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همچنان تقاضاي سرمايهگذاران از اوراق بهادار بيمهاي تأمين نشده است
منبع :گزارش سهماهه دوم سال  2106آرتميس
آرتيميس ،0نهاد اطالعرساني در زمينه اوراق قرضه حوادث طبيعي ،2اوراق بهادار بيمهاي ،3سرمايه و
سرمايهگذاري بيمه اتكائي و سرويس اطالعاتي انتقال ريسك 4ميباشد كه هر سه ماه ،يك گزارش مرتبط در
اين زمينه ارائه ميدهد .گزارش سهماهه دوم سال  ،2106به بررسي اوراق قرضه حوادث طبيعي و اوراق بهادار
بيمهاي ميپردازد .اين گزارش كه بخشي از پيشخوان اطالعاتي آرتيميس محسوب ميشود ،به سرمايه ريسك
جديد 5صادر شده و تركيب تراكنشهاي تكميل شده طي سه ماهه دوم  2106تمركز دارد.
در سه ماهه دوم  ،2106صدور ،به كمتر از  2ميليارد دالر رسيد و تنها طي  04تراكنش انجام شده 0/624 ،ميليارد
دالر سرمايه ريسك جديد صادر شده است .بنابراين ،تقاضاي سرمايهگذار ،محقق نشده است .پس از سال 2100
كه صدور سرمايه ريسك جديد به كمتر از دو ميليارد دالر رسيد ،اين اولين باري است كه رقم فوق به اين ميزان
ميرسد .نتيجه اين كاهش ،افت اندازه بازار اوراق مطالبات معوق 6نسبت به رقم بيسابقه  26/506ميليارد دالر
مشاهده شده در انتهاي سهماهه اول اين دوره ،يعني  25/074ميليارد دالر است.
دادههاي به كار رفته در اين گزارش ،از فهرست معامالت آرتيمس گرفته شده است بنابراين هر نوع تراكنش
اوراق قرضه حوادث طبيعي و خصوصي صادرشده همچنين اوارق بهادار مرتبط با بيمه زندگي ،سالمت يا مرگ
و مير 7را شامل ميگردد.
براي دسترسي به منبع اين خبر ،اينجا را كليك كنيد.
منبع :آرتيميس  ،مي 2106
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نكته:
تبديل به اوراق بهادار كردن  ،نوعي تكنيك مالي است كه داراييها را با هم تجميع كرده و آنها را به اوراق
بهادار قابل مبادله مبدّل ميسازد .انواع مؤسسات مالي و بنگاههاي اقتصادي بهمنظور تأمين نيازهاي سرمايهاي از
اين فرآيند بهره گرفته و از طريق ايجاد اوراق بهادار ،ارزش داراييهايشان را به واقعيت مبدّل ميسازند.
شركتهاي بيمه از طريق فروش ريسك به سرمايهگذاران ،نيازشان به نگهداري سرمايه را تقليل داده و قدرت و
توانايي خود را براي ورود به كسبوكاري جديد ،افزايش ميدهند .برخي از انواع تبديل به اوراق بهادار كردن،
منافع مالياتي معيني را نيز به همراه دارد .اين روش به بيمهگران و بيمهگران اتكايي اين امكان را ميدهد تا بر
بيمه گري و ساماندهي ريسك متمركز شده و آنها را مستقيماً به بازارهاي اوراق بدهي منتقل كرده و بازده حقوق
صاحبان سهام را بهبود بخشند.
فهرست شش مركز آموزشي صادركننده مدرك مديريت ريسك حرفهاي اعالم شد
فدراسيون انجمنهاي مديريت ريسك اروپا ( 0)FERMAاولين مراكز آموزشي داراي مجوز رسمي براي صدور
گواهينامه حرفهاي مديريت ريسك را با هدف برداشتن گامي براي اجراي طرح ريمپ ،2اعالم نمود.
ريمپ مبتني بر ارائهكنندگان آموزش رسمي است كه قادر به صدور گواهينامه ميباشند .اين مراكز عبارتند از:
 دانشگاه تامپر – 3برنامه كارشناسي ارشد در زمينه مطالعات بازرگاني ،با گرايش مديريت بيمه و ريسك– فنالند با حمايت فينريما

4

 مركز ادامه تحصيل  – ICHECديپلم مديريت ريسك – بلژيك ،با حمايت بيلريم -مؤسسه آنرا – آلپ – ايتاليا – انجمن مديريت ريسك ايتاليا (آنرا)

5

6

 -دانشگاه مالتا – 7كارشناسي تجارت با گرايش مديريت ريسك و بيمه – با حمايت مارم

8

 -مؤسسه پولريسك – 0گرايش مديريت ريسك حرفهاي – با حمايت پولريسك
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 -دانشكده آموزش كاربردي اقتصاد استكهلم – ديپلم مديريت ريسك – با حمايت سوئرما

