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 חלקI – מושגי יסוד 
 

 (תזכורת)סביבת מסחר 

 (הגדרות)מונחים בסיסיים 

תכונות בסיסיות 

יסודות תמחור 
 

 חלקII – מודלים של תמחור 
 

מודלים בינומיים 

 מודלScholes  & Black   

 שיטת התמחור תוך פתרוןSDE 

2 שיטת התמחור המותאם לסיכון 

 מסחר  , גידור)מלבד לשימושים המיידיים של אופציות
באופציות הולך וגובר שימוש , ('ספקולטיבי וארביטראז

 מצבים אשר ניתנים להמרה למונחי אופציות    – ריאליות

הערכת שווי של חברה מסחרית מסתמכת על  , לדוגמא
השאלה  , לעתים; מדידת הרווחיות בתנאים הקיימים

 האם כדאי להפעיל את העסק עכשיו או להמתיןהיא 

  שווי העסק במקרה הזה יהיה תלוי בחוסר וודאות לגבי
חוסר הוודאות מוסיף לעסק   ;תנאים עסקיים עתידיים

 שניתן למדידה תוך תמחור של אופציה, ערך פוטנציאלי

מחירי  ;הערכת שווי חלקת קרקע פנויה: דוגמא נוספת
 ן עתידיים עשויים להשפיע על החלטת מכירה היום"נדל
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המודל :Black-Scholes Option Pricing Model (S&B) 

 במאמר, M. Scholes -ו F. Blackי "ע 1973 -פורסם ב
The Pricing Of Options And Corporate Liabilities 

Journal Of Political Economy, 1973, 81, pp. 637 - 659   

י  "ופורסם במקביל ע( בדרך שונה)אותו מודל פותח : הערה
Robert C. Merton (בפרס נובל בכלכלה 1997 -שזכה ב  ,

 (על פיתוח המודל לתמחור אופציות M. Scholesיחד עם 

 אם כיS&B העיקרון  ,לא פותח כהרחבת המודל הבינומי
תמחור של אופציה תוך  : שעמד בבסיס הפיתוח היה דומה

 המורכב מאופציות ומניות הבסיס, בניית תיק חסר סיכון

 למודל ניתן להגיע בהמשך נראה כיBlack-Scholes י  "ע
הרחבת מסגרת של מודל בינומי למספר תקופות אינסופי 

 4 (תשואת מניה)והגדרה מסוימת של התנהגות נכס הבסיס 

  הנחות המודל לתמחור אופציה הכתובה על מניה
 (: הנחות עיקריות בלבד, הצגה מופשטת ומקוצרת)

נורמלית  -של המניה הנה לוגהתפלגות התשואה 1.
(lognormal) ,  כלומר לוגריתם של תשואת המניה

הנחת התפלגות זאת הנה חיונית  . מתפלג נורמלית
 (נרחיב בהמשך)כ להנחה מציאותית "ונחשבת בד

 

של ושונות התשואה חסרת סיכון שער ריבית 2.
 המניה הנם קבועים לאורך חיי האופציה

 

 עסקהמסים ועמלות אין 3.
 

 דיבידנדהמניה אינה משלמת 4.
 

 אירופאיתהאופציה המתומחרת היא 5.
5 

 לפחות חלק  , 5 - 1מהתבוננות ראשונית בסעיפים
 מאחרות" חזקות" מהנחות המודל נראות יותר

במידה כזו או " לשחרר"חלק מהנחות אכן ניתן , בפועל
 (המודל אינו רגיש להן או ניתן להתאמה טכנית)אחרת 

 

נורמלי של התפלגות  -מודל לוג –הנחה חיונית  :1הנחה 1.
 ונחזור על עיקרי המודל להלן 7הוצג בשיעור ; התשואה

מתייחסת לשני  ; חיונית שלא ניתן לשחררה: 2הנחה 2.
השונות איננה   .ושונות התשואה ריבית: דברים שונים

בנוגע לריבית חסרת  ; (נרחיב בהמשך)קבועה במציאות 
לשינויים אינו רגיש במיוחד  מסתבר שהמודל, הסיכון

כלומר כאלה  , ובפרט כאשר השינויים הנם קלים)בה 
 6 (כ בתקופות שגרתיות ולא בזמני משבר"שנצפים בד
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ניתן להתאים את המודל כך שיטפל במסים  : 3הנחה 3.
 ההבדל הוא טכני בלבד ולא עקרוני –ועמלות עסקה 

הדיבידנד אינו מהווה שינוי ברמה  , ל"כנ: 4הנחה 4.
 עקרונית אלא ברמת המורכבות החישובית בלבד  

נוסחת , בפרטGarman-Kohlhagen  מרחיבה מודל
למניה  qשל ( רציף)סטנדרטי לתשלום דיבידנד בשיעור 

 (  q=  0מניחה כי  S&Bהנוסחה הסטנדרטית של , על כן)

ניתן להתאים את המודל כך שיתייחס  , ל"כנ: 5הנחה 5.
 (עם אפשרות של מימוש מוקדם)לאופציה אמריקאית 

 קיים בסיס  , אולם; שלא ניתן לשחררהחיונית : 1הנחה
לטענה לפיה ההנחה הזאת היא מציאותית ומתקיימת  

 7 נזכיר את הרעיון מאחורי ההנחה; בפועל במידה סבירה

לוגריתם התשואה של המניה  , נורמלי-המודל הלוגי "עפ
זהו  ; ln(St+n/St) ~ N(nμ,nσ2): קרי, מתפלג נורמלית

   dSt = μStdt + σStdBt: תנועה בראונית הנדסיתתהליך 
הצגת התהליך השקולה :ln(St+n/St) = nμ + √nσzi 

 (j, iת לכל "ב zj -ו zi)סטנדרטי -מ נורמלי"הנו מ ziכאשר  
אינה מתאימה מכיוון ו רגילהתנועה בראונית , לתזכורת: 

 לערכי מחיר שלילייםתנועה בראונית רגילה מביאה בהכרח •

במחיר הנכס   ₪ 10לשינויים של , בתנועה בראונית רגילה•
  ₪ 10,000או  ₪ 100אותה הסתברות בין אם מחיר הנכס 

ל"תנועה בראונית הנדסית פותרת את שתי הבעיות הנ :
ln(St+n/St)  (תשואה נמוכה: פירושו)יכול להיות שלילי  ,

 הסתברויות דומותפרופורציוניים דומים ולשינויי מחיר 
 נורמלי-פורטו תכונות נוספות של המודל הלוג 7בשיעור 
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 סיכום של הנחות המודל  –מסקנות בינייםS&B: 

 במידה סבירהמתקיימות במציאות חלק מהנחות 1.

 את המודלאו להתאים " לשחרר" חלק מהנחות ניתן2.

