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תיאוריית תיקי השקעות  הכרה ב: מטרת השיעור
 Modern Portfolio Theory (MPT) – מודרנית

נדון בנושאים הבאים, במסגרת המטרה הכללית: 

שונות/של תיאוריית השקעות לפי תוחלת הנחות 

 שונות  /בהם יישומה של גישת תוחלתתנאים כלליים
 אופטימאלייםמביא לבחירה של תיקי השקעות 

 של תוחלת ושונות התשואה  היבטים טכניים וחישוב
עבור תיק המורכב מנכסים פיננסיים רבים בהינתן  

 שונויות ושונויות משותפות של הנכסים, תוחלות

 בדבר שיטת פיזור סיכונים פיננסיים  הסקת מסקנות
 והקדמה למודלים לתמחור נכסים שיוצגו בהמשך
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  בשיעור זה נתייחס לנושא סיכון פיננסי בשלושה
 :קשורים קשר הדוק ביניהם, היבטים עיקריים

 

(  MPT)נדון בתיאוריית תיקי השקעות מודרנית 1.
שמסתמכת על שורת הנחות ומשמשת כלי לבניית 

 תיקי השקעות אופטימאליים בתנאים מסוימים

נדון בצורה : MPT -הנחות ותנאים שמאחורי ה2.
כללית ורחבה בהנחות העיקריות ונשקול עד כמה  
 ניתן לסמוך על תיאוריה הבנויה על ההנחות הללו 

 MPTנכיר בסוגיות יישומיות של : פיזור סיכונים3.
ונראה כיצד עקרונות התיאוריה ניתנים ליישום  

 מגבלותיו הטכניות של עולם המציאותתחת 
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בשיעור הקודם הוצגה סקירה של נושא סיכון , לתזכורת
פיננסי והגענו למסקנה כללית לפיה המשקיעים ישאפו  

 איזון אופטימאלי בין תשואה לסיכון בתיקי השקעותל

 ל"להשגת המטרה הנהדרך הטכנית כעת נפרט את 

  בהמשך נראה את אופן תמחור הנכסים בשוק שבו
 מתנהגים בדרך האופטימאלית הזאתהמשקיעים 

גם אם הנחת ההתנהגות האופטימאלית איננה תקפה  ,
ולכן תיאוריית התמחור הנובעת ממנה איננה תקפה אף  

 הניתוח מציע תובנות חשובות לגבי מנגנוני השוק  , היא
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סיכון 
 פיננסי

פיזור  
 סיכונים

תמחור  
 נכסים

מנגנון 
 הערכה

 הנחה בסיסית שלModern Portfolio Theory  
(MPT )י המשקיעים"קשורה להערכת סיכונים ע: 

מניחה כי משקיעים   MPT: שונות/הנחת תוחלת 
מתייחסים לתחלופה בין סיכון לתשואה של נכס  
,  פיננסי על סמך תוחלת ושונות של תשואת הנכס
 ודורשים תוספת לתוחלת עבור כל תוספת שונות

 

 תיאוריית מקסום תוחלת  ההנחה נראית עקבית עם
 (למונחים בסיסיים 1ראו שיעור ; EUTאו ) התועלת

  הנחה זאת גם מקובלת במידה והתפלגות התשואה
או במידה  /ו י תוחלת ושונות"אפיון מלא עניתנת ל

 (2שיעור )פונקצית תועלת ריבועית ולמשקיעים 
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עבור משקיע מהסוג המתואר בהנחה הבסיסית ,MPT 
כלומר  ,שיטה להרכבת תיק השקעות אופטימאלימציעה 

,  תיק נכסים בעל הסיכון המינימאלי ברמת תשואה נתונה
 תשואה מקסימאלית ברמת סיכון נתונה, או באופן שקול

ל, לצד הנחותיה החזקות- MPT  תמיכה אמפירית  גם
,   Harry Markowitzי "ע)התיאוריה פותחה : חזקה

 פרקטיקה ידועהכניסוח שיטתי ופורמאלי של ( 1952 -ב

 ניתן לחלוקה לשני שלבים עיקרייםיישום התיאוריה: 

הגדרת תכונותיהם של כול הנכסים הזמינים למשקיע  1.
 (opportunity set –מערך ההזדמנויות או תיאור של )

 באופן אופטימאלי( מתוך אלו הזמינים)בחירת נכסים 2.
6 
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 לתיאוריית  , (שונות/תוחלת)מלבד להנחה הבסיסית
 :חשובות נוספות כדלהלןשורת הנחות תיקי השקעות 

 בלבדהמשקיעים מחליטים על סמך תוחלת ושונות 

שונות  , תוחלת, עבור כל הנכסים במערך ההזדמנויות
 ידועותשל תשואה ( בין כל זוג נכסים)ושונות משותפת 

 (חוסר רוויה)"יותר על פחות המשקיעים מעדיפים" 

 כולל כמות שלילית  ,בכל כמות של נכסניתן להחזיק
 "(חצי מניה"כגון )או לא שלמה ( למכור בחסר, קרי)

הוא בדיד ואופק הזמן משותף לכל המשקיעים הזמן 

 היקף השקעותאין כל הגבלות על 

 מכירה בחסראין כל הגבלות על 

אין מסים ועמלות עסקה 
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י "עפMPT ,  פרמטרים בעלי החשיבות עבור המשקיעים
(  או סטיית התקן)הנם התוחלת והשונות בלבד והשונות 

 :המודל מתעלם מהגורמים הבאים; מגדירה את הסיכון

 (מאזן אישי)התאמת נכסים להתחייבויות של משקיע 

 (יכולת למוכרם בקלות ובמחיר הוגן)נזילות הנכסים 

 של התפלגות התשואה של הנכס" גבוהים"מומנטים 

 (השקעה מקסימאלית, מכירה בחסר)הגבלות חוקיות 

 בקרן גידור שמנהלת כספיהם של  , למשל)ניגודי עניינים
 (משקיעים פרטיים לא בהכרח בהתאם להעדפות שלהם

