گزارش ویژه اِی .اِم .بِست
بیمهگران اتکائی بینالمللی به ایستادگی خود در مقابل چالشهای متغیر بازار ادامه میدهند
سهشنبه  12ژوئن  1122میالدی -2بنا بر گزارش جدید شرکت اِی.اِم .بِست در سه ماهه نخست سال 6102
میالدی ،قیمت سهام معامله شده در شرکتهای بیمه اتکائی که شامل چهار شرکت بزرگ بیمه اتکائی اروپائی–
سوئیس ری ،مونیخ ری ،اسکور ری و هانوفر ری میشود به طور میانگین به میزان  %1/7کاهش یافت که
بسیار پائینتر از افزایش میانگین  %8/3منتشر شده در سه ماهه نخست سال  6102میالدی میباشد.
برابر با گزارش ویژه شرکت اِی .اِم .بِست ،که تحت عنوان "بیمهگران اتکائی بینالمللی به ایستادگی خود در
مقابل چالشهای متغیر بازار ادامه میدهند" نام گرفت ،از میان  02بیمهگر اتکائی کهبه صورت عمومی در
سرتاسرجهان معامله شدند ودر این گزارش مورد بررسی واقع شدند ، ،هشت شرکت بیمه اتکائی در طی سه
ماهه ابتدائی سال  ،6102تحرک نامساعدی را در قیمت سهام تجربه نمودند ،این در حالی است که قیمت سهام
بیمهگر اساساً ثابت باقی میماند .سه بیمهگر اتکائی دیگر تنها رشد محدود قیمت سهام را تجربه کردند.شرکت
تأمین طلب بیمه اتکائی گرین الیت ،تمامی رقبا را با رشد قیمت سه ماهه سهام  02/2%پشت سر گذاشت ،که
نشانگر جهش پرهیاهویی از سال  6102میباشد که در آن سهام شرکت تقریباً  33%کاهش را تجربه کرد .به
طور میانگین ،جنبش قیمت سهامهایی که کمترسازگار هستنداز استمرار شرایط بازار رقابتی منتج میشود که
این امر رشد عایدی ناخالص حقبیمه را برای بیشتر بیمهگران اتکائی از بین برده است.
در سالهای اخیر ،بیمهگران اتکائی با حاشیه سودهای فشرده ،و با اعمال فشاری بر روی قیمتگذاری بیمه
اتکائی که ظرفیت باالیی را در بازار ایجاد کرده و زیان فاجعهآمیز اندکی را تجربه کرده است ،در ارتباط بودهاند؛
علی الخصوص ،سومین فصل آرام به لحاظطوفان در اقیانوس اطلس .اگرچه ،رخدادهای آتش سوزی فوت مک-
کوئری در کانادا و دیگر خسارات فاجعهآمیز مبتنی بر آب و هوای جهانی در سه ماهه اول و دوم سال 6102
بیش از  01میلیارد دالر از زیانهای بیمه شده را تحمیل نموده است اما در حفظ روند زیانهای فاجعهآمیز
مناسب بوده است ،هرچند نسبت بیمه شده اتکائی این چنین زیانهایی در بودجه خسارت فاجعهآمیز ساالنه
هنوز مناسب ارزیابی میشود.
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به علت رقابت بسیار شدیدی که بر سر فرصتهای بیمه اتکائی به واسطه ترازنامههای مستدل بیمهگران مستقیم
وجود دارد ،پرتفوهای بیمهگران بینالمللی بیشتر به سوی کسب و کار اولیه متمایل میشوند .هرچند فشار
افزایش یافتهای نیز در این بخش وجود دارد اما قیمتگذاری در این کسب و کار کمی جذابتر از قسمت بیمه
اتکائی است .در طی دورههای اخیر ،حتی در قسمت اموال مربوط به بیمهگر مستقیم ،فشارهای قیمتگذاری
شدیدتر شده است .اگر در تمامی جوانب ،اثر زیانهای فاجعهآمیز اخیر بر روی بازار اموال بیمهگر مستقیم و
اتکائی باشد ،آنگاه چگونگی هدفداری آن مشخص میشود.
در صورت عدم وجود هرگونه معنیداری در اثرگذاری وقوع خسارت فاجعهآمیز در بازار ،شرکت اِی .اِم .بِست
انتظار دارد تا سرمایه تقریباً در تمام طول دوره در وضعیت مطلوبی باقی بماند ،که این امر اجازه میدهد که به
منظور استمرار بخشی اساسی از راهبردهای مدیریت سرمایه شرکتها ،سهام مجدداً خریداری شود .لذا انتظار
میرود تا قیمتگذاری بیمه اتکائی در طول سال  6102میالدی تحت فشار قرار گیرد ،که نسبتاً این امر قابل
استناد ناشی از سرمایه متنوعتر در تشکیل جایگزینهای بیمه اتکائی مرهونه و کمبود تغییرات بازاری در سالهای
اخیر است .توان ترازنامه شرکتهای بیمه اتکائی هنوز مستدل بوده و سرمایههای در دسترس در سطح مطلوبی
قرار میگیرند که با عنایت به افزایش طول دورهها و شرایط دیگری که نتایج را تحت فشار قرار میدهد ،احتماالً
قیمتگذاری تحت فشار باقی میماند.

علی صادقخانی
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