מודל המסתמך על הנחות הללו צפוי להיות  , באופן כללי3.
באופן סביר טוב מספיק כדי לשמש למטרות מקצועיות 

 (בהמשך נתייחס גם לנקודות תורפה של המודל, אולם)

פיתוח מופשט  להלן נביא , בשל מורכבותו המתמטית
המטרה היא להציג את הרעיון ; S&Bבלבד של המודל 

 -לקשרו לכלים שהוצגו קודם ו, הכללי של פתרון הבעיה

 משמעות המודללקבל הבנה טכנית ואינטואיטיבית של 

 בהן כרוך השימוש במודל בעיותלקבל הבנה בסיסית של 

 הנובעות מהמודל על כל סוגיותיותובנות בסיסיות לקבל 
9 

נורמלית-הערה חשובה בנוגע להתפלגות תשואה לוג: 

חודשית או שנתית  , שבועית, ניתן לנתח תשואה יומית
כיצד צפויה : שאלה; (אחרת תדירותאו כל )של הנכס 

 ?המדידהבתקופת להשתנות שונות התשואה כתלות 

ככל שהתקופה הנה ארוכה  , באופן מאוד אינטואיטיבי
כי יהיה לתשואה  , כך תהיה השונות גדולה יותר, יותר

 :המשמעות היא, באופן גרפי". יותר זמן להשתנות"
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 –תקופה קצרה 
 שונות קטנה

 –תקופה בינונית 
 שונות בינונית

 –תקופה ארוכה 
 שונות גדולה

 של השונות הכוללתln(St+n/St) , קריnσ2 ,  בוודאי עולה
 ליחידת זמן מונחת קבועה σתנודתיות אך , nעם הגדלת 

י משוואה דיפרנציאלית  "שינויים במחיר המניה עפ
 (:7שיעור )סטוכסטית של תנועה בראונית הנדסית 
dSt = μStdt + σStdBt  

11 

ע  "של נימעוניינים במידול אנו , בהקשר לתמחור אופציה
השאלה  ; (מניה)של נכס הבסיס נגזר בהינתן התנהגות 

 S -כתוצאה משינוי ב fמהו השינוי בערך הנכס הנגזר היא 
מטרתו הסופית של התמחור היא קביעת המחיר : הערהf(S)  

פונקציה זו מהווה  ; (וגורמי השפעה נוספים) Sכפונקציה של 
 f(S) -פתרון של המשוואה הדיפרנציאלית המייצגת שינויים ב

תנאי  "גם כאן דרוש , כמו במשוואות דיפרנציאליות רגילות
(  ידוע)י יחס "התנאי נתון ע; (boundary condition" )הגבול

 פקיעה/ע נגזר למחיר של נכס הבסיס במימוש"מחיר של ניבין 

שינוי  
במחיר  
 המניה

מגמה  
כללית  

 (צמיחה)

תנועה בראונית  
סטנדרטית שהיא  

 "החדשות"מקור 

התגובה  
"  חדשות"ל
 (תנודתיות)

פרק הזמן  
קטן מאוד  )

 (  י הנחה"עפ

עיקרי פיתוח להלן , ל של מניית הבסיס"בהינתן המודל הנ
 (: הצגה מופשטת בלבד)לתמחור אופציות  S&Bשל המודל 

   dSt = μStdt + σStdBt: מודל המניהנרשום שוב את 1)

 (:7ראו שיעור )נוסחת איטו הרלוונטית נרשום את 2)

 

 

מניה  " )הבסיס"מתהליך ' מעבר'מאפשרת הנוסחה , לתזכורת

 (אופציה במקרה הנוכחי)לתהליך שנגזר ממנו ( במקרה הנוכחי

זוהי  :מקור אי הוודאות זהה בשני המקריםנשים לב כי 3)
 ;  (זעזועים למערכת" )חדשות"תנועה בראונית המייצרת 

 תיק שמכיל אופציה אחת ומכירת נניח∂f/∂S   יחידות
  Vt = f(St,t) - S[∂f/∂S]: ערך התיק הנו ;המניה בחסר

12 
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ניתן לחישוב תוך הצבה של   dtהשינוי בערך התיק לאורך 4)
תהליך  ) f(St,t)∂ונוסחת ( 1 -תהליך המניה מ) dStנוסחת 

 :  התוצאה הסופית היא; (2 -י נוסחת איטו מ"אופציה עפ

dVt = [∂f(St,t)/∂t]dt + ½[∂2f(St,t)/∂S2]σt
2dt 

 נוסחה אחרונה אינה מכילה כל מרכיב  כעת נשים לב כי
למעשה אלו הצטמצמו בחישוב היות ושינוי   ;סטוכסטי

 מקרי באופציה מתקזז בדיוק עם השינוי המקרי במניה

,  rוחייב להניב תשואה חסרת סיכון התיק הנו חסר סיכון 5)
:  ולכן, Vtrdtחייב להיות  dtכלומר שינוי בערכו לאורך 

Vtrdt = [∂f(St,t)/∂t]dt + ½[∂2f(St,t)/∂S2]σt
2dt 

השינוי  , dtליחידת זמן לאורך  δדיבידנד אם התיק משלם •
 13 כך המודל ניתן להתאמה לחלוקת הדיבידנד ; Vtrdt - δdtהנו 

 :  נציב את ערך התיק ונקבל את הנוסחה, dtנצמצם את 6)

r{f(St,t) - S[∂f/∂S]} = ∂f(St,t)/∂t + ½[∂2f(St,t)/∂S2]σt
2 

ל מהווה משוואה דיפרנציאלית חלקית  "הנוסחה הנ
(Partial Differential Equation - PDE )  שאיננה

 Black-Scholes’ PDEהמשוואה מכונה  ;סטוכסטית

המשוואה ניתנת לפתרון בדרך מתמטית רגילה בהינתן 7)
י ערך האופציה  "שבמקרה הנוכחי מוגדר ע ,תנאי הגבול

פתרון המשוואה  ; f(ST,T) = max(ST – E, 0): בפקיעה
 שנציג להלן ,מביא לנוסחה המפורסמת של בלק ושולס

באופן מופשט  חשוב להדגיש כי פיתוח המודל הובא : הערה
ולא מדויק במספר היבטים טכניים שמחייבים הצגה יותר 

 14 הפיתוח המדויק מביא לאותה התוצאה, אולם; פורמאלית

 נוסחת המודל Scholes&Black  לתמחור אופציות: 

 

 
 

  
 

 

 

N(d1) ו- N(d2)   הן הסתברויות מצטברות של התפלגות
 (cumulative normal probabilities)נורמלית סטנדרטית 

σ2 המחושבת על  , הנה שונות התשואה של מניית הבסיס
 annualized)במונחים שנתיים ( 6ראו שיעור )בסיס רציף 

variance of continuously compounded stock return) 

rc   הנו שיעור רציף של ריבית דריבית חסרת סיכון במונחים
 15 (continuously compounded risk-free rate)שנתיים 

משטח ": ממדית-המודל ניתן להצגה גרפית תלתS&B "
הציר  ) callמציג את המישור שבו מחירה של אופציית 

 (σ -ו E ,rcבהינתן )ינוע לאורך חיי האופציה ( האנכי

 
 