 (לא בהכרח זהה ואף דומה בין המשקיעים)אופק הזמן 

 8 ('ביטחונות וכד, עמלות, מסים)הוצאות מסחר נלוות 

השלב הראשון בשיטה הנו אפיון , בהינתן ההנחות לעיל
אמידת השונויות והשונויות  , בפרט; מערך ההזדמנויות

 המשותפות של תשואות כל הנכסים הזמינים למשקיע

מבחינה  עתיר עבודה שלב זה עשוי להיות , במציאות
 :המידע הדרוש הוא, נכסים 3בפרט אם יש רק ; טכנית

 

 

 
מסמנת את השונות המשותפת בין תשואת   σijכאשר  

 iמסמנת את שונות התשואה של נכס  σii -ו j -ו iהנכס 

עבור , באופן כלליN  נכסיםMPT  אמידת מחייבתN  
 9 שונויות משותפות   N(N-1)/2 -שונויות ו N, תוחלות

Covariance 
Matrix  

שונויות ושונויות משותפות ניתנות  , תוחלות, בפועל
כאשר התוצאות   ,נתונים היסטורייםלאמידה מתוך 

 -מכיוון ו ,איכות מוגבלת בלבדכ תהיינה בעלות "בד

על פני אינם בהכרח קבועים מאפייני נכס פיננסי נתון 1.
 (ע יכול להפוך ליותר או פחות תנודתי"ני, בפרט)הזמן 

אף הם  הקשרים בין נכסים שונים אינם קבועים 2.
 (גורם חריג כגון משבר יכול לחזק את המתאם, למשל)

ברור שכמות הנכסים הנסחרת כיום בשוקים  , בנוסף
 עצומה והיקף המידע הנדרש הוא אדיראמיתיים היא 

בהמשך נראה כיצד מודלים מרובי גורמים ו- CAPM 
 MPTהזו של  להתגבר על המגבלה הטכניתמצליחים 
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  המונח הבסיסי בתיאוריית תיקי השקעות הנו מונח
 :אשר מוגדר תחת שתי הנחות הבאות ,התיק היעיל

,  בכל רמת סיכון נתונה(: non-satiation)חוסר רוויה 1.
 המשקיעים יעדיפו תיק בעל תוחלת תשואה גבוהה יותר

,  בכל רמת תשואה נתונה(: risk aversion)שנאת סיכון 2.
 המשקיעים יעדיפו תיק בעל שונות תשואה נמוכה יותר

 יעילהתיק הנו (efficient )  אם בכל מערך ההזדמנויות
כלומר בעל תוחלת תשואה זהה  , לא קיים תיק טוב יותר

או שונות תשואה  , ושונות נמוכה יותר( או גבוהה יותר)
 ותוחלת תשואה גבוהה יותר( או נמוכה יותר)זהה 

בלתי יעיל ל הנו "תיק שאינו מקיים את הנ(inefficient) 
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  המשקיע שבידו כל המידע הדרוש אודות כל הנכסים
יזהה את כל התיקים היעילים במערך ההזדמנויות 

 ויתעלם בהחלטותיו מכל התיקים הבלתי יעילים

 החזית היעילה אוסף של כל התיקים היעילים מכונה
(efficient frontier) ;  להלן תיאור גרפי טיפוסי של

 בהמשך נראה סיבה לצורתה האופיינית; חזית יעילה
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 החזית היעילה
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לא התייחסנו לשאלה של בניית התיקים, בהצגה לעיל  ;
  -זהו שלב המעבר לחלקו השני של יישום ה, למעשה
MPT – בחירת נכסים מתוך המערך באופן אופטימאלי 

 

  בהנחה שכל המשקיעים מעוניינים בתוחלת ושונות
תיקי השקעות יורכבו  , התשואה של השקעות בלבד

 תוחלת ושונות התשואה של התיק הסופיבהתאם ל

א מתוך "נניח כי ניתן להשקיע בכ, בפרטN נכסים  ,
;  i (Σi xi=1)מסך ההשקעה תושקע בנכס  xiופרופורציה 

 ניתן גם לקנות חלקי נכסים לא שלמים וכן למכור בחסר

 י הנוסחה"תיקבע עפתשואת התיק :Rp=Σi xiRi,  
 הנו ממוצע משוקלל i ;Rpהנה תשואת נכס  Riכאשר 
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 י "תיקבע עפתוחלת התשואהE(Rp)=Σi xiE(Ri)    
 בתיק iהנה תוחלת התשואה של נכס E(Ri) כאשר 

 

 י "תיקבע עפשונות תשואת התיקσ2
p=Σj Σi xixjσij    

הנה השונות המשותפת של תשואות הנכסים   σijכאשר 
i ו- j ,ו- σii   הנה שונות התשואה של נכסi ( כלומרσ2

i) 
 

ככל ששונות משותפת בין הנכסים  : עובדה חשובה
כלומר  , כך שונות התיק נמוכה אף היא, נמוכה יותר

 י השקעה בנכסים בלתי תלויים"ניתן לצמצם סיכון ע
 

עיקרון פיזור הסיכונים" -ל ידועה כ"העובדה הנ "- 
risk diversification ;  בפועל משקיעים רבים עשו

פותחה   MPTולמעשה , ועושים שימוש שגרתי בשיטה
 כמסגרת שיטתית להפעלת העיקרון Markowitzי "ע
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הנחנו שני מצבי טבע  ,2בדוגמא משיעור , לתזכורת
 והנחנו כי, עם הסתברויות לא ידועות, 2או  1: אפשריים

2במצב  ₪ 90או  1במצב  ₪ 110יהיה שווה : 'נכס א 
 (ברור שהנכס מסוכן כי ישנו פיזור לא אפסי של תשואה)

