביתר פירו Standard & Poor’sשל חברת

  . סוגי התחייבויות
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 SD ו-D 

  
בין אם מדורגת (, או יותר,  כשל בפירעון של התחייבות פיננסית אחת”D“או , SD” (selective default)“חייב המסווג 
חדלות   סבורה כי אירוע Standard & Poor's Maalot ניתן כאשר ”D“דירוג . רעונה המוסכםיבמועד פ) ובין אם לאו

או את , וכי החייב יחדל לשלם את כל התחייבויותיוהפירעון של התחייבות מסוימת יהפוך לאירוע של חדלות פירעון כולל 
 חדל לפרוע  סבורה כי החייבStandard & Poor's Maalot ניתן כאשר ”SD“דירוג . במועדי הפירעון שלהן, חלקן המהותי

 בפירעונות של התחייבויות   אחרות אך ימשיך לעמוד, ת או סוג מסוים של התחייבות התחייבות ספציפיקטיבי באופן סל
חדלות פירעון  כדי ללמוד ביתר פירוט על ההשלכות של  Standard & Poor’sנא עיין בדירוגי האשראי של חברת. במועדן

  .על התחייבות  או סוג התחייבות ספציפיים
  
  

  לטווח קצר למנפיקים דירוגי אשראי 
  

  .כושרם של מנפיקים לעמוד בהתחייבויותיהם הפיננסיות לתקופה של עד שנה אחת משקף את דירוג זה 
  

ilA-1 
  

יבויותיו הפיננסיות בהשוואה לחייבים וחממתאפיין בכושר גבוה לעמידה ב  "ilA-1" בדירוג לטווח קצר של  חייב 
סיווג זה מצביע על כך כי (+).  דירוגים מסוימים לסיווג המשנה של סימן פלוס  בתוך קטגוריה זו זוכים .ישראליים אחרים

  . גבוהה מאודהיא , ביחס לחייבים אחרים בשוק הישראלי,  הפיננסיותבמחויבויותיויכולתו של החייב לעמוד 
  

ilA-2  
  

ת הפיננסיות בהשוואה לחייבים יבויווחמ ביכולת משביעת רצון לעמוד במתאפיין,  ”ilA-2“  לטווח קצר של דירוגב  חייב 
  .ישראליים אחרים

  
ilA-3  

  
פיננסיות בהשוואה לזו של חייבים אחרים ה יויבויותוחמ יש יכולת נאותה לעמוד ב”ilA-3“ לטווח קצר של דירוג בלחייב 
 שזכו בנסיבות העסקיות או בתנאים הכלכליים מאשר חייבים שליליים חייב זה חשוף יותר לשינויים, עם זאת. בישראל

  .לדירוג גבוה יותר
  

ilB  
  

 לחייבים השוואהב, פיננסיותה יויבויותוחבמ מתאפיין ביכולת חלשה לעמוד ”ilB“  בדירוג לטווח קצר של חייב המדורג
  .בנסיבות העסקיות או בתנאים הכלכלייםשליליים שעשויים לחול שינויים והוא חשוף להיפגע מ, ישראליים אחרים

  
ilC  

  
  . פיננסיותה יויבויותוחמ נושא יכולת הנתונה בספק לעמוד ב”ilC“ דירוג לטווח קצר של  בחייב המדורג

  
SD  ו -D  

  
בין אם מדורגת (, או יותר,  כשל בפירעון של התחייבות פיננסית אחת”D“או , SD” (selective default)“חייב המסווג 
חדלות הפירעון  סבורה כי Standard & Poor's Maalot ניתן כאשר ”D“דירוג . רעונה המוסכםיבמועד פ) ובין אם לאו

או את חלקן , וכי החייב יחדל לשלם את כל התחייבויותיושל התחייבות מסוימת יהפוך לאירוע של חדלות פירעון כולל 
חדל לפרוע  סבורה כי החייב Standard & Poor's Maalot ניתן כאשר ”SD“דירוג . במועדי הפירעון שלהן, המהותי
 בפירעונות של התחייבויות אחרות אך ימשיך לעמוד , ת או סוג מסוים של התחייבות  התחייבות ספציפיקטיבי באופן סל
  . במועדן
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  (Rating Outlook) תחזית הדירוג הגדרות 

 
לטווח  את הכיוון הפוטנציאלי של דירוג האשראי עריך  מStandard & Poor's Maalotסולם הדירוג המקומי של חברת 

, בקביעת תחזית הדירוג .על פי רב לתקופה הנעה בין שישה חודשים לשנתיים, חייב מסוים על פני הטווח בינונישל ארוך 
 מהווה בהכרח ה אינתחזית הדירוג . בבסיס המצב העסקי של החברהאו /כל שינוי אפשרי בתנאים הכלכליים ונתן ביטוי ל

  .CreditWatchשלב מקדים לשינוי בדירוג או לצעד עתידי במסגרת 
  

Outlook Positive -   על כך שיתכן והדירוג יועלהה מצביעת חיוביתחזית דירוג . 
Outlook Negative -   הדירוג מצביעה על אפשרות להורדת  תחזית דירוג שלילית. 

Outlook Stable  -     אין סבירות לכך שהדירוג ישתנהתחזית דירוג יציבה  מציינת כי. 
Outlook Developing -     כי הדירוג יוכל להיות מעודכן כלפי דירוג מתפתחת מציינת תחזית      

 .מעלה או כלפי מטה  
 

CreditWatch 
 

CreditWatchהוא מתמקד באירועים הניתנים לזיהוי .  מדגיש את הכיוון הפוטנציאלי של דירוג לטווח קצר או ארוך
 Standardידי צוות האנליסטים של ובמגמות קצרות טווח הגורמים לכך שדירוג מסוים יושם תחת מעקב צמוד על 

&Poor's Maalot .צעדים , הצבעות, מימון מחדש, השקעות משמעותיות, מיזוגי חברות, למשל, אירועים אלה יוכלו לכלול
  . או התפתחויות תפעוליות צפויות, רגולאטורים

ר מזוהה סטייה ממגמה או לחילופין כאש,  כאשר מתרחש אירוע מעין זהCreditWatchהדירוגים מופיעים במסגרת 
  . הדירוג הנוכחיההשלכות של האירועים על ונדרש מידע נוסף כדי להעריך את , שהייתה צפויה

  

ימר יאינו מת CreditWatch. דירוגבשינוי אכן יחול הרישום במסגרת זו אינו מהווה בהכרח סימן לכך כי , עם זאת
 שינויים בדירוגים מבלי שדירוגים אלה הופיעו קודם ויתכנלכן ו, י הצוות האנליטי" עלכלול את מלוא הדירוגים הנסקרים

תיתכן ירידה פירושו כי " שלילי"ואילו ,  תיתכן העלאת דירוגמשמעותו כי" חיובי"ציון . CreditWatchלכן במסגרת של 
  . רוג כי לא יחול כל שינוי בדיכלפי מטה או, משמעותו כי הדירוג יוכל להשתנות כלפי מעלה" מתפתח", בדירוג

  
  

   מעלות ניתן להפנות  Standard Poor’s Maalotשאלות בנוגע לסולמות הדירוג המקומיים של חברת 
  .7539700 3 972+בטלפון 