 

 

 

 גוררת תנועה של תנועת מחיר נכס הבסיס במישור האופקי
הקצה הרחוק של המשטח  ;מחיר האופציה על גבי המשטח

 16 בעת פקיעה   call -מהווה דיאגראמת התקבולים למחזיק ב

time long

time medium

time short

S
high

S
meduim

S
low

 המודלS&B למעשה ;לא פותח כהרחבה של מודל בינומי  ,
;  המודל הבינומי עוד לא היה קיים S&Bבעת פרסומו של 

 S&B -ל" מתכנס"מודל בינומי בתנאים מסוימים , אולם

 (:הצגה מופשטת)התנאים קשורים לדרישות הבאות 

 במודל הבינומי שואף לאינסוף nמספר התקופות •

•u ו- d  אלא בעלי  של המודל הבינומי אינם שרירותיים
 המשקפת הנחה בדבר התנהגות המניה, צורה מיוחדת

אף הוא בעל  , d -ו uמוגדר לצד  Pפקטור הסתברותי •
 צורה מיוחדת המשקפת הנחה בדבר התנהגות המניה

  P -ו u ,dהפקטורים : הנחה לגבי התנהגות המניה•
של תשואה  נורמלית -התפלגות לוג( ביחד)מגדירים 

 במודל בינומי שבו מספר התקופות שואף לאינסוף
17 

ס "פותח ע( רב תקופתי)מודל בינומי כללי , לתזכורת
 :י נוסחה הבאה"אשר מיוצג ע, המודל החד תקופתי

 

 
 

  

י הנוסחה"גורם זה מוגדר ע 

Cd = Max(0, S(1+d) – E)       (18) 

 (  במחיר המניה' ירידה'לאחר )במידה ובמצב זה
 ל שווה לאפס"הנ, האופציה תימצא מחוץ לכסף

ונוסחאות  ( 23)בעת שימוש בנוסחה , בהתאם לכך
נתייחס רק לאותם המצבים  , המודל הרב תקופתי

 בתוך הכסף בעת פקיעהשבהם האופציה נמצאת 
18 
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 במודל הדו תקופתי, בפרט: הכלל תקף לגבי כל מודל בינומי
 
 

 

 
 

 

 י"כל הגורמים הללו מוגדרים ע

CT = Max(0, ST – E)       (18) 

במידה והאופציה תימצא  , בכל אחד מהמצבים לעיל
 ל שווה לאפס"הערך הנ, (בעת פקיעתה)מחוץ לכסף 

בעת שימוש בכל הנוסחאות של , כאמור, בהתאם לכך
נתייחס רק לאותם המצבים  , המודלים הרב תקופתיים
 בעת פקיעה( ITM)בתוך הכסף שבהם האופציה נמצאת 

19 

הרחבת מודל בינומי למספר אינסופי של תקופות  , ראשית
 (:תקופתי -n)מודל בינומי כללי מחייבת שימוש בנוסחת 

 

  

ה- n הנו מספר התקופות וה- j   הנו מספר תזוזות המניה
המספר המינימאלי של תזוזות   - aכעת נגדיר . כלפי מעלה

 לפקוע בתוך הכסףהמניה כלפי מעלה שמאפשר לאופציה 

עבור a > j והמודל הנו, האופציה תהיה חסרת ערך: 

20 

-הוא מספר התקופה האחרונה ו T: הערה
n הוא סך מספר התקופות; (T-n)  מתייחס

 כלומר לעת ביצוע התמחור, 0 -לתקופת ה

 של   קומבינטוריתמהווה תוצאה ( 28)נציין כי הנוסחה
,  באופן רקורסיבי, הפעלת המודל הבינומי החד תקופתי

 (  פיתוח מודל דו תקופתי, 9ראו שיעור )תקופות  nלאורך 

להלן פרשנות מרכיבי הנוסחה, בפרט: 

21 

, Tבזמן  callמחיר אופציית 
  jבהינתן שעד הזמן הזה היו 

כלפי מעלה ( המניה)תנועות 
 תנועות כלפי מטה j-n -ו

בהינתן  , Tמחיר המניה בזמן 
תנועות  jשעד הזמן הזה היו 

 כלפי מטה j-n -כלפי מעלה ו

 כעת נגדירu ,d ו- P נורמלית-מ להגיע להתפלגות לוג"ע  ;
  Cox, Ross, & Rubinsteinי "ע* ההגדרות להלן פותחו

 (:חוקרים שגם פיתחו מסגרת שיטתית של תמחור בינומי)

 

 

 

 

ניתן להביא הוכחה מתמטית לכך שכאשר ה- n   שואף
 נורמלית-הערכים לעיל מגדירים התפלגות לוג, לאינסוף

מודל בינומי כללי  קיימת הוכחה מתמטית על פיה , לבסוף
או אחרים  )כפי שמוגדרים לעיל  d -ו uעם פרמטרים , (28)

 22 שואף לאינסוף nכאשר  S&Bמביא לנוסחת , (שמתאימים

קיימות גם הגדרות נוספות : הערה*
למשל אלו , מתאימים P -ו u ,dשל 

  Turnbull&Jarrow י "שפותחו ע

 התוצאה היא נוסחת המודלS&B לתמחור אופציות: 

 

 
 

  
 

 

 

 אלמנט אחד  ישנו , מורכבת ככל שתהיה, (27)בנוסחה
 ;הקובע גם את המבנה הכללי של הנוסחה, ופשוט מוכר

 ?מהו

E - S,  עומק האופציה בכסףכלומר הערך המגדיר את, 
או התקבול הנובע מהאופציה במקרה של מימוש מיידי 

 (לא נקרא לו ערך פנימי כי האופציה כאן היא אירופאית)
23 

 עולם של וודאות  אינטואיציה נוספת ניתן לקבל אם נניח
 שבו כל הנכסים מניבים תשואה חסרת הסיכון ,מלאה

אף אחד לא ירכוש אופציה שתפקע מחוץ  , בעולם שכזה
האופציה שתפקע בתוך הכסף מחירה  , מאידך; לכסף

ומחירה בכל עת יהיה שווה לערך  , ST - Eבפקיעה הנו 
 C = (ST - E)(1 + r)-Tכלומר , ל"נוכחי של הביטוי הנ

 מחיר המניה בפקיעת האופציה יהיהST = S(1 + r)T  ;
ST = S(1 + r)Tנציב
 :ונקבל Cבנוסחת מחיר האופציה   

C = [S(1+r)T – E](1+r)-T  ומכאן C = S - E(1+r)-T  

 נשאר להפוך היוון לרציף ולהוסיף את הגורמיםN(d1) 
 S&Bונקבל נוסחת ( שהם גורמי אי וודאות) N(d2) -ו

24 
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 לגורמי אי וודאותN(d1) ו- N(d2)   משמעות מיוחדת
 (: הסבר מופשט וכללי בלבד)כלהלן , ולא טריוויאלית