2

براي دسترسي به منبع اين خبر ،اينجا را كليك كنيد.
منبع :كامرشال ريسك يوروپ  ،ژوئن 2106
نكته:
ارتباط با سازمانهاي بينالمللي بهويژه در زمينه اخذ مدارك حرفهاي ويژژه در سژطوح بژاالي سژازماني از جملژه
نكاتي است كه سازمانهاي پيشرو به آن اهتمام جدي دارنژد .در حقيقژت ايژنگونژه سژازمانهژا ،مراتژب ارتقژاي
سرمايههاي انساني خود به موضوع حرفهاي گري و تواناييهاي حرفه اي را با تأكيد بيشتري در دستور كژار قژرار
ميدهند و بهصورت مستقيم يا بهصورت مشاورهاي از اين خدمت بهرهمند ميشوند.
دستيابي به خدمت مراكز داراي مجوز رسمي براي صدور گواهينامههاي حرفهاي مديريت ريسك كژه از سژوي
مراجع اعطا كننده اين مجوزها نظير فدراسيون انجمن هاي مديريت ريسك اروپا صادر شده است ميتواند بژراي
شركتهاي بيمه و فعاالن صنعت حائز اهميت باشد.

در پي خروج انگلستان از اتحاديه اروپا ،مديران بيمه با آزموني تازه مواجه شدهاند
بر اساس گزارش مارش ،3مديران ريسك و بيمه انگلستان نياز دارند تا همگام با تغييرات ملموس در پرتفوي
ريسك شركتها و استراتژيهايشان  ،با عدم ثبات بازار ،چالشهاي قانوني و حقوقي و نيز تحوالت بالقوه ناشي
از خروج انگلستان از اتحاديه اروپا 4در بازار بيمه مواجه شوند.
پس از اعالم نتايج رفراندوم انگلستان ،مارش طي توصيهاي به مشتريان بيان كرده است كه در حال حاضر نياز
است تا شركتها اثر خروج انگلستان از اتحاديه اروپا را بر طيف وسيعي از مسائل مربوط به ريسك و بيمه مورد
توجه قرار دهند .يكي از كارگزاران نيز در اين رابطه اينگونه اظهارنظر نموده است« :اين مسئله كه چطور رابطه
انگلستان با اتحاديه اروپا پس از اتمام مذاكرات ،شكل خواهد گرفت ،همچنان ناشناخته مانده است .مدت زماني
كه مذاكرات به طول ميانجامد و نتايج حاصل از وجوه مختلف آن  ،ميزان اثر بر شركتها و بيمهگران را تعيين
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مينمايد .ما به مشتريان توصيه مي نماييم تا از نزديك اوضاع را پيگيري نمايند و طرحي براي هر نوع وضعيت در
نظر بگيرند ،از جمله مشاوره با بيمهگران و مشاوران ريسك به منظور تأكيد بر پرتفوهاي ريسك تحوليافته و
تغييرات در نيازهاي بيمه».
در اين گزارش آمده است كه تصميم انگلستان براي خروج از اتحاديه اروپا سبب ايجاد تغيير در وجوه كليدي
كسب و كار خريداران بيمه يا تراكنشهاي از پيش برنامهريزيشده خواهد شد .همچنين ،اين مسئله ممكن است
منجر به تغيير ملموس در پرتفوي ريسك خريدار 0گردد .براي مثال ،برخي شركتها ممكن است به دنبال تأخير
در پروژه ها تا زمان حصول اطيمنان كامل در بازار باشند.
مارش در گزارش خود آورده است« :اكنون ،زماني است كه خريداران بايد مسائل مربوط به عواقب تغييرات
قريبالوقوع بر ريسك مرتبط با بيمهگران و مشاوران ريسكشان را پيشبيني و يا حل نمايند».
براي دسترسي به منبع اين خبر ،اينجا را كليك كنيد.
منبع :كامرشال ريسك يوروپ  ،ژوئن 2106
نكته:
در پي اعالم نتايج همهپرسي تاريخي جدايي انگليس از اتحاديه اروپا ،اين سوال در شرايط كنوني مطرح شده كه
خروج انگليس از اتحاديه اروپا چه پيامدهايي را اعم از فرصتها و تهديدها متوجه صنايع مختلف كشورها و
سياست خارجي خواهد كرد .پيشبينيها مويد آن است كه نهادهاي مالي و خدمات مربوطه در كشورها بيشتر از
ساير بخشها ،از اين موضوع متأثر خواهند شد .بر اين اساس و با توجه به آنكه صنعت بيمه به عنوان يكي از
مؤسسات مالي غير بانكي در اكثر كشورهاي جهان نقش مهمي را در توسعه مالي ايفا ميكند؛ توصيه ميشود
كه بيمهگران و بيمهگزا ران با دقت نظر بيشتري بر موضوع خروج انگلستان از اتحاديه اروپا و تبعاتي كه اين امر
در مسائل مربوط به ريسك و بيمه خواهد داشت ،متمركز شوند و از نزديك نتايج مذاكرات را رصد نمايند و
وجوه مختلف آن را در تصميمگيريهايشان لحاظ نمايند.