2במצב  ₪ 110או  1במצב  ₪ 90יהיה שווה : 'נכס ב 

 (ברור שהנכס מסוכן כי ישנו פיזור לא אפסי של תשואה) 

(ב+א :) 2גם במצב  ₪ 200 -ו 1במצב  ₪ 200יהיה שווה 

יכול תיק השקעות המורכב מנכסים מסוכנים : מסקנה
וזאת במקרה של מתאם שלילי  ,להיות אף חסר סיכון

 בין מרכיביו( perfect negative correlation)מלא 

להלן נבחן מקרה כללי יותר  ;כ איננו מלא"המתאם בד 
15 

 שני נכסים במקרה הכללי של(a ו- b )  שתכונותיהם
 (:תוחלות ושונויות משותפות של תשואות)ידועות 

Eab = xaEa + xbEb    

σ2
ab = x2

aσ
2
a + x2

bσ2
b + 2xaxbσab 

י"ניתן להפוך את נוסחת השונות לנוסחה שקולה ע: 
 (a -כתלות ב b -פרופורציית השקעה ב)  xb=1-xaהצבת 1.

 מקדם המתאםשימוש בהגדרת 2.
 

נקבל :σ2
ab = x2

aσ
2

a + (1-xa)
2σ2

b + 2xa(1-xa)ρabσaσb 

הקטנה או  , עם הגדלהל "מה קורה לביטוי הנ: שאלה
 ?בין תשואות שני הנכסים ρabאיפוס של מקדם המתאם 
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σ2
ab= x2

aσ
2

a + (1-xa)
2σ2

b + 2xa(1-xa)ρabσaσb 

ρab = 1  σ2
ab=[xaσa+(1-xa)

 σb]
2 

 σab=xaσa+(1-xa)
 σb     

לממוצע  כלומר במקרה זה סטיית תקן של התיק שווה     
 של סטיות תקן של הנכסים המרכיבים אותו משוקלל

 

ρab = 0  σ2
ab=x2

aσ
2
a+(1-xa)

2σ2
b 

לא   פונקציהבמקרה זה סטיית תקן של התיק מהווה   
,  של סטיות תקן של הנכסים המרכיבים אותו ליניארית

 נקודה מיוחדת שבה שונות התיק הנה מינימאליתעם 
 

ρab = - 1  σ2
ab=[xaσa-(1-xa)

 σb]
2 

ליניארית   פונקציהבמקרה זה סטיית תקן של התיק היא  
,  של סטיות תקן של הנכסים המרכיבים אותו למקוטעין

 (  דוגמא לעיל) 0 -נקודה מיוחדת שבה השונות שווה לעם 
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 1במקרה הכללי שבו-  <ρab  <1,   ניתן למצוא את
*xהפרופורציה 

a עבורה שונות התיק הנה מינימאלית  ,
 :0 -והשוואה ל  xaתוך גזירה של משוואת השונות לפי
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מתאם   ;מתאם חיובי מלא אינו מאפשר פיזור סיכונים
מתאם חלקי  ; שלילי מלא מאפשר פיזור סיכונים מלא

 עם נקודה אופטימאלית מאפשר פיזור סיכונים חלקי

תיק חסר סיכון  
 (דוגמא מופשטת)
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  במקרה של נכסים רבים החישובים יהיו מורכבים יותר
  מציאת: י אותו העיקרון"מבחינה מתמטית אך יונחו ע

עבורה שונות  , פרופורציית השקעה בכל אחד מהנכסים
 : כאשר ,התיק הכולל תהיה מינימאלית

  ברור כי במציאות כל הנכסים לא יכולים להיות
 המצב האופייני הנו ולכן , מתואמים

בעיית ההרכבה של תיק יעיל מסתכמת  , בהתאם
 :ובפרט ,אופטימיזציה תחת אילוציםבבעיית 

אשר  , iעבור כל נכס  xiמציאת פרופורציית ההשקעה  
σpמביאה למינימום את שונות התיק הכולל 

תחת  , 2
 רצויה= E(Rp)=Σi xiE(Ri) E  -ו Σi xi=1האילוצים 
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צירוף של נכסים אשר ממזער את  מחפשים , בדרך זאת
 (רצויה)שונות התיק עבור רמת תוחלת תשואה נתונה 

היא מציאת צירוף הנכסים  בעיה שקולה : הערה
הממקסם תוחלת התיק עבור רמת שונות תשואה  

 מבחינה מתמטית הדרך הראשונה קלה יותר; נתונה

  אחת השיטות לפתרון בעיית המינימיזציה לעיל היא
 (Lagrangian multipliers)' כופלי לגראנזשיטת 
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פונקצית 
 מטרה

שונות  
 התיק

אילוץ  
כופל   השקעה

 'לגראנז
תוחלת  

 רצויה
תשואת 

 התיק

כופל  
 'לגראנז

תוחלת  
 תשואה

י"נתונה ע' פונקצית לגראנז, במקרה של מזעור שונות: 

L = σp
2 – λ[E(Rp) – E] – μ(Σixi – 1) 

בהינתן פונקצית לגראנז': 

L = σp
2 – λ[E(Rp) – E] – μ(Σixi – 1) 

 

לעיל ביחס   Lמוצאים נגזרות חלקיות של הפונקציה 1.
 -ו, 0 -משווים את הנגזרות ל, μ -ו xi ,λלמשתנים 

 xiפותרים את מערכת המשוואות המתקבלת עבור 2.