 הגורםN(d2)   מהווה הסתברות של פקיעת האופציה
 risk-neutral)בתוך הכסף בעולם האדיש לסיכון 

probability ,בדומה  , או הסתברות מנטרלת סיכון
 (9ראו שיעור ; למה שהוסבר בהקשר למודל הבינומי

 לגורםN(d1) כל  ; אין פרשנות אינטואיטיבית פשוטה
מותנית  , מהווה תוחלת מחיר המניה SN(d1)הביטוי 

כפול הסתברות הפקיעה בתוך , בפקיעה בתוך הכסף
חשוב לציין  ; תחת הסתברויות מנטרלות סיכון, הכסף

אלא מרכיב בלבד  , אינו מהווה הסתברות N(d1) -כי ה
 25 "מותאמות"בביטוי שבכללותו מסתמך על הסתברויות 

 מודלS&B מהווה כלי שימושי ומדויק מאוד במקרים רבים  ;
 בביקורת על מגבלותיולהשלמת הצגתו חייבים להכיר , אולם

שאינם  , נפרדים" סעיפים"י שני "הביקורת ניתנת לסיווג עפ
 כלהלן, מהותם והשלכותיהם הכלליות, שווים מבחינת תוכנם

 :כגון( שלא מוצגות במפורש אך עדיין נחוצות)הנחות סמויות 1.

 גידור רציף•

 מסחר בלתי פוסק•

 נזילות בלתי מוגבלת•

 היעדר מגבלות על מכירה בחסר•

 ...שורת הנחות נוספות מהסוג הזה•

רוב החוקרים מקבלים  , בעוד ההנחות אינן מתקיימות בפועל
השאלה היא רק אילו  ; הנחוצות ברוב מודליםאותן כמגבלות 
 26 יותר וכיצד ניתן להתגבר על הבעיה" קריטיות"הנחות נראות 

 לגבי התפלגות התשואה של נכס הבסיס( 1' מס)הנחה מפורשת 2.
והצגנו שיקולים כלליים  , המודל תלוי באופן קריטי בהנחה זאת

( ברוטו)לוגריתם התשואה כ כבסיס לטענה לפיה "המשמשים בד
הנחה זאת מהווה מטרה סדירה של  , עם זאת ;מתפלג נורמלית

 וקיימים גם ממצאים המאששים את הביקורת, מבקרי המודל

אך גם שונה , בפועל התפלגות התשואה רק דומה לנורמלית, בפרט•
 או בסבירותם של המקרים הנדירים ,"עובי הזנבות"ממנה במידת 

חייבות להיות נדירות ( סטיות תקן 3 -מעבר ל)התשואות החריגות •
 -או בכ, מכלל המקרים 0.3% -כ)י ההתפלגות הנורמלית "מאוד עפ

התשואות נצפות לעתים הרבה יותר , בפועל(. ימים 1,000מתוך כל  3
;  "(יותר מדי" 4 -כלומר פי, ימים 1,000מתוך  12בסביבות )דחופות 

 התשואות הללו גם פוגעות חזק במשקיעים, ומעצם היותן חריגות

מהווה קירוב  , "leptokurtic"המכונה , "עבת הזנבות"התפלגות •
 אך עבורה טרם פותח מודל ישים של תמחור, טוב יותר למציאות

 אינה מתקיימת בפועל   שונות תשואה קבועהגם הנחת , נוסף על כך•
 27 סוגיה מחזית המחקר בתחום   –פיתוח מודל חופשי מביקורת זו 

 מודלS&B   לתמחור אופציות מספק ניבויים הגיוניים במגוון
 :כלהלןלבחינה ידנית פשוטה הניבויים ניתנים , בפרט; מצבים

 E -גבוה או נמוך מאוד ביחס ל S :בחינת מצבי קיצון -תרגיל מועיל 

.1S  גבוה⇐ d1 ו- d2  גבוהים⇐ N(d1) ו- N(d2) 1 -קרובים ל  ,
 :ומכאן

,  (ITM)כאשר אופציית רכש נמצאת עמוק בתוך הכסף : מסקנה•
וזאת מכיוון והאופציה  ,מחירה יהיה קרוב לעומק שלה בכסף

כי מחיר נכס הבסיס )עשויה לפקוע בתוך הכסף כמעט בוודאות 
 28 [חשבו על דוגמא מספרית: תרגיל( ]גבוה בהרבה ממחיר המימוש

שבו , נבחן מקרה הקיצון השניS נמוך מאוד ביחס ל- E 

.2S  נמוך⇐ d1 ו- d2  ( שליליים)נמוכים⇐ N(d1) ו- N(d2)  
 :ומכאן, 0 -קרובים ל

,  (OTM)כאשר אופציית רכש נמצאת רחוק מחוץ לכסף : מסקנה•
וזאת מכיוון והאופציה עשויה לפקוע   ,מחירה יהיה קרוב לאפס

כי מחיר נכס הבסיס נמוך בהרבה )מחוץ לכסף כמעט בוודאות 
 [חשבו שוב על דוגמא מספרית: תרגיל נוסף( ]ממחיר המימוש

מודל  :מסקנה כלליתS&B  עבור אופציות מחירים הגיוניים מנבא
 29 (  או רחוק מחוץ לכסף -עמוק בתוך)הנמצאות במצבים קיצוניים 

י בלק ושולס מאפשרת  "הנוסחה המקורית שפותחה ע
 ?putכיצד מתומחרות אופציות ; callתמחור אופציית 

 נשתמש בנוסחת הקשר בין מחיריcall ו- put , כלומרPCP  

(Put-Call Parity , 9ראו שיעור :)S + P = C + E(1+r)-T 

 put :P = C – S + E(1+r)-T -נבודד את מחיר ה, ראשית1.

 P = C – S + Ee-rT: נהפוך את ההיוון לרציף כלהלן, שנית2.

בהם נעשה שימוש  , נציין יחסים הסתברותיים הבאים, שלישית3.
 N(d2) = N(-d2) , 1 – N(d1) = N(-d1) – 1: בשלב הבא

 :  הסבר 

30 

d N(d) 1 - N(d)  -d N(-d) 1 - N(-d) 
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 C = SN(d1) – Ee-rTN(d2) מתוך  Cנציב את , לבסוף4.