Buyer's risk profile

 9روابط عمومي و امور بينالملل پژوهشكده بيمه
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اعالم غيرقانوني بودن طرح دولتي حوادث ناگوار طبيعي توسط شركتهاي بيمه فرانسوي
تحسين شد
شركت اسكور ،0تصميم دادگاه اداري 2پاريس را مبني بر درخواست از دولت فرانسه براي بستن صندوق دولتي
حوادث ناگوار طبيعي ( )CCRيا درخواست رسمي از كميسيون اروپاي براي ادامه كار را تحسين نمود.
اسكور اعالم كرد كه تصميم دادگاه مبني بر اين است كه هر نوع حمايت از اين صندوق ،حمايت دولتي
محسوب شده و غيرقانوني محسوب ميشود .دادگاه بر اساس دعوي اسكور حكم خود را صادر نموده است.
اسكور به دادگاه گزارش داده است كه دولت فرانسه بايد« :توافق خود را در رابطه با ضمانت صندوق مركزي
بيمه اتكائي 3تا جايي كه به كسب و كار بيمه اتكائي حوادث ناگوار طبيعي مبني بر  CCRمرتبط ميشود را طي
يك سال ،به پايان برساند».
در صورتي كه دولت قادر به انجام آن نباشد ،بايد به طور رسمي كميسيون اروپايي را نسبت به طرح بيمه اتكائي
حوادث طبيعي طي همين مدت ،آگاه سازد .اين بدين معناست كه كميسيون اروپايي بايد تبعيت 4اين طرح با
قوانين اروپا را مورد بررسي قرار دهد.
براي دسترسي به منبع اين خبر ،اينجا را كليك كنيد.
منبع :كامرشال ريسك يوروپ  ،جوالي 2106
نكته:
حوادث طبيعي همه ساله خسارات جبران ناپذيري را متوجه مردم و به طور كلي كشورهاي جهان كرده است.
كشور ايران نيز با توجه به موقعيت جغرافيايي خود با حوادث طبيعي بسيار زيادي مواجه است كه هر ساله شاهد
خسارات بااليي در اين زمينه هستيم .با توجه به خسارات زيانبار اين حوتادث و اثرات منفي اجتماعي برخي
دولت ها با تاسيس صندوق خسارات اين حوادث را پوشش مي دهند .و در برخي كشورها اين حوادث توسط
شركتهاي بيمه بازرگاني فقط پوشش داده ميشوند .از آنجا كه اين حوادث تاثير منفي زيادي بر عملكرد
شركتهاي بيمه بازرگاني و باالبردن ضريب خسارت صنعت بيمه دارد .تا پيش از تصويب و اجراي استاندارد
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گزارشگري مالي بينالمللي شركتهاي بيمه ملزم به درنظر گرفتن ذخيره خسارت حوادث فاجعه بار جهت
پوشش اين خسارات بودند اما پس از اجراي استاندارد گزارشگري مالي بينالمللي و همچنين استاندارد
توانگري 2اين ذخيره حذف گرديد .در ايران نيز ذخيرهاي تحت عنوان ذخيره تكميلي و خطرات طبيعي براي
پوشش اين خسارات در نظر گرفته شده است و همچنان ادامه دارد .از طرفي ديگر با توجه به تبعات منفي اين
حوادث بر اجتماع در ايران مراحل قانوني تاسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي طي شده است و در
مراحل اجرايي شدن است .همانگونه كه در خبر فوق نيز مشاهده گرديد در اين زمينهها همواره تضاد منافع و
عملكرد بين شركتهاي خصوصي و دولت وجود داشته است لذا الزم است در ايران نيز كاركرد اين صندوق و
همچنين ذخيره تكميلي و خطرات طبيعي در كنار يكديگر مورد بررسي قرار گيرد و به نتيجه مطلوب در اين
زمينه دست يافت.