  אנו נדלג על החישובים המתמטיים ונתמקד בתוצאה
  {*xi}אוסף של פרופורציות השקעה המהווה , הסופית

,  (מתוך מערך ההזדמנויות)א מהנכסים הזמינים "בכ
 עקום השונות המינימאליתאשר מגדירות את 

 חלקו העליון החזית היעילה שהוצגה קודם לכן מהווה
 כפי שמוצג באיור הבא  , של עקום השונות המינימאלית

21 

 של עקום  אינה כוללת את חלקו התחתון החזית היעילה
כי עבור כל נקודה בחלק זה ישנה  , השונות המינימאלית

 נקודה חלופית בעלת שונות זהה אך תוחלת גבוהה יותר

כל נקודה מתחת לעקום השונות המינימאלית  , בהתאם
י משקיע רציונאלי "ולא תיבחר לעולם עאיננה יעילה 

 (לכן הקו המקווקו לא מהווה חלק מהחזית היעילה)

 
 

 

22 

   ניתן להראות כי
נתונה   החזית היעילה

י פונקציה היפרבולית "ע
 מצורה

 אוסף של תיקים אופטימאלייםהחזית היעילה מהווה  
צפויה מבלי ליטול סיכון לא ניתן לשפר תשואה עבורם 

ולא ניתן לצמצם סיכון , (במונחי שונות התשואה)נוסף 
 (במונחי תוחלת התשואה)מבלי לפגוע בתשואה צפויה 

 

  חשוב לזכור כי הגדרת תיקים אופטימאליים במסגרת
תיאוריית תיקי השקעות מודרנית מתייחסת קודם כל  

 המעוניינים בתוחלת ושונות התשואה בלבדלמשקיעים 
 

למשקיעים אחרים ,MPT מציעה כלי לבניית תיקי   עדיין
 התפלגות נורמליתהשקעות בסביבה בה לתשואת נכסים 

 

משפחת ) סימטרית-אליפטיתכל התפלגות שהיא , בנוסף 
symmetric elliptically, ניתנת לאפיון  ( לרבות נורמלית

 י תוחלת ושונות ולכן גם מתאימה להגדרה לעיל"מלא ע
23 

 י "עפ" טובים"כל התיקים על גבי החזית היעילה הנם
המשקיע יכול לדרג אותם בהתאם לטעמיו  אך , הגדרה

 שנאת הסיכוןובפרט למידתו הספציפית של , האישיים

 עקומות האדישות(indifference curves ) במרחבE-σ 

 :והן, משקפות את העדפות התחלופה בין תשואה לסיכון

תוספת סיכון  )בגלל שנאת הסיכון , שיפוע חיוביבעלות 1.
 (מ שהמשקיע יסכים ליטול את הסיכון"מחייבת פיצוי ע

 יותר ככל שהמשקיע הנו יותר שונא סיכון תלולות2.

 היות וברמות סיכון  ,קמורות3.

 תוספת של סיכון , גבוהות 

 מחייבת פיצוי גבוה יותר   
 

 

24 
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מ לבחור תיק מועדף מתוך אוסף התיקים היעילים "ע
המשקיע יחפש נקודת  , המרכיבים את החזית היעילה

 בין עקומת האדישות שלו לבין החזית היעילה השקה

 למשיקה אינן ניתנות להשגה בהינתן  העקומות שמעל
 (סך הסכום המושקע בתיק)רמת ההשקעה הנתונה 

 למשיקה מבטיחות תועלת נמוכה יותרהעקומות מתחת 

  התיק המועדף מבין היעיליםנקודת ההשקה קובעת את 
 

 

25 

על המשקיע, הגענו למסקנה כי בכדי למקסם תועלתו: 

 (כולל מטריצת השונויות)הזמינים לאפיין את הנכסים 1.

ולפתור את בעיית  לקבוע רמת תוחלת תשואה רצויה 2.
למצוא פרופורציות השקעה המביאות  )האופטימיזציה 

 (למינימום את שונות התיק ברמת תוחלת התשואה הזו

בין חזית יעילה לבין עקומת לאתר את נקודת ההשקה 3.
 זהו התיק האופטימאלי עבור משקיע נתון; האדישות

 

 חשוב לציין כי תקפותה של השיטה תלויה באופן
   :אקסוגניים בלתי נשלטיםקריטי בשני גורמים 

 של המשקיע  פונקצית התועלת ( 1)

 של נכסיםהתפלגות התשואה ( 2)
26 

 שיטתMPT  הנחה בוזמנית של צורת  אינה מחייבת
 :באופן ספציפי; פונקצית התועלת והתפלגות התשואה

 

י תורת  "יתנהג עפפונקצית תועלת ריבועית משקיע בעל 1.
תוחלת התועלת ויהיה מעוניין בתוחלת ושונות בלבד 

תצביע על התיק   MPT -שיטת ה, עבורו; (נפרט להלן)
 ללא כל קשר להתפלגות התשואה בפועלהאופטימאלי 

 

שיטת   ,התפלגות התשואה הנה נורמליתבמידה ו, מאידך2.
ללא כל קשר  תצביע על התיק האופטימאלי גם  MPT -ה

 (ריבועית או לאו)של המשקיע לצורת פונקצית התועלת 
 

 א מההנחות הללו "מדוע כלהלן נראה בצורה מפורשת
 וגם נשווה ביניהן   , ליישום התיאוריה מספיקה( לחוד)

27 

הדיון להלן מתייחס להתפלגות נורמלית אך  : הערה
משפחת  בהקשר הנוכחי רלוונטי לגבי , כפי שכבר צוין

 (elliptically symmetric)התפלגויות רחבה יותר 

ניתנת  , לעומת התפלגויות אחרות, התפלגות נורמלית
 תוחלת ושונות: שני פרמטרים בלבדי "לאפיון מלא ע

 

 

 

 עקמומיותמשקיע בעל העדפה לגבי (skewness  )
אם יוצב  יתנהג בדיוק כמו משקיע ללא העדפה כזו 

 ללא מקום לגילוי ההעדפה, בפני התפלגות סימטרית
28 

בהינתן שני נכסים בעלי תוחלות ושונויות זהות  , בפרט
אולי היה מעדיף את הנכס עם  המשקיע , של תשואה