 :ונקבל ,P = C – S + Ee-rT, לעיל 2בתוך הנוסחה משלב 

P = SN(d1) – Ee-rTN(d2) – S + Ee-rT =  

      S(N(d1) – 1) – Ee-rT(N(d2) – 1) =  

 לעיל 3כאן נשתמש בתכונות שהוכחנו בסעיף ] 

1 – N(d2) = N(-d2) , 1 – N(d1) = N(-d1) ] 

= S(-N(-d1)) – Ee-rT(-N(-d2))  

 (:put)עבור אופציית מכר  S&Bנוסחת תמחור ונקבל 

P = Ee-rTN(-d2) – SN(-d1) 
 callמוגדרים כמו בנוסחה הרגילה עבור  d2 -ו d1כאשר

31 

 נעבור כעת לסוגיה המרכזית ביישום המודלS&B : 

 

 
 

  
 

 

 

גורמים 5 -ערך האופציה מושפע מ, לפי המודל 

 הגורמים הםS ,E ,T ,rc ו- σ , כאשר רק הגורם
מהי סטיית : אינו ניתן לזיהוי ישיר - σ -האחרון 

כאשר  , התקן של תשואת המניה בכל רגע נתון
 ?התקופה הרלוונטית היא עד לפקיעת האופציה

32 

 

 

 

  
 

 :S&Bלסוגיית סטיית התקן בנוסחת  גישותקיימות שתי 

 Historical Volatility –תנודתיות היסטורית גישת •

 Implied Volatility –תנודתיות גלומה גישת •

 מניחה כי סטיית תקן של תשואת   ההיסטוריתהגישה
וכל הנדרש  , המניה בעבר תמשיך להתקיים גם בעתיד

 בעבר והצבה בנוסחה σ -בשיטה הזאת הוא חישוב ה

 תנודתיות נכסים איננה קבועה מחקרים רבים גילו כי- 
 33 נקודת תורפה חשובה של המודל שעדיין אין לה מענה

יש לשים לב  , י הגישה ההיסטורית"בעבודה מעשית עפ
 :הבאות( אבל חשובות, טכניות לכאורה)לשתי נקודות 

תחלופה הבאה בין מספר תצפיות היסטוריות של  קיימת 1.
 :המתקבל תשואת המניה בעבר לבין משמעות האומדן

לכאורה תעלה  , ככל שנשתמש ביותר תצפיות, מחד•
 (משיקולים סטטיסטיים רגילים) איכות האומדן

נצטרך לחזור , ככל שנשתמש ביותר תצפיות, מאידך•
כלומר להתייחס לתקופות שבהן  , יותר אחורה בזמן

אם החברה אז  )התנודתיות הייתה שונה מזו של היום 
 (או הסביבה בה היא פעלה הייתה שונה/הייתה שונה ו

שישמשו  לא להגזים במספר התצפיות חשוב , בהתאם•
 34 מספר גדול מדי עלול להזיק כאן: לחישוב התנודתיות

,  יומית: באיזו תשואה נעשה השימוש, חשוב לשים לב2.
,  א מאלו"ניתן להשתמש בכ; חודשית או אחרת, שבועית

את תוצאת  ( 2 -ו ,רציפה יש לתרגם אותן לתשואה( 1אך 
 :באופן ספציפי ;שנתיים האמידה יש לתרגם למונחים

יש להמירה לתשואה   ,יומיתאם משתמשים בתשואה •
כדי להגיע לאומדן תנודתיות  ( ln(1+rt)י "עפ)רציפה 

התוצאה היא תנודתיות  ; (י חישוב סטיית התקן"ע)
 :S&Bכאשר בהתאם לדרישת המודל  ,רציפה יומית

תוך הכפלה של   ,יומית לשנתיתיש לתרגם תנודתיות •
( 260 -כ)השונות היומית במספר ימי העבודה בשנה 

 (ל"או של סטיית התקן היומית בשורש ריבועי מהנ)

 35  12 -כופלים את אומדן השונות ב, עם תשואה חודשית•

 כאן : שונה בתכלית מהגישה ההיסטוריתהגישה השניה
כי מחיר  , ובהתאם לכך הנו נכון S&Bמניחים כי המודל 

השוק הנצפה של האופציה משקף את התנודתיות של 
 (  בהסתכלות קדימה)נכס הבסיס לאורך חיי האופציה 

בכדי למצוא את סטיית התקן הנוכחית  , בגישה זאת
או במקרה  ) S&Bמשתמשים במודל , של נכס הבסיס

;  (במודל מקובל כלשהו לתמחור אופציות, כללי יותר
 המטרה כאן היא תנודתיות ולא מחיר אופציה הוגן

 תנודתיות גלומה(Implied Volatility – IV )  הנה
י "אשר גורמת למחיר האופציה עפ σסטיית התקן 

 נוסחת המודל להיות שווה למחיר השוק הנצפה
36 
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 בכדי למצואIV יש לפתור  , י ההגדרה לעיל"עפ
הנו מחיר   Cכאשר  ,σעבור ( 27)את המשוואה 

ושאר המשתנים  , השוק הנצפה של האופציה
 : שאלה. הנם ידועים rc -ו, S ,E ,T, במשוואה

 ?σמהי 

37 

 σאינה ניתנת לפתרון ישיר עבור ( 27)משוואה : בעיה

לא ניתן לבודד את , כלומרσ כך  , בנוסחת המודל
 ?מה אפשר לעשות. שפתרון אנליטי איננו אפשרי

 

 ניסוי הפתרון האפשרי במקרה זה הוא בשיטת
 (ולא אנליטי נומריכלומר הפתרון הנו ) וטעייה

 

 למציאת ה אלגוריתםלהלן- σ בדרך נומרית ;
אך קיימים , התהליך עלול להיות ארוך לכאורה

התחלתי  σהקשורים לערך , יעיליםקיצורי דרך 
 וערכי העדכון שמביאים לפתרון סופי די מהר

38 

 (IV)אלגוריתם כללי למציאת התנודתיות הגלומה 

39 

 ונבחר רמת דיוק רצויה rc -ו, S ,E ,T: נאסוף נתונים ידועים

 לניחוש התחלתי   σנבחר ערך  

 שבחרנו σ -תוך הצבת ה S&Bי "נחשב מחיר האופציה עפ

 ?שווה לערך שקיבלנו ברמת דיוק רצויה Cהאם מחיר שוק נצפה 

 כן

IV  הנדרש שווה לערךσ   נוכחי 

 סוף

 לא

C גבוה יותר C נמוך יותר 

   σנקטין את    σנגדיל את  

  את תהליך ביצוע האלגוריתם ניתן לקצר תוך שימוש
 בקיצורי דרך עם ערך התחלתי וערכי עדכון כדאיים 

קיימות מספר שיטות עם קיצורי דרך שונים 

אחת השיטות מובאת ב- Don M. Chance (ראו ע '
  Manaster & Koeler (1982)שיטת (: B4נספח , 149

 Newton – Raphsonהמשתמשת בפרוצדורת חיפוש 

ערך הניחוש ההתחלתי של , בשיטה הזאתσ   מסתמך על
ובכל שלב הניחוש הבא מסתמך אף  ,rc -ו, S ,E ,T ערכי

 הניחוש הקודםהוא על הערכים הללו לצד ערכו של 

 מאפשרת במקרים  ( ואחרות שפותחו)פרוצדורה זאת
 ניסיונות בלבד   3 – 2להגיע לתשובה סופית תוך רבים 

40 

נחזור לקונטקסט הכללי: 

 ראינו כי למודלS&B  הדורשת  " עדינה"ישנה נקודה
המשתנה היחיד  –ידיעה של תנודתיות נכס הבסיס 