وضعيت ريسك سال  6102از منظر سازمان تنظيم بازار مالي فرانسه
سازمان تنظيم بازار مالي فرانسه ( ،0) AMFبا تأكيد بر وضعيت فعلي يعني عدم اطمينان ناشي از خروج انگلستان
از اتحاديه اروپا ،اثرات فضاي نرخ پايين بهره ،ريسك قيمتگذاري مجدد و شديد

2

داراييها ،تغييرات

ساختاري در بازارها ،يك ارزيابي جديد از ميانه سال  2106درباره ريسكهاي مهم بازار ،سرمايهگذاري خرد،3
سرمايهگذاري جمعي 4و تأمين مالي اقتصاد را تنظيم و ارائه نموده است.
سازمان تنظيم بازار مالي فرانسه ،دهمين نقشهبرداري از ريسك 5خود را در وضعيت ويژه فعلي يعني خروج
انگلستان از اتحاديه اروپايي به چاپ رساند .اين وضعيت منحصربهفرد در يك كشور ،دورهاي از عدم اطمينان را
در اتحاديه اروپايي ايجاد خواهد نمود كه اثرات آن را ميتوان در بازار با وجود بيثباتي باال و حق بيمه ريسك
درك نمود .نقشهبرداري از ريسك ،بر شرايط و اوضاعي كه ارائهكنندگان خدمات انگليسي در اروپا به عنوان
يك سيستم كشور ثالث عمل خواهند نمود ،تمركز دارد .فراتر از اين ،آنست كه اين خروج انگلستان بر خاتمه
قراردادهاي مبتني بر واحد پول اروپايي يعني يورو و نظارت بر بازار اثر بگذارد.

 7روابط عمومي و امور بينالملل پژوهشكده بيمه
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مفاد مهم در دهمين نقشهبرداري از ريسك به شرح ذيل است:


اجراي اقدامات جديد بانكهاي مركزي به منظور حمايت از رشد ،سبب ايجاد فضاي نرخهاي بسيار
پايين بهره در منطقه واحد پولي يورو شده است .خروج انگلستان از اتحاديه اروپا اين احتمال را قوت
بخشيده است كه اين وضعيت براي مدتي طوالني باقي خواهد ماند .اين فضا ،الگوهاي اقتصادي بانكها
و بيمهگران را تحتالشعاع قرار داده و فرسايش خواهد داد و سبب خواهد شد تا سرمايهگذاران ريسك
بيشتري كنند و در داراييهاي غيرنقدي 0بيشتر سرمايهگذاري نمايند.



به نظر ميرسد ،فرضيه قيمتگذري مجدد شديد در داراييهاي مالي نسبت به سال  ،2105بيشتر
محسوس است .اين نوع قيمتگذاري مجدد ميتواند با شروع يك رخداد پيشبيني نشده در بازار و نيز
پسزمينه نامشخص سياسي ،به وقوع بپيوندد .براي مثال ،در بازار اوراق قرضه ،2تعداد اوراق بهاداري

3

كه هماكنون بازده منفي 4دارند و حذف كامل صرف ريسك ،5به نوعي گسستگي بين وضعيت
وامگيرندگان 6و ارزشگذاريها 7اشاره دارد.


ثبات در رشد جهان و نيز فقدان تورم هيچكدام ريسك اعتبار 8را پايين نياورده است و بدهي 9باال نيز به
سادگي به معناي سرمايهگذاري توليدي 01با توان احياي رشد نخواهد بود.



برخي تغييرات ساختاري پيشبيني شده در بازار مانند تمركز ريسكها در اتاقهاي پاياپاي  00و رشد در
مديريت منفعل ،آمادگي خاصي را ميطلبد.

 8روابط عمومي و امور بينالملل پژوهشكده بيمه
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در عين حال ،ديگر ريسكهاي شناسايي شده در گذشته به نظر ثابت مانده يا كاهش مييابند مانند تجزيه بازار و
مشكالتي كه شركتها به ويژه بنگاههاي كوچك و متوسط ( )SMEدر دسترسي به تامين مالي از بازار 0تجربه
مينمايند.
براي دسترسي به منبع اين خبر ،اينجا را كليك كنيد.
منبع :سازمان تنظيم بازار مالي فرانسه ،جوالي 2106
نكته:
آنچه كه حائز اهميت است اين است كه سازمان تنظيم بازار مالي فرانسه ( ) AMFبالفاصله پس از تصميم
انگلستان بر خروج از اتحاديه اروپا ،فضاي اقتصادي و مالي را رصد كرده و تاثيرات و ريسكهاي ناشي از اين
تصميم را مورد تجزيه و تحليل قرار داده است و بر اساس اين تحليلها استراتژيهايي تنظيم شده و اقدامات الزم
در حال انجام است .بنابراين ،موسسات مالي بايد در شرايط فعلي و اوضاع بيثبات منطقه به صورت مستمر ،نقشه
ريسك را طراحي و مورد تجزيه و تحليل قرار دهند و ريسكها يا فرصتهاي به وجود آمده را شناسايي و
ارزيابي نمايند و در نهايت متناسب با اين تغييرات ،تصميمات مناسبي اتخاذ نمايند.