 (...הסתברות רווח גבוהה) עקמומיות תשואה חיובית

אבל אם שני הנכסים הנם בעלי התפלגות תשואה  ... 
 הנכסים יהיו שקולים, (עקמומיות אפסית)נורמלית 

 

 

 

כ איננה "התפלגות התשואה של נכס פיננסי בד, מחד
 ההפסד הנו מוגבל והרווח איננו מוגבלאם , סימטרית

רוב הנכסים יורדים או עולים  " שגרה"במצבי , מאידך
 התפלגות נורמלית מהווה קירוב סבירבמידה מוגבלת ו

29 

יתרה מזאת ,MPT  בתיקי  מתמקדת בסופו של דבר
כאשר תשואתו של תיק  , השקעות ולא בנכסים בודדים

של תשואות הנכסים  ( משוקלל)מהווה למעשה ממוצע 
 :י"ועל כן תשואת התיק תתפלג נורמלית עפ, הבודדים

 

 משפט הגבול המרכזי(Central Limit Theorem) 
 

כי סכום של  ( באופן מופשט)המשפט קובע , לתזכורת
 מספר גדול של משתנים מקריים יתפלג בערך נורמלית

 

הצדקה  משפט הגבול המרכזי מהווה כאן : הערה
חוסר התלות  מכיוון והוא מניח  ,בלבד אך לא הוכחה

 ע"הנחה לא לגמרי מדויקת לגבי ני -בין גורמי החיבור 
30 
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  הנחה אחרת שמאפשרת התייחסות לתוחלת ושונות
התשואה בלבד ויכולה להחליף את הנחת ההתפלגות  

 פונקצית תועלת ריבועיתהיא הנחה של , הנורמלית

 סקרנו פונקציות תועלת שונות והצגנו דוגמא   1בשיעור
 :הבאה לספציפיקציה של פונקצית תועלת ריבועית

 

U(W) = a – bW2 

 

פונקצית תועלת ריבועית הנה מהצורה, באופן כללי: 
 

U(W) = a + bW + cW2  
 

, הנו מקדם שלילי c -לעיל הנו מקדם חיובי ו bכאשר  
עד  פונקציה עולה בקצב פוחת י "התועלת מיוצגת ע

 :כפי שמוצג באיור להלן, לרמה מקסימאלית מסוימת
31 

מטרתו של המשקיע הנו מקסום תוחלת התועלת: 

E(U)=Σi piUi 
 

 :נציב בנוסחה כללית זו את פונקצית התועלת הריבועית
 

E(U)=Σi pi[a + bWi + cWi
2] 

 

 :נפתח את הסוגריים ונקבל

 
32 

E(U)= aΣi pi + bΣi piWi + cΣi piWi
2 

 ,  1הגורם הראשון מכיל סכום הסתברויות שהוא 

 ,הגורם השני מכיל את הגדרת תוחלת ההתפלגות

 :הגורם השלישי מתייחס לתוחלת העושר בריבוע
 

  

E(U) = a + bE(W) + cE[(W)2] 
 

 :נוסחת השונותנשתמש ב, עבור הגורם השלישי
 

E[(W)2] ≡ [E(W)]2 + [σ(W)]2 

 :ונקבל
 

E(U) = a + bE(W) + c[E(W)]2  + c[σ(W)]2 
 

33 

E(U) = a + bE(W) + c[E(W)]2  + c[σ(W)]2 
 

  הנוסחה האחרונה מציגה את פונקצית התועלת של
 ל"מטרתו מקסום ערך הפונקציה הנכאשר , המשקיע

 הפונקציה מתייחסת אך ורק לתוחלת  ניתן לראות כי
ולכן שאר  , של התפלגות העושר של המשקיע ושונות

 מאפייני ההתפלגות של נכסים לא ישפיעו עליו כלל

לעקמומיות אין כל השלכות לגבי החלטותיו, למשל 

למעשה הוכחנו כי משקיע בעל פונקצית תועלת  , אם כן
 בתוחלת ושונות התשואה בלבד ריבועית יהיה מעוניין

המשקיע  , ללא קשר לצורת ההתפלגות, ובהתאם לכך
 MPT -למקסם את תועלתו תוך שימוש בשיטת היוכל 

34 

 הראנו כיMPT  תקפה תחת אחת משתי ההנחותתהיה  :
 הנחה של התפלגות נורמלית או פונקצית תועלת ריבועית

 

 תכונות שאינן  יש לזכור כי לפונקצית תועלת ריבועית
כגון נקודת רוויה ושנאת סיכון  ,תואמות את המציאות

בנקודת מקסימום  , למעשה; (1ראו שיעור )יחסית עולה 
 (U’(W)=0כי )שנאת הסיכון תהיה אינסופית , התועלת

 

כ מהווה קירוב "הנחת ההתפלגות הנורמלית בד, מאידך
 להתפלגות אמיתית ולכן נחשבת למציאותית למדיסביר 

 

נציין גם כי ה- MPT  ניתנת להרחבה עבור התפלגויות
במקרה זה מוצאים את  )בעלות מומנטים גבוהים יותר 

הרחבה כזו מוסיפה סיבוכיות , אולם; (המשטח היעיל
 י תוספת דיוק"טכנית לבעיה שאינה תמיד מוצדקת ע

35 

י "השיטה המוצעת עMPT  אינה מתייחסת כלל לשני
 :  רלוונטיים עבור משקיעים אמיתיים היבטים טכניים

כמות עצומה של נכסים  שוקי ההון המודרניים מציעים 1.
 במספרים שמשתנים ואינם ניתנים למעקב, פיננסיים

הוא  , גם אם מספר הנכסים היה קבוע וניתן למעקב2.
 MPTמטריצת השונויות המשותפות של עדיין אדיר ו
 (כחצי מיליון גורמים רק עבור אלף נכסים)היא ענקית 

לא ברור באיזו מידה המשקיעים  , לאור עובדה זו
 MPT -את ה( ליישם יכוליםאו )האמיתיים מיישמים 