 לעומת שאר משתני המודל, שאינו ניתן לזיהוי ישיר

י אמידת  "ראינו כי ניתן להתגבר על הבעיה ע
זוהי גישת   ;נתונים היסטורייםהמשתנה מתוך 

המניחה כי העבר יכול , התנודתיות ההיסטורית
 (הנחה חזקה בפני עצמה)לשמש לניבוי העתיד 

ראינו כי ניתן להגיע לתנודתיות הנוכחית של , לבסוף
;  Implied Volatility –נכס הבסיס הגלומה במחיר 

והמחיר הנצפה  מניחה כי המודל הוא נכון גישה זאת 
 41 בשוק משקף את התנודתיות הנוכחית של נכס הבסיס   

 :חשוב לציין את משמעותה הייחודית של תנודתיות גלומה

 מתייחס למסחר  , ע נגזרים"נוצר בסביבת ניהמושג
 ף ולכאורה יהיה חשוב למי שעוסק באופציות"במעו

של  ( מאוד)המושג מתייחס לתכונתם הבסיסית , אולם
,  מניות, בתנודתיות של סחורותמדובר : נכסי הבסיס

 שמתקיים מסחר באופציות עליוח וכל נכס אחר "אג

המושג הוא שימושי מאוד הן עבור הסוחרים  , בפועל
 באופציות והן עבור כלל ציבור המשקיעים בשוקי ההון

הנו אחד המדדים החשובים בשוק ההון   VIX, בפרט•
,  (fear gauge/index -" מדד הפחד"מכונה גם )היום 

המשקף תנודתיות גלומה במחירי האופציות הכתובות  
 42 ב"על מניותיהן של החברות הציבוריות הגדולות בארה
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 הערכת השוק בכללותו  תנודתיות גלומה משקפת את
 בדבר התנהגות של נכס הבסיס לאורך חיי האופציה

  התנודתיות הגלומה ניתנת להשוואה מול תנודתיות
  ומחקרים אמפיריים הראו כי תנודתיות, היסטורית

 גלומה מאפשרת ניבויים מדויקים יותר מהיסטורית

מאידך ,IV   ניתנת להשוואה גם מול התנודתיות בפועל
; והממצאים האמפיריים כאן הנם מעורבים, (בדיעבד)

המיוחסות לעתים  סטיות שיטתיותזוהו , בין השאר
 לחוסר רציונאליות בשוק ותופעות פסיכולוגיות שונות

 סוגיה  ניתוח תנודתיות גלומה ותופעות קשורות מהווה
 לצד מודלים של תמחור ,נוספת מחזית המחקר בתחום

43 

המשתנים שערכיהם נדרשים ליישום הנוסחה הם: 

 Sמחיר נכס הבסיס 1.

 Eמחיר מימוש האופציה 2.

 rcשער ריבית חסרת סיכון 3.

 Tזמן עד לפקיעת האופציה 4.

 σסטיית התקן של תשואת נכס הבסיס 5.
44 

  ניתן לראות כי המשתנים מופיעים בנוסחה בצורה לא
 כל אחד ביותר ממקום אחד, (לא ליניארית)פשוטה 

 

ניתן לעקוב אחר השפעתו של כל משתנה על , עם זאת
א מן ההשפעות  "לכ; מחיר האופציה בהתאם לנוסחה

וההשפעות  , לרוב אות יוונית, מיוחס סימון מיוחד
 ,"S&Bהיווניות של המודל "הללו באופן כללי מכונות 

   The Greeks of Black and Scholes Modelאו 
 

 עסקנו  , (9 -ו 8שיעורים )בתחילת דיוננו על אופציות
 ;הקשרים בין גורמים שונים למחירי אופציותבשאלת 
 בדרך מתמטיתמאפשרת בחינת הקשרים  S&Bנוסחת 

45 

עלייה במחיר נכס הבסיס יכולה לגרום רק  :טענה
  call.במחיר אופציית ( לעולם לא לירידה)לעלייה 

 ?מדוע
 

עלייה ב: ללא כל קשר למודל תמחור ספציפי- S (  שאר
מגבירה את סיכוייה של אופציית  ( הדברים ללא שינוי

call לתמחור  ( תקין)כל מודל  ;לפקוע בתוך הכסף
 אופציות חייב לתת ביטוי לעובדה זו בדרך מתמטית

 

 במסגרת המודלS&B מחשבים  , לתמחור אופציות
 :כלומר, S -ביחס ל S&Bשל נוסחת ( מתמטית)נגזרת 

 

S∂C/∂ 
46 

 מביאים לתשובה  ( עליהם נדלג)חישובים מתמטיים
 S :N(d1)לפי  Cהסופית הבאה עבור הנגזרת של 

 ערך זה מכונהcall delta: 
 

call delta = N(d1) 
 

מכיוון ו- N(d1) ברור שה, הנו ערך הסתברותי- delta  
יכולה  S -כלומר השפעת העלייה ב, 1 -ל 0תימצא בין 

 ?האם זה נשמע הגיוני –להיות אפסית או חיובית 

יגדל עם גידול ב, אם איננו אפס, הערך הפנימי. כן- S  ,
, E -נמוך מ S -יישאר כזה כל עוד ה 0וערך פנימי שהוא 

העלייה בערך  , כמו כן. לעולם לא ירד Cאך בכל מקרה 
 47 (1≥∆)האופציה לא תעלה על עלייה במחיר נכס הבסיס 

מבחינה פורמאלית ,call delta  כשינוי במחיר  מוגדרת

הנובע משינוי קטן מאוד במחיר נכס , callאופציית 

הנובע , זהו שינוי במחיר האופציה, כלומר) הבסיס
 (משינוי אינפיניטסימאלי במחיר של נכס הבסיס

ה, י הגדרה פורמאלית"עפ- delta   מהווה מדד של

רגישות מחיר האופציה לשינויים במחיר נכס הבסיס  
 (לשינויים קטנים מאוד במחיר זה, מבחינה מתמטית)

 חושפת את המשקיע לסיכון נציין כי רכישת אופציה

מכיוון וכל שינוי במחירו יבוא לידי   ,מצד נכס הבסיס

באופן  )ביטוי בשינוי בערך האופציה הכתובה עליו 

 תיאור כמותי לסיכון זהמספקת  delta -ה; (הגדרתי
48 
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אופציות  100נניח כי ברשותנו  ,לדוגמאcall   על מניית
  call delta = 0.20ונניח כי מתקיים XYZחברה 

 פירוש הדבר הוא חשיפה לסיכון במידה הזהה לזו של
 XYZמניות של חברה  20משקיע המחזיק ברשותו 

20י מכירה בחסר של "עניתן לגידור ל "הסיכון הנ  
ל  "נציין כי אופן הגידור הנ) XYZמניות של חברה 

 (את הסיכון של נכס הבסיס בלבד" מנטרל"בפועל 

 הפוזיציה לעיל נפוצה מאוד ומכונהdelta neutral 

ה- delta שינוי ב; עצמה איננה קבועה- delta  הנובע
  gammaמשינוי קטן מאוד במחיר נכס הבסיס מכונה 