آزمونهاي ميداني با استفاده از ارزشيابي مبتني بر ارزش اقتصادي و روش نظارتي براي
شركتهاي بيمه
نهاد نظارت بر خدمات مالي ژاپن ( 2)FSAتصميم دارد تا آزمونهاي ميداني 3با هدف توجه به ارزيابي مبتني بر
ارزشهاي اقتصادي  4و روش نظارتي براي تمامي شركتهاي بيمه اجرا نمايد.
تحت شرايط جهاني كه نظام توانگري مالي مبتني بر ارزش هاي اقتصادي سبب شناخت شرايط مالي شركت بيمه
از يك سو و نيز منجر به بهبود مديريت ريسك توسط بيمهگران مي شود ،بحث درباره ارائه اين نوع نظام از
طريق سازمانها شامل انجمن بينالمللي ناظران بيمه ( ،)IAISبسط يافته است.
Market funding

1
2

Financial Services Agency
Field test
4
Economic value-based evaluation
3
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در ژاپن ،سازمان خدمات مالي ،آزمونهاي ميداني را براي تمامي شركتهاي بيمه از ژوئن  2101تا ژوئن 2102
با هدف ارائه نظام توانگري مالي مبتني بر ارزش هاي اقتصادي 0را برگزار نمود .بر اساس آن شرايط ،اين سازمان
آزمونهاي ميداني را كه شامل محاسبات آزمايشي 2از ارزش اقتصادي داراييها و تعهدات بيمهاي 3و غيره را
برگزاري مينمايد تا به اين درك برسد كه به طور عملي ،شركتهاي بيمه تا چه حد قادرند تا با محاسبات و
شرايط توانگري مالي در فضاي نرخ بهره اسمي پايين كنار بيايند .يافتههاي اين آزمون براي بررسي بيشتر و ارائه
در سطح بينالمللي به كار گرفته خواهد شد.
در پرسشنامهها ،از تمامي شركتهاي بيمه درخواست شده است تا ارزش اقتصادي دارايي ،تعهدات بيمه ،منابع
سرمايه واجد شرايط 4و الزامات مختلف سرمايه را محاسبه و طي يك گزارش ارائه دهند .روشهاي محاسبه و
پذيرش مانند نرخ بهره و ضريب ريسك ،توسط سازمان خدمات مالي ارائه ميشود .پس از آنكه گزارشات
جمعآوري شد ،خالصه اي از آزمونها در اختيار عموم قرار داده خواهد شد .اما نتايج تك تك شركتها در اختيار
عموم قرار نخواهد گرفت.
براي دسترسي به منبع اين خبر ،اينجا را كليك كنيد.
منبع :سازمان خدمات مالي ژاپن ،جوالي 2106
نكته:
با توجه به آنكه در شرايط كنوني ،نظام توانگري مالي مبتني بر ارزشها و معيارهاي اقتصادي ،هم از بعد شناخت
شرايط مالي بيمهگران و هم از بعد مديريت ريسك ميتواند بسيار اثرگذار باشد؛ ضروري است تا شركتهاي
بيمه مورد ارزيابي قرار گيرند .در اين راستا ،كشور ژاپن آزموني را طراحي نموده است كه توانايي و عملكرد
شركتهاي بيمه را در مواجهه با نرخ بهره اسمي پايين ميسنجد .بر اين اساس ميتوان گفت توضيع چارچوبهاي
تقنيني و ابزارهاي نظارتي با توجه به اقتضائات و شرايط كالن اقتصادي كشورمان ،از اهميت خاصي برخوردار
است .با اين وجود مي بايست در استفاده از روشهاي محاسباتي ،شباهتها و تفاوتهاي موجود در ساختارها،
نهادها و من حيث المجموع شرايط نظام اقتصادي كشورمان به طور عام و توان و ظرفيت مالي-اقتصادي
شركتهاي بيمه ،به طور خاص لحاظ شود .همچنين توجه به بررسي آثار روش هاي مختلف كاهش نرخ بهره و
تفاوت تبعات سياستهاي پولي كه در تبيين روبط علّي متجلي مي شود ،حايز اهميت مي باشد.
1