כידוע עוד הרבה מלפני פיתוח , אולםMPT ,  משקיעים
שהוא   ,עושים שימוש שוטף בפיזור סיכוניםאמיתיים 

 נתמקד כעת בנקודה הזו; האלמנט המרכזי בתיאוריה
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  עיקרון פיזור הסיכונים הודגם לעיל עבור המקרה הפשוט
 נכסים Nמקרה הכללי של להלן נרחיב ל; של שני נכסים

א מתוך "נניח שוב כי ניתן להשקיע בכN הנכסים  ,
 i (Σi xi=1)מסך ההשקעה תושקע בנכס  xiופרופורציה 

 

י הנוסחה"שונות התיק תיקבע עפ  :σ2
p=Σj Σi xixjσij    

 iהנה השונות המשותפת של תשואות הנכסים  σijכאשר 
σ2הנה למעשה   σii -ו, j -ו

i –  שונות התשואה של נכסi 

37 

את הביטוי לעיל ניתן לרשום בצורה שונה אך שקולה: 

σ2
p= Σi xi

2σ2
i + Σj Σi≠j xixjσij 

 

השונויות   ,אם כל הנכסים הנם בלתי תלויים לגמרי

σ2ויתקיים  σij=  0המשותפות לעיל כולן 
p= Σi xi

2σ2
i  

 אם נניח כי כל הנכסים הבודדים מופיעים בתיק הכולל
 :אזי i,jלכל  N  xi = xj/1 =כלומר, בפרופורציות שוות

 

σ2
p= Σi (1/N)2σ2

i = (1/N)Σi (1/N) σ2
i = σa

2/N 

σaכאשר  
 של כל נכסי התיק  השונות הממוצעת הנה    2

 

 ניתן לראות כי ככל שמספר הנכסים בתיק(N) יעלה ,
זאת אך ורק בתנאי  )שונות התיק תקטן ותשאף לאפס 

 (בלתי תלוייםשכל הנכסים המתווספים לתיק אף הם  
  

ניתן  , נראה כי לצד הוספת נכסים בעלי תוחלת גבוהה
 ?מהי הבעיה עם הטענה; את שונות התיקלצמצם לאפס 

 אין הרבה נכסים פיננסיים בלתי  הבעיה הנה כי בפועל
ישנם גורמים כלליים המשפיעים בוזמנית על   ;תלויים

 ולכן רוב הנכסים מתואמים במידה מסוימת, כל השוק
38 

הגורמים המשפיעים על רוב המשק כוללים מחירי 
; ועודשערי ריבית וחליפין , ן"חומרי גלם ונדל, דלק

 השפעות מסוג זה גורמות למתאם חיובי בין הנכסים

 למגמות השוקנכסים שנוטים לנוע הפוך קיימים גם 

חברה להפקת מוצרי מזון זולים יכולה דווקא  , למשל•
איננה בלתי  אולם גם היא ; לצמוח בתקופות קשות

 עם חברות אחרותתלויה אלא מתואמת שלילית 

39 

נוסחת שונות  , ללא הנחת חוסר התלות בין הנכסים
 :הנה N/1התיק שבו לכל הנכסים פרופורציה שווה 

 

σ2
p= Σi (1/N)2σ2

i + Σj Σ i≠j (1/N)(1/N)σij 

 :שונויות משותפות N(N-1)כ "כאשר יש בסה, באופן שקול

σ2
p= (1/N)Σi(1/N) σ2

i + (N-1)/N*Σj Σ i≠jσij /N(N-1) 

 אם )במונחי ממוצעיםCa   שונות משותפת ממוצעתהנה  ,
σa -ו

2
 :ניתן לרשום( הנה שונות ממוצעת של נכסי התיק 

 

σ2
p= σa

2/N + (N-1)Ca/N 

40 

ערך ה, ככל שנוסיף יותר נכסים לתיק הקיים: מכאן- N  
  0 -ישאף לאינסוף ותרומת שונותו של נכס נוסף תשאף ל

σa -כי ערך ה)
2/N תרומת השונות  , עם זאת; (0 -ישאף ל

מכיוון  ,המשותפת תשאף לשונות המשותפת הממוצעת
 Ca -שואף ל Ca/N(N-1), שואף לאינסוף N -וכאשר ה

 

שונות התיק תשאף לשונות  , עם הגדלת מספר הנכסים
 ולא כל הסיכון יפוזר, משותפת ממוצעת בין נכסי התיק

 

נתבונן שוב בתוצאה האחרונה ובביטוי המתמטי שלה: 

σ2
p= σa

2/N + (N-1)Ca/N 
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 ,ניתן לפיזורסיכון זה 
לכל נכס ונכס   אישיהוא 

ומתקזז כי תכונות אישיות  
הסיכון  ; "מסונכרנות"אינן 

 סיכון לא שיטתיהזה מכונה 

 ,אינו ניתן לפיזורסיכון זה 
לכל הנכסים   משותףהוא 

ואינו מתקזז כי הוא נובע 
;  מתכונות משותפות לכולם

 סיכון שיטתי   הסיכון מכונה 

סיכונו של תיק מפוזר היטב תלוי אך ורק  :  מסקנה כללית
 של מרכיביו ( market risk –סיכון שוק )בסיכון השיטתי 

 של סיכונים אליהם  שני הסוגים הבסיסיים אלו הם
 מתייחסות תיאוריות התמחור שבהן נעסוק בהמשך

 

המכונה לעתים   systematic risk)סיכון שיטתי 1.
(  undiversifiable riskאו  market riskגם 

ועבורו ידרשו , הוא הסיכון אשר אינו ניתן לפיזור
פיצוי בצורת תוספת תשואה    המשקיעים( ויקבלו)

 (risk premium)המכונה פרמיית סיכון , צפויה
 

המכונה   unsystematic risk)סיכון לא שיטתי 2.
או   unique ,diversifiable risk ,specificגם 

residual risk )הנו הסיכון אשר ניתן לפיזור ,
ועבורו לא יקבלו המשקיעים כל פרמיה בצורת  