 :י"ונתון ע

49 

ה- gamma  של מחיר האופציה  הנגזרת השנייה הנה
וערכה יהיה   ,תמיד חיוביתהיא ; לפי מחיר נכס הבסיס

 (ATM)מקסימאלי כאשר האופציה נמצאת בכסף 

מתמטי וגראפי, התכונות להלן ניתנות להסבר מילולי :
קרובה  delta -ה, לאופציה הנמצאת עמוק בתוך הכסף

לאופציה רחוק מחוץ  ; 0 -קרובה ל gamma -וה 1 -ל
 0 -קרובה ל gamma -וה 0 -קרובה ל delta -ה, לכסף

delta : ערך פנימי גבוה ב)באופציה עמוק בתוך הכסף- 
call במחיר נכס הבסיס  $ 1עלייה של , (אמריקאית

 delta ≈ 1ולכן , בערך הפנימי$ 1תגרום לעלייה של 

delta : ערך פנימי שווה ל)באופציה רחוק מחוץ לכסף- 
במחיר נכס הבסיס כמעט ולא משנה  $ 1עלייה של , (0

 delta ≈ 0ולכן , (OTMשעדיין )את ערך האופציה 
50 

gamma : באופציה עמוק בתוך הכסף(delta ≈ 1)  ,
$  1במחיר נכס הבסיס תגרום לעלייה של $ 1עלייה של 

 gamma ≈ 0ולכן , ויחס זה לא משתנה, בערך הפנימי

gamma : באופציה רחוק מחוץ לכסף(delta ≈ 0)  ,
במחיר נכס הבסיס כמעט ולא משנה את  $ 1עלייה של 

 gamma ≈ 0ולכן , ויחס זה לא משתנה, ערך האופציה

 גזירת נוסחה  מבחינה מתמטית התכונות מתקבלות תוך
S&B  לפיS  ומשתקפות בתיאור גראפי של פונקציתC: 

51 

E 

C 

S 

  0 -קרובה ל, נגזרת ראשונה אי שלילית
 ;ITM -ב 1 -וקרובה ל OTMבמצב 

  -ב 0 -קרובה ל, נגזרת שנייה חיובית
ITM ו- OTM ומקסימאלית ב- ATM   

יש לזכור כי המחיר  , מחיר מימוש, בהקשר למשתנה הבא
לכן להלן בשינוי ; לאורך חיי אופציה פשוטהאינו משתנה 

 הכוונה להשוואה מול אופציה זהה בכל שאר המאפיינים

בכמה ישתנה מחירה  : ניתן לשאול, במובן ההערה לעיל
אם נעלה בה במעט מאוד את מחיר  , callשל אופציית 

 (שינוי מאוד קטן אינו מעשי אף הוא, בפועל) המימוש

מדובר בנגזרת של נוסחת , מבחינה מתמטיתS&B  לפיE: 

 

 

(יווני או אחר)מיוחד כלשהו אין סימון כ "למדד זה בד  ,
 no name –מדד ללא שם כ מכונה "ובספרות הוא בד

52 

 

 

שינויים מאוד קטנים במחירי המימוש אינם  , כאמור
האופציות שנסחרות אינן קרובות כרצוננו  : מעשיים

התוצאות של  , בהתאם לכך. במחירי המימוש שלהן
 מקורבות בלבדכ "הפעלת המדד ללא שם יהיו בד

 

המדד ללא שם יהיה תמיד  , נציין כי לפי הנוסחה לעיל
 ?ומדוע, האם הדבר נראה הגיוני –שלילי או אפס 

 

עלייה במחיר מימוש  , ללא כל קשר למודל תמחור. כן
בגלל הירידה בערכו   ,"מהכסף call -מרחיקה את ה"

 (כל עוד זה לא אפס ממילא, אמריקאית call-ב)הפנימי 
53 

נניח שתי אופציות  :שאלהcall   בעלות כל המאפיינים
האם יתכן מצב שבו  (. E1< E2)זהים פרט למחיר מימוש 

C1 ≈ C2 ?עם   :נא להסביר את התשובה בשתי דרכים
 לתמחור אופציות S&Bוללא השימוש במונחי המודל 

המצב אכן אפשרי במידה   :S&Bללא התייחסות למודל 1.
מאוד   S)רחוק מחוץ לכסף ושתי האופציות נמצאות 

 אז שני המחירים יהיו קרובים לאפס; (E -נמוך ביחס ל

רגישותו של מחיר  : S&Bתוך התייחסות לנוסחת המודל 2.
י נגזרת "האופציה לשינויים במחיר המימוש נמדדת עפ

ראו  )" המדד ללא שם"י "או עפ, Eשל נוסחת המודל לפי 
,  נמוכים Sעבור ערכי כי ( בדקו)ניתן לוודא (. נוסחה לעיל

כלומר רגישות הפרמיה לשינוי  ,המדד יהיה קרוב לאפס
ולכן לשתי אופציות  , במחיר מימוש תהיה נמוכה מאוד

 54 יכול להיות מחיר דומההשונות במחיר מימוש בלבד 



29-May-14 

10 

 המודל מתייחס   ;ריבית חסרת סיכון –המשתנה הבא
 (continuously compounded)לריבית דריבית רציפה 

מ להמיר ריבית פשוטה "עr חשבו , לרציפהln(1+r) 

במסגרת המודל , לתזכורתS&B  ריבית מונחת כקבועה
 S&Bי "מחיר האופציה עפ, כ"בד; לאורך חיי האופציה

 קרוב לפונקציה ליניארית של שער ריבית חסרת הסיכון

 רגישות המחיר של אופצייתcall  לשינויים בשער
 :י"ונתונה ע call rhoהריבית חסרת סיכון מכונה 

 
באופן עקבי עם הטענה שהוצגה  , המדד הנו תמיד חיובי

עלייה בשער הריבית תגרום לעלייה במחירי  : 10בשיעור 
באופן  10ל הוסברה בשיעור "התכונה הנ) callאופציות 

 55 (מכירה/תוך התייחסות לדחיית רכישה, אינטואיטיבי

 המושגים  , בהקשר הזה ;הזמן לפקיעה –המשתנה הבא
 הערך העתי ותהליך דעיכת הערך העתיהמרכזיים הנם 

הערך העתי נובע מכך שהארכת הזמן לפקיעה , לתזכורת
באופן ; סיכויי האופציה לפקוע בתוך הכסףמגבירה את 

הולכת ופוחתת גם אי הוודאות  , ככל שהזמן עובר, שקול
 ולכן ערך עתי גם הולך ויורד, שממנה נובע ערך האופציה

 במודלS&B ,  רגישותו של מחיר האופציה לשינויים בזמן
 :call thetaי "נמדדת עפ( דעיכת הערך העתי)לפקיעה 

56 

בכיוון אחד בלבד  מכיוון והזמן לפקיעה משתנה : הערה
בשונה משאר המשתנים שיכולים להשתנות  , הולך וקטן)