Economic value-based solvency regime
Trial calculation
3
Insurance liability
4
Qualifying capital resource
2
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سازمان نظارت مالي نروژ پيشبيني ريسك  6102خود را منتشر نمود
از سال  0994تا كنون ،سازمان نظارت مالي نروژ 0به طور سيستماتيك به تحليل و ارزيابي مشكالت بالقوه ثبات
در بازار مالي نروژ بر اساس وضعيت پيشرفتها و اقتصاد جهاني ميپردازد و به صورت يك گزارش ارائه و به
چاپ ميرساند .اين گزارش به عنوان مكمل نظارت مستمر اين سازمان از شركتها محسوب ميشود .بخش
اعظمي از ارزيابي سودآوري ،2قدرت مالي 3و ريسك تك تك شركتها بايد در سايه وضعيت كلي بازار مالي
انجام پذيرد .از سال  2113تاكنون ،اين سازمان ،ديدگاه خود را درباره وضعيت بازار مالي طي گزارشي جداگانه
به چاپ ميرساند .اين گزارش ،چكيدهاي از نتايج سال گذشته مؤسسات مالي و نيز ارزيابي ريسكهايي كه
بانك ها و ديگر مؤسسات در بازار مالي نروژ با آن برخورد دارند و نيز منابع بالقوه مشكالت ثبات مالي آتي در
نظام مالي نروژ را به تصوير ميكشد .سازمان نظارت مالي نروژ گزارش پيشبيني ريسك 4را در بهار و روندهاي
مالي 5را در پاييز هر سال به چاپ مي رساند.
براي دسترسي به منبع اين خبر ،اينجا را كليك كنيد.
منبع :سازمان نظارت مالي نروژ ،ژوئن 2106
نكته:
با توجه به همگرايي فزاينده و جهاني شدن بازارهاي مالي در كشورهاي مختلف ،دولتها نظارت مالي را مورد
تجديد نظر ساختاري قرار ميدهند .بحران مالي سال  2118نيز نياز به تنظيم مقررات جامعتر نظام مالي جهاني را
براي حفظ ثبات مالي به طور سيستمي بيش از پيش مورد توجه قرار داده است .در سالهاي اخير جهت
مقرراتگذاري مالي رويكرد "دوقطبي" در جهان مورد توجه قرار گرفته است كه در اين زمينه كشور استراليا
پيشگام بوده است .پس از آن كشورهاي ديگري ساختار مقرراتگذاري دوقطبي يا ساختار مشابهي را اجرا
نمودهاند كه نمونه آن كشورهاي هلند ،آفريقاي جنوبي و انگلستان است .كشور هلند از سال  2114رويكرد خود
را از بخشي به دو قطبي تغيير داد و كشور آفريقاي جنوبي از سال  2103رويكرد خود را به دوقطبي تغيير داد.
همچنين در انگلستان پس از بحران مالي دولت تصميم گرفت از ساختار دوقطبي استفاده كند .در اين ساختار
)Finanstilsynet (The Financial Supervisory Authority of Norway

1

Profitability

2

Financial strength

3

Risk Outlook

4

Financial Trends

5
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( FSAنهاد ناظر مالي) به دو بخش ( PRAنهاد ناظر تنظيمكننده مقررات احتياطي) و ( FCAنهاد ناظر بر رفتار
كسب و كار مالي) در سال  2103تفكيك شد.

اوراق بهادار بيمهاي براي پوشش ريسكهاي اموال و حوادث
بازارهاي سرمايه سوئيس ري 0با موفقيت ،صدور اوراق بهادار بيمهاي 2به ارزش  011ميليون دالر را توسط
شركت التره ري 3از طرف شركتهاي بيمه اموال و حوادث يونايتد ،4شركت بيمه امنيت خانواده 5و شركت
بيمه اينتربورو )UPS( 6را به انجام رسانيد .اين نوع تراكنش با اوراق قرضه حوادث طبيعي ناگوار  7انجام پذيرفته
و طوفانها و زلزلههاي معين در ايالتهاي ساحلي اياالت متحده را پوشش ميدهد.
بازارهاي سرمايه سوئيس ري ،اين تراكنشها را از طريق سه سطح 8اصل مبلغ نرخ متغير در خطر قرارداد بيمه

9

صادرشده توسط التره ري را پذيرهنويسي نمود .شركت التره ري ،شركت معاف 01برمودايي است كه تحت
قانون بيمه برمودا  000978به عنوان بيمهگر خاص ثبت شده است.
هر سند سطح  ،Aبه مبلغ  31ميليون دالر ،سند سطح  ،Bبه مبلغ  41ميليون دالر و سند سطح  ،Cبه مبلغ  31ميليون
دالر ،داراي يك دوره ريسك يك ساله از اول ژوئن  2106ميباشد و به عنوان سند تخفيف محسوب ميشود.
توافقنامههاي بيمهاتكائي 02براي شركتهاي مذكور ،پوشش غرامتي 03به صورت موردي در برابر طوفان ها و
زلزلههاي معين كه بر بخشهاي خاصي از اياالت متحده اثر ميگذارد ،ارائه ميدهد.
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ژان-لوئيس مونيه ،0رئيس بخش اوارق بهادار بيمهاي سوئيس ري اظهار ميدارد« :ما خوشحاليم كه از اين
شركتها در زمينه صدور اوراق قرضه حوادث طبيعي ناگوار حمايت ميكنيم .شركت التره ري به خاطر ساختار
مؤثرش ،بسيار مشهور است – اولين اوراق قرضه حوادث طبيعي ناگوار با تخفيف مبتني بر قانون  ،144Aفروخته
شد و اضافه كردن پوشش غرامت براي هر مورد حادثه نيز بسيار مطلوب است .ما اميدواريم كه اين تراكنش ها،
اولين موارد فروش اوراق قرضه حوادث طبيعي ناگوار براي شركتهاي مذكور باشد كه به پي رابطهاي طوالني
با سرمايهگذاران اوراق بهادار بيمهاي هستند و طيف بيمهاتكائي را از طريق منابع متنوع سرمايه گسترش ميدهد».
بازارهاي سرمايه سوئيس ري به عنوان تنها واحد صدور اوراق بهادار بيمهاي 2و دفتر حسابداري 3در اين زمينه
است.
براي دسترسي به منبع اين خبر ،اينجا را كليك كنيد.
منبع :سوئيس ري ،جوالي 2106