 (היות והוא ניתן לפיזור)תוספת תשואה צפויה 
42 
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 כגון מניה ,ע אחד בלבד"בתיק המורכב מניאם נתבונן  ,
מאורעות שונים בתוך  ; כ יהיה תנודתי למדי"התיק בד

 החברה יביאו לתנודות בשווי המניה ולכן בשווי התיק  

 אם  , לתיק תצמצם את התנודתיותהוספת מניה אחרת
 החברות אינן מתואמות ומאורעות שונים יטו להתקזז

 אולם  , ע לתיק"עם הוספת ניהתנודתיות תמשיך לרדת
 בצורה המתוארת באיור להלן, עד לרמה מסוימת בלבד

43 

 סיכון שיטתי

, סיכון לא שיטתי
 ניתן לפיזור

ע חדש  "הוספת ני, ע בתיק הוא נמוך"כאשר מספר ני
כי יצומצם  תוריד את התנודתיות בצורה משמעותית 

 (הסיכון בר פיזור)החלק הלא שיטתי של סיכון התיק 

ההשפעה השולית של  , ע בתיק יעלה"ככל שמספר ני
 רוב הסיכון בר פיזור כבר פוזר ;ע תקטן"הוספת ני

לא תהיה  , ע בתיק הוא גבוה מאוד"כאשר מספר ני
כי כל הסיכון , ע חדש"להוספת ני כמעט כל השפעה

 44 הניתן לפיזור כבר פוזר ונותר רק הסיכון השיטתי

 סיכון שיטתי

, סיכון לא שיטתי
 ניתן לפיזור

 שתנודות מסוימות במחירי הסיכון השיטתי נובע מכך
מכיוון שהן בוזמניות ורובן באותו   ,ע אינן מתקזזות"ני

 אלו הן התנודות שנובעות מגורמים משותפים; הכיוון
 

 אינו חושש מירידות  משקיע שמחזיק בתיק מפוזר היטב
כ "מכיוון ואלו מתקזזות בד, בחלק מנכסיו אקראיות

 עם העליות האקראיות המקבילות בנכסיו האחרים  
 

כן יחשוש מהתרחשויות רחבות היקףהמשקיע , מאידך,  
מכיוון ואלו  ', בטחוני וכד, כגון מיתון או משבר כלכלי

 לרדת בוזמנית( או לפחות לרובם)יגרמו לכל נכסיו 

  פירוש הדבר הוא שבמקורו של הסיכון השיטתי עומדים
ולכן כאמור  , בעלי השלכות על כל השוקגורמים כלליים 

 market risk –סיכון השוק הסיכון השיטתי מכונה גם 
45 

סיכון של תיק מפוזר היטב תלוי  : נחזור על המסקנה
 של מרכיביו ( market risk)אך ורק בסיכון השיטתי 

החלק החשוב של הסיכון  , מכאן שעבור כל נכס בודד
לתיק  י אותו הנכס "הסיכון השיטתי המוסף עהנו  

 רק חלקו השיטתי של הסיכון הכולל – מפוזר היטב

 כיצד למדוד את אותו החלק  השאלה המיידית היא
:  לאורך שנה IBMלהלן תשואות מניית  ;השיטתי

 ?כיצד נפריד בין תנודתיות שיטתית לבין אקראית

46 
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 הקדמה  נושא מדידת הסיכון השיטתי מהווה למעשה
בהם נעסוק  ומבוא למודלים להערכת נכסים פיננסיים 

 במונחים להלן ייעשה שימוש לאורך כל הדרך ; בהמשך
 

 של  ( היחידי שרלוונטי לכל צורך ועניין)הסיכון השיטתי
רגישותו של הנכס לתנודות השוק  י "נכס פיננסי נמדד עפ

 (β - beta)ביטא ל מכונה "מדד הרגישות הנ; בכללותו
 

ביטא של נכס קובעת בכמה אחוזים  , באופן הגדרתי
תשתנה תשואת הנכס בעקבות שינוי של אחוז אחד  

 [הגדרה מופשטת בלבד]בתשואת השוק בכללותו 
 

 תבוא בהמשך" השוק בכללותו"הגדרה מדויקת של  ;
י "כעת נניח כי מדובר בתיק מפוזר היטב כפי שמיוצג ע

 (ב"בארה S&P 500או ) 100א "כגון ת ,מדד שוק רחב
47 

 הביטא אינה מוגבלת בערכה מתוך ההגדרה נראה כי
; ויכולה לקבל באופן תיאורטי כל ערך חיובי או שלילי

 נחשבות לגבוהות מאוד 4או  3הביטאות של , בפועל

י נתוני האתר "עפYahoo! Finance  2013בתחילת , 

כלומר על כל שינוי  ,0.6הייתה  IBMביטא של חברת  
הגיבה   IBMתשואת , של אחוז אחד בתשואת השוק

 :נציג את הקשר בצורה גרפית; אחוז 0.6בשינוי של 
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מהו פירושה של ביטא שלילית: שאלה? 