מינוס הנגזרת כל "מוגדרת כ theta -ה, (לשני הכיוונים
S&B כאשר הנגזרת עצמה חיובית, "לפי הזמן לפקיעה 

 אולם אינו  ,אי שליליקצב דעיכת הערך העתי הוא תמיד
, ככל שאופציה קרובה יותר לפקיעה: קבוע על פני הזמן

להלן תיאור גרפי טיפוסי  ;דועך מהר יותרכך ערכה העתי 
 :כפונקציה של הזמן שנותר לפקיעה callשל ערך אופציית 

57 

C 

T 

(  שיפוע הקו)קצב הדעיכה 
 מזנק לקראת מועד הפקיעה

 או סטיית תקן  , תנודתיות נכס הבסיס –המשתנה הבא
התשואה הרלוונטית עבור מודל , לתזכורת ;של תשואה

(  continuously compounded)היא רציפה  S&B -ה
 [החישוב דומה לחישוב של ריבית דריבית רציפה לעיל]

 אופציותcall  הנמצאותATM ,OTM ו- ITM   מגיבות
אך באופן דומה   ,שונה במקצת מבחינה כמותיתבאופן 

 לשינויים בתנודתיות של נכס הבסיס, מבחינה איכותית

 רגישות המחיר של אופצייתcall   לשינויים מאוד קטנים
 :י"ונמדדת ע call vegaבתנודתיות נכס הבסיס מכונה 

 איננה אות יוונית* 58

מודל , לתזכורתS&B  מניח תנודתיות נכס הבסיס קבועה
 (כ לא מתקיימת בפועל"ההנחה בד)לאורך חיי האופציה 

ראינו קודם כי תנודתיות נכס בסיס גבוהה  , באופן כללי
שפירושה סיכוי גבוה יותר לפקיעת  ,תכונה רצויההנה 

 (וזאת לנוכח הפסד מרבי מוגבל)האופציה בתוך הכסף 

מחיר אופציית , בהתאםcall  של  פונקציה עולה מהווה
הפונקציה  , ATMבאופציות ; תנודתיות נכס הבסיס

 ITM -ו OTMקרובה יותר לליניארית מאשר במצבים 
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 שם המדד S&Bנגזרת  פירוש המדד ערך המדד

 1 -ל 0בין 
הנובע   C -גובה השינוי ב

 S -ב משינוי קטן מאוד
∂C/∂S delta ∆ 

 חיובי
הנובע   ∆ -גובה השינוי ב

 S -ב משינוי קטן מאוד
 ∂∆/∂S =  
∂2C/∂S2 gamma γ 

 שלילי
הנובע   C -גובה השינוי ב

 E -ב משינוי קטן מאוד
∂C/∂E 

-no name  
 ללא שם

 חיובי
הנובע   C -גובה השינוי ב

 rc-ב משינוי קטן מאוד
∂C/∂rc  rho ρ 

 חיובי
 מוגדר במינוס

הנובע   C -גובה השינוי ב
 T -ב משינוי קטן מאוד

∂C/∂T theta θ 

 חיובי
הנובע   C -גובה השינוי ב

  σ -ב משינוי קטן מאוד
∂C/∂σ vega ν 
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 (גידור הדלתא)"בדומה לסיכון של נכס הבסיס וגידור אפשרי" ,
 :האופציות חשופות לסיכונים נוספים שגם הם ניתנים לגידור

 מדד מקור סיכון -י השקעה ב"גידור אופציה ע

 ∆ delta נכס הבסיס (מכירה בחסר/קניה)נכס הבסיס 

 ללא שם (קבוע E)אין סיכון  אין צורך בגידור

 rho ρ  שערי ריבית (לקיחת הלוואה/מתן)ח "אג

 theta θ זמן לפקיעה (כתיבה/קניה)אופציות 

 vega ν תנודתיות נכס הבסיס (כתיבה/קניה)אופציות 

הבאים חשוב לזכור את הכללים, בהקשר לגידור סיכונים שונים: 
אחר המדדים דינאמי ודורש מעקב רצוף כ "הגידור הנדרש הנו בד1.

 עמלותאשר כרוכות בתשלומי ונשנות של התיק והתאמות חוזרות 
מחדש לפי אחד המדדים מייד משנה את הפוזיציה  היערכות , ככלל2.

 משאר הגורמיםהכללית ולכן גם משנה את החשיפה לסיכון הנובע 
 מתשואה חסרת הסיכוןכ לא תניב יותר "חסרת סיכון בד פוזיציה3.

משקיעים עושים שימוש  , כ חסר טעם"בעוד גידור מלא בד
 בגידור חלקי מפני סיכונים ספציפיים( אסטרטגי)שגרתי 

נניח כי משקיע הגיע להערכת תנודתיות : מסחר בתנודתיותX 
בעוד התנודתיות הגלומה באופציות על  , עבור מניה מסוימת

 תנודתיות גלומה" למכור"המשקיע יכול . Y  >Xהמניה הנה 
על המניה ויקבל פרמיה על  יכתוב אופציות המשקיע : השיטה

אם הערכתו  ; (ס הערכת השוק"ע)בסיס התנודתיות הגלומה 
 מחירי האופציות הללו ירדו בהמשך, של המשקיע היא נכונה

המשקיע מעוניין בחשיפה לסיכון של תנודתיות: גידור חלקי  ,
י  "ולכן יגדר את עצמו ע, אך לא לסיכון אחר כגון נכס הבסיס

 (או בדרך המתאימה לכל סיכון אחר)השקעה בנכס הבסיס 
גם אם המשקיע צדק  , בדוגמא זו ובמקרים דומים: אזהרה

הדבר יכול  , (הפרמיות ירדו)והשוק יתקן את עצמו בהמשך 
ולכן  , עלולה אף להחריף" טעות"לקחת זמן רב שבמהלכו ה

 62 סבלנות ומשאבים, כ דורשות זמן"פעולות מהסוג הזה בד

 בהתאם לניסוח המקורי של מודלS&B ,  המדדים
  call –לאופציות רכש והתוצאות לעיל מתייחסים 

  ניתן לבצע חישובים דומים ולהגדיר מדדים מקבילים
תוך שימוש בנוסחת הקשר   ,put –אופציות מכר עבור 

 PCP -קרי נוסחת ה, put -ו callבין מחירי האופציות 
– Put-Call Parity ( 9שפותחה בשיעור ( 16)נוסחה:) 

(16) S + Pe (S,T,E) = Ce (S,T,E) + E(1+r)-T 

נרשום, באופן מקוצר :P = C – S + E(1+r)-T 

 המדדים  גזירת האגף הימני של המשוואה תספק את
א מהם יהיה  "כאשר כ ,putהרלוונטיים עבור אופציית 

היות ולאחר ) callעבור אופציית ' המקביל'קשור למדד 
 C  ) 63נגזרת של , בין היתר, גזירת האגף הימני תמיד נקבל