نكته:
در ساختار نوعي  ILSهايي كه براي اوراق قرضه حوادث فاجعهآميز به كار ميرود ،بيمهگر يا بيمهگر اتكايي
كه به دنبال حمايت است ،وارد يك قرار داد مالي با  ، SPVيك شركت واسط يا شركت ناقل با منظور خاص،
نهادي است كه خارج از منطقه ورشكستگي نيز شناخته ميشود SPV .به وسيله انتشار اوراق براي سرمايهگذاران
در بازارهاي سرمايه اين قرارداد مالي را مصونسازي ميكند .وجوه دريافتي از اين اسناد در اوراق بهادار پربازده
و باكيفيت سرمايه گذاري شده و در يك شركت امين (تراست) وثيقه دار نگهداري ميشود .در نهايت طرف
معامله معاوضه ،بازده و عوايد اين سرمايهگذاري را با يك نرخ بر اساس اليبور ،معاوضه ميكند.

Jean-Louis Monnier

1

Structuring agent

2

Bookrunner
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جزئيات نحوه رتبه بندي نمايندگان شركتهاي بيمه
منبع :خبرگزاري ريسك نيوز
بر اساس مصوبه اخير شوراي عالي بيمه  ،شركت بيمه مي تواند آن دسته از نمايندگان حقيقي كژه اجژازه صژدور
بيمه نامه ندارند و فقط امكان بازار يابي دارند را از شرط داشتن دفتر كار معاف كند.
 /معيار رتبه بندي نمايندگاني كه سابقه فعاليت زيادي دارند و همچنين شركتهاي داراي پرتفژوي بژاال بژا شژركت
بيمه اي كه تازه تاسيس است كامال متفاوت خواهد بود عالوه بژر اينكژه نحژوه رتبژه بنژدي نماينژدگان حقيقژي و
حقوقي نيز متفاوت است در اين راستا تعيين معيارها و شاخص هاي رتبه بندي نمايندگان برعهده خود شژركتهاي
بيمه قرار داده شد.
رحيم مصدق ،معاون طرح و توسعه بيمه مركزي به جزئيات رتبه بندي نماينژدگان شژركتهاي بيمژه اشژاره كژرد و
گفت:در آيين نامه  75پيش بيني شده بود كه نمايندگان شركتهاي بيمه بر اساس دستورالعملي كژه بيمژه مركژزي
تهيه مي كند رتبه بندي شوند در اين راستا همكاران بيمه مركزي با نظر خژواهي از شژركتهاي بيمژه و سژنديكاي
بيمه گران دستورالعملي را تهيه كژرده بودنژد و حتژي در مراحژل ابژالش بژه شژركتهاي بيمژه بژود امژا بژا توجژه بژه
بازخوردهايي كه از شركتهاي بيمه دريافت شد به اين جمع بندي رسيديم كه از آنجا كژه نماينژدگان شژركتهاي
بيمه با توجه به وضعيت  ،سابقه فعاليت و پرتفوي تفاوتهاي قابل توجهي با يكديگر دارند،سطح بندي آنها با توجه
به يك دستورالعمل ابالغي و يكسان امكان پذير نيست.
وي افزود  :با بررسي مجددي كه در بيمه مركزي انجژام شژد ،ايژن جمژع بنژدي حاصژل گرديژد كژه رتبژه بنژدي
نمايندگان به شركتهاي بيمه واگذار شود و هر شركت نمايندگانش را با توجه به نحوه عملكرد ،سژابقه فعاليژت و
ميزان پرتفوي بر اساس ضوابط مد نظر خود سطح بندي كند.
مصدق تاكيد كرد :اين موضوع در جلسه قبلي شوراي عالي بيمه به عنوان يك پيشنهاد مطرح شد و در اين راسژتا
آيين نامه  75به نحوي اصالح شد كه رتبه بندي و درجه بندي نمايندگان به شركت بيمه واگذار شژود و شژوراي
عالي بيمه نيز با اين پيشنهاد موافقت و آن را تصويب كرد.
اين مقام مسوول در بيمه مركزي اذعان داشت :بژا توجژه بژه اصژالحي كژه در آيژين نامژه صژورت گرفژت تعيژين
معيارهاي رتبه بندي نيز بر عهده خود شركت قرار گرفته است.
به گفته وي بدون شك معيار رتبه بندي نمايندگاني كه سابقه فعاليت زيژادي دارنژد و همچنژين شژركتهاي داراي
پرتفوي باال با شركت بيمه اي كه تازه تاسيس است كامال متفاوت خواهد بود عالوه بژر اينكژه نحژوه رتبژه بنژدي
