
 

 

   

 

 
 
יסודות שוקי הסחורות : שווקים ומוצרים פיננסיים

מאמר מס' /  ותהמיידים ושוקי העתידיות על סחור
 בסדרה 10

 

 מאת: רועי פולניצר
 

מתמחרים סחורות, נושא שבו נעסוק במאמר הבא. במאמר מבוא לשוקי הסחורות והוא מסייע להבין כיצד ב דןזה מאמר 

 זה נדון בשחקנים המרכזיים בשוק העתידיות על סחורות ובסיכונים הכרוכים במסחר בשוק זה.

 

 שטר מטען הינו מסמך המגדיר מיהו בעל הסחורה ומאשר כי הסחורה אכן התקבלה.

 

סיכוני מחיר, סיכוני הובלה, סיכוני מסירה וסיכוני  הסיכונים המרכזיים הכרוכים בעסקאות מיידיות על סחורות הינם

אשראי. סיכוני הובלה מתחלקים לשתי קבוצות: סיכוני הובלה רגילים )כגון: הרעה, קלקול, תאונה וכו'( וסיכוני הובלה 

 יוצאי דופן )כגון: 'אצבע אלוהים', מלחמות, מהומות, שביתות וכו'(.

 

הנכס מסכים לרכוש את הנכס  סכים למסור את הנכס מיידית וכשקונהחוזים מיידיים משמשים כאשר מוכר הנכס מ

 מיידית.

 

עסקאות אקדמה הינן חוזים שבהם הקונה והמוכר מסכימים על מחיר וכמות היום, אך מסירת הסחורה תתבצע רק 

דיות במועד עתידי שנקבע מראש. למעשה, עתידיות הינן עסקאות אקדמה הנסחרות בבורסות. המגדרים משתמשים בעתי

ובעסקאות אקדמה על מנת 'לנעול' מחיר קבוע מראש. הספקולנטים הם הצד המקביל של העסקה והם מקבלים למעשה 

את סיכוני המחיר שהמגדרים מנסים להיפטר מהם. הארביטראז'רים מחפשים את חוסר היעילות של השוק, משמע, את 

וח מיידי חסר סיכון. ארביטראז' חסר סיכון פירושו העיוותים התיאורטיים של מחירי השוק, מה שמאשר להם לייצר רו

להרוויח תשואה הגבוהה יותר משיעור הריבית חסרת הסיכון ללא כל סיכון או לחילופין להרוויח רווח מיידי ללא כל 

 התחייבות עתידית.

 

בתל אביב אין תפקידה העיקרי של בורסה לעתידיות )בארה"ב ישנן בורסות שכאלה, בארץ לעומת לבורסה לניירות ערך 

בו של ניירות ערך ומכשירים פיננסיים( הוא לספק מיקום לחשיפת מחירים. למעשה, -התמחות ספציפית והיא סוג של כל

 אך ורק חברי אותה בורסה רשאים לבצע מסחר בסחורות על רצפת המסחר בבורסה. 
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ממלאות את פקודות המסחר של לברוקרי הרצפה ישנם קשרים עם חברות המתמחות בברוקראז' סחורות ואותן חברות 

. סוחרי הרצפה, כשמם כן הם, סוחרים על הרצפה (FCM- Futures Commission Merchantהעתידיות ) יוחרסלקוחות 

 , כאשר המסלקה מאפשרת לסגור בקלות יחסית פוזיציות טרם מועד הפקיעה/המסירה. עבור חשבונותיהם

 

basis מחיר העתידית על אותה סחורה. סיכון כלשהי וההפרש שבין המחיר המיידי של סחורה  ינוהbasis  הינו למעשה

באמצעות ( Hedge Effectiveness Tests) הגידוראפקטיביות ניתן למדוד את  על פני זמן. basis -התנודתיות של ה

 :)משמאל לימין( המשוואה הבאה

המיידיהמחירשלהשונות

basisהשלהשונות
הגידוראפקטיביות


1 

 

 אפקטיבי., כך הגידור יותר  1-ככל שהמדד האמור קרוב יותר ל

 

 בעלמוצא סוחר לעסקה הצד הנגדי כלומר, סליקה של העתידית באמצעות מסירה פיזית של הסחורה, בהחלפה פיזית, 

 ךחלופי כרוך בכהמסירה האת הסחורה בעסקה שמתבצעת מחוץ לרצפת הבורסה. הליך לו פוזיציה הפוכה ומוסר 

על ידי חישוב מספר  למדידהניתן עומק השוק  יהם.שהקונה והמוכר צריכים להסכים על תנאים חדשים לחוזה שבינ

 עתידיותמספר ה היחידות הסחירות שניתן למכור או לקנות במחירי הקנייה והמכירה הנוכחיים מבלי להזיז את המחיר.