  ביטא שלילית מצביעה על נכס שערכו נוטה לנוע בכיוון
רוב הנכסים הפיננסיים  ; הפוך לכיוון השוק בכללותו

בהחלט יש גם שליליות הנם בעלי ביטאות חיוביות אך 
 (יש מאמינים כי למתכות יקרות כגון זהב ביטא שלילית)

סיכון שיטתי גבוה   1 -למניות בעלות ביטא גבוהה מ
  ;מניות אגרסיביותוהמניות הללו מכונות , מהממוצע

סיכון שיטתי נמוך   1 -למניות בעלות ביטא מתחת ל
 מניות דפנסיביותוהמניות הללו מכונות , מהממוצע

דוגמא לנכס בעל ביטא השווה לאפס בדיוקתנו : שאלה 

(בהנחת היעדר אינפלציה בלבד)מזומן : תשובה מיידית 
49 

  ביטא של תיק השקעות קשורה מיידית לביטאות של
המשוקלל לפי  ,זהו הממוצע של הביטאות: מרכיביו

 פרופורציית השקעה בכל נכס ביחס לשווי התיק כולו

  כעת ניתן לראות מה בדיוק קורה כשמוסיפים נכס חדש
בהתאם  הביטא של התיק מתעדכנת : לתיק ההשקעות

 (כלומר לסיכון השיטתי שלו)לביטא של הנכס הנוסף 

  אם הביטא של הנכס הנוסף גבוהה מהביטא של התיק
של התיק  הוספת הנכס תגדיל את הביטא , ללא הנכס

 (הנכס מגדיל את הסיכון השיטתי של התיק)כולו 
  

  אם הביטא של הנכס הנוסף נמוכה מהביטא של התיק
של התיק  הוספת הנכס תקטין את הביטא , ללא הנכס

 (  הנכס מקטין את הסיכון השיטתי של התיק)כולו 
50 

החלק  הביטא מהווה את אותו , מבחינה סטטיסטית
 :בתנודתיות הנכס שקשור לתנודתיות השוק כולו

  

 
 

 iהנה השונות המשותפת של תשואת נכס   σimכאשר  
σ2 -ו, עם תשואת השוק

m הנה שונות תשואת השוק 
  

 עם השוק פירושו ביטא  מתאם שלילי ניתן לראות כי
לתנודות השוק פירושה ביטא  רגישות יתר ; שלילית

 0עם השוק פירושו ביטא היעדר מתאם ; 1 -גבוהה מ
 

1 -הביטא של השוק עצמו שווה ל, באופן הגדרתי 
51 

 כמו זה שהשתמשנו   ניתן לתיאור גרפיהסיכון השיטתי
 : ל"נחזור לגרף הנ; IBMבו לתיאור הביטא של מניית 

52 

לתשואת  נכס הקו המתאר את הקשר בין תשואת ה
 (characteristic line)הקו המאפיין השוק מכונה 

 המאפיין שווה לביטא של הנכסשיפוע הקו 

 אלפא המאפיין מכונהחותך הקו (α )  ומבטא את
 תשואת הנכס במצב שבו תשואת השוק הנה אפסית

 המשוואה הכללית של הקו המאפיין של נכסi הנה: 

Ri = αi + βiRm 

53 

עם  קו רגרסיה ליניארית הקו המאפיין ניתן לאמידה כ
משתנה מוסבר שהוא שיעור התשואה של הנכס ואילו 
המשתנה המסביר הנו שיעור התשואה של השוק כולו  

   הזמןבאותן נקודות  ,(כפי שמשתקף בתשואת המדד)

 יחס ממוצע שמתקיים לאורך זמןהקו המאפיין מבטא 

  אם היחס האמיתי הנו                                  אז היחס
 : הנו אומדן בלבדהנאמד על סמך נתונים היסטוריים 

54 

הביטא כמדד הסיכון  בהמשך נעשה שימוש חשוב במונח
 במסגרת מודלים לתמחור של נכסים פיננסייםהשיטתי 

  כמו כן נעשה שימוש חשוב בקו המאפיין ומונחים נלווים
 בדיקת השערת יעילות השוק וחקר מאורעותבהקשר ל
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  נציין כי מונח הקו המאפיין מאפשר אפיון תיקי השקעות
 ללא הצורך באמידת מטריצת השונויות המשותפות

בהמשך נראה כי תוחלת ושונות התשואה של תיק  , בפרט
 :י הנוסחאות הבאות"נכסים נתונות ע Nהשקעות בעל 

 

 

 

 
 

 ליישוםMPT נכסים דרשו  1,000, בגרסתה המקורית
בעוד יישום הנוסחאות  , ערכים 500,000 -אמידה של כ

 ערכים בלבד 3,000 -לעיל מחייב אמידה של כ
 55 

ללא כל קשר לתקפותה של , לסיכוםMPT ( אשר יכולה
פיזור של סיכונים מהווה  , (להיות לא פשוטה ליישום

 :כאשר ידוע כי, של משקיעים מקצועיים מטרה סדירה
 

קיים חלק שהוא משותף לכל  : לא כל סיכון ניתן לפיזור1.
הגורמים מאחורי  ; הנכסים והוא זה שאינו ניתן לפיזור

 הסיכון הזה משפיעים על רוב הנכסים בשוק בוזמנית
 

  ,משקיעים לא יקבלו פיצוי עבור סיכון שניתן לפיזור2.
 אלא רק עבור הסיכון השיטתי שאינו ניתן לפיזור

 

המדד   – י ביטא"הסיכון השיטתי ניתן למדידה עפ3.
המבטא את מידת התיאום בין הנכס המדובר לשוק  

 מדד הסיכון השיטתילכן הביטא מכונה גם ; בכללותו
56 

במספר התייחסנו לסיכון פיננסי : לסיכום כללי
 :קשורים קשר הדוק ביניהם ,היבטים עיקריים

 

המספקת  , הכרנו בתיאוריית תיקי השקעות מודרנית1.
תחת שורת  כלי לבניית תיקי השקעות אופטימאליים 

 הנחות לגבי הסביבה הכלכלית והעדפות המשקיעים

מרכזיות של תיאוריית תיקי   ניתוח של הנחותערכנו 2.
ומצאנו כי יש בסיס להנחות הללו  , השקעות מודרנית

 (אם כי יש גם סיבות להאמין כי הכלי איננו מושלם)

,  של תיאוריית תיקי השקעותסוגיות יישומיות הכרנו ב3.
,  תוך התייחסות לעקרון המרכזי של פיזור הסיכונים

 מונחים לשימוש במודלים להערכת נכסיםופיתחנו 
57 