نمايندگان حقيقي و حقوقي نيز متفاوت است در اين راستا تعيين معيارها و شاخص ها نيز برعهده خود شركتهاي
بيمه قرار داده شد.
وي در عين حال تاكيد كرد :البته بيمه مركزي در صورت لزوم بر نحوه انجژام كژار نظژارت خواهژد كژرد امژا در
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نهايت با اعتماد به شركتهاي بيمه اين رتبه بندي به آنها واگذار شد.
معاون طرح و توسعه بيمه مركزي در حاشيه پنل تخصصي نمايشگاه بورس  ،بانك و بيمه در پاسخ به سوال ديگر
خبرنگار ريسك نيوز از مصوبه ديگر جلسه اخير شژوراي عژالي بيمژه خبژر داد وگفژت :يكژي از شژركتهاي بيمژه
پيشنهادي ارايه داد مبني بر اينكه تعداد زيادي از افژرادي كژه مايژل بژه فعاليژت در حرفژه نماينژدگي بيمژه هسژتند
بضاعت تهيه دفتر نماي ندگي را ندارند  ،در اين راستا پيشنهاد گرديد كه شژرط داشژتن دفتژر بژراي داشژتن پروانژه
نمايندگي حذف شود.
وي با بيان اينكه اين پيشنهاد با همفكري شركتهاي بيمه و سژنديكا بررسژي شژد ،تصژريح كژرد  :در حژال حاضژر
داشتن دفتر براي نمايندگان بيمه عمر طبق مقررات موجود الزامي نيست در اين راستا جهت اينكه افژراد تحصژيل
كرده عالقمند به ورود به حرفه نمايندگي بيمه هستند اما امكانات مالي الزم جهت تهيژه دفتژر را ندارنژد  ،جهژت
تسهيل در روند كار اين پيشنهاد به شوراي عالي ارايه شد كژه در ايژن زمينژه نيژز اختيژار بژا شژركت بيمژه باشژد .
معاونت طرح و توسعه بيمه مركزي تاكيد كرد  :بر اساس مصوبه اخير شوراي عالي بيمه به شژركتهاي بيمژه ابژالش
شد كه شركت بيمه مي تواند آن دسته از نمايندگان حقيقي كه اجازه صدور بيمه نامه ندارند و فقط امكژان بژازار
يابي دارند را از شرط داشتن دفتر كار معاف كند.
وي تشريح كرد :اين تصميم به اختيار شركت بيمه قرار داده شده كه نماينده حقيقي كه فقط در حيطه بازار يژابي
فعاليت مي كند و حق صدور ندارد را از شرط داشتن دفتر معاف كند.
مصدق اذعان داشت:طبيعي است كه اين نماينده زماني كه اجازه صدور بيمه نامه را داشته باشد بايژد دفتژر داشژته
باشد اما تا قبل از آن و بر اساس مصوبه اخير شوراي عالي بيمه  ،ان دسته از نمايندگان حقيقي كژه اجژازه صژدور
ندارند و بازار يابي مي كنند از داشتن دفتر معاف مي شوند .
نكته:
با توجه به اهميت رتبه بندي در بازار خدمات مالي در راستاي افزايش شفافيت و كارايي و همچنين مزيژتهژاي
چندجانبه آن براي نهادهاي باالدستي و ناظر ،مردم و خود شركتها ،اهميت اين موضوع در ايران بژيش از پژيش
احساس شده است و اقدامات موثري در اين جهت انجژام شژده اسژت .در كشژورهاي پيشژرفته ايژن مهژم توسژط
شركتهاي مستقل رتبه بندي انجام مي شود .در ايران با توجه به نبود امكانات و زيرساختةاي الزم اين قضژيه و
با توجه به لزوم اجراي رتبه بندي با درايت خاص اين امر به شركتهاي بيمه محول شده اسژت .امژا بژا توجژه بژه
چشم انداز اقتصاد ايران و همچنين حركت به سمت عضويت در سازمانهاي بينالمللي از جمله سازمان تجژارت
جهاني الزم است هرچه سريعتر شرايط عملياتي رتبه بندي شركت هاي بيمه و به طژوركلي بخژش هژاي مختلژف
بازارهاي مالي توسط شركت هاي معتبر جهاني فراهم گردد .الزم به ذكر است اقدامات موثري در ماههژاي اخيژر
در اين زمينه انجام شده است.
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