אשר העתידיות. בכל רגע נתון, מספר העתידיות סוגי מדי יום מיוצג למעשה על ידי נפחו של כל אחד מ ותהמוחלפ

   ת.פתוחוה פוזיציותנקרא מספר המסחר וטרם "נסגרו" או מומשו ב ותמשתתפ
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 שווי פנימי
מספק שירותי הערכות שווי של תאגידים, נכסים בלתי מוחשיים ומכשירים פיננסיים  שווי פנימימשרד הערכות השווי 

מורכבים למטרות מס, עסקאות, דוחות כספיים ולצרכים משפטיים ומתמחה בביצוע ניתוחים כמותיים במכשירים 

תיקוף מודלים בתחומי פיננסיים ובמדידת סיכונים לצורכי יישום הוראות רגולטוריות, תקינה חשבונאית, פיתוח, יישום ו

 הניהול הסיכונים ובנושאים נוספים. 

 

 

 רועי פולניצר
המתמחה בהערכות שווי בלתי תלויות. בעשור האחרון היה רועי אחראי על אלפי עבודות הערכות  "שווי פנימי"בעלים של 

 שווי ואקטואריה פיננסית אשר בוצעו עבור משרדי רואי חשבון, משרדי ייעוץ כלכלי, חברות פרטיות וציבוריות בישראל.

והן בתחום  הערכות שווי בנושא שינוי מבנה עסקיהן בתחום  רשות המסים בישראל רועי נמנע על רשימת היועצים של

. בנוסף, רועי נמנה על רשימת המומחים הכלכליים י מוחשיים בעסקאות מקרקעיןהערכות שווי בנושא נכסים בלת

מספר בתי משפט בישראל )שלום ומחוזיים כאחד( בתחומי הערכות השווי והאקטואריה הפיננסית והוא משמש  של

 (.IAVFAוהאקטוארים הפיננסיים בישראל )כמנכ"ל ויו"ר לשכת מעריכי השווי 
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רועי הינו מרצה מבוקש בתחומי הערכות השווי והאקטואריה הפיננסית, המופיע בפני חברי הנהלה ודירקטורים והוא עמד 

כמו גם בראש פורום  IAVFAכללי האתיקה והסטנדרטים המקצועיים של בראש צוות המשימה שגיבשה את 

לקביעת קווים מנחים עבור עובדי רשות  הוועדה. רועי משמש גם כיו"ר IAVFAגילויי הדעת של הפרקטיקנים שקובע את 

וועדת ) קוח וניהול הערכות שווי של תאגידים, נכסים בלתי מוחשיים ומכשירים פיננסייםהמסים בישראל לביצוע, פי

(. בעברו שימש רועי כמרצה בקורסים מתקדמים בניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות במכללה האקדמית פולניצר

 אשקלון ובמוסדות אקדמיים שונים.

שון בכלכלה )התמחות במימון( רועי הינו אקטואר בעל תואר שני במנהל עסקים )התמחות במימון( ותואר רא

גוריון ועבר בהצלחה רבה את כל ששת בחינות הרשות לניירות ערך לרישיון מנהל תיקים בישראל. כמו -מאוניברסיטת בן

(, FEM(, כמודליסט פיננסי וכלכלי )QFV(, כמעריך שווי מימון כמותי )CFVכן, רועי מוסמך כמעריך שווי מימון תאגידי )

(, כאקטואר סיכוני ORAטואר סיכונים תפעוליים )(, כאקCRA(, כאקטואר סיכוני אשראי )MRAכאקטואר סיכוני שוק )

לשכת מעריכי השווי  ( מטעםPRA( וכאקטואר סיכונים פנסיוניים )LRA) (, כאקטואר סיכוני חייםIRAהשקעות )

( מטעם האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים CRMה לניהול סיכונים )(, כמומחIAVFAוהאקטוארים הפיננסיים בישראל )

(IARM( וכמנהל סיכונים פיננסיים )FRM( מטעם האיגוד העולמי למומחי סיכונים )GARP רועי עבר בהצלחה רבה את .)

(, כאשר EXAM PART II -ו  EXAM PART I) GARPאינטגרטיביים של -ההסמכה הבינלאומית הכמותיים שני מבחני

מדינות ברחבי העולם באותן  90 -כלכלנים וסטטיסטקאים שנבחנו ב 11,500מבין  99 -בשניהם ציוניו דורגו באחוזון ה

רועי בוגר קורסים מתקדמים במתמטיקה וסטטיסטיקה במסגרת לימודי תעודה בנוסף,  הבחינות באותם המועדים.

-באקטואריה באוניברסיטת חיפה ובוגר קורסים מתקדמים במתמטיקה ומימון לתואר שני בכלכלה באוניברסיטת בן

 גוריון.